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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Geacht college, 

 

Eind maart 2019 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en CoMensha, het 

landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel,  uw medewerking gevraagd aan de enquête 

‘Aanpak mensenhandel in gemeenten’. Aan deze oproep hebben 135 gemeenten gehoor gegeven. 

De resultaten van de enquête zijn verwerkt in een rapportage die we u met dit schrijven aanbieden.  

 

Een van de vijf thema’s rond zorg en veiligheid 

In het 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, 
waarvoor regionale samenwerking nodig is. Met gemeenten is afgesproken dat zij in 2022 duidelijk 

beleid hebben ontwikkeld en geborgd, waarbij de zorg- en veiligheidsketen samenwerken, dat ze 

regelen dat er voor het hele land zorgcoördinatie is en dat er passende opvang, ondersteuning en 

nazorg is voor slachtoffers.  

 

Doel enquête  

Door de enquête wilden de VNG en CoMensha achterhalen hoe het in gemeenten ervoor staat met 

de aanpak van mensenhandel. Daarnaast diende de enquête om zicht te krijgen op behoeften van 

gemeenten aan ondersteuning en om te informeren en inspireren.  

 

Resultaten enquête  

Met een respons van bijna veertig procent is een redelijk representatief beeld ontstaan van de 

aanpak van mensenhandel in gemeenten. Omdat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
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Seksueel geweld tegen Kinderen in 2015 een soortgelijk onderzoek heeft uitgevoerd, was op 

onderdelen een vergelijking mogelijk.  

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 

- De aanpak mensenhandel is een actueel thema voor gemeenten. Gemeenten zijn zich 

ervan bewust dat er verschillende vormen zijn van mensenhandel. Dit bewustzijn is ten 

opzichte van 2015 gestegen. Toch kan de ‘awareness’ met betrekking tot mensenhandel en 
de aanpak ervan nog omhoog.  

- Gemeenten vermoeden dat ‘arbeidsuitbuiting’ en ‘criminele uitbuiting’ het vaakst 
voorkomen. Seksuele uitbuiting krijgt in het beleid bij gemeenten de meeste aandacht. 

- Uit de enquête blijkt verder dat gemeenten, ook na een eigen onderzoek, beperkt zicht 

hebben op het aantal slachtoffers. 

- Bestuurlijk is de aanpak van mensenhandel vooral belegd bij veiligheid. De verbinding met 

het sociale domein moet verder versterkt worden.  

- De zorgcoördinatie is toegenomen in vergelijking met 2015, maar nog niet landelijk 

dekkend.  

- Gemeenten zoeken naar de eigen rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en geven 

aan daarbij graag ondersteuning te krijgen. 

 

De conclusies geven een beeld van de situatie binnen gemeenten, wat is bereikt en waar is nog 

inzet op nodig. Daarnaast geven ze zicht op belemmeringen, die gemeenten ervaren en waarvoor 

ook een appèl op het Rijk moet worden gedaan. Het gaat dan om zaken als: 

- Het vergroten van zicht op de aard en omvang van mensenhandel; 

- Het verbeteren van samenhang op regionale en landelijke ketensamenwerking om de 

aanpak van mensenhandel te borgen; 

- Het creëren van (bestuurlijke) urgentie voor de ontwikkeling van de aanpak van 

verschillende vormen (o.a. arbeids- en criminele uitbuiting) van mensenhandel; 

- Het voorzien in toereikende financiering hiertoe. 

 

Aandachtspunten voor het vervolg 

Voor de VNG en CoMensha betekenen de uitkomsten van de enquête in ieder geval dat ze voor de 

komende periode aandacht zullen geven aan de volgende zaken: 

- Het blijven agenderen van de aanpak van mensenhandel, en het sturen op meer kennis 

over mensenhandel.  

- Werken met o.a. de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 

Kinderen aan het verkrijgen van beter inzicht in aard en omvang van mensenhandel. 

- Verder aansturen op een grotere betrokkenheid vanuit het sociale domein, zowel bestuurlijk 

als uitvoerend, bij de aanpak van mensenhandel. 

- Ontwikkelen van handvatten voor gemeenten om meer invulling te geven aan de behoeften 

aan helderheid over rollen, functies en verantwoordelijkheden.  

- Ontwikkelen van een gezamenlijk kader, zodat gemeenten een maatstaf hebben om te 

bepalen of de aanpak op orde is.  

- Het landelijk dekkend netwerk, ook qua voldoende fte/capaciteit, van zorgcoördinatie verder 

stimuleren.  

- Het Rijk bewegen tot het toereikend financieren van de aanpak.  

 
Project Aanpak mensenhandel 

Met het Project Aanpak mensenhandel ondersteunen de VNG en CoMensha gemeenten bij het 

realiseren van de afspraken uit het IBP. Ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen 



en start vaak door met een gemeente in gesprek te gaan. 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 Marcus de Koning-Man of Helen de Jong, CoMensha, via 

voorgemeenten@comensha.nl. 

 

Bij de bijlagen: 

Alle gemeenten ontvangen de rapportage over de enquête. Als uw gemeente heeft deelgenomen 

aan de enquête ontvangt u ook een document met de door u gegeven antwoorden. Dit document 

ontvangt u via een afzonderlijk e-mailbericht.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten   CoMensha 

 

 

 

 

 

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

Directeur Beleid – Inclusieve Samenleving           Directeur-bestuurder 
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