BURG EMEESTER
P.I. BROERTJ ES
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

Aan leden Gemeenteraad en commissieleden
cc. college van B&W
cc. pers

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELE FOONNUMMER 1 4035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM
ONS KENMERK
BEHANDE LD DOOR
TELEFOON (035)
BIJLAGEN
BETREFT

9 juli 2019
560775
A. La Rose
629 2059
Stand van zaken aanpak mensenhandel

Geachte dames en heren,

Graag informeer ik u via deze brief over een aantal ontwikkelingen rondom de aanpak van mensenhandel.
Regionale samenwerking
Mensenhandel kent verschillende gezichten. Seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en
gedwongen orgaanverwijdering zijn enkele van deze gezichten. Zowel mannen, vrouwen én kinderen zijn
hier slachtoffer van.
Bij de aanpak van mensenhandel zijn veel partijen betrokken. In hoofdlijnen vallen deze binnen de
strafrechtketen (advocatuur en politie) en de zorgketen (opvang en zorgaanbod). De aanpak van
mensenhandel is pas effectief wanneer er optimaal wordt samengewerkt tussen al deze partijen en wanneer
iedereen van elkaar weet wat ze doen. De complexiteit van de problemen en de hoeveelheid aan
betrokken partijen vragen om goede onderlinge afstemming, samenwerking en coördinatie. Mensenhandel
beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen van Hilversum. Daarom hebben gemeenten in de Gooi en
Vechtstreek - op initiatief van de gemeente Hilversum - besloten om de zorgcoördinatie en ketenregie
mensenhandel onder te brengen bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
Basis op orde
In de strijd tegen mensenhandel, speelt de gemeente altijd een belangrijke rol. Zij heeft een
verantwoordelijkheid op het gebied van preventie, signalering, handhaving en hulpverlening, maar ook
voor het opwerpen van barrières om mensenhandel tegen te gaan.
Een gemeente/regio voldoet aan landelijke basiseisen voor de aanpak van mensenhandel wanneer:
1. de gemeente/regio een functionaris heeft die optreedt als contactpersoon voor instanties waar
slachtoffers van mensenhandel terecht kunnen;
2. er wordt gewerkt aan actieve signalering van mensenhandel;
3. er beleid is dat de aanpak van mensenhandel ondersteunt.
De gemeente Hilversum voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Hieronder beschrijven we per
voorwaarde een nadere toelichting.
Zorgcoördinator mensenhandel en ketenregisseur
De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben een zorgcoördinator en een ketenregisseur mensenhandel
aangesteld. Deze zorgcoördinator en ketenregisseur zijn ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
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Ketenregisseur
De ketenregisseur zorgt voor een sluitende ketenaanpak (met gemeenten, de politie, zorgaanbieders,
Veilig Thuis, de GGD en andere ketenregisseurs en zorgcoördinatoren), zorgt ervoor dat processen in de
uitvoering van ketenpartners op elkaar aansluiten en is volop bezig met het versterken van de signalering
van en bewustwording over mensenhandel.
Daarnaast doet de ketenregisseur regelmatig onderzoek naar de aard en omvang van mensenhandel in de
regio Gooi en Vechtstreek. De ketenregisseur is een belangrijk verzamelpunt van signalen van
mensenhandel en analyseert regelmatig informatie uit meldsystemen zoals ‘Meld Misdaad Anoniem’ en
‘Watch Nederland’. Daarnaast houdt deze persoon de ontwikkeling van commerciële seksadvertenties in
de gaten. Dit om eventuele risicovolle advertenties op te sporen en door te geven aan de politie. Het totaal
aantal seksadvertenties in de Gooi en Vechtstreek staat momenteel op 58 (waarvan 40 (=69%) te herleiden
zijn naar inwoners van de gemeente Hilversum). De afgelopen maanden heeft onze ketenregisseur tussen
de 40-50% van de advertenties als risicovol bestempeld en is hierover in contact geweest met de politie.
Zorgcoördinator
De zorgcoördinator mensenhandel houdt zich bezig met goede en voldoende zorg voor slachtoffers van
mensenhandel. Deze zorgcoördinator heeft drie taken:
1. Coördinatie en monitoring van zorgtrajecten voor inwoners;
2. Het netwerk van hulpverleners opbouwen en onderhouden;
3. Het geven van informatie en advies aan inwoners en professionals/ketenpartners.
De zorgcoördinator gaat met inwoners in gesprek en regelt/verwijst door naar de juiste hulp. In de periode
maart t/m juni 2019 heeft de zorgcoördinator (samen met de ketenregisseur) zo’n 25 situaties van
mensenhandel in onze regio opgepakt:
- Seksuele uitbuiting: 19 situaties (8 gevallen betreffen inwoners uit Hilversum).
- Arbeidsuitbuiting: 3 situaties (alle gevallen betreffen inwoners uit Hilversum).
- Criminele uitbuiting: 3 situaties (alle gevallen betreffen inwoners uit Hilversum).
Actieve signalering van mensenhandel
Mensenhandel is vaak een verborgen misdaad, met verborgen leed en verborgen slachtoffers. Het
ontdekken van mensenhandel is moeilijk. Daarom is het één van de kerntaken van de zorgcoördinator en
ketenregisseur om te komen tot een goede signalering van mensenhandel in onze regio. Daarnaast werken
de zorgcoördinator en ketenregisseur aan een betere signalering door de medewerkers van de gemeenten,
Veilig Thuis (het meldpunt tegen huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio), professionals bij
zorgaanbieders, politie maar vooral ook de recreatiesector in onze regio. Dit doen zij bijvoorbeeld door in
gesprek te gaan met professionals in de keten en door training te geven/organiseren.
Vernieuwde nota mensenhandel
In 2020 herijken we – met de kennis van nu en de nieuwe ontwikkelingen - de Hilversumse nota
‘Mensenhandel’. Dit geactualiseerd beleid integreren we in het nieuwe beleidsplan Bescherming en
Opvang 2021.
Campagne mensenhandel
Om inwoners en professionals bewust te maken van mensenhandel start op 18 oktober, op de dag tegen de
mensenhandel, een regionale publiekscampagne - die in Hilversum begint.
Campagne “Open je ogen”
“Open je ogen” (klik hier) is een campagne die erop is gericht de echte verhalen van slachtoffers van
mensenhandel te vertellen. Deze verhalen worden aan de hand van een fototentoonstelling in het
straatbeeld verteld. De tentoonstelling reist door de hele regio Gooi en Vechtstreek en is zo’n 4 weken
zichtbaar in iedere gemeente.
Symposium
In het vierde kwartaal van dit jaar organiseer ik een symposium over mensenhandel. Met trots kan ik u
mededelen dat Herman Bolhaar, nationaal rapporteur mensenhandel, als keynote spreker aanwezig is. Het
symposium is bedoeld voor professionals van gemeenten en partners in de keten van de aanpak tegen
mensenhandel. Doel van dit symposium is om kennis uit te wisselen over mensenhandel.
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Structurele inbedding aanpak mensenhandel
De huidige uitvoering van de aanpak tegen mensenhandel, waarbij de Regio de zorgcoördinatie en de
ketenregie uitvoert, is een pilot. In het vierde kwartaal van dit jaar neemt het college van burgemeester en
wethouders besluiten over de structurele uitvoering en inbedding van de aanpak mensenhandel. Hier
worden momenteel voorstellen over voorbereid. In het vierde kwartaal van dit jaar informeer ik u verder
over de stand van zaken van de aanpak mensenhandel en de eventuele structurele inbedding vanaf 2020.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
de burgemeester van Hilversum

P.I. Broertjes

