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Benieuwd?  

‘’Mijn ogen zijn geopend. Ik neem meteen contact 
op met de zorgcoördinator mensenhandel om een 

casus te bespreken’’  (Thomas, bemoeizorg) 

In deze folder leest u informatie over de workshop 
mensenhandel.  
Aanmelding verloopt via uw leidinggevende.  
Vragen kunt u stellen aan de trainers, zij zijn bereik-
baar via Veilig Thuis IJsselland.  

Een workshop voor professionals  



Beter in beeld  

Praktische informatie  

• De workshop is fysiek en duurt 1,5 uur 

• De workshop is mogelijk als lunchbijeenkomst 

• SKJ geaccrediteerd   

• 8- 15 deelnemers  

• De workshop wordt verzorgd door  gespecialiseer-

de professionals. Met ruime praktijkervaring in het 

ondersteunen van slachtoffers.  

• Deelnemers ontvangen een signalenkaart  

Is deze workshop iets voor mij?  

Wat bereik ik hiermee?  

“Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Ik wist niet dat 
een drugsdealer ook slachtoffer kan zijn van mensen-
handel.’’    

(Daniëlle, Deltion Jongeren Team) 

“Uitbuiting is dichterbij dan ik dacht.” 
  (Jelle, Sociaal Wijkteam)  

Mensenhandel is onder andere het werven, 
vervoeren of opnemen en huisvesten van men-
sen met gebruik van dwang. Het doel van de 
mensenhandelaar is de uitbuiting van een per-
soon.  
 
Verschillende vormen van mensenhandel zijn 
• Seksuele uitbuiting, zoals gedwongen 

prostitutie  

• Criminele uitbuiting, zoals gedwongen 

worden om drugs te dealen  

• Arbeidsuitbuiting, zoals werken onder 

erbarmelijke omstandigheden tegen te 

weinig loon  

Wat is mensenhandel?  

 
• U weet precies wat menshandel is  

• U signaleert mensenhandel en weet wat u 

vervolgens moet doen 

• U weet hoe u als professional en mens hét 

verschil kan maken voor slachtoffers van 

mensenhandel  

 

 

Volgens betrouwbare schattingen zijn er jaarlijks 
5000 tot 7500 slachtoffers van mensenhandel in 
Nederland. Slechts gemiddeld 1 op de 5 slacht-
offers is in beeld bij CoMensa.    
(Nationaal Rapporteur 2021)  
 
Signaleren van mensenhandel is belangrijk, omdat 
slachtoffers van mensenhandel afhankelijk kunnen 
zijn van mensen uit hun omgeving om uit de uitbui-
tingssituatie te komen. De dwang of de dreiging 
door de uitbater kan zo groot zijn dat een slacht-
offer hulp nodig heeft. Daarnaast zijn slachtoffers 
zich niet altijd bewust van het feit dat zij zich in een 
uitbuitingssituatie bevinden.  

Mensenhandel is moeilijk te herkennen. Toch weten 
we dat het voorkomt in regio IJsselland. Herkent u het 
in uw werk?  
 
Bent u als professionals werkzaam in het voorliggend 
veld, zoals een wijkteam? En wilt u zich sterk maken 
tegen mensenhandel? Dan sluit deze workshop aan bij 
uw werkpraktijk.  




