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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

Geacht college, 

 

De VNG en CoMensha ondersteunen gemeenten bij de aanpak van mensenhandel en vragen uw 

medewerking aan de enquête ‘Aanpak mensenhandel in gemeenten’.  

 

Veilige en zorgzame samenleving  

Op 4 december 2018 gaf staatssecretaris Mark Harbers namens het kabinet het startsein voor het 

programma ‘Samen tegen mensenhandel’. Dit programma geeft een impuls aan de bestrijding van 

mensenhandel, de uitbuitingen van volwassenen en kinderen. Gemeenten zijn belangrijke spelers 

in de lokale en regionale aanpak van dit vaak nog onzichtbare probleem.  

Een van de vijf thema’s rond zorg en veiligheid 

In Interbestuurlijk Programma (IBP) staan vijf opgaven benoemd die in het bijzonder relevant zijn 

voor de verbinding tussen zorg en veiligheid. Deze opgaven hebben met elkaar gemeenschappelijk 

dat partners uit zowel het zorg- als veiligheidsdomein nodig zijn: er is een wederzijdse 

afhankelijkheid bij het te behalen resultaat. Mensenhandel is één van die vijf thema’s, waaraan 

gemeenten prioriteit moeten geven en waarvoor regionale samenwerking met de zorg- en 

veiligheidspartners nodig is. Van gemeenten wordt onder meer verwacht dat zij in 2022 beleid 

hebben ontwikkeld en geborgd en dat ze regelen dat er voor het hele land zorgcoördinatie is.  

Aan het college van burgemeester van wethouders 

  

 

    

 

  Datum 

1 april 2019 

 

Ons kenmerk 

TGW 

/U201900218 

Telefoon 

070 3738393 

 

Bijlage(n) 
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Onderwerp 

Enquête aanpak mensenhandel 

  

 

Staatssecretaris Mark Harbers: “Mensenhandel is dichterbij dan je denkt, terwijl het leed voor 

slachtoffers vaak onzichtbaar blijft. We hebben het dan niet alleen over seksuele uitbuiting en 

gedwongen prostitutie, maar ook over (overige) arbeidsuitbuiting of gedwongen criminaliteit. Het 

gaat om mensen die onder dwang dingen moeten doen, waarvoor ze in vrijheid nooit zouden 

kiezen. Dat kunnen en mogen we niet accepteren.” 

 

 

 

 

 

https://www.vng.nl/


 

Project aanpak mensenhandel in gemeenten 

Om gemeenten te ondersteunen in hun opgaven rond mensenhandel is het Project aanpak 

mensenhandel gestart, waarin Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het landelijke 

Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) samenwerken. Zij kunnen gemeenten 

helpen bij onder meer het ontwikkelen van beleid, realiseren van zorgcoördinatie en het inrichten 

van ketenafspraken. De kern is dat de ondersteuning aansluit op behoeften van gemeenten én op 

de regionale ontwikkelingen om zorg en veiligheid met elkaar te verbinden. Het project wordt 

gefinancierd door de ministeries, die ook dit onderzoek naar de huidige gemeentelijke aanpak 

ondersteunen, en duurt tot eind 2020. Daarnaast investeert de VNG in regionale pilots om de zorg- 

en veiligheidsthema’s integraal aan te pakken.   

Toelichting op het onderzoek: 0-meting 

De enquête ‘aanpak mensenhandel in gemeenten’ betreft een 0-meting onder alle gemeenten, 

waarmee de VNG en CoMensha inzichtelijk maken waar gemeenten op dit moment staan bij het 

vormgeven van de aanpak van mensenhandel. Met de informatie uit deze enquête hopen de VNG 

en CoMensha zo goed mogelijk aan te sluiten op uw lokale en regionale situatie en behoeften. 

Resultaten van de enquête worden teruggekoppeld naar gemeenten. Daarnaast willen we via een 

publiek toegankelijke website (bijv. via http://waarstaatjegemeente.nl/dashboard) laten zien waar 

elke gemeente staat. Zo kunt u de aanpak in uw gemeente vergelijken met die van andere 

gemeenten en kunnen best practices laagdrempelig gedeeld worden. Waarschijnlijk kunnen 

gemeenten dan ook zelf informatie actualiseren. Het onderzoek wordt voor eind 2020 herhaald, om 

de voortgang te meten. 

 

• Voor vragen over deze enquête verwijzen wij u graag naar Q&A pagina Enquête ‘aanpak 

mensenhandel in gemeenten’. Hier kunt u verder aanvullende informatie vinden over deze 

enquête. Met vragen over het onderzoek kunt u ook contact opnemen met 

zorgenveiligheid@vng.nl.   

• Voor meer informatie over het Project aanpak mensenhandel of met ondersteuningsvragen 

kunt u terecht bij Barbara Schmeits, VNG via barbara.schmeits@vng.nl en bij Rik Viergever 

en Marcus de Koning-Man, CoMensha via voorgemeenten@comensha.nl.   

 

Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking! 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten   Het landelijke Coördinatiecentrum tegen 

Mensenhandel 

 

Ali Rabarison – Van der Laan                Ina H.R. Hut  

Directeur Beleid – Inclusieve Samenleving           Directeur-bestuurder 

Uw deelname aan het onderzoek (invultijd ca. 20 min) is zeer waardevol en kan 

plaatsvinden door het invullen van de enquête via de volgende link: 

https://nl.surveymonkey.com/r/aanpakmensenhandelingemeenten 

Wij willen u verzoeken deze enquête uiterlijk 25 april 2019 in te vullen. 
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