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Inleiding

1 Inleiding

1.1 Aanleiding onderzoek
De politieke en bestuurlijke aandacht voor mensenhandel nam de afgelopen paar jaar sterk toe. Gezien
de complexiteit en veelzijdigheid van het fenomeen, vraagt een effectieve aanpak om samenwerking. In
veel regio’s kan deze samenwerking beter. Vaak ontbreekt zicht op de aard en omvang van mensenhandel, is informatie-uitwisseling tussen organisaties niet optimaal ingericht of missen organisaties slagkracht. Als reactie hierop zijn veel gemeenten en netwerkpartners begonnen met het verbeteren van
netwerksamenwerking. Ook in en om Den Haag is er ontwikkeling zichtbaar. Inmiddels zijn vanuit het
Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) pogingen gedaan om zicht te krijgen op het
grote aantal organisaties dat een bijdrage levert aan het voorkomen en bestrijden van mensenhandel of
het beschermen van slachtoffers. In lijn hiermee heeft het RSIV aan Regioplan gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de samenwerking rond mensenhandel in de regionale eenheid Den Haag.

1.2 Regionale eenheid Den Haag
Een belangrijke keuze betreft de regionale afbakening. We sluiten aan bij dezelfde regionale afbakening
als die van het RSIV. Deze afbakening omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,
Delft, Den Haag, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp,
Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude
en Zuidplas. Binnen deze regionale afbakening zijn er ook andere relevante regionale begrenzingen.
Denk dan aan de GGD-regio’s, Veiligheidshuizen, Veilig Thuis-regio’s en regio’s rond de centrumgemeenten. In bijlage 1 geven we weer welke regionale afbakeningen binnen het bereik van het RSIV ertoe
doen. In het vervolg van dit rapport gebruiken we de omschrijving regionale eenheid Den Haag om de
geografische focus van het onderzoek aan te duiden. De grenzen van deze regionale eenheid en de gemeenten daarbinnen, zijn hieronder weergegeven.
Figuur 1.1

Geografische weergave regionale eenheid Den Haag

1

1.3 Wat is mensenhandel?
Strafbaarstelling van mensenhandel is vastgelegd in artikel art. 273f van het Wetboek van Strafrecht. De
Nationaal Rapporteur Mensenhandel omschrijft mensenhandel als volgt:
… het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik
van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de
kern van mensenhandel.1
Mensenhandel kent verschillende verschijningsvormen. Doorgaans worden arbeidsuitbuiting, seksuele
uitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering onderscheiden. In dit onderzoek hebben we niet gekeken naar de betrokkenheid van organisaties bij de aanpak van gedwongen orgaanverwijdering. Dit thema speelt in de regio (vrijwel) niet. Hieronder lichten we de verschijningsvormen van
mensenhandel kort toe. Hiervoor gebruiken we de omschrijvingen van het Actieprogramma van de gemeente Den Haag 2020-2023.2
• Arbeidsuitbuiting. Hiervan spreken we als (arbeids)voorwaarden en omstandigheden bij arbeid en
dienstverlening zo slecht zijn dat de mensenrechten in het geding zijn.
• Seksuele uitbuiting. De bekendste vorm van mensenhandel is uitbuiting in de prostitutie. Die doet
zich zowel voor in de vergunde branche als in de illegale prostitutie. Ook komt seksuele uitbuiting
online voor, bijvoorbeeld in de vorm van gedwongen webcamseks.
• Criminele uitbuiting. Hierbij worden mensen gedwongen om strafbare feiten te plegen of daaraan
deel te nemen, bijvoorbeeld zakkenrollen, diefstal of drugsdelicten. Op sommige locaties en op bepaalde tijden is het verboden om te bedelen in Den Haag; het onder dwang moeten bedelen kan dan
dus ook beschouwd worden als een (georganiseerde) vorm van criminele uitbuiting.

1.4 Achtergrond
Als het gaat om mensenhandel, zijn vooral de beleidsdomeinen zorg en veiligheid betrokken. De Commissie Lenferink markeert in 2015 de gemeentelijke betrokkenheid rond de bescherming van slachtoffers. Deze commissie onderschrijft onder meer dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bescherming van slachtoffers van mensenhandel die rechtmatig in Nederland verblijven, en dat er in elke regio
een zorgcoördinator actief moet zijn.3 Later, in 2018, wordt in het Interbestuurlijk Programma opgenomen dat gemeenten in 2022 duidelijk beleid moeten hebben om de aanpak van mensenhandel te borgen.4 Dit is het startschot voor de integrale programmatische aanpak Samen tegen Mensenhandel van
2018.5 In deze aanpak zien we de adviezen van de Commissie Lenferink terug en worden er vijf actielijnen geformuleerd, namelijk het doorontwikkelen van de basisaanpak, het doorontwikkelen van de aanpak van arbeidsuitbuiting, het voorkomen van slachtofferschap en daderschap, het versterken van de
gemeentelijke aanpak van mensenhandel en het delen van kennis en informatie.
In de praktijk zien we dat de inrichting van de aanpak van mensenhandel per gemeente of regio nogal
verschilt. Een recente enquête van eind 2019 laat onder meer zien dat lang niet alle gemeenten aandacht hebben voor preventie van mensenhandel en dat minder dan de helft van de gemeenten betrokken is bij strategisch overleg.6

1 De website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, via https://www.nationaalrapporteur.nl/Mensenhandel/. We maken
hierbij de opmerking dat in het geval van minderjarige slachtoffers er geen sprake hoeft te zijn van dwang of een soortgelijk middel. Zie ook Praktische Handleiding Eerstelijns Signalering van Slachtoffers van Mensenhandel Gericht op Seksuele Uitbuiting, Ministerie van Veiligheid en Justitie (2013)
2 Naar een stad zonder uitbuiting. Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023. Raadvoorstel van 18-06-2020 met RISnummer 305595.
3 Commissie Lenferink (2015) Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Rapport ingesteld door
de VNG en de Federatie Opvang.
4 Programmastart IBP (2018).
5 Samen tegen mensenhandel. Een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.
6 Berenschot (2019). Aanpak Mensenhandel. Resultaten enquête. In opdracht van VNG en CoMensha.
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Vanuit het RSIV is in 2019 het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 Eenheid Den Haag opgesteld. In dit plan
zijn de prioriteiten en ambities van gemeenten, Openbaar Ministerie en politie ten aanzien van gemeentegrens-overschrijdende veiligheidsvraagstukken geformuleerd. Mensenhandel en mensensmokkel is
één van de thema’s. Het plan geeft een impuls aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en een
heldere taakverdeling.

1.5 Onderzoeksopzet in het kort
In het onderzoek zijn de volgende drie activiteiten uitgevoerd:
• Deskresearch. We hebben het RSIV gevraagd om relevante (beleids-)documentatie. Deze documentatie geeft een eerste zicht op de ontwikkelingen in de regio.
• Interviews betrokken partijen en personen. We voerden in totaal 22 interviews uit met in totaal 34
personen. In deze interviews gingen we onder meer in op de taken en verantwoordelijkheden van de
organisatie en ervaren knelpunten in de samenwerking. In bijlage 2 is een lijst opgenomen met geïnterviewde personen.
• Analyse met behulp van analysekader en beoordelingskader. Aan de hand van een vooraf opgesteld
analysekader hebben we de belangrijkste kenmerken van de organisaties die zich bezig houden met
mensenhandel geanalyseerd. Daarnaast formuleerden we een beoordelingskader dat ons in staat
stelde om aanknopingspunten voor verbetering van de samenwerking te formuleren.
Daarnaast hebben we drie keer een bijeenkomst georganiseerd met de stuurgroep van het onderzoek.
In deze stuurgroep waren de volgende personen vertegenwoordigd:
• Anneke Aanstoot, ketenmanager Veiligheidshuis Haaglanden
• Patrick Blankwaard, bestuursadviseur regioburgemeester Den Haag
• Machteld Boot, beleidsadviseur bestuursdienst gemeente Den Haag
• Sandra Harleman, coördinator RSIV
• Jacco Kiemel, projectleider mensenhandel RIEC Den Haag
• Hugo Verpoorten, beleidsadviseur dienst OCW gemeente Den Haag
• Janneke van de Zalm-de Graaf, manager Veiligheidshuis Hollands Midden

1.6 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken bespreken we de doel- en vraagstellingen van het onderzoek, laten we
zien welke netwerkactoren welke rol hebben en gaan we in op de samenwerking tussen deze actoren.
We sluiten af met een samenvatting, de conclusies en beleidsaanbevelingen.
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Doel- en
vraagstellingen

2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstellingen
In kaart brengen en analyseren van netwerksamenwerking
De eerste doelstelling is het in kaart brengen en analyseren van het netwerk van organisaties dat zich in
de regionale eenheid Den Haag bezighoudt met de aanpak mensenhandel. We houden hierbij rekening
met de verschillende invalshoeken die organisaties kunnen hebben, de verschillende niveaus waarop zij
opereren en de verschillende concrete taken die zij kunnen uitvoeren. Een belangrijke vraag hierbij is in
hoeverre er gesproken kan worden over één of meerdere netwerken.
Aanbieden van concrete aanbevelingen om samenwerking te versterken
Ten tweede leveren we een advies op waarin concrete aanknopingspunten voor verbetering worden geformuleerd. Dit advies is gebaseerd op knelpunten en oplossingsrichtingen die de netwerkpartners in
gesprekken aandragen en oplossingsrichtingen voor verschillen tussen de waargenomen situatie en de
succesvoorwaarden voor effectieve samenwerking.

2.2 Vraagstellingen
Voor het onderzoek formuleerden we de volgende hoofdvraag.
Welke organisaties houden zich in de regionale eenheid Den Haag bezig met de aanpak van mensenhandel, hoe werken deze organisaties samen en met welke concrete acties kan deze samenwerking worden verbeterd?
Deze hoofdvraag vertaalden we in de onderstaande deelvragen.
1. Welke organisaties houden zich in de regionale eenheid Den Haag bezig met mensenhandel?
a. Vanuit welke invalshoek(en) doen zij dat?
b. Welke deeltaak of deeltaken nemen zij op zich?
c. Welke informatie verzamelen zij ten behoeve van het uitvoeren van hun deeltaak of deeltaken?
2. Hoe werken deze organisaties samen?
a. Welke informatie wordt uitgewisseld?
b. Welke overlegstructuren zijn er?
c. Welke prestatieafspraken zijn er gemaakt?
d. Wie kan worden aangemerkt als regiehouder?
3. In hoeverre is er sprake van één netwerk of zijn er meerdere naast elkaar bestaande netwerken?
a. Wat is de overlap tussen de naast elkaar bestaande netwerken?
b. Dekken de netwerken alle relevante thema’s of is er sprake van hiaten/onderbelichte thema’s?
4. Zijn er organisaties in de regionale eenheid Den Haag die geen onderdeel zijn van het netwerk, maar
zich wel met de aanpak van mensenhandel bezighouden?
5. Hoe functioneert de netwerksamenwerking?
a. Wat zijn, in de ogen van de netwerkpartners, knelpunten en oplossingsrichtingen?
6. Welke aanbevelingen zijn daarover te doen, ten aanzien van:
a. de netwerksamenwerking op en tussen de drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel);
b. waar wenselijk onderscheiden naar specifieke thema’s/hoofdtaken?
7. Welke (overleg)structuren zijn daarvoor noodzakelijk op lokaal en regionaal niveau?
8. Welke concrete stappen kunnen er op korte, middellange en lange termijn worden genomen om de
netwerksamenwerking te versterken en wat is daarvoor nodig?
5
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3 Wie doet wat?
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van kenmerken van organisaties die zich in de regionale eenheid Den Haag bezighouden met mensenhandel. Op een actor na, zijn deze partijen alle middels een interview bij het onderzoek betrokken. We richten ons in dit hoofdstuk alleen op deze partijen. Per partij
bespreken we hun activiteiten, de verschijningsvormen van mensenhandel waar zij mee te maken hebben (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting), het type slachtoffer dat zij tegen komen en de geografische afbakening waarbinnen de actor actief is. Daarnaast gaan we in op de taken die
de actoren uitvoeren. Hierbij maken we onderscheid tussen preventie (het voorkomen dat mensen
slachtoffer worden), bestrijding (handhaving en het straffen van daders) en bescherming (opvang en ondersteuning van slachtoffers). We gaan, op alfabetische volgorde, in op de volgende actoren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belastingdienst
FairWork
Gemeente Den Haag
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Westland
GGD (Haaglanden en Hollands Midden)
Haags Economisch Interventie Team (HEIT)
HLTsamen
Inspectie SZW
Jeugdbescherming West, afdeling Haaglanden
Leger des Heils
Openbaar Ministerie (Functioneel Parket en Arrondissementsparket)
Perspektief
Politie (AVIM, DRIO en Dienst Regionale Recherche)
RIEC Den Haag
RSIV
Shop Den Haag
Veiligheidshuis (Haaglanden en Hollands Midden)

We sluiten het hoofdstuk af met een schematische samenvatting van de kenmerken van de actoren.

3.2 Belastingdienst (FIOD)
In relatie tot mensenhandel treedt de opsporingsdienst van de belastingdienst op als er vermoedens zijn
van belastingfraude, belastingontduiking of andersoortige financiële fraude. Tot enkele jaren geleden
was de seksbranche één van de prioriteiten. Omdat deze focus lage financiële baten opleverde, zijn er
andere prioriteiten gesteld, zoals drugs en witwassen. De Belastingdienst bepaalt, op landelijk niveau en
in afstemming met het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en gemeenten,
haar visie en strategie in hoge mate zelf. Ten opzichte van de landelijke lijn hebben lokale vestigingen
wel enige beleidsruimte. Dat betekent niet dat de aandacht voor mensenhandel weg is, maar de belastingdienst gaat niet meer actief naar misstanden op zoek. De belastingdienst levert nog wel informatie
aan als daar om gevraagd wordt, en neemt deel aan verschillende afstemmingsoverleggen. Zaken waar
de belastingdienst bij betrokken wordt, hebben bijvoorbeeld betrekking op mogelijke arbeidsuitbuiting
rond kenniswerkers, malafide uitzendbureaus en Oost-Europeanen die worden uitgebuit in hennepkwekerijen. De Belastingdienst heeft de ambitie om in de toekomst meer achter (netwerken van) facilitators
aan te gaan. De Belastingdienst is aangesloten bij he RIEC.
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3.3 FairWork
Stichting FairWork heeft zich ten doel gesteld om moderne slavernij in Nederland te voorkomen en te
bestrijden. De nadruk ligt daarbij op arbeidsuitbuiting van migranten. Daarnaast komt de organisatie op
voor de belangen van arbeidsmigranten en geeft FairWork trainingen aan professionals. Hun taken omvatten veldwerk gericht op het vinden van gevallen van arbeidsuitbuiting, het signaleren van arbeidsuitbuiting, informatie verspreiden onder mogelijke slachtoffers en slachtoffers ondersteunen bij maatschappelijke en juridische vragen. Zij dragen slachtoffers waar mogelijk over aan lokale hulporganisaties.
FairWork werkt landelijk. Afgebakend naar de regionale eenheid Den Haag speelt FairWork met name
een rol in signaleren en het doorgeven van signalen. Daarnaast geeft de organisatie in de gemeenten
Den Haag, Zoetermeer, Westland en Leiden trainingen.

3.4 Gemeente Den Haag
• Bestuursdienst. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid houdt de bestuursdienst zich
met name bezig met de bestuurlijke aanpak van mensenhandel (bestrijding). De bestuursdienst is
verantwoordelijk voor de inzet van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Controles van het
HEIT kunnen leiden tot bestuurlijke maatregelen. Op strategisch niveau is beleidsvorming en beleidsadvisering van belang, ook in afstemming met andere directies. Zo worden ‘barrières’ uitgedacht en
opgeworpen, bedoeld om (potentiële) mensenhandelaren te belemmeren . Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om controles in de seksbranche. Van oudsher heeft de gemeentelijke mensenhandelaanpak vooral aandacht voor seksuele uitbuiting in de seksbranche. Ondertussen staat ook arbeidsuitbuiting hoog op de agenda, terwijl criminele uitbuiting momenteel relatief weinig aandacht krijgt.
Gemeentelijk beleid geldt voor alle mogelijke typen daders en (mogelijke) slachtoffers. Hierbij wordt
afstemming met OCW gezocht.7 Belangrijke taken in de samenwerking zijn het afstemmen van beleid
en praktijk, het ophalen van input en trends en het geven van informatie en uitleg. Het bereik van de
gemeente Den Haag is voornamelijk lokaal, maar er is een bredere uitstraling naar omringende gemeenten. Den Haag is namelijk centrumgemeente in de regio Haaglanden.
• Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW). De dienst OCW van de gemeente Den Haag is met name betrokken bij het voorkomen van mensenhandel en het beschermen van slachtoffers. Een van de belangrijkste activiteiten is maatschappelijke organisaties middels subsidieverstrekking de opdracht te
geven om ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers of kwetsbare groepen te bieden. Denk dan aan
het bieden van opvang, zorgcoördinatie, voorlichting en advies. Daarbij heeft OCW een regie-voerende en coördinerende functie. Dat betekent dat zij verbindingen legt tussen organisaties, kennisuitwisseling faciliteert en trends helpt te signaleren. Vanuit die verbindende functie wordt dan de
samenstelling van het gemeentebrede aanbod geëvalueerd en waar nodig aangepast. Met betrekking tot minderjarige slachtoffers is er extra aandacht voor seksuele uitbuiting van jeugdigen met
een LVB (bijvoorbeeld middels voorlichting en zorg-ondersteuning) en voor criminele uitbuiting van
jongeren met schulden. De activiteiten in relatie tot meerderjarige slachtoffers zijn bijvoorbeeld het
(laten) organiseren van opvang, zorg, signalering en voorlichting.

3.5 Gemeente Gouda
Gouda is de centrumgemeente Vrouwenopvang en Geweld in Huiselijke Kring voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Binnen de gemeente Gouda zijn er medewerkers vanuit zorg en veiligheid betrokken bij het aanpakken van mensenhandel. Voor de gemeente
Gouda ligt de prioriteit bij seksuele uitbuiting. De gemeente stelde eind 2019 en begin 2020 de memo
‘Basisaanpak Mensenhandel’ op. Dit markeert een start van een versterking van de lokale aanpak. Hierin
is te vinden dat er in de kadernota extra geld voor de aanpak is gevraagd, dat er twee aandachtsfunctionarissen worden aangesteld, dat er prestatieafspraken zullen worden gemaakt met partners, dat professionals in het netwerk awareness- en signaleringstrainingen zullen krijgen en dat er een zorgcoördinator
7

De Bestuursdienst heeft samen met de dienst OCW een integraal Actieprogramma met betrekking tot de aanpak van mensenhandel opgesteld voor
de gemeente Den Haag. Naar verwachting wordt dit beleidsdocument (raadsvoorstel met RIS-nummer 305595) na de zomer door de gemeenteraad
vastgesteld.
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(SHOP) is aangesteld. SHOP organiseert daarnaast met regelmaat informatiebijeenkomsten voor zorgpartijen om signalering te verbeteren. Opvang van slachtoffers wordt ook uitgevoerd door Leger des
Heils. De diensten van SHOP en Leger des Heils richten zich op alle gemeenten in de regio Hollands Midden en worden gefinancierd via het Veiligheidshuis Hollands Midden. Om professionals te ondersteunen
bij het melden van signalen bij minderjarigen, maakt men gebruik van Jeugdmatch. Controles van de
vergunde en onvergunde seksbranche worden uitgevoerd door het Haags Economisch Interventie Team
(HEIT). In het zorgdomein wordt onder andere aansluiting gezocht met Geweld hoort nergens thuis vanuit de Veiligheidsregio Hollands-Midden8.

3.6 Gemeente Leiden
Gemeente Leiden is centrumgemeente Vrouwenopvang en Geweld in Huiselijke kring voor de gemeenten Alphen aan de Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Binnen de gemeente Leiden zijn er medewerkers
vanuit zorg en veiligheid (ondermijning) betrokken. De aanpak van mensenhandel is vooral vastgelegd in
de regiovisie Geweld hoort nergens thuis vanuit de Veiligheidsregio Hollands-Midden en is tevens onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan. Bescherming en ondersteuning van slachtoffers wordt voor de
hele veiligheidsregio uitgevoerd door SHOP, Leger des Heils en Rosa Manus. De diensten van Leger des
Heils en SHOP worden ingekocht via het Veiligheidshuis Hollands Midden en richten zich op alle gemeenten in de regio Hollands Midden. De gemeente Leiden coördineert overleg met SHOP, het Leger
des Heils en een aantal andere gemeenten. Dit overleg beoogt bij organisaties en professionals wiens
kerntaak het niet is om mensenhandel aan te pakken awareness te creëren en op die manier bij te dragen aan de preventie van mensenhandel. De primaire focus van de gemeente Leiden lijkt op seksuele
uitbuiting te liggen. Controles van de vergunde en onvergunde seksbranche worden uitgevoerd door het
HEIT. De gemeente Leiden heeft de ambitie om meer te doen voor mannelijke slachtoffers van seksuele
uitbuiting en om, bijvoorbeeld gericht op de Duin- en Bollenstreek, arbeidsuitbuiting actiever te bestrijden.

3.7 Gemeente Westland
De gemeente Westland zet sinds 2017 sterk in op de bestrijding en preventie van arbeidsuitbuiting van
arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Aanleiding hiervoor zijn nieuwsberichten over misstanden in de glastuinbouw en een opvolgend fenomeenonderzoek door het RIEC, waaruit blijkt dat zich in de glastuinbouwsector de gelegenheidsstructuur voor uitbuiting voordoet. Het zwaartepunt ligt momenteel op bestuurlijk optreden, zoals het sluiten van panden. In dit verband is er ook aandacht voor het opwerpen
van barrières voor mensenhandelaren, bijvoorbeeld door malafide werkgevers scherper in beeld te krijgen en houden en eisen aan inschrijvingen van arbeidsmigranten te verstevigen. Daarnaast wordt geprobeerd om de informatiepositie rondom mensenhandel te verbeteren, onder andere door onderzoeken te laten uitvoeren.9 Specifiek in het kader van preventie maakt de gemeente afspraken met uitzendbureaus, zet de gemeente in op adequate inschrijving van arbeidsmigranten en is er een informatiepunt arbeidsmigranten. Deze onderzoeken moeten ook het startpunt worden voor versterking van de
visie. Ook wordt steeds meer geïnvesteerd in het netwerk en worden partijen betrokken bij de aanpak.
Met partners zoals het ISZW worden afspraken gemaakt en wordt kennis over en weer gedeeld. Richting
de netwerkpartners is er aandacht voor het verhogen van awareness en de meldingsbereidheid, met
name onder partijen voor wie het geen kerntaak is om zich met mensenhandel bezig te houden. Dit
doet de gemeente onder meer via trainingen en voorlichting van FairWork. Westland is lokaal georiënteerd, maar is ook regionaal (RSIV-werkgroep mensenhandel) en landelijk (werkgroep bij de VNG) actief.
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Zie Geweld Hoort nergens thuis, regiovisie Hollands Midden 2019-2023
Naast het eerder aangehaalde fenomeenonderzoek van het RIEC, loopt er nu een onderzoek onder arbeidsmigranten zelf.
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3.8 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
GGD’en hebben wettelijke taak gekregen om de gezondheid van burgers te bevorderen en burgers te
beschermen tegen ziekten en calamiteiten. In relatie tot mensenhandel hebben zij veelal een signalerende en beschermende functie. Denk dan aan het doorgeven van signalen die zij kunnen opvangen tijdens het uitvoeren van soa-tests in de seksbranche en het aanbieden van expertise in complexe casuïstiek. Daarnaast voeren zij vaak preventieve activiteiten uit (trainingen en voorlichtingen), veelal gericht
op het voorkomen van loverboyproblematiek. Hierbij richten ze zich niet alleen op professionals maar
ook op burgers.
Binnen de grenzen van de regionale eenheid Den Haag bevinden zich twee GGD’en. De eerste is GGD
Haaglanden, actief in de gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar, LeidschendamVoorburg, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland. De tweede is de GGD Hollands Midden,
werkzaam in Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Kaag en
Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zuidplas, Gouda en Krimpenerwaard. Beide GGD’en zijn een verbindende schakel tussen organisaties die vanuit zorgtaken met mensenhandel-slachtoffers te maken krijgen. Daarnaast voeren ze ketenregie over complexe casussen waarin sprake is van bedreigde gezondheid, bijvoorbeeld door sekswerk
of loverboyproblematiek, en bieden ze hun expertise aan in casuïstiek van anderen. Beide GGD’en hebben een meldpunt waarop soms meldingen van mogelijke mensenhandel binnenkomen. Als er in de regio of in een gemeente problematiek of trends worden gesignaleerd, wordt dat doorgegeven aan de gemeente.
Hoewel de kerntaken van beide GGD’en niet veel van elkaar verschillen, hebben zij wel met deels verschillende vormen van mensenhandel te maken. GGD Haaglanden stelt zowel slachtoffers van seksuele
uitbuiting als arbeidsuitbuiting tegen te komen. Daarnaast krijgt deze GGD de laatste jaren vaker te maken met slachtoffers van criminele uitbuiting. De GGD Hollands Midden heeft vrijwel niet te maken met
slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Daarnaast constateert de GGD Hollands Midden een relatie tussen
seksuele en criminele uitbuiting, bijvoorbeeld als seksueel uitgebuite slachtoffers in het criminele circuit
terechtkomen. De GGD Hollands Midden ziet daarnaast ook (minderjarige) personen met een LVB-achtergrond en dak- en thuislozen in haar casussen terugkomen. Ook de GGD Haaglanden noemt minderjarigen als prominente doelgroep.

3.9 Haags Economisch Interventie Team (HEIT)
Het Haags Economisch Interventie Team bestaat uit twee teams. Het Team Malafide Bedrijvigheid voert
bedrijfscontroles uit bij ondernemers. De Inspectie van SZW is bij deze controles een belangrijke partner. In het Team Prostitutie, opgericht in 2015, voeren medewerkers van politie en de gemeente samen
bestuurlijke controles in de vergunde en onvergunde seksbranche uit. Het doel van deze controles is het
signaleren en vervolgens aanpakken van misstanden in de seksbranche. Signalen van mensenhandel
worden doorgegeven naar de AVIM. Beide teams bestrijken de hele regionale eenheid Den Haag. Daarnaast heeft het HEIT een medewerker in dienst die casussen naar zorgpartners kan overdragen. Het HEIT
komt vooral in aanraking met slachtoffers uit de seksbranche, winkels, horeca en uit de dienstverlenende sector. Het HEIT voert ongeveer 700 controles uit per jaar. Vanuit hun expertise levert het HEIT
ook input voor beleid van gemeenten. Het HEIT werkt onder het RIEC-convenant.

3.10 HLTsamen
HLTsamen is de ambtelijke organisatie voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.10 De aanpak van
ondermijning is een prioriteit van deze drie gemeenten, en het thema mensenhandel maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. De operationele activiteiten hebben een tijd lang centraal gestaan, er komt
nu steeds meer inzet op beleid, sturing en de versterking van de informatiepositie. Van de verschijningsvormen van mensenhandel ligt de nadruk op arbeidsuitbuiting van arbeidsmigranten uit Midden- en
10

De ambtelijke fusie vond plaats op 1 januari 2017, zie https://www.ambtelijkefusie.nl/dossier/dossier-gemeente-hollandskroon-valt-er-leren-fusie-3-gemeenten/.
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Oost-Europa. De regio Bollenstreek biedt binnen de tuinsector namelijk gelegenheidsstructuur voor arbeidsuitbuiting , zo blijkt uit onderzoek.11 Binnen de organisatie bestaat er verbinding tussen veiligheidsdomein en het sociale domein. Omdat huisvesting van arbeidsmigranten ook een probleem is, is er daarnaast samenwerking gezocht met het ruimtelijk domein. Naast arbeidsuitbuiting is er, weliswaar in mindere mate, ook aandacht voor seksuele uitbuiting, zowel vanuit ondermijning (illegaal sekswerk) als vanuit het sociaal domein (huwelijksdwang en kinderontvoeringen). Bestrijding speelt van oudsher een belangrijke rol. Bestuurlijke maatregelen die worden opgelegd zijn bijvoorbeeld het sluiten van panden.
Ook zijn er binnen HLTsamen speciale loketten voor voorlichting en informatievergaring. Het Informatiepunt Polen, opgericht in 2007, moet informatie verstrekken aan en verkrijgen van Oost-Europese arbeidsmigranten.12 In 2019 is er ook een meldpunt voor huwelijksdwang ingericht.

3.11 Inspectie SZW – regio Zuidwest
De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is opgedeeld in meerdere
directies. In het kader van mensenhandel zijn met name de directie Opsporing en de directie Arbeidsmarktfraude betrokken. ‘Oneerlijk werk en arbeidsuitbuiting’ is een van de prioriteiten voor de periode
2019-2022.13 ISZW richt zich vooral op het signaleren en bestrijden van mensenhandel, maar levert ook
een bijdrage als het gaat om het beschermen van slachtoffers, vooral door samen te werken met en
over te dragen aan zorgpartijen. ISZW werkt landelijk. In de praktijk komen veel zaken uiteindelijk niet
bij de directie Opsporing terecht, en worden zaken met een bestuurlijke aanpak benaderd. ISZW krijgt
vooral te maken met slachtoffers van Oost-Europese of Aziatische afkomst, maar noemt ook LVB’ers en
sekteleden als kwetsbare groepen. ISZW bepaalt, in overleg met de belangrijkste samenwerkingspartijen, haar eigen strategie.

3.12 Jeugdbescherming West – afdeling Haaglanden
Jeugdbescherming West is een organisatie die in actie komt als de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren wordt bedreigd. Jeugdbescherming West begeleidt jeugdigen, hun ouders en andere
betrokkenen. De crisisdienst van Jeugdbescherming West zich op jeugdigen in acute onveiligheid. De
vestiging in Den Haag is werkzaam binnen de regio Haaglanden (Den Haag, Wassenaar, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Delft, Westland en Midden-Delfland). In de dagelijkse werkzaamheden komt de jeugdbescherming regelmatig (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers
van mensenhandel tegen. In Haaglanden heeft men het meest te maken met (vermoedens van) seksuele
uitbuiting. Ook criminele uitbuiting komt onder de jeugdige doelgroep voor. Daar waar (vermoedelijk)
sprake is van mensenhandel, is de primaire taak het bieden van passende begeleiding. In Haaglanden
wordt daarnaast de opgebouwde expertise op het gebied van jeugdbescherming en mensenhandel ingezet in het netwerk. Zo worden actualiteiten en vermoedelijke trends gedeeld met partners en wordt
meegedacht in casuïstiek. Deze rol en werkzaamheden met betrekking tot mensenhandel zijn in de praktijk geboren, er is geen specifieke opdracht (en financiering) voor.

3.13 Leger Des Heils – Hollands Midden
Het Leger des Heils is in de regio Hollands Midden verantwoordelijk voor een deel van beschermd wonen en de ambulante begeleiding. De stichting heeft te maken met mensenhandel, enerzijds via de
doorverwijzing van slachtoffers en anderzijds via eigen signalering. Slachtoffers kunnen zowel meerderjarig als minderjarig en zowel vrouwelijk als mannelijk zijn, maar hebben voornamelijk de Nederlandse
nationaliteit. Naar schatting is in iets meer dan de helft van de gevallen sprake van seksuele uitbuiting
(bijvoorbeeld loverboyproblematiek) en in iets minder dan de helft van arbeidsuitbuiting. Criminele uitbuiting is tot nog toe minder voorgekomen, al zijn er soms signalen binnen de opvang. Als het gaat om
11

Ook hier gaat het om het fenomeenonderzoek arbeidsuitbuiting van het RIEC.
Dit Informatiepunt is opgericht voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, namelijk Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk,
Noordwijkerhout en Katwijk, zie https://hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/over-hillegom/informatie-punt-polen-ipp.html.
13 Meerjarenplan 2019-2022, ISZW.
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mensenhandel is een kerntaak van het Leger Des Heils de specialistische begeleiding van (vermoedelijke) slachtoffers, en het bieden of regelen van opvang. Een kleiner deel van de taken betreft het trainen van medewerkers en collega-instanties op het gebied van het signaleren van mensenhandel.

3.14 Openbaar Ministerie
• Arrondissementsparket Den Haag. Het arrondissementsparket is verantwoordelijk voor de vervolging
van verdachten.14 Het arrondissementsparket draagt de verantwoordelijkheid in zaken rond seksuele
en criminele uitbuiting. Een nadere specifieke taak omvat het prioriteren van strafzaken, hetgeen
zich in de praktijk vertaalt naar het al dan niet opstarten, opvolgen of afbreken van politieonderzoeken. De officieren van justitie zijn eindverantwoordelijk voor de opsporing en geven leiding en
aansturing aan de politie tijdens opsporingsonderzoek. In de praktijk gaat het vrijwel uitsluitend om
seksuele uitbuiting en dan met name om mensenhandel binnen de onvergunde seksbranche. Bij de
opsporing en vervolging van mensenhandel worden er ook afwegingen gemaakt ten aanzien van belangen van slachtoffers.15 Het creëren van bewustwording op het gebied van mensenhandel binnen
het eigen parket is onderdeel van het takenpakket. Verder houdt een deel van de medewerkers zich
bezig met beleid en vindt er externe beleidsafstemming plaats met de gemeente Den Haag. Het
werkgebied van het arrondissementsparket staat gelijk aan dat van de regionale eenheid Den Haag.
• Functioneel Parket. Het functioneel parket is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in
zaken waarin de Inspectie SZW verantwoordelijk is voor het opsporingsonderzoek. Het gaat hier dus
om arbeidsuitbuiting. Het Functioneel Parket heeft een landelijke taak, die vanuit verschillende vestigingen wordt uitgevoerd. Zaken uit de regionale eenheid Den Haag worden vanuit de vestiging in
Rotterdam opgepakt.

3.15 Perspektief
Perspektief is een stichting die onder andere slachtoffers van lichamelijk en geestelijk geweld bescherming biedt. Perspektief komt in aanraking met mensenhandel indien cliënten slachtoffer zijn van uitbuiting. ln relatie tot mensenhandel vangt de organisatie vooral meerderjarige mannen op die slachtoffer
zijn van arbeidsuitbuiting. Perspektief is de laatste jaren steeds minder in aanraking gekomen met
slachtoffers van seksuele uitbuiting. Daarnaast bestaat een belangrijk deel van hulpverlening uit het geven van voorlichting om te voorkomen dat slachtoffers opnieuw in uitbuitingssituaties terecht komen
(preventie). Eventueel kan opvang en begeleiding zorgen voor een verhoging van de aangiftebereidheid
onder slachtoffers (bestrijden), door het creëren van rust en vertrouwen. Waar nodig, wordt landelijk
mensenhandel-beleid geïmplementeerd binnen de organisatie. Zo worden randvoorwaarden geboden
waarbinnen het personeel goed kan werken met mensenhandel-slachtoffers, bijvoorbeeld door het bevorderen van deskundigheid op dit gebied. In de samenwerking wordt operationele kennis gedeeld en
vertaald naar tactisch niveau. De werkzaamheden van Perspektief concentreren zich op, maar beperken
zich niet tot, de regio Haaglanden.

3.16 Politie
De aanpak van mensenhandel is aangemerkt als categorie A in de Veiligheidsagenda en is daarmee prioritair voor de gehele politieorganisatie. Opsporingsonderzoeken op (inter)nationaal niveau worden uitgevoerd door de landelijke recherche. Daarnaast is de politie een van de partnerorganisaties in het landelijke Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) een samenwerkingsverband dat
met kennis, informatie en ervaring de opsporingsdiensten van de deelnemende organisaties onder14

Mensenhandel en mensensmokkel worden als vormen van ondermijnende criminaliteit opgepakt binnen het team ondermijning. Het team ondermijning is gericht op verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals wapenhandel, drugscriminaliteit en witwassen.
15 Specifiek speelt bij mensenhandel een ‘doorlaatverbod’, wat betekent dat de politie bij verdenking van mensenhandel het delict
niet mag laten voortduren, maar het slachtoffer uit zijn situatie moet bevrijden.
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steunt. Naast Politie nemen IND, Koninklijke Marechaussee en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) deel aan het EMM. Ten slotte werkt de politie onder het landelijke programma ‘Samen tegen mensenhandel’ met diverse partners aan de versterking van de aanpak van mensenhandel.
Op regionaal niveau neemt de politie in de persoon van de politiechef van de Eenheid Den Haag deel
aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg en participeert zij in de Stuurgroep RIEC. De portefeuillehouder
ondermijning van de politie is lid van het Kernteam RIEC en de politie is vertegenwoordigd in het Netwerk OOV.
Op lokaal niveau bepaalt het driehoeksoverleg (burgemeester, officier van justitie en (teamchef) politie)
de lokale prioriteiten. In sommige gevallen geschiedt dat op bovenlokaal/districtelijk niveau. De aanpak
van mensenhandel behoort tot de thema’s die in het driehoeksoverleg worden besproken. Dat kan ook
berusten op ontvangen signalen. De politie zit tevens aan de ondermijningstafels, waar wordt besproken
welke casuïstiek zich leent voor een integrale aanpak.
Diverse onderdelen van politie komen op uitvoeringsniveau in aanraking met mensenhandelproblematiek. Signalen kunnen binnenkomen via aangiften van mensenhandel, maar ook blijken uit onderzoeken
naar andere vormen van criminaliteit bij de diverse rechercheafdelingen. De volgende onderdelen binnen de politie-eenheid Den Haag zijn specifiek belast met de aanpak van mensenhandel:
• Dienst Regionale Recherche (DRR). De DRR richt zich op thema’s zoals zeden, kinderporno, mensenhandel en cybercrime. Verder is de regionale recherche verantwoordelijk voor toezicht en handhaving met betrekking tot de vreemdelingenwetgeving en ondersteunt de dienst de eenheidsopsporing
op het gebied van observatie, interceptie en forensische, financiële en digitale opsporing. Vanuit
deze afdeling van de politie schuift de politiechef aan bij de lokale driehoek.
• Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie & Mensenhandel (AVIM) Nederland kent voor elke regionale eenheid een AVIM, welke onderdeel is van de DRR. Een van de taken is het doen van complexe
strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel. Omdat arbeidsuitbuiting wordt opgepakt door de
Inspectie SZW, ligt de focus van de AVIMs op de bestrijding van seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting. In de praktijk gaat het met name om seksuele uitbuiting. Verreweg de meeste tijd wordt besteed aan seksuele uitbuiting. Buiten mensenhandel behoren ook mensensmokkel, migratiecriminaliteit, fraude en gedwongen huwelijken tot de focus. De betrokken officieren van justitie bepalen
welke opsporingsonderzoeken al dan niet opgestart, opgevolgd of afgebroken worden en zijn eindverantwoordelijk voor deze onderzoeken.
• Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO). De Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO)
voorziet de politie-eenheid Den Haag onder meer van informatie voor de uitvoering en aansturing
van het politiewerk en, ook op het gebied van de aanpak van mensenhandel. Informatie moet worden verzameld door medewerkers van allerlei verschillende onderdelen en vervolgens worden geanalyseerd. Ook wordt nagedacht over het aanboren van nieuwe databronnen. Mensenhandel heeft
al lang aandacht binnen DRIO, maar de aandacht is met het programma Samen tegen Mensenhandel
versterkt. Binnen de dienst zijn er kernverantwoordelijkheden op mensenhandel (en mensensmokkel), gericht op bestrijding. Belangrijk is het geven van advies aan de AVIM. Hierbij gaat het om informatie gericht op tactische en operationele aansturing. Daarnaast worden fenomeenstudies uitgevoerd. De nadruk ligt op seksuele uitbuiting, met name in de stad Den Haag. Voor de aanpak van arbeidsuitbuiting ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de Inspectie SZW, en op criminele uitbuiting
is er weinig zicht. Met de in 2020 verwachte implementatie van ‘domeinoverstijgend informatiegestuurd werken’ (DIGW), worden straks naar verwachting meer signalen van criminele uitbuiting
opgehaald. Analisten en onderzoekers van het DRIO komen niet direct in aanraking met doelgroepen, maar werken op basis van data. Naast de regionale focus, is DRIO ook landelijk en internationaal actief, bijvoorbeeld in informatie-uitwisseling met het Expertisecentrum Mensenhandel en
Mensensmokkel (EMM), en speelt DRIO een rol in de verbinding tussen lokale en regionale onderzoeken.
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3.17 Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV)
Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid is een platform voor alle veiligheidspartners
binnen de regionale eenheid Den Haag. Hierbij gaat het om 27 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Vanuit het RSIV is in 2019 het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 Eenheid Den Haag opgesteld. In
dit plan zijn de prioriteiten en ambities van gemeenten, Openbaar Ministerie en politie ten aanzien van
gemeentegrens-overschrijdende veiligheidsvraagstukken geformuleerd. Mensenhandel en mensensmokkel is één van deze thema’s. Het RSIV heeft vooral een coördinerende en faciliterende functie. Binnen het RSIV bespreken de burgemeesters van de 27 gemeenten, de Hoofdofficier van Justitie van het
Arrondissementsparket Den Haag en de politiechef van de politie-eenheid Den Haag regionale veiligheidsvraagstukken. De regioburgemeester is voorzitter. Het dagelijks bestuur, eveneens onder voorzitterschap van de regioburgemeester, omvat de politiechef, de hoofdofficier, de regioburgemeester en
daarnaast de burgemeesters Delft, Westland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leiden, Katwijk, Gouda
en Alphen aan de Rijn. Er is rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillen in omvang van gemeenten. Ondermijning, waaronder mensenhandel, is een van de zeven
thema’s uit het RBP. De burgemeester van Westland is portefeuillehouder mensenhandel. Het Regionaal
Beleidsplan (RBP) fungeert als richtsnoer voor het RBO. Het RSIV is opgericht naar

3.18 RIEC Den Haag
Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Den Haag (RIEC Den Haag) ondersteunt de integrale samenwerking tussen 27 gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, KMAR, ISZW, UWV,
NVWA, Douane, IND en de Provincie Zuid-Holland bij de bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak
van georganiseerde criminaliteit.16 Binnen de regionale eenheid Den Haag staat mensenhandel, en dan
met name arbeidsuitbuiting, hoog op de agenda. Het RIEC Den Haag probeert in een adviserende rol
concrete handvatten te geven aan gemeenten en andere partijen. Daarnaast is recent een grootschalig
fenomeenonderzoek uitgevoerd naar arbeidsuitbuiting17, nadat in 2018 door een aantal gemeenten
werd aangegeven dat ze hier meer zicht op wilden hebben. Dit heeft geleid tot beleidsaanbevelingen,
die zich met name richten op preventie. In RIEC-casuïstiek gaat het vooral om bestrijding. Bestuurlijke of
strafrechtelijke interventies zijn namelijk dadergericht. In casussen die bij het RIEC worden aangedragen
gaat het met name om arbeidsuitbuiting die zich afspeelt in de tuinbouw en zelden om seksuele uitbuiting. Criminele uitbuiting is in de bij het RIEC aangedragen casuïstiek, voor zover bekend, nog niet voorgekomen.

3.19 SHOP Den Haag
SHOP (Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel) Den Haag heeft binnen de brede regio
Haaglanden en Hollands Midden kernverantwoordelijkheden op twee thema’s, namelijk mensenhandel
en sekswerk. Hierbij gaat het om gescheiden verantwoordelijkheden, taken en teams. Voor wat betreft
mensenhandel, richt SHOP zich op slachtoffers en potentiele slachtoffers van mensenhandel, in de leeftijden ‘18-plus’ en ‘18-min’. De organisatie is met name verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie
rondom deze slachtoffers, en de daadwerkelijke opvang en begeleiding (bescherming). Daarbinnen worden slachtoffers soms begeleid tijdens strafrechtelijke trajecten en toegeleid naar de advocatuur. Ook
krijgt preventie steeds meer aandacht. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door voorlichting te geven en bewustwording te creëren bij organisaties, maar ook door in gesprek te gaan met
cliënten en risicogroepen te benaderen. Het merendeel van de slachtoffers bij SHOP zijn vermoedelijke
slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het aandeel vermoedelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting groeit.
Het aantal slachtoffers van criminele uitbuiting waar SHOP mee in aanraking komt, is klein.
16

Deze partijen zijn gemeenten, provincies, Openbaar Ministerie (OM), Nationale Politie, Belastingdienst, Belastingdienst/Toesl agen, Douane, Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Koninklijke Marechaussee, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zie https://www.wegwijzermensenhandel.nl/organisatieprofielen/regionaalinformatieenexpertisecentrumriec.aspx.
17 RIEC Den Haag, Fenomeenonderzoek Arbeidsuitbuiting, september 2019.
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3.20 Veiligheidshuizen Haaglanden en Hollands Midden
Het Veiligheidshuis Haaglanden is een regionale netwerkorganisatie gericht op de gemeenten Den Haag,
Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Delft, Westland en Midden-Delfland waarin complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid wordt besproken. Het
veiligheidshuis Hollands Midden heeft dezelfde opgave, maar dan voor de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zuidplas, Gouda en
Krimpenerwaard. De Veiligheidshuizen richten zich als neutrale partij op het faciliteren en voorzitten
van casuïstiek-overleggen, en proberen ervoor te zorgen dat partijen tot een plan van aanpak komen.
Deskundigheid op het gebied van mensenhandel wordt onder medewerkers bevorderd, zodat mensenhandel in casus-overleggen kan worden gesignaleerd. In de praktijk worden casussen op het gebied van
mensenhandel echter maar zelden ingebracht. Als er al casussen voorbij komen, gaat het vooral om seksuele uitbuiting. In mindere mate gaat het om arbeidsuitbuiting. Voor beide Veiligheidshuizen geldt dat
ze zich aan het doorontwikkelen zijn richting een Zorg- en Veiligheidshuis.

3.21 Samenvatting
Hieronder presenteren we schematisch de kenmerken van de actoren die we in dit onderzoek betrokken. We benadrukken dat het hier gaat om primaire focus en taken, vanuit het gezamenlijke oogpunt
van de gehele regionale eenheid Den Haag.
Tabel 3.1

Schematisch overzicht van netwerkactoren in de regionale eenheid Den Haag

Haaglanden
Preventie

Arbeidsuitbuiting

Bestrijding

Verschijningsvorm

Bescherming

Preventie

Seksuele
uitbuiting

Bestrijding

Bescherming

Preventie
Criminele
uitbuiting

Geografische afbakening
Regionaal
Hollands Midden

• FairWork (niet hele regio)

•

FairWork (niet hele regio)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

RSIV
OM (FP)
ISZW
AVIM
HEIT
RIEC
Belastingdienst
FairWork

• Gemeente Den Haag
• Gemeente Westland
• HLTsamen

• Leger des Heils
• SHOP

• Gemeente Den Haag
• HLTsamen

• SHOP
• GGD

• SHOP

• Gemeente Den Haag
• Gemeente Gouda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSIV
OM (FP)
ISZW
AVIM
HEIT
RIEC
Belastingdienst
FairWork
SHOP
Perspektief
GGD

RSIV
AVIM
HEIT
OM (AP)
DRIO
SHOP
GGD
Jeugdbescherming West
Veiligheidshuis

• GGD
RSIV
AVIM
HEIT
OM (AP)
DRIO
SHOP
GGD
Leger des Heils
Veiligheidshuis

• GGD

Gemeente Den Haag
HLTsamen
Gemeente Westland

• Gemeente Den Haag
• Gemeente Gouda
• Gemeente Leiden
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Gouda
• Gemeente Leiden
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Den Haag

Bestrijding

Bescherming

Lokaal

• GGD
• Jeugdbescherming West
• SHOP

•

SHOP

• Gemeente Den Haag
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Functioneren van
het netwerk

4 Functioneren van het netwerk

4.1 Analysekader
In het vorige hoofdstuk lieten we vooral zien wie de betrokken netwerkpartijen zijn en welke taken zij
uitvoeren (onderzoeksvraag 1). In dit hoofdstuk analyseren we de samenwerking tussen deze partijen.
Dat doen we aan de hand van een analysekader. Dit kader is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur
over samenwerking in situaties waarin er geen sprake is van een duidelijke hiërarchische aansturing, zogenaamde collaborative governance.
Wetenschappelijk onderzoek naar collaborative governance richt zich veelal op het formuleren van de
randvoorwaarden voor effectieve samenwerking. Een goed voorbeeld van een set aan randvoorwaarden
die samenwerking in situaties zonder hiërarchie ten goede komt, wordt gepresenteerd door Ansell en
Gash (2007).18 Op basis van een metastudie van 137 samenwerkingssituaties, verspreid over verschillende beleidsvelden, komen zij tot een model voor samenwerking.
De kern van het model is eenvoudig. Goede samenwerking hangt, zo stellen Ansell en Gash, samen met
vier kernrandvoorwaarden:
1. Adequate organisatie van het netwerk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de partijen die wel en niet
betrokken zijn, in hoeverre er overeenstemming is over visie en doelen, of taken en werkwijzen helder zijn en in hoeverre het netwerk zich kan aanpassen als dat nodig is.
2. Gunstige basiscondities: deze condities zijn bijvoorbeeld dat de verhouding tussen hetgeen actoren
in netwerken aan capaciteit en kennis kunnen inbrengen niet te scheef zijn en dat er sprake is van
bestuurlijke en politieke aandacht.
3. Effectiviteit van het samenwerkingsproces: dit is een cyclisch proces dat loopt van het voeren van
face-to-face-overleg via het opbouwen van vertrouwen en betrokkenheid bij het proces naar gezamenlijk begrip van visie en doelen en tussentijdse uitkomsten.
4. Inrichting netwerkregie: leiderschap heeft vooral een faciliterend karakter.
Samen leiden deze randvoorwaarden tot het kunnen behalen van uitkomsten, zowel in termen van successen in de samenwerking zelf als de impact op het maatschappelijke doel.
Niet alle aspecten van de onderdelen van het model van Ansell en Gash zijn toepasbaar op of relevant
voor de samenwerking rond mensenhandel in de regionale eenheid Den Haag. Het model biedt wel een
goede kapstok om de situatie in de regionale eenheid te analyseren. We gebruikten de belangrijkste onderdelen van het model om randvoorwaarden te schetsen.
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C. Ansell & A. Gash (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and
Theory.
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Figuur 4.1

Analysekader netwerksamenwerking

Ansell & Gash (2007) bewerkt door Regioplan

4.2 Organisatie van het netwerk
1. Netwerkstructuur, betrokken instanties en overleg
Er is in de regionale eenheid Den Haag sprake van meerdere, naast elkaar bestaande netwerken. Deze
zijn niet alleen geografisch, maar ook thematisch onderverdeeld. Dit maakt dat overzicht ontbreekt, zo
stellen verschillende geïnterviewde netwerkactoren. Geïnterviewden stellen dat niet alle aspecten van
de mensenhandelaanpak op regiobreed niveau hoeven te worden georganiseerd, maar dat fragmentatie
zonder overzicht wel een knelpunt is.
In de eerste plaats is er sprake van twee regionale hoofdnetwerken: één in de Veiligheidsregio Haaglanden en één in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De netwerken zijn geclusterd rond de centrumgemeenten Den Haag en Leiden. Vooral in Den Haag stad en Leiden stad bevinden zich veel netwerkpartijen. In beide regio’s wordt de kerngroep van het netwerk, naast de centrumgemeenten, gevormd door
SHOP, de GGD’en, de politie (AVIM), HEIT en zorgpartijen. Zij zijn op een vrij constante en structurele
wijze bezig met de aanpak van mensenhandel. Andere partijen, zoals het RIEC, OM en de Veiligheidshuizen, worden op incidentele basis als de situatie daarom vraagt bij casussen betrokken.
Eenzelfde structuur begint zichtbaar te worden binnen de gemeenten die recenter met mensenhandel
aan de slag zijn gegaan, waaronder Westland en de gemeenten achter uitvoeringsorganisatie HLTsamen.
De (sub)netwerken van de twee regio’s blijken verder tamelijk gescheiden te opereren. Zo zijn overlegvormen binnen de regio’s veelal gericht op de eigen regio of centrumgemeente. Ook hebben instanties
in de ene regio weinig contact met instanties in de andere regio op het gebied van mensenhandel, ook
als het om gelijksoortige organisaties gaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemeenten Leiden en Den
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Haag onderling, de GGD’en onderling en de Veiligheidshuizen onderling, zo benoemen geïnterviewden
van deze organisaties. Overbruggingen van de twee regionale netwerken bestaan wel, bijvoorbeeld via
casus- of bestuurlijk overleg. Volgens geïnterviewden maken partijen die belangrijk zijn voor de aanpak
van mensenhandel in belangrijke mate deel uit van de hoofd- en subnetwerken, al zijn er lokale en regionale verschillen.
Enkele gemeenten die al langer met mensenhandel bezig zijn, zoals Gouda en Delft, zijn betrokken bij de
(regionale) mensenhandelaanpak en -netwerken. Voor andere gemeenten en hun instanties geldt dat
die betrokkenheid minder is. Meerdere geïnterviewden stellen dat het urgentiegevoel bij deze gemeenten beperkt is. Gemeenten die recent hun aandacht versterkten, zoals Westland en de gemeenten achter uitvoeringsorganisatie HLTsamen, zijn vooral lokaal georiënteerd en hebben hun eigen netwerken.
Dit zijn feitelijk lokale subnetwerken.
Wel zijn er nog organisaties die ontbreken in de netwerken, althans niet of nauwelijks onderdeel van de
netwerken zijn, maar wel een rol (kunnen) spelen in de aanpak van mensenhandel. Zo wordt benoemd
dat Veilig Thuis regiobreed te weinig wordt gezien en te weinig is ingebed in de mensenhandelnetwerken. Veilig Thuis is volgens geïnterviewden wel belangrijk, omdat zij mogelijk meldingen binnenkrijgen
die te maken hebben met mensenhandel. Specifiek zijn de afbakening van taken en verantwoordelijkheden en de afstemming tussen Veilig Thuis als meldpunt en andere meldpunten (zoals de GGD en het Veiligheidshuis) op dit moment niet voldoende. Hierdoor bestaat het vermoeden dat signalen en kennis
verloren gaan.
Verder staan ook het OM en ISZW, zo ervaren geïnterviewden, nog wat meer op afstand voor andere
partners in het netwerk. Meer contact en overleg in de regio of stad zou meerwaarde hebben, zo benoemen geïnterviewden. Daarnaast zou een gezamenlijke strategie bepaald kunnen worden, in de zin van
wie wat oppakt en wie wat wanneer kan betekenen. In dit opzicht wordt verwezen naar andere regio’s
zoals Amsterdam en Rotterdam, waar het OM een actievere rol speelt. Ook wordt vanuit de kant van de
hulpverlening gepleit voor het betrekken van ggz-instanties. Zij zijn niet aangehaakt in de aanpak van
mensenhandel. Volgens geïnterviewden heeft dit mogelijk te maken met strenge privacy-eisen rondom
cliënten: zij kunnen weinig halen en brengen in het netwerk. Dit wordt benoemd als ‘gemis’ omdat bij
ggz-instanties vermoedelijk veel slachtoffers aankloppen. Dit zou betekenen dat er bij de ggz veel kennis
ligt. Daarnaast kan de ggz intensiever worden ingezet voor specialistische behandeling en opvang van
slachtoffers die bij andere instanties bekend zijn. Tot slot stellen geïnterviewden dat instanties die een
rol zouden kunnen spelen in het signaleren van arbeidsuitbuiting (bijvoorbeeld uitzendbureaus en werkgevers) en partners in de asielketen (zoals VluchtelingenWerk, de IND en azc’s) nog onvoldoende worden betrokken.
Naast de geografische verdelingen is er sprake van verschillende thematische subnetwerken. Deze vallen ruwweg samen met verschillende structurele overlegvormen, gericht op subthema’s. In het onderzoek hebben we zicht kunnen krijgen op de onderstaande netwerken. We sluiten niet uit dat er overlegstructuren zijn die niet in dit overzicht zijn opgenomen.
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Tabel 4.1

Regionale
eenheid
Den Haag

•

•
Haaglanden
•

•

•
•
Hollands
Midden

•

Netwerken en overlegvormen
Zorg
Veiligheid
• Ondermijningstafels. Vijf in de regionale eenheid Den Haag. Uitvoeringsgerichte overleggen afwisselend voorgezeten door gemeenten
en het RIEC Den Haag.
• Driehoeksoverleg. Lokale overleggen van burgemeester, officier van
justitie en teamchef politie voor het
bepalen van prioriteiten voor veiligheidsvraagstukken.
• Stuurgroep RIEC. Bestaat uit leden
van het dagelijks bestuur van het
Regionaal Bestuurlijk Overleg. Gericht op samenwerking en niet op
casuïstiek.
• RISO-overleg. Voorgezeten door het
RIEC. Bespreking van regionale casussen.
Werkoverleg preventie en voorlichting. Georganiseerd door de gemeente Den Haag.
18min-overleg. Gericht op de ketenaanpak zorg voor minderjarigen.
Overleggen worden georganiseerd
door de GGD Haaglanden en voorgezeten door SHOP.
Expertmeetings. Georganiseerd
door de gemeente Den Haag, bedoeld voor professionals die werken
in Den Haag en omgeving.
Casuïstiekoverleg. Over grensoverschrijdend seksueel gedrag, georganiseerd vanuit de GGD.
Overleg over awareness en voortgang, vanuit gemeente Leiden.
Regelmatig overleg met organisaties
waar zorg coördinatie en begeleiding slachtoffers mensenhandel is
ingekocht, over afspraken, voortgang, ontwikkelingen, voorgezeten
door Veiligheidshuis.
Loverboy-overleg. Gericht op afstemming in casussen, getrokken
door GGD.

Zorg & Veiligheid

•

•

•

•

•

•
•

Regionaal Bestuurlijk Overleg.
Voorgezeten door de regioburgemeester.
RSIV-overleg. Gericht op integrale
en regionale veiligheidsvraagstukken. Overleggen worden getrokken
door het RSIV.
RSIV-werkgroep mensenhandel.
Getrokken door RSIV en het RIEC
Den Haag

Bestuurlijke thematafel Zorg en Veiligheid. Georganiseerd door het
RSIV.
Ambtelijke werkgroep Zorg en Veiligheid. Georganiseerd door het
RSIV.

Risicojongerenoverleg over casuïstiek, vanuit gemeente Gouda.
Ketenoverleg risicojeugd en preventie over aanbod aan preventie en
scholing, vanuit gemeente Gouda

Over het algemeen stellen geïnterviewden dat er niet te veel overlap is tussen de overleggen. Geïnterviewden stellen dat in het verleden de overleggen wel overlapten, bijvoorbeeld in de veiligheidsregio
Haaglanden, maar dat dat minder is geworden. Geïnterviewden benadrukken het belang van goede
overlegstructuren. Meerdere keren wordt genoemd dat overleg over criminele uitbuiting ontbreekt.
Meerdere geïnterviewden stellen dat de aansluiting tussen zorg en veiligheid nog onvoldoende tot stand
komt. Ze stellen dat er nog te weinig overleg is tussen beide domeinen, dat de nadruk in veel gemeenten nog te veel op veiligheid ligt en dat het binnen het zorgdomein nog aan kennis en kunde ontbreekt.
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Meerdere geïnterviewden stellen weliswaar dat de terreinen zorg en veiligheid elkaar nodig hebben,
maar dat een visie over hóe deze samenwerking er dan uit moet zien ontbreekt.
2. Overeenstemming over probleem, visie en doelen
Hoofdstuk 3 liet zien dat het RSIV een plek is waar op het niveau van de hele regionale eenheid Den
Haag aan een gezamenlijke visie wordt gewerkt. Geïnterviewden vertelden ons dat het goed is dat er op
dat niveau over integrale vraagstukken wordt nagedacht, maar dat de nadruk nog steeds op veiligheid
ligt. We constateerden dat er op het niveau van subnetwerken (bijvoorbeeld partijen die zich bezighouden met zorg of partijen die zich samen bezighouden met arbeidsuitbuiting) tot op zekere hoogte sprake
is van een gezamenlijke visie. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in het feit dat actoren in subnetwerken over
het algemeen hetzelfde idee hebben bij de definitie en gevolgen van mensenhandel. Minder overeenstemming is er over hóe mensenhandel kan worden aangepakt. We zien tot slot dat er vrijwel geen gezamenlijke doelen worden geformuleerd. Daarnaast valt op dat organisaties scherp op trends letten en
zo hun beleid en aanbod ontwikkelen, maar dat prioritering zelden in concrete doelen wordt vertaald.
3. Taakafbakening en helderheid over werkwijzen
Taakafbakening betekent dat verschillende onderdelen van de mensenhandelaanpak goed zijn belegd,
van melding tot zorgcoördinatie tot opvang en begeleiding tot strafrechtelijk en bestuurlijk intervenieren. Geïnterviewden stellen dat deze taakafbakening over het algemeen duidelijk is. Vooral in het netwerk binnen de Veiligheidsregio Haaglanden is dit volgens geïnterviewden goed voor elkaar. In Hollands
Midden valt op dit punt nog terrein te winnen, vooral als het gaat om de afbakening en afstemming tussen Veilig Thuis, het Veiligheidshuis en het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. Overigens zijn onderlinge verdelingen van taken en activiteiten in zijn algemeenheid niet altijd op papier vastgelegd. Vastlegging hiervan ontbreekt veelal als instanties niet in een opdrachtgever-aanbiederrelatie staan tot gemeenten. Vaak gaat het in de praktijk meer om mondelinge afspraken en afstemmingen. Via (structureel) overleg leren partijen over en weer beter wat de interventiemogelijkheden en -onmogelijkheden
zijn.
Hoewel er over het algemeen sprake is van heldere (informele) taakafbakening, geldt tegelijkertijd dat
er nog wel veel onduidelijkheid heerst over hóé netwerkpartners bijdragen aan de aanpak en waar de
grenzen van hun mogelijkheden liggen. Er is behoefte aan meer duidelijkheid, transparantie en verwachtingsmanagement. Het lijkt dan vooral te gaan om netwerkactoren die een groot geografisch bereik hebben zoals de Belastingdienst, het Functioneel Parket van het OM en ISZW. Als voorbeeld noemen we
hier dat geïnterviewden niet goed begrijpen met welke zaken ISZW wel en niet aan de slag gaat. Ook is
het nodig om elkaar te blijven uitleggen wat men in concrete casussen van elkaar kan verwachten en om
hierover het gesprek aan te blijven gaan. Anders kan er soms onbegrip of ruis ontstaan. Zo zitten er
soms meer haken en ogen aan het opleggen van een bestuurlijke maatregel dan partijen in het veld verwachten.
4. Continuïteit en aanpassingsvermogen
Door de vaste overlegstructuren lijkt het bestaan van de netwerken die er zijn in hoge mate geborgd te
zijn. Dit komt de continuïteit van het netwerk ten goede. Het valt bovendien op dat het aantal wisselingen van personen bij organisaties niet heel hoog is; mensen zitten redelijk lang op dezelfde plek. Dat is
positief, want volgens geïnterviewden is het functioneren van het netwerk en de netwerksamenwerking
in belangrijke mate persoonsafhankelijk. Een geïnterviewde stelt dat op dit moment eigenlijk veel afhankelijk is van wie er op welke positie zit. Een andere geïnterviewde plaatst de kanttekening dat sommige
cruciale functies te veel bij unieke partijen belegd zijn; partijen die bovendien afhankelijk zijn van periodieke of projectsubsidie. Dat maakt de continuïteit van delen van het netwerk kwetsbaar. Tot slot noemen meerdere geïnterviewden dat taken, verantwoordelijkheden en werkprocessen niet altijd schriftelijk vastgelegd zijn. Ook dat maakt het netwerk of de netwerken kwetsbaar omdat dit het risico vergroot
dat verworven kennis en samenwerkingsrelaties, net als inzet en enthousiasme, verloren gaan.
Het valt op dat netwerkactoren over het algemeen een scherp oog hebben voor trends en ontwikkelingen van de aard van mensenhandel. Een voorbeeld hiervan is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van vrijwel uitsluitend aandacht voor seksuele uitbuiting naar het includeren van arbeidsuitbuiting.
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De volgende stap is volgens meerdere geïnterviewden om ook meer oog te hebben voor criminele uitbuiting.
Binnen het zorgdomein zijn bijvoorbeeld het aflopen van subsidieperiodes momenten waarop naar
trends en ontwikkeling wordt gekeken. Meerdere geïnterviewden zeggen dat dit niet altijd nieuwe of
innovatieve ideeën oplevert en dat het soms wat lastig is om veldpartijen hier echt bij te betrekken. Binnen het veiligheidsdomein zijn het vooral de overleggen op tactisch-strategisch niveau waarin over
trends rond veiligheidsvraagstukken wordt gesproken.

4.3 Basiscondities
5. Politiek-bestuurlijke aandacht voor mensenhandel
Bij veel partijen in de kern van het netwerk is er al jaren veel aandacht voor mensenhandel. Dit wordt
door geïnterviewden als succesfactor bestempeld. Hetzelfde geldt voor het maatschappelijke draagvlak
voor het thema. Meer specifiek gaf een stijging van het politieke urgentiebesef een impuls aan het beleid en de praktijk van verschillende netwerkinstanties. Dit werd ook mede gevoed door meer maatschappelijk urgentiegevoel. Wel zijn er merkbare verschillen tussen gemeenten die al langer met mensenhandel bezig zijn en gemeenten waarin die aandacht recenter is. Tekortschietende aandacht of urgentie bij gemeenten en niet-betrokken hulpverleningsinstanties wordt als knelpunt ervaren. Sommige
geïnterviewden vinden ook dat organisaties soms wel zeggen dat mensenhandel een prioriteit is, maar
daar nog niet naar handelen. Ook vullen zij aan dat de stijgende landelijke aandacht, bijvoorbeeld blijkend uit het programma Samen tegen mensenhandel, nog te weinig gepaard gaat met passende financiering.
Verder geldt dat de ‘waan van de dag’ en het ontbreken van (structurele) middelen (zoals capaciteit en
geld) aandacht en prioriteit voor mensenhandel kunnen ondermijnen. Zo kunnen overleggen of projecten soms niet doorgaan door hectiek of omstandigheden. Tot slot kan de aandacht voor mensenhandel van tijd tot tijd verslappen en weer versterken, zo stellen enkele geïnterviewden.
6. Voldoende kennis en informatie en de verdeling ervan
Geïnterviewden noemen als succesfactor dat er veel kennis en expertise aanwezig is in het netwerk.
Over het algemeen stellen de geïnterviewden dat de netwerkpartners samen veel weten over de aard
van mensenhandel in de regio, maar dat kennis ook zeer versnipperd is. Weinig zicht op de omvang van
het fenomeen wordt als een gemis ervaren. Actoren stellen dat er veel begrip is van de aard van seksuele en arbeidsuitbuiting, maar dat kennis over criminele uitbuiting soms ontbreekt.
Hoewel er dus verspreid over het netwerk veel kennis en expertise aanwezig is, plaatsen geïnterviewden
ook vraagtekens bij de informatiepositie van het netwerk. Het idee heerst dat het aantal casussen dat in
beeld is, veel lager ligt dan het werkelijke aantal uitbuitingssituaties. Verschillende geïnterviewden spreken over een ronduit gebrekkige informatiepositie. Een belemmering is dat cijfers en gegevens over
slachtoffers, volgens enkele geïnterviewden, niet op een eenduidige wijze worden verzameld. Dat maakt
het volgens hen lastiger om passend opvangaanbod te ontwikkelen en te realiseren, omdat onduidelijk
is hoe groot de hulpvraag is en welke voorzieningen er nodig zijn. Andere geïnterviewden benadrukken
dat het realiseren van aanbod voor specifieke groepen slachtoffers, zoals transgenders, gezinnen en personen met verslavingsproblematiek, soms moeilijk kan zijn.
Concreet gebeurt het nog regelmatig dat situaties niet goed worden ingeschat of worden onderschat,
bijvoorbeeld bij actoren die nog minder ervaring hebben met mensenhandelcasuïstiek, zo stellen verschillende geïnterviewde actoren. Een ander specifiek aandachtspunt is dat er bij veel instanties in de
jeugdzorg een gebrek aan kennis over mensenhandel wordt waargenomen. Daarnaast, zo stellen enkele
geïnterviewden, zorgen wisselingen in personeel voor het verdwijnen van bestaande deskundigheid, bijvoorbeeld bij de reorganisatie van de politie, maar ook bij het OM en bij de GGD Hollands Midden is dit
aan de orde.
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Geïnterviewde netwerkactoren vertellen ons dat zij veel investeren in deskundigheidsbevordering, juist
ook bij actoren wier kerntaak het niet is om bij te dragen aan de mensenhandelaanpak. Actoren maken
zich zorgen over de gebrekkige kennis bij organisaties en partijen die een grote bijdrage zouden kunnen
leveren aan vroegsignalering. Binnen verschillende instanties zijn daarom aandachtsfunctionarissen aangesteld.
7. Capaciteit, financiële middelen en de verdeling ervan
Het valt op dat slechts bij een aantal personen in het netwerk de inzet op mensenhandel het meeste van
hun tijd vraagt. Dat geldt sterker voor personen werkzaam op het strategisch en tactisch niveau dan op
operationeel niveau. Daarnaast is capaciteit bij meerdere instanties niet vast gereserveerd. Dit is het geval bij hulpverleningsinstanties als Perspektief, het Leger des Heils, Jeugdbescherming West, FairWork,
maar ook bij anderen zoals de Veiligheidshuizen. Slechts bij enkele actoren gaat het om kerntaken en
-verantwoordelijkheden in fulltime functies, belegd bij meerdere medewerkers. Zo is mensenhandel de
‘corebusiness’ van zorgcoördinatoren van SHOP, van analisten van DRIO, van ISZW en het Functioneel
Parket van het Openbaar Ministerie.
Sommige partijen bestempelen hun eigen capaciteit gegeven de huidige situatie als voldoende. Toch bestaan er belangrijke capaciteitsproblemen in het netwerk, zo melden geïnterviewden. Onvoldoende
mankracht bij organisaties komt in de interviews naar voren als één van de belangrijkste knelpunten.
Vooral de capaciteit bij de AVIM, ISZW en OM wordt door meerdere netwerkpartners als ‘zorgelijk’ ervaren. Er is te weinig capaciteit om (alle) zaken te onderzoeken. Verder stellen beide GGD’en dat de ketenregisseur slechts het minimale kan doen. Capaciteit kan ook tijdelijk een probleem vormen, bijvoorbeeld
bij het vertrek van personeel.
Naast personele problemen wordt door verschillende (zorg)partijen benadrukt dat er (tijdelijk) capaciteitsproblemen kunnen bestaan als het gaat om de opvang en begeleiding van slachtoffers. Het komt
dan voor dat er te weinig plekken zijn binnen de opvang, in het bijzonder in de vrouwenopvang en de
crisis- of nachtopvang. Huisvesting vormt bijvoorbeeld een obstakel voor uitstroom uit de opvang. Daarbovenop is er wachtlijstproblematiek voor (intramurale) ggz-hulpverlening en doorplaatsing.

4.4 Samenwerkingsproces
8. Wil om samen te werken
De motivatie, ‘drive’, betrokkenheid en energie bij de belangrijkste netwerkactoren groeien, zo stellen
meerdere geïnterviewden. Ook bevestigen zij dat samenwerking cruciaal is en organisaties elkaar nodig
hebben. Dit is het geval in verschillende relevante domeinen, zoals bestuur, hulpverlening, strafrecht en
jeugd. De wil tot samenwerking wordt door geïnterviewden gezien als randvoorwaarde om tot actieve
en goede samenwerking te komen en met elkaar mee te willen denken. Hier speelt volgens geïnterviewden de ‘menselijke factor’ sterk mee: er zijn mensen die zich bovengemiddeld hard willen maken voor
de aanpak van mensenhandel en meer willen doen dan formeel van ze verwacht wordt.
Meerdere geïnterviewden missen motivatie om samen te werken bij enkele netwerkactoren. Dan gaat
het om organisaties die niet tot het netwerk behoren, maar wel een rol zouden moeten hebben.
9. Domeinoverstijgende samenwerkingsrelaties
Volgens het merendeel van de geïnterviewde netwerkactoren functioneren netwerken goed op het moment dat mensen elkaar goed kennen en goed weten te vinden, ook over de grenzen van de eigen thematiek en werkniveaus heen. Cruciaal zijn korte lijnen, onderling vertrouwen en prettig contact. Hierdoor zoeken partijen elkaar gemakkelijk op, ook buiten vaste overleggen. Geïnterviewden stellen dat het
doorgaans weinig moeite kost om partijen bij elkaar te krijgen, dingen voor elkaar te krijgen en goede
oplossingen te vinden. Verder blijkt het bij goede samenwerkingsrelaties mogelijk te zijn om elkaar aan
te spreken als dingen minder goed lopen. Er wordt in de totale regio dan ook door verschillende partijen
actief ingezet op het onderhouden van het netwerk.
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In de praktijk blijken onderlinge verhoudingen en connecties te verschillen binnen verschillende regio’s
en gemeenten. Er wordt meermaals gesproken over goede werkrelaties. Netwerkpartijen zijn onderling
goed te bereiken en te benaderen. Dit heeft in regio Haaglanden onder meer te maken met het feit dat
de netwerksamenwerking hier al langdurig bestaat. Ook in Leiden en omgeving lijkt de kerngroep elkaar
goed te kennen, te vinden en te vertrouwen. Niettemin is het volgens geïnterviewden soms lastig om
overige partijen aan boord te krijgen, bijvoorbeeld in het Veiligheidshuis Haaglanden.
10. Informatie- en signaaluitwisseling
Een belangrijk knelpunt ligt in de grenzen van de onderlinge informatie-uitwisseling tussen partijen.
Door het merendeel van geïnterviewden wordt benadrukt dat de uitwisseling van informatie, en daarmee de effectieve aanpak van mensenhandel, wordt belemmerd door privacywetgeving. Zo mogen bepaalde persoons- of zaakgegevens niet met elkaar worden gedeeld. Maar meerdere geïnterviewden
werpen de vraag op of er wel voldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de AVG wel
biedt. In de praktijk bestaat ook onduidelijkheid over welke informatie wanneer en door wie gedeeld
mag worden. Dit maakt dat partijen terughoudend kunnen zijn in het delen van informatie.
Het is mogelijk dat daardoor signalen en trends worden gemist, met een negatieve impact op de informatiepositie. Een specifiek knelpunt doet zich voor bij toezicht op de seksbranche. Uit een besluit van
de Autoriteit Persoonsgegevens en later de Raad van State19 volgt dat gemeenten ten behoeve van toezicht geen persoonsgegevens van sekswerkers (meer) mogen verwerken. Hiermee is, in de ogen van veel
geïnterviewden, een belangrijk instrument om grip te houden op de seksbranche weggevallen. Toch is
informatie-uitwisseling niet overal een probleem. Zo zijn er vaak goede afspraken over informatiedeling
gemaakt, bijvoorbeeld tussen kernpartijen in Hollands Midden. Ook benadrukt een geïnterviewde dat er
vaak meer mogelijk is dan men in eerste instantie denkt. Verder is privacy een minder groot knelpunt in
samenwerkingsverbanden binnen Veiligheidshuizen en het RIEC, omdat hier sprake is van (privacy)convenanten. In Haaglanden is men momenteel ook bezig met een netwerkbreed privacyconvenant, dat
uitkomst kan bieden voor de integrale samenwerking. Enkele geïnterviewden ervaren het ontbreken van
een wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens van sekswerkers als een gemis.
11. Gezamenlijk handelen
Gezamenlijk handelen omvat in het kader van veiligheid het gezamenlijk oppakken, verrijken en doorzetten van casuïstiek. Een door geïnterviewden genoemd voorbeeld is dat voor het opleggen van een
bestuurlijke maatregel door een gemeente een bestuurlijke rapportage van de politie nodig is. Binnen
het zorgdomein geldt bijvoorbeeld dat slachtoffers worden overgedragen aan een andere organisatie als
zij daar beter op hun plek zijn. Maar ook tussen het veiligheidsdomein en het zorgdomein kan gezamenlijk worden gehandeld. Denk dan aan het gezamenlijk doen van controles of aan zorginstanties die vanuit hun vertrouwensrelaties met vermoedelijke slachtoffers het belang van een aangifte bespreekbaar
maken.
Enkele geïnterviewden vertelden dat zorgpartijen een grotere rol zouden kunnen spelen bij het doorspelen van signalen naar het veiligheidsdomein. Angst voor het schenden van vertrouwensrelaties, bijvoorbeeld, werkt hier belemmerend volgens hen. Tegelijkertijd stellen enkele geïnterviewden dat hulpverleningsorganisaties het gevoel kunnen hebben dat aangifte doen te weinig oplevert en daarom minder
geneigd zijn om signalen door te geven. Ook zeggen enkele geïnterviewden dat er nog veel te weinig gezamenlijk wordt opgetreden. De stap van overleggen en afstemmen naar actieve uitwisseling van informatie en gezamenlijke actie formuleren blijkt volgens hen groot. Een geïnterviewde noemt dat er in
Haaglanden dit jaar een bestuurlijk overleg zorg en veiligheid start.
Gezamenlijk handelen omvat ook het gezamenlijk optrekken in beleidsontwikkeling. Een voorbeeld
daarvan zijn dat gemeenten goed kijken naar wat trends en aandachtsgebieden in omliggende gemeenten zijn.
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4.5 Regie
12. Regie
Gezien de aard van de samenwerking, eerder al getypeerd als een collaborative-governancestructuur, is
het niet vreemd dat er geen sprake is van één regiehouder. Geïnterviewden snappen dat er niet één
partij is met ultieme doorzettingsmacht; deze regie kan per thema, regio of niveau verschillen. Wie of
welke partij regie voert, hangt af van het thema, het niveau, de regio of capaciteit. Op casusniveau zijn
de aard van de problematiek, verwachtingen over financiële baten, inschatting van de kansen voor strafrechtelijke vervolging en capaciteit leidend.
Tegelijkertijd ervaart de grote meerderheid van de geïnterviewde netwerkactoren een groot gebrek aan
coördinatie. Er is behoefte aan een plek waar kennisvragen kunnen worden gesteld, samenwerkingsprocessen kunnen worden begeleid, gezamenlijke agenda’s worden gemaakt en overzicht is.

4.6 Uitkomsten
13. Successen in samenwerking
Wanneer geïnterviewden gevraagd wordt naar de resultaten van het netwerk, benoemen zij vaak successen in het proces van samenwerking. Zo wordt gewezen op het feit dat mensenhandel op de agenda
staat, dat er aandacht voor is, dat de ogen geopend zijn voor organisaties en mensen in de praktijk alerter zijn. Ook het elkaar kennen en gekend worden, het goede verloop van de samenwerking, het opgebouwde vertrouwen en het onderlinge leervermogen zijn factoren die door geïnterviewden worden genoemd. Datzelfde geldt voor het gezamenlijk kijken naar casussen en signalen en het gezamenlijk aanpakken hiervan. Een nuancering is dat de bovenstaande aspecten niet voor alle subregio’s of -netwerken
(bijvoorbeeld indien mensenhandel relatief kort gezamenlijk wordt aangepakt) en subthema’s (bijvoorbeeld criminele uitbuiting, kwetsbare volwassenen) in dezelfde mate aanwezig zijn. Successen op samenwerkingsvlak zijn meer aanwezig bij langer bestaande netwerken, zo spreken betrokkenen uit.
Andere punten die als resultaten worden bestempeld zijn de ontwikkelde zorgproducten (waaronder
opvang- en begeleidingsaanbod), de gerealiseerde projecten, kennisdagen en netwerkbijeenkomsten.
Ook opbrengsten als beleidsstukken en onderzoeksrapporten, maar ook foldermateriaal en flyers in het
kader van voorlichting, zijn volgens betrokkenen belangrijke resultaten van het netwerk.
14. Impact op mensenhandel
In hoeverre de netwerksamenwerking ook effecten op mensenhandel heeft, blijkt moeilijk te beoordelen. Hoewel kleine, creatieve oplossingen in individuele casussen worden genoemd, zijn vooral langdurige en breder geldende effecten volgens geïnterviewden moeilijk meetbaar. Daar komt bij dat van netwerkbrede monitoring nauwelijks sprake is. Zo is de monitoring van slachtoffers ingewikkeld, onder andere door registratieverschillen tussen instanties en privacywetgeving. Ook kan moeilijk worden ingeschat of en in hoeverre samenwerking tot betere hulpverlening en bescherming leidt, al hebben partijen
zelf wel de indruk dat er goede processen en producten zijn opgetuigd. Eventuele effecten van deskundigheidsbevordering onder professionals of preventieve middelen onder doelgroepen blijken nog moeilijker in kaart te brengen. Wel leiden signaleringen van uitbuitingssituaties, slachtoffers en trends volgens betrokkenen tot een groeiend inzicht in het fenomeen, net als fenomeenonderzoeken. Daarnaast
ervaart een geïnterviewde dat extra inzet op arbeidsuitbuiting in het netwerk wel degelijk geleid heeft
tot meer zicht op slachtoffers.
Als het gaat om strafrechtelijke en bestuursrechtelijke interventies, dan zijn er volgens geïnterviewden
mogelijk een aantal resultaten van het netwerk. Zo lijkt sprake te zijn van signaalwerking en verbeterd
zicht door het houden van toezicht en organiseren van controles. Een afschrikkende werking op mensenhandelaren lijkt, zo stellen geïnterviewden, ook aan de orde te zijn bij bestuurlijke en strafrechtelijke
barrières die zijn opgeworpen, zoals de inzet van wijkagenten, eisen aan BRP-inschrijvingen en sluitingen
van panden. Een aantal geïnterviewden denkt hierbij wel dat er sprake kan zijn van een verplaatsingseffect naar andere regio’s. Toch wijst het RIEC er voorzichtig op dat verplaatsingseffecten binnen de regio
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als gevolg van de samenwerking vrij snel gesignaleerd zouden moeten kunnen worden. In een concrete
casus werd de verplaatsing van een ‘fout’ uitzendbureau bijvoorbeeld snel opgemerkt door de korte lijntjes in het netwerk. Van strafrechtelijke successen, zoals veroordelingen van daders, lijkt beperkt sprake
te zijn. De bewijslast van mensenhandel wordt ervaren als hoog en opsporing leidt zeer zelden tot vervolging en vervolging leidt zelden tot berechting. Tot slot merken betrokkenen op dat er in het netwerk
nog te vaak reactief wordt gehandeld, in plaats van preventief en proactief.
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Conclusies en
aanbevelingen

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Inleiding
Begin 2020 voerde Regioplan op verzoek van het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid
een onderzoek uit naar de samenwerking rond mensenhandel in de regionale eenheid Den Haag. Deze
eenheid omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Den Haag, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse,
Midden-Delfland, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude en Zuidplas.
Met behulp van interviews en een deskresearch en meerdere bijeenkomsten met een stuurgroep met
daarin de gemeente Den Haag, RSIV, RIEC, Veiligheidshuis Haaglanden, Veiligheidshuis Hollands Midden
beantwoordden we de volgende onderzoeksvraag.
Welke organisaties houden zich in de regionale eenheid Den Haag bezig met de aanpak van mensenhandel, hoe werken deze organisaties samen en met welke concrete acties kan deze samenwerking worden verbeterd?
Naar aanleiding van onze bevindingen formuleerden we vijf conclusies en zes aanbevelingen. Daartoe
volgt eerst de beantwoording van de deelvragen.

5.2 Beantwoording van deelvragen
Deelvraag 1: welke organisaties houden zich in de regionale eenheid Den Haag bezig met mensenhandel?
In de regionale eenheid Den Haag zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met mensenhandel. Zij doen dit binnen verschillende geografische afbakeningen (lokaal of regionaal), vanuit verschillende invalshoeken (voornamelijk zorg of veiligheid) en met verschillende deeltaken, veelal vanuit
een breder takenpakket. Een overzicht van organisaties, invalshoeken en taken is gegeven in hoofdstuk
3. Verschillende gemeenten zijn op lokaal niveau actief op het gebied van mensenhandel, met taken op
het (snij)vlak van zorg en veiligheid (bijvoorbeeld het faciliteren van opvang, beleidsvorming en bestuurlijke maatregelen). Vooral bestrijding heeft in de praktijk een prominente plek binnen gemeenten. Terwijl bepaalde gemeenten vooralsnog gefocust zijn op seksuele uitbuiting, richten andere zich met name
op arbeidsuitbuiting. Alleen de centrumgemeente Den Haag houdt zich op dit moment bezig met alle
verschijningsvormen van mensenhandel, inclusief criminele uitbuiting. Verder zijn verschillende overheids- en niet-overheidsinstanties op regionaal (alsmede lokaal) niveau betrokken bij de aanpak van
mensenhandel, zowel vanuit het zorg- als het veiligheidsdomein en zowel op bestuurlijk als op operationeel vlak. Zij zijn al dan niet georganiseerd in samenwerkingsverbanden. Veel regionaal georiënteerde
organisaties richten zich vanuit hun opdracht en takenpakket primair ofwel op bestrijding (bijvoorbeeld
controle, onderzoek, opsporing en vervolging) ofwel op bescherming (met name opvang en begeleiding), maar veelal hebben zij ook oog voor overige belangen en bijbehorende taken (bijvoorbeeld inschakeling van advocatuur). Enkele actoren hebben naast zorgtaken ook belangrijke preventieve taken
(bijvoorbeeld voorlichting). Verder zijn taken zijn soms specifiek toebedeeld of onderverdeeld op basis
van de verschijningsvorm van mensenhandel. Vooral op het gebied van arbeidsuitbuiting zijn een aantal
actoren actief die zich niet of nauwelijks met andere verschijningsvormen van mensenhandel bezighouden.
De onderstaande visualisatie geeft weer welke organisaties zich met de verschillende fenomenen van
mensenhandel bezighouden, welke taken zij per fenomeen uitvoeren en wat de geografische afbakening
van de activiteiten van partijen is. We benadrukken dat dit een kernachtige weergave van een complexe
werkelijkheid is.
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Deelvraag 2: hoe werken deze organisaties samen?
Organisaties werken binnen de regionale eenheid Den Haag doorgaans (face to face) samen via vaste
samenwerkingsverbanden en overlegstructuren en daarnaast via informele (telefonische) contactmomenten. Structurele overlegvormen, weergegeven in tabel 4.1, variëren casusbesprekingen tot gremia
voor de aanpak van veiligheidsvraagstukken in brede zin. Doorgaans dienen structurele overlegvormen
ook voor het onderhouden van goede relaties en opbouwen van vertrouwen. Naast het delen van kennis en informatie, wordt ook gezamenlijk actie ondernomen door de verschillende netwerken. Binnen de
samenwerking en netwerken in de regionale eenheid Den Haag is niet sprake van één regiehouder. Feitelijk zijn er op verschillende thema’s, op verschillende regionale niveaus en op verschillende werkniveaus verschillende regiehouders. Er wordt een groot gebrek aan coördinatie ervaren.
Deelvraag 3: in hoeverre is er sprake van één netwerk of zijn er meerdere naast elkaar bestaande netwerken?
Er is in de regionale eenheid Den Haag sprake van meerdere, naast elkaar bestaande netwerken. Deze
zijn enerzijds geografisch en anderzijds thematisch onderverdeeld, zo werd beschreven in paragraaf 4.2.
Naast de twee regionale hoofdnetwerken in Veiligheidsregio Haaglanden en in Veiligheidsregio Hollands
Midden, die zijn geclusterd rond de centrumgemeenten Den Haag respectievelijk Leiden, zijn er lokale
subnetwerken in andere gemeenten zoals Westland en Gouda. Ook thematisch zijn er subnetwerken te
onderscheiden, die samenvallen met structurele overlegvormen, gericht op subthema’s. Bij thematische
subnetwerken gaat het vooral om zorg dan wel veiligheid of om het snijvlak van zorg en veiligheid, om
seksuele uitbuiting dan wel arbeidsuitbuiting en om minderjarige dan wel meerderjarige slachtoffers.
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Geïnterviewden stellen dat er weinig sprake is van overlap tussen netwerken en overleggen, bijvoorbeeld doordat netwerkpartijen dubbel werk doen of thematiek onnodig in meerdere overleggen wordt
besproken. Samenwerking op het gebied van criminele uitbuiting lijkt vooralsnog te ontbreken.
Deelvraag 4: zijn er organisaties in de regionale eenheid Den Haag die geen onderdeel zijn van het netwerk, maar zich wel met de aanpak van mensenhandel bezighouden?
Er zijn in de regionale eenheid Den Haag organisaties die ontbreken in de netwerken, althans niet of
nauwelijks onderdeel van de netwerken zijn, maar wel een rol (kunnen) spelen in de aanpak van mensenhandel. Dit geldt zowel voor de wat langer bestaande regionale hoofdnetwerken als voor de recenter
opgestarte lokale subnetwerken. Genoemd worden instanties die een rol zouden kunnen spelen in het
signaleren van arbeidsuitbuiting en partners in de asielketen. Daarnaast zijn enkele instanties, waaronder Veilig Thuis, het OM en ISZW, wel (zijdelings) onderdeel van het netwerk, maar in de praktijk nog
onvoldoende betrokken of meer op afstand aanwezig.
Deelvraag 5: hoe functioneert de netwerksamenwerking?
De netwerksamenwerking functioneert volgens netwerkpartners op bepaalde aspecten goed en op bepaalde aspecten minder goed. Er zijn, vooral in de hoofdnetwerken, een aantal belangrijke basiscondities aanwezig die netwerksamenwerking mogelijk maken en versoepelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om netwerk- en overlegstructuren, duidelijke taakafbakeningen, aandacht voor mensenhandel, kennis,
vertrouwen, de wil om samen te werken en goede samenwerkingsrelaties. Toch zijn hier een aantal
kanttekeningen bij te plaatsen. Zo komt de aansluiting tussen zorg en veiligheid nog onvoldoende tot
stand, in zowel de regionale hoofd- als de subnetwerken. Ook zijn er tussen verschillende (sub)netwerken verschillen in de mate waarin overlegstructuren en goede domeinoverstijgende samenwerkingsprocessen aanwezig zijn. Om verder te gaan, zijn er in zijn algemeenheid ook randcondities die ontbreken of
in mindere mate aanwezig zijn in de netwerken, hetgeen netwerksamenwerking beperkt of belemmert.
Zo kan worden gedacht aan het ontbreken van regie en van eenduidige overkoepelende doelen, maar
ook aan het veelal ontbreken van formalisering van taken. Grenzen in capaciteit en in informatie-uitwisseling vormen ook belangrijke beperkingen. Hoewel de impact op mensenhandel moeilijk in te schatten
is, zijn er een aantal geringe effecten aan te wijzen, waaronder signaalwerking en een groeiend inzicht in
het fenomeen. Ook het proces van samenwerking en ontwikkelde producten, projecten en bijeenkomsten kunnen worden gezien als resultaten van de netwerksamenwerking.

5.3 Conclusies
Er bestaan in de regionale eenheid meerdere netwerken
In de regionale eenheid is er sprake van meerdere netwerken van samenwerkende organisaties, die in
zekere zin los van elkaar opereren. Fragmentatie wordt vooral zichtbaar vanuit drie perspectieven. Ten
eerste vanuit het perspectief van de verschijningsvormen van mensenhandel waar organisaties zich op
concentreren; arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting. Ten tweede langs de taken
die organisaties uitvoeren; preventie, bestrijding of bescherming. Ten derde zien we regionale fragmentatie, waarbij er met name onderscheid te maken is tussen samenwerking in de regio Hollands Midden
en in de regio Haaglanden. Met name als we deze drie perspectieven combineren komen er relevante
beelden naar voren.
• Als we kijken naar bestrijding (handhaving en het straffen van daders), valt op dat er bij belangrijke
partners in het netwerk relatief veel inzet op de bestrijding van arbeidsuitbuiting wordt gepleegd
terwijl er weinig aandacht lijkt te zijn voor de preventie ervan.
• Ten aanzien van preventie lijkt aandacht zicht vooral te concentreren op seksuele uitbuiting, in het
bijzonder seksuele uitbuiting van minderjarigen.
• Tot slot, verschillende netwerkpartners stellen de laatste jaren meer in aanraking te komen met
slachtoffers van criminele uitbuiting. Deze netwerkpartners hebben met name preventieve of beschermende taken. Dit roept, op basis van dit onderzoek, de vraag op of er in de regionale eenheid
voldoende aandacht is voor de bestrijding van criminele uitbuiting door de inzet van handhaving,
toezicht of vervolging.
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Dit soort discrepanties kan tot een schurende keten leiden. Bijvoorbeeld, als door organisaties in signalering van seksuele uitbuiting geïnvesteerd wordt zonder dat er verderop in de keten inzet klaarstaat om
met casussen aan de slag te gaan, is de investering in signalering voor niets geweest.
Veel kennis en expertise, die verspreid over het netwerk aanwezig is.
Uiteraard zijn er verschillen in kennis- en expertiseniveaus bij de organisaties die zich in de regionale
eenheid Den Haag bezighouden met mensenhandel. Maar over het algemeen geldt dat organisaties en
personen binnen deze organisaties deskundig en betrokken zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld door het kunnen aanpassen van aanbod als er zich trends in de aard van mensenhandel of in politiek-bestuurlijke dynamiek voordoen. We stellen ook vast dat de kennis en expertise van organisaties en personen binnen
organisaties zich vaak richt op één of enkele aspecten van mensenhandel of één of enkele aspecten van
de aanpak ervan. Kennis en expertise is dus verspreid over het netwerk aanwezig. Dit is gezien de veelzijdigheid van de verschijningsvormen van mensenhandel niet vreemd en benadrukt het belang van netwerksamenwerking.
Urgentiegevoel doorgaans hoog maar twijfels over daadkracht
In interviews geven eigenlijk alle samenwerkingspartners aan dat mensenhandel terecht hoog op de politieke en bestuurlijke agenda staat. Het urgentiegevoel is veelal hoog en organisaties van wie je zou verwachten dat zij een rol spelen in de aanpak van mensenhandel lijken te erkennen dat zij een verantwoordelijk hebben. Tegelijkertijd is er bij netwerkpartners twijfels over elkaars capaciteit en daadkracht.
Gezamenlijk handelen kan beter
Twijfels over daadkracht bij organisaties in de netwerken uiten zich volgens hen ook in het beperkt gezamenlijk handelen. Een belangrijk voorbeeld hiervan betreft de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Hoewel netwerkpartners onderschrijven dat samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners cruciaal
is voor een effectieve mensenhandel-aanpak, is bij hen nog onduidelijk hoe de meerwaarde van de samenwerking er precies uitziet. Een andere reden waarom gezamenlijk handelen beter kan, is omdat er
soms nog onduidelijkheid heerst over elkaars positie in het netwerk, elkaars (on)mogelijkheden en elkaars werkwijzen.
Een regio-brede, integrale visie ontbreekt
Het valt op dat op verschillende plekken in de netwerken strategische en tactische afstemming plaatsvindt. Deze afstemming lijkt ook steeds meer integraal te worden. Een voorbeeld hiervan is de visie- en
strategieontwikkeling ten aanzien van integrale veiligheidsvraagstukken op regionaal eenheidsniveau.
Dit is, volgens de meeste geïnterviewden, een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd valt op dat deze visieontwikkeling nog niet het hele spectrum van mensenhandel en de mensenhandelaanpak omvat. De positie van zorg binnen deze visieontwikkeling past nog niet bij de rol die zorg inneemt en zou moeten innemen in de mensenhandel aanpak.
Organisaties hebben grote behoefte aan meer overzicht, coördinatie en sturing
Vrijwel alle organisaties in de netwerken geven aan ‘zoekend’ te zijn. Ze hebben behoefte aan een overzicht van de organisaties die zich bezighouden met mensenhandel, spreken de wens uit om coördinatie
van inzet in te richten en zoeken naar sturing op capaciteit en middelen. Tegelijkertijd erkennen zij dat
er geen organisaties in het netwerk actief zijn die doorzettingsmacht hebben om de hele keten aan te
sturen.
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5.4 Aanbevelingen
Onze aanbevelingen hangen we op aan drie elementen.
1. Ontwikkeling van kennis, visie en organisatie
Expliciteer de meerwaarde van samenwerking tussen zorg en veiligheid
Gezien de conclusie dat de samenwerking tussen zorg en veiligheid beter kan en dat zicht op de potentiele meerwaarde van die samenwerking ontbreekt, bevelen we aan om deze potentiële meerwaarde te
expliciteren. Dat zou kunnen met de volgende stappen.
• Schets de wenselijke ‘touchpoints’ van zorg en veiligheid in de complete keten van preventie en signalering tot en met het straffen van daders en het voorkomen van herhaald slachtofferschap.
• Maak inzichtelijk wat zorg- en veiligheidsactoren belemmert en stimuleert om informatie te delen en
in actie te komen.
• Maak een werkagenda die gericht is op het duurzaam versterken van de relatie tussen zorg en veiligheid.
• Verzamel goede voorbeelden van samenwerkingen met concreet resultaat en gebruik die voorbeelden om anderen te inspireren.
Houd oog voor de aansluiting tussen inzet, en de aard en omvang van mensenhandel
We constateren dat aandacht bij enkele organisaties met een bestrijdingsverantwoordelijkheid verschoven is van seksuele uitbuiting naar arbeidsuitbuiting, dat meerdere organisaties hun focus hebben verbreed van uitsluitend seksuele uitbuiting naar ook arbeidsuitbuiting en dat steeds meer organisaties in
aanraking komen met signalen van criminele uitbuiting. Voor een deel kunnen deze bewegingen verklaard worden doordat organisaties criminaliteitstrends volgen. Maar het valt op dat organisaties in
sterke mate onafhankelijk van elkaar prioriteiten stellen. En dat brengt risico’s met zich mee. De kans
bestaat immers dat verschijningsvormen van mensenhandel niet de aandacht krijgen die zou moeten.
Dat mensenhandel een haaldelict is, maakt het lastig om de netwerkbrede aandacht af te stemmen op
verwachtte aard, omvang of mate van maatschappelijke impact. Tegelijkertijd is het van belang om regelmatig op netwerkniveau te bepalen of er voldoende aandacht is voor de verschillende verschijningsvormen. We bevelen daarom aan om regelmatig te beoordelen of de mate waarin er in het netwerk
aandacht is voor de verschillende vormen van mensenhandel in balans is.
Versterk de rol van het RSIV
Een belangrijk deel van de brede mensenhandelaanpak vraagt om een regionale blik. Gezien, daarnaast,
de potentie van het verbeteren van de relatie tussen zorg en veiligheid en de roep om coördinatie en
sturing, bevelen we aan om de rol van het RSIV te versterken richting een breed platform voor faciliterende regie. In de doorontwikkeling van het RSIV stellen we voor om met een drietal aspecten rekening
te houden.
• Hoewel de afwezigheid van netwerk- en ketenbrede doorzettingsmacht soms belemmerend kan
werken, lijkt het ons niet realistisch om deze doorzettingsmacht te willen inrichten. In onze optiek is
de afwezigheid van hiërarchie een gegeven en kan deze juist stimulerend werken. Bijvoorbeeld doordat elke organisatie zijn eigen kennis en expertise kan gebruiken om zijn taken in te vullen. Het
maakt het netwerk bovendien minder kwetsbaar voor veranderingen ten aanzien van de personele
bezetting en prioriteiten van individuele organisaties.
• Ook het organiseren van regie, waar in het netwerk sterk behoefte aan is, zou onderdeel kunnen zijn
van de verdere doorontwikkeling van het RSIV. Deze regie zou een faciliterend karakter moeten krijgen. Dat maakt van het RSIV een plek van waaruit kennisvraagstukken worden geagendeerd, waar
coördinatie van kennis en expertise plaatsvindt, waar ambtelijke ondersteuning aangevraagd kan
worden en waar resultaatmonitoring is georganiseerd.
• De visie op mensenhandel die het RSIV nu uitstraalt, is nog niet écht integraal. De balans tussen zorg
en veiligheid kan beter. Dit vraagt wel een scherp beeld van de mogelijke meerwaarde van samenwerking tussen beiden domeinen. Vergeet bovendien niet dat een integrale visie op mensenhandel
meer behelst dan alleen zorg en veiligheid. Ook aspecten als huisvesting, werkgeverschap, migratie,
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sociale zekerheid, ruimtelijke ordening en economie spelen alle een rol. Ook is er een belangrijke relatie met onderdelen van gemeentelijk prostitutiebeleid20, zoals normalisering en de-stigmatisering
van (ondernemen in) de seksbranche.
Bij deze aanbeveling maken we de kanttekening dat niet alle activiteiten binnen de brede aanpak van
mensenhandel op bovenlokaal niveau georganiseerd hoeven te worden. Het niveau waarop activiteiten
georganiseerd zijn, moet aansluiten op de aard van het probleem dat moet worden opgelost en op de
doelen van individuele gemeenten. Bijvoorbeeld, als blijkt dat enkele gemeenten binnen de regionale
eenheid Den Haag steeds meer te maken krijgen met criminele uitbuiting, licht het voor de hand om signaleren en melden van criminele uitbuiting allereerst in die gemeenten in te richten. Kennis en expertise
die in die drie gemeenten wordt opgedaan moet echter wel op regionaal niveau beschikbaar zijn zodat
andere gemeenten kunnen leren en snel kunnen optreden als zij ook te maken krijgen met criminele uitbuiting.
2.

Gezamenlijk handelen

Vergroot de voorspelbaarheid van elkaars handelen
Beter zicht op de meerwaarde van samenwerking tussen zorg en veiligheid kan bijdragen aan meer gezamenlijk handelen. Maar ook binnen de zorg- en veiligheidsdomeinen kan gezamenlijk handelen beter.
Het is, zo blijkt ook uit dit onderzoek, van cruciaal belang dat organisaties weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Belangen van organisaties mogen best verschillen, maar het uitgangspunt moet zijn dat
het handelen van organisaties voorspelbaar wordt. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een
gezamenlijk afwegingskader. Dit afwegingskader omvat geen afdwingbare acties, maar expliciteert:
• op basis van welke criteria en overwegingen organisaties besluiten om tijd en middelen te investeren;
• welke handelingsperspectieven organisaties hebben en welke handelingen per type casus de voorkeur hebben;
• wat organisaties in termen van randvoorwaarden nodig hebben om effectief te kunnen handelen;
• welke zichtbare resultaten organisaties aan het eind van een casusgerichte samenwerking in handen
willen hebben.
Investeer meer in signalering en opvolging van signalen
Mensenhandel is een haaldelict. Dat betekent dat er een grote investering nodig is om te signaleren en
om meldingen en aangiftes te bewerkstelligen. Juist partijen die geen primaire taak hebben in de aanpak van mensenhandel, zoals loketmedewerkers, wijkteams, werkgevers en burgers kunnen hierbij van
grote meerwaarde zijn. We zien dat al wordt geïnvesteerd in dit deel van de aanpak, maar denken ook
dat dit intensiever kan. Een versterking van aanpak in de hele keten wordt gestimuleerd door te werken
met concrete signalen en casussen. We benadrukken hierbij dat wel signaleren maar niet opvolgen een
doodsteek kan zijn voor duurzame samenwerking tussen partijen. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van een hulpverleningsinstantie die moet balanceren tussen zijn of haar vertrouwelijke relatie met
een slachtoffer en haar signaleringsfunctie richting veiligheidspartijen. Indien zijn of haar signaal niet
adequaat wordt opgevolgd, kan dat schadelijk zijn voor relatie met het slachtoffer en consequenties
hebben voor volgende situaties.
3.

Monitoren van resultaat

Monitor de resultaten van samenwerking
Zicht op resultaat van samenwerking geeft aanknopingspunten om deze samenwerking blijvend te kunnen versterken. We bevelen aan om de monitoring van de resultaten niet te laten bestaan uit de impact
van de samenwerking op de aard en omvang van mensenhandel in de regionale eenheid Den Haag (impact), maar ook aandacht te hebben voor samenwerkingsproces zelf.

20

Dit prostitutiebeleid verschilt nu nog per gemeente. De aankomende Wet regulering sekswerk uniformeert een aantal aspecten van prostitutiebeleid, zoals de minimumleeftijd

34

35

Bijlagen

B

Bijlage 1 – Regionale afbakening

Regionale eenheid Den Haag
Openbaar Ministerie (FP en AP)
Regionale eenheid Den Haag
ISZW-regio Zuidwest
RIEC Den Haag
RSIV

Focus

Haaglanden
Subregio’s

Centrumgemeenten**

Delft
Delft
Midden-Delfland
Pijnacker-Nootdorp
Westland

Gemeenten

*

Hollands Midden
Ambtsgebieden Belastingdienst
Veilig Thuis-regio’s
Veiligheidshuizen
Jeugdzorgregio’s*
GGD-regio’s
Den Haag

Den Haag
LeidschendamVoorburg
Rijswijk
Wassenaar

Gouda

Leiden

Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Krimpenerwaard
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas

Alphen aan den
Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoetermeer

Voorschoten valt onder jeugdzorgregio Haaglanden.

** Het gaat hier om de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en bescherm wonen en voor vrouwenopvang en geweld in huiselijke kring.
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Bijlage 2 – Geïnterviewde personen

Naam
Operationeel Specialist B
Fraudecoördinator
Operationeel Specialist D
Projectmanager
Beleidsadviseur (directie Veiligheid)
Beleidsadviseur (OCW)
Beleidsadviseur mensenhandel minderjarigen (OCW)
Wethouder
Programmamanager ondermijning
Beleidsmedewerker HGKM
Beleidsadviseur Veiligheid
Ketenregisseur en projectleider
Manager
Coördinator*
Programmaleider
Arbeidsinspecteur
Teammanager Crisis Interventie Team
Manager
Officier van Justitie
Officier van Justitie
Beleidsadviseur
Officier van Justitie
Teammanager
Persoonlijk begeleider
Projectleider Mensenhandel
Onderzoeker
Hoofd
Accountmanager
Manager Primair Proces
Zorgcoördinator
Procesregisseur
*

Organisatie
AVIM
Belastingdienst
DRIO
FairWork
Gemeente Den Haag
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Westland
GGD Haaglanden
GGD Hollands Midden
HEIT
Inspectie SZW
Jeugdbescherming West
Leger des Heils
Openbaar Ministerie (AP)
Openbaar Ministerie (FP)
Perspektief

RIEC Den Haag

SHOP
Veiligheidshuis Haaglanden

Niet geïnterviewd, maar via e-mail op vragen gereageerd.
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