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Wat is CoMensha?

• Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel

• Actief sinds 1986 als NGO

• Het landelijk coördinatie- en 
expertisecentrum dat zich inzet voor 
belangen en rechten van slachtoffers 
van mensenhandel

• Slachtoffer centraal



Activiteiten CoMensha
• Registratie: aard en omvang mensenhandel in beeld brengen

• Zorgcoördinatie: eerste zorg en opvang; 
Altijd toestemming nodig voor doorverstrekking gegevens

• COSM (Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel)

• Samenwerken en netwerken:
het tot stand brengen en onderhouden van lokale, regionale en 

(inter)nationale netwerken en samenwerkingen.

• Signaleren, informeren, adviseren en agenderen
o advisering: actief, gevraagd & ongevraagd aan ketenpartners 
o lobby, agendering op (inter)nationaal en regionaal niveau

• Training, voorlichting en bewustwording
o o.a. Open Je Ogen! (Zo'n 40 gemeenten).



Wie zijn de slachtoffers? Data en cijfers

• National coordination a.
• Zo’n 1000 aanmeldingen gemiddeld per jaar

• Zo’n 80 verschillende nationaliteiten

• 180 - 200 verzoeken voor opvang per jaar

• Veelal vrouwen die worden aangemeld

• Tussen de 17 – 22 jaar oud 

• Seksuele uitbuiting grootste groep

• Aantal meldingen arbeidsuitbuiting stijgt wel.
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Registraties bij CoMensha

•Schatting aantal so’s in NL door ILO: 21.000
•Schatting aantal so’s Nationaal Rapporteur: 6.250
•Aanmeldingen so’s bij CoMensha:
2014 -> 1.561
2015 -> 1.321
2016 -> 1.049
2017 -> 1.076
2018 -> 742



Waarom is melden belangrijk?

Een melding geeft inzicht in wie de slachtoffers van mensenhandel 
zijn. 

Dit is belangrijk om de aard en omvang van mensenhandel in beeld 
te brengen
en om de problemen te kunnen aanpakken. 



Inzicht in de aard en omvang van de problematiek is essentieel voor:

• Effectieve signalering: slachtoffers herkennen;

• Effectieve opvang: hoe kan de opvang het best worden ingericht?

• Specialistische hulpverlening: hoe sluiten we aan bij de doelgroep?

• Gerichte preventie: welke groepen zijn kwetsbaar?

• Efficiëntere opsporing: werkwijze handelaren, vormen, plaatsen en sectoren 
van uitbuiting;

• Beïnvloeden van mensenhandelbeleid. 



Overzicht 2018 



Leeftijd



Wat gebeurt er na een doorverwijzing? 

• Ter registratie 

• Ambulante hulp, lokale hulp- en dienstverlening, denk aan;
- maatschappelijk werk, 
- advocaten, 
- zorgcoördinatoren mensenhandel zijn hierin een belangrijke schakel.

• Opvang.
COSM, vrouwenopvang, mannenopvang, maatschappelijke opvang, 
gespecialiseerde opvang, COA-locaties, ISZW bedden.

Voor opvang en hulp is ten alle tijden schriftelijk toestemming van de cliënt zelf 
nodig. 
Zodat wij in dit kader zijn/haar gegevens mogen door verstrekken aan onze 
ketenpartners.



Voorwaarden hulp

Hangt af van: 

Nationaliteit, leeftijd, verblijfsvergunning, strafrechtelijke procedure.

• Nederlandse burgers; recht op reguliere maatschappelijke voorzieningen;
via WMO/ Particpatie/Wlz/Zvw etc.

• Non-EU burgers; B8/3, speciale opvang; COSMs

• EU burgers; ook recht op B8/3.

• Nederlandse minderjarigen via Jeugdwet en jeugdhulpverlening

• Asielzoekers geen recht op bedenktijd B8/3. Bij aangifte B8/3 geen toegang 
tot COSM. 
Toegang reguliere opvang moeilijk. Worden alsnog opgevangen bij COA

• Alleenstaande minderjarige vreemdelingen via Nidos, voogdij-instelling.



Rol gemeenten

1. De gemeenten zijn organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de zorg en 
opvang voor slachtoffers.

2. De organisatie en zorg van opvang van slachtoffers moet zoveel mogelijk aansluiten bij 
bestaande structuren. Maar een deel van de slachtoffers zal meer specialistische zorg 
en opvang nodig hebben. 

3. Gemeente staat niet alleen, de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel 
vraagt om een goede en vlotte samenwerking tussen (en binnen) de verschillende 
ketenpartners (opsporing en justitie: politie, ISZW; OM, RIEC etc), de zorgketen en 
gemeente.

4. Het is noodzakelijk dat de functie van zorgcoördinatie wordt gerealiseerd.

5. Echter, 95 % van gemeenten heeft geen specifiek mensenhandel beleid. 

-> Zonder bewustwording geen verandering



Bewustwording : Open je Ogen !



Zijn er nog vragen?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom 
mensenhandel? 

Volg ons dan op Facebook/CoMensha, Twitter/@CoMensha, 
LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

www.comensha.nl

E-mail: n.ammar@comensha.nl
telefoonnummer: 06-58857044

http://www.comensha.nl
mailto:n.ammar@comensha.nl

