Factsheet 2021
coördinatiecentrum tegen mensenhandel
brengt feiten over aard en omvang van mensenhandel
in Nederland in beeld door analyse van de gegevens en
(geanonimiseerde) rapportages;
coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg;
adviseert, signaleert en agendeert knelpunten op nationaal,
internationaal, regionaal en lokaal niveau;
informeert, geeft trainingen en voorlichting aan professionals;
is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel
(SOM), het platform van Zorgcoördinatoren, het overleg van
de Nederlandse Arbeidsinspectie met zorgcoördinatoren en
het Landelijk Overleg Veilig Thuis Aandachtfunctionarissen
Mensenhandel;
is lid van de landelijke Task Force Mensenhandel (TFM).

2021 in één oogopslag
In 2021 is het merendeel van de gemelde slachtoffers
vrouw en meerderjarig. De meest gemelde nationaliteit
is Nederlands. Slachtoffers zijn het vaakst uitgebuit in de
sector Seksuele dienstverlening.
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Figuur 3: Nationaliteit

Figuur 4: Sector van uitbuiting
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Het aantal sectoren is groter dan het totaal aantal
slachtoffers omdat een slachtoffer in meerdere
sectoren kan zijn uitgebuit.

Opvang
slachtoffers

De Nationale Politie, de Nederlandse
Arbeidsinspectie (NLA) en de Koninklijke
Marechaussee (KMar) handelen conform
paragraaf B8.3 van de Vreemdelingen
circulaire 2000 en het Besluit politie
gegevens. Daarin is vastgelegd dat zij
slachtoffers van mensenhandel bij de
geringste aanwijzing bij CoMensha
moeten melden. Maar dit is nog altijd
geen vanzelfsprekendheid.

CoMensha coördineert ook de eerste
opvang van slachtoffers. Hiertoe werken
we samen met onder andere opvang
instellingen en zorgcoördinatoren. In
2021 ontvingen we 111 opvangverzoeken,
waarvan 100 verzoeken hebben geleid tot
plaatsing in de opvang: 50 keer was dit in
de Categorale Opvang voor Slachtoffers
van Mensenhandel (COSM), 18 keer in de
Opvang voor Slachtoffers van Mensen
handel met Multiproblematiek (OMM),
24 keer op een crisisbed van de Inspectie
SZW, 4 keer op een noodbed, 2 keer bij
de Maatschappelijke Opvang of Vrouwen
opvang en 2 keer bij een overige opvang
instelling.

CoMensha investeert veel tijd in het
opvragen van aanmeldingen. Het gaat
hierbij niet alleen om aanmeldingen
van opsporingsdiensten, maar ook
bijvoorbeeld van andere NGO’s en
(jeugd) zorginstanties. Hoe meer zicht op
mensenhandel, hoe beter het bestreden
kan worden!

Figuur 5: Absoluut en procentueel
aantal aanmeldingen per type
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10 keer is het verzoek om opvang weer
ingetrokken en 1 opvangverzoek was aan
het einde van het jaar nog in behandeling.

Landelijk netwerk
CoMensha zet zich al jaren in voor
een landelijk dekkend netwerk van
zorgcoördinatie. In 2021 heeft dit
netwerk opnieuw een stevige impuls
gekregen. Ook de gehele provincie
Groningen, de regio Markiezaten en
een deel van de regio IJsselland hebben
nu zorgcoördinatie. Dit maakt het
landelijk netwerk van zorgcoördinatie
mensenhandel bijna volledig dekkend.
Kanttekening is dat deze dekking
vooralsnog niet de garantie biedt
dat er voldoende fte/capaciteit voor
zorgcoördinatie is om de functie naar
behoren uit te oefenen.

CoMensha zet zich in voor
slachtoffers van mensenhandel.
Mensen die zich in een zeer
kwetsbare en onveilige situatie
bevinden. En vaak onzichtbaar zijn.
Wij maken mensenhandel zichtbaar
en helpen de slachtoffers op weg
naar een beter leven.
Blijf signaleren, open je ogen voor
mensenhandel, blijf melden!
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