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Geachte raadsleden,
Mensenhandel is een verborgen misdaad, met verborgen leed en slachtoffers. Het kent diverse gezichten:
zo komt het o.a. voor als seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen
orgaanverwijdering. Het maakt mannen, vrouwen én kinderen slachtoffer. In de strijd tegen
mensenhandel speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij heeft een verantwoordelijkheid op het gebied
van preventie, signalering, handhaving en hulpverlening. Zij moet barrières opwerpen om mensenhandel
tegen te gaan.
De gemeenteraad van centrumgemeente Hilversum heeft in 2017 besloten tot een regionale aanpak van
mensenhandel en heeft hier middelen voor vrijgemaakt. Naar aanleiding hiervan is sinds 2019 de aanpak
van mensenhandel regionaal opgepakt in de vorm van een pilot. Deze pilot is in het eerste jaar door de
gemeente Hilversum gefinancierd. Onlangs is de pilot tussentijds geëvalueerd (het rapport kunt hier
terugvinden). Op basis hiervan heb ik in samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis én mijn collega
bestuurders uit de regio besloten om de pilot met een jaar te verlengen en als plustaak onder te brengen
bij het Zorg en Veiligheidshuis. De pilot word tijdelijk gefinancierd uit de gezamenlijke middelen van
gemeenten voor bescherming en opvang. In 2021 nemen we besluiten over de structurele inbedding van
de pilot. Graag informeer ik u via deze weg over de laatste stand van zaken.
Pilot aanpak mensenhandel
De pilot aanpak mensenhandel wordt voornamelijk uitgevoerd door een regionale zorgcoördinator
mensenhandel en ketenregisseur.
Ketenregisseur
De ketenregisseur zorgt voor een sluitende ketenaanpak waarbinnen met name gemeenten, de politie,
aanbieders van zorg en ondersteuning, Veilig Thuis en de GGD samenwerken, zich aan elkaar verbinden
en van elkaar leren. Daarnaast onderzoekt hij de aard en omvang van mensenhandel in de Gooi en
Vechtstreek, ondersteunt hij handhavingsacties en versterkt hij de signalering van en de bewustwording
over mensenhandel.
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Zorgcoördinator
De zorgcoördinator mensenhandel zorgt voor goede zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De
zorgcoördinator bouwt en onderhoudt een professioneel netwerk van hulpverleners én verzorgt
informatie en advies aan inwoners, hulpverleners en instanties.
Resultaten pilot
Gemeenten en andere samenwerkende ketenpartners hebben een tussenevaluatie uitgevoerd naar de
pilot aanpak uitbuiting en mensenhandel. Zij komen tot de conclusie dat de pilot voldoende invulling geeft
aan de doelen die voor de pilot zijn gesteld. Op hoofdlijnen zijn de volgende resultaten bereikt:


In de periode maart t/m december 2019 zijn er binnen de pilot 36 slachtoffers van mensenhandel geholpen.
Het gaat hierbij veelal om slachtoffers van seksuele uitbuiting.



Via Seksadvertenties zijn slachtoffers en daders van mensenhandel op te sporen. Op basis van
risicoprofielen zijn in 2019 zijn ruim 400 seksadvertenties geanalyseerd en beoordeeld. Deze analyse heeft
geleid tot handhavingsacties.



Slachtoffers geven aan het wezenlijk te vinden dat er één aanspreekpunt is die op basis van oprechte
betrokkenheid naast hen staat en hen verder helpt.



Er zijn verschillende trainingen georganiseerd voor uitvoerende medewerkers werkzaam in het sociaal
domein zodat zij uitbuiting en mensenhandel (beter) leren signaleren.



Met ketenpartners zoals de Politie, zorgaanbieders en gemeenten is een start gemaakt met een sluitende
aanpak rondom de aanpak van uitbuiting en mensenhandel.

Om het brede publiek en ketenpartners bewust te maken van mensenhandel is de reizende
fototentoonstelling #Open je Ogen naar de regio gehaald.
Zie voor meer informatie het rapport van de tussenevaluatie. Ook heeft Regio Gooi en Vechtstreek onlangs een
webinar georganiseerd over de aanpak mensenhandel. Dit webinar kunt u hier terugkijken


Een gezamenlijke aanpak binnen het Zorg- en Veiligheidshuis
De komende periode ontwikkelen we de aanpak mensenhandel verder door. Dit doen wij met name door
de uitvoering van de pilot per juli van dit jaar als plustaak onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis
Gooi en Vechtstreek. Hier hebben alle partners van het Zorg- en Veiligheidshuis, waaronder politie,
Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, GGz-Centraal -en met uitzondering van het Openbaar
Ministerie- mee ingestemd. Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis vindt verder constructief overleg plaats
met het Openbaar Ministerie over haar mogelijke rol bij het tegengaan en aanpakken van mensenhandel
in onze regio. Ook voeren de partners uit het Zorg- en Veiligheidshuis in 2021 een gezamenlijke
eindevaluatie uit. Op basis van deze eindevaluatie nemen we besluiten over de toekomst van de aanpak.
Uiteraard informeer ik u hier te zijner tijd over.
Vragen
Heeft u aanleiding van deze brief vragen? Neemt u dan gerust contact op met Afke Jong, adviseur
Bescherming en Opvang bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Afke is bereikbaar via telefoonnummer 0650082677 en e-mail a.jong@regiogv.nl.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
<naam prtefeuillehouder>
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