
 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch Beleidsplan 

2013 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SBP CoMensha   Pagina 1 van 11  

 

Inhoudsopgave 

1. .....  Voorwoord ...................................................................................................... 2 
2. .....  De positionering van CoMensha ......................................................................... 3 
2.1  ..  Inleiding ......................................................................................................... 3 
2.2 ...  Ambitie, kerntaken en positionering ................................................................... 3 
2.3 ...  Missie ............................................................................................................ 4 
2.3 ...  Visie .............................................................................................................. 4 
2.4 ...  Kernwaarden .................................................................................................. 4 
3.  ....  Strategische Hoofddoelen en acties .................................................................... 6 
3.1 ...  Inleiding ......................................................................................................... 6 
3.2 ...  Hoofddoel 1 .................................................................................................... 6 
3.3 ...  Hoofddoel 2 .................................................................................................... 7 
3.4 ...  Hoofddoel 3 .................................................................................................... 7 
3.5 ...  Hoofddoel 4 .................................................................................................... 8 
4.6 ...  Hoofddoel 5 .................................................................................................... 9 
3.7 ...  Hoofddoel 6 .................................................................................................... 9 
 



  

 

SBP CoMensha   Pagina 2 van 11  

 

 

1.  Voorwoord  

Mensenhandel is een ernstig maatschappelijk probleem. Ook een maatschappelijke realiteit en 

een bedreigend fenomeen voor de vele slachtoffers. Bestrijders van mensenhandel -

overheden, hulpverleners, politie en ook CoMensha - zijn voortdurend in ontwikkeling.  

 

CoMensha heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Genoeg reden om 

onze missie en visie weer eens opnieuw op te schrijven, om na te denken over onze positie in 

het krachtenveld en om onze strategische doelen voor de komende vier jaar te formuleren. 

 

CoMensha is een jonge en tegelijkertijd ervaren organisatie. We hebben ons ontwikkeld tot 

een betrouwbare partner waar veel kennis is te vinden. CoMensha denkt actief mee en doet 

actief mee.  

 

Samen werken met anderen stond en staat centraal voor ons. Voor een gezamenlijke aanpak 

van mensenhandel is kennis nodig. Dat is en blijft de basis van ons handelen. Het werkveld is 

breed en veel omvattend. Voor de bestrijding van mensenhandel is het van belang kennis te 

hebben van het hele spectrum, van preventie tot aan opvang/hulpverlening en vervolging en 

opsporing van de dader. We kunnen het ons niet permitteren om te focussen op een 

onderdeel. De samenhang is belangrijk om de wereld van de mensenhandel te doorzien en 

conclusies te kunnen trekken.  

 

Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat de richting van activiteiten duidelijk is. Niet alleen 

voor CoMensha zelf, maar juist ook voor de vele partners waar constructief en intensief mee 

wordt samengewerkt. CoMensha heeft veel kennis en kunde vergaard. Daarmee gaan we 

door. CoMensha wil de kennis delen en heeft de ambitie om een virtueel en fysiek kennisplein 

te worden.  

 

CoMensha heeft haar positie in de keten en het krachtenveld van de bestrijding van 

mensenhandel opnieuw bepaald. CoMensha is een NGO. De formele positionering, maar ook 

de lading die de aanduiding als NGO heeft, past goed bij ons. We willen naast registreren ook 

signaleren en naast analyseren ook agenderen.  

    

Onze strategische ambities zijn vertaald in concrete activiteiten. Het bereiken van haar 

ambities lukt CoMensha niet alleen. Vandaar ook dat deze meerjaren strategie niet alleen 

besproken is binnen de eigen organisatie. CoMensha heeft de plannen gedeeld met de 

ketenpartners. Onze richting wordt gedeeld, dat is belangrijk voor het behalen van onze 

ambities. Dat geeft een gevoel van ‘gezamenlijk op koers liggen’. 

 

Martin Sitalsing 

Voorzitter CoMensha
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2.  De positionering van CoMensha 

2.1   Inleiding 

In onderstaande paragrafen worden de ambitie, de kerntaken, de missie, visie en 

kernwaarden van CoMensha uitgewerkt.  

 

De missie definieert waartoe en waarom CoMensha bestaat. In de visie wordt bepaald wat we 

willen bereiken. De kernwaarden verwoorden de waarden en normen van CoMensha.  

 

In Bijlage 1 wordt het historisch perspectief van de organisatie geschetst: van STV naar 

CoMensha. De afgelopen jaren is CoMensha uitgegroeid van een kleine organisatie -  met een 

paar man personeel - die zich bezig hield met het in kaart brengen van aard en omvang van 

mensenhandel, tot een volwaardige speler in het anti - mensenhandel veld.  

 

 

2.2  Ambitie, kerntaken en positionering 

 

Onze ambitie: 

 

CoMensha wil alle (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, de data, de trends en 

ontwikkelingen goed in beeld brengen, waardoor cliënten adequate opvang en hulp 

krijgen en partners de informatie ontvangen om beleid te versterken bij de 

gezamenlijke aanpak van mensenhandel.  

 

 

Onze kerntaken: 

 

- CoMensha registreert (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel;  

- CoMensha coördineert de opvang, de zorg- en hulpverlening van (mogelijke) 

slachtoffers van mensenhandel; 

- CoMensha informeert en adviseert overheden en partners en voorziet deze 

van relevante data, trends en ontwikkelingen. 

 

CoMensha ontwikkelt zich dankzij een goede uitvoering van haar kerntaken en een 

goede samenwerking met partners tot een landelijk kennisplein waar informatie 

wordt gedeeld en omgezet in kennis die voor de taakuitoefening van CoMensha en 

al haar partners van nut is. 

 

 

De positionering van CoMensha: 

 

CoMensha heeft een unieke positie in de keten van organisaties die gezamenlijk de 

aanpak mensenhandel vormen. Wij zijn het centraal landelijk registratiecentrum 

voor alle (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. We doen meer dan alleen 

registreren! Trends en ontwikkelingen die te maken hebben met de slachtoffers, 

volgen we op de voet. We coördineren de opvang en hulpverlening en geven 

voorlichting en advies aan overheden en partners. 
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CoMensha is een constructief kritische onafhankelijke NGO. Wij stellen de belangen 

van slachtoffers centraal. Gevraagd en ongevraagd geven wij signalen door aan 

beleidsmakers en reiken wij actief oplossingen aan over knelpunten in de aanpak 

mensenhandel.  

 

2.3     Missie 

Meewerken aan een wereld waar mensenhandel tot het verleden behoort, dat is onze missie. 

We zijn een niet gouvernementele organisatie (NGO) die samenwerkt met anderen. Deze 

organisaties zijn (hoofd)verantwoordelijk voor de strijd tegen mensenhandel, de opsporing en 

vervolging van daders en de opvang en begeleiding van slachtoffers. CoMensha faciliteert 

anderen door te registreren, met kennis, door te signaleren, te rapporteren, maar ook te 

agenderen en zet zo nodig ook aan tot actie. We zijn een autonome organisatie binnen een 

(inter)nationaal veld die een maatschappelijk belang dient, waarbij overheden en publiek 

gebaat zijn. 

 

CoMensha heeft veel ervaring met en kennis te bieden op de terreinen van registratie, 

coördinatie van opvang, hulpverlening, ketensamenwerking, juridische trajecten en 

voorlichting. We hebben een coördinerende rol bij de opvang van en zorg voor slachtoffers van 

mensenhandel, signaleren knelpunten en reiken oplossingen aan ten behoeve van de strijd 

tegen mensenhandel. Goede samenwerking en het verbinden van alle betrokken partijen en 

het delen van kennis staan centraal in ons deel van de effectieve aanpak van mensenhandel. 

 

2.3  Visie 

We zijn er ons van bewust dat CoMensha een unieke plek inneemt in Nederland. Nergens 

anders zijn zo veel registratiegegevens te vinden als bij ons. Maar we willen meer. We zijn 

geen passief centrum van data en feiten. Met onze kennis wordt mensenhandel actief 

bestreden en krijgen mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel, hulp en opvang.  

Daarvoor is het nodig dat de registratie wordt verbeterd, zodat de belangrijkste 

ontwikkelingen en trends nog meer zichtbaar worden.  

 

Binnen 5 jaar wil CoMensha uitgroeien tot een landelijk kennisplein waar overheden, 

ketenpartners, media en cliënten vanzelfsprekend gebruik van maken. Ieder die er toe doet in 

de bestrijding van menshandel, komt naar dit plein. Want kennis, samenwerking en innovatie 

in de aanpak van mensenhandel wordt op dit kennisplein ontwikkeld en gedeeld. Medewerkers 

bij CoMensha zijn gedreven, deskundig en professioneel. Om deze ambities te realiseren boort 

CoMensha nieuwe financieringsbronnen aan.  

 

2.4  Kernwaarden 

Ons handelen richt zich altijd op de belangen van diegenen die bloot staan aan uitbuiting. 

CoMensha beschouwt mensenhandel als een ernstige schending van de mensenrechten en een 

grove inbreuk op de integriteit van de verhandelde persoon.  

 

De mensenrechten staan centraal bij de werkwijze van CoMensha. CoMensha verzet zich tegen 

beleid dat mensenrechten schaadt. Mensenhandel is een breed begrip. Mensenhandel betekent 

uitbuiting in arbeid en diensten, gedwongen prostitutie (waaronder ook jeugdprostitutie), 

machtsoverwicht, misleiding en jeugdprostitutie. Ook illegale orgaandonatie valt onder de 

definitie van mensenhandel. Kortom: als mensen niet vrijwillig (mee)werken en anderen 

daarvan profiteren. 
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CoMensha hanteert in deze de definitie van mensenhandel die in het Palermo Protocol 

genoemd wordt: “Het werven, vervoeren, overbrengen van en aanbieden van onderdak aan of 

het opnemen van personen, door dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van 

dwang.” 

 

Kernwaarden zijn principes die onze besluitvorming beïnvloeden. Ze liggen aan de basis bij het 

bepalen van standpunten en het presenteren van de organisatie.  

 

Rechtvaardigheid 

 

 CoMensha beschouwt mensenhandel als een ernstige schending van de mensenrechten 

en een grove inbreuk op iemands integriteit. De mensenrechten staan centraal bij de 

werkwijze van CoMensha. CoMensha verzet zich tegen beleid dat mensenrechten 

schaadt.  

 

Autonomie 

 

 CoMensha respecteert de keuzes die een cliënt maakt. CoMensha neemt geen 

beslissingen voor of over iemand, maar verschaft hen het gereedschap om zelf 

beslissingen te kunnen nemen. CoMensha heeft geen oordeel over het werkveld waar 

iemand werkzaam is. 

 

Transparantie 

 

 CoMensha maakt duidelijk waar zij voor staat. CoMensha geeft inzicht en verantwoordt 

de werkwijze en procedures naar cliënten, (keten)partners. CoMensha is integer, 

betrouwbaar en verantwoordelijk. 
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3.   Strategische Hoofddoelen en acties 

3.1  Inleiding 

Om de geconstateerde zwakke punten en bedreigingen aan te pakken en meer gebruik te 

maken van de sterkten en kansen zijn de volgende strategische hoofddoelen en acties 

gedefinieerd voor de periode 2013 – 2017. 

 

1. De interne organisatie zodanig inrichten dat de kerntaken optimaal (kunnen) 

worden uitgevoerd. 

2. Het verbeteren van de professionele samenwerking met belangrijke 

ketenpartners op strategische onderdelen. 

3. Het signaleren en agenderen van knelpunten en oplossingsrichtingen bij de 

aanpak van mensenhandel. 

4. Het optimaliseren van de dataverzameling en hierdoor het vergroten van het 

relevante aanbod van registratiegegevens voor externe partijen. 

5. Het versterken van de positie van CoMensha en hiermee ook CoMensha beter 

profileren en positioneren. 

6. Het vergroten van de financiële duurzaamheid van CoMensha.  

 

Hieronder worden per paragraaf het hoofddoel en de acties uitgewerkt.  

 

3.2  Hoofddoel 1 

De interne organisatie zodanig inrichten dat de kerntaken optimaal (kunnen) 

worden uitgevoerd 

 

Waarom passen we de interne organisatie aan? 

CoMensha is de afgelopen jaren uitgegroeid van een kleine organisatie -met een paar man 

personeel- die zich met name bezig hield met het in kaart brengen van aard en omvang van 

mensenhandel, tot een volwaardige speler in het anti-mensenhandel veld. CoMensha is lid van 

de TF Mensenhandel en voert projecten uit waarin CoMensha leidend is. Ook volgens de 

(keten)partners doet CoMensha het goed. Men signaleert echter ook risico’s van een te snelle 

groei in taken. Wij delen die conclusies. CoMensha is een actieve partner geworden die bij 

talrijke overleggen vertegenwoordigd is en door steeds meer partijen als expert betrokken 

wordt. Maar de interne structuur van de organisatie moet worden aangepast, zodat  CoMensha 

zich verder kan ontwikkelen.  

 

Aanpassing van de organisatie binnen het huidige framework gaat daarom plaatsvinden. De 

kerntaken registratie, coördinatie van opvang en hulpverlening en het geven van informatie en 

advies, worden dagelijks uitgevoerd en zijn leidend. Deze kerntaken krijgen een 

kwaliteitsimpuls. 
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3.3  Hoofddoel 2 

Het verbeteren van de professionele samenwerking met belangrijke ketenpartners 

op strategische onderdelen 

 

Wat is een professionelere samenwerking? 

Steeds meer partners zien in dat een sterke keten nodig is in de strijd tegen mensenhandel en 

uitbuiting. Goede professionele samenwerking is voor CoMensha essentieel, maar blijkt niet 

altijd  

vanzelfsprekend.  

 

CoMensha is bij het uitvoeren van haar kerntaken afhankelijk van ketenpartners:  

 Opsporingsorganisaties (politie, ISZW en Kmar) en anderen melders leveren 

registratiegegevens aan.  

 Voor het zoeken naar geschikte opvang en hulpverlening is samenwerking met 

opvanginstellingen en hulpverleningsorganisaties nodig.  

 Voor het geven van informatie en advies voorziet CoMensha (keten)partners van 

relevante gegevens en kennis.  

 

Om professioneel met actoren buiten de organisatie samen te werken, is het een eerste 

vereiste om intern per ketenpartner vast te stellen wat de reden voor samenwerking is.  

Hierbij komt telkens een aantal vragen naar voren: 

 Wat is/zijn de rol/taken van de organisatie binnen de keten? 

 Wat is de relatie van deze organisatie met de kerntaken van CoMensha? 

 Wat is het belang van CoMensha om met deze organisatie samen te werken 

(bijvoorbeeld kerntaken, financieringsmogelijkheden, lobby)? 

 Wie zijn voor het bereiken van de CoMensha-doelen de belangrijkste partners? 

 Zet de organisatie de juiste mensen in voor de juiste activiteit?  

 

Er moet duidelijkheid komen over wat CoMensha onder een professionele samenwerking met 

anderen verstaat. Ook is de vraag van belang wie de belangrijkste samenwerkingspartners 

zijn en waarom. Samenwerking is onderdeel van een proactief public-affairs beleid. 

 

3.4  Hoofddoel 3 

Het signaleren en agenderen van knelpunten en oplossingsrichtingen bij de aanpak 

van mensenhandel  

 

Wat verstaan we onder signaleren en agenderen van knelpunten? 

Door het goed uitvoeren van kerntaken, een goede samenwerking met verschillende instanties 

op gebied van zorg, opvang, vreemdelingenrecht en strafrecht, en de vertegenwoordiging in 

de regionale netwerken en landelijke dimensie, is het voor CoMensha mogelijk om vroegtijdig 

knelpunten in het (uitvoerings)beleid te signaleren. 

 

CoMensha heeft, door haar unieke kerntaken, een nationale coördinatie- en expertisefunctie in 

de mensenhandelketen. CoMensha wil deze positie de komende vijf jaren verder verstevigen. 

CoMensha verbindt en heeft een aanjagende rol. CoMensha maakt van haar netwerk gebruik 

om problemen, trends en ontwikkelingen in de aanpak mensenhandel zichtbaar te maken en 

te agenderen. Ook geeft CoMensha (mogelijke) oplossingsrichtingen hierin aan. 
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Het agenderen, het bieden van oplossingsrichtingen en het beïnvloeden van het beleid in de 

aanpak mensenhandel is de kern van het public affairs-strategie van CoMensha. CoMensha 

maakt hierbij gebruik van alle mogelijke middelen, zoals overleggremia, communicatie 

uitingen, media en het parlement.  

 

CoMensha hoeft ook niet alles zelf te doen, maar zoekt bij de uitvoering van haar taken en 

activiteiten de partners, die diensten kunnen leveren die complementair zijn aan de kerntaken 

van CoMensha.  

 

Bij de oplossingsrichtingen staan de belangen van het slachtoffer en een 

mensenrechtenbenadering altijd centraal. CoMensha biedt geen oplossingen die (mogelijke) 

slachtoffers van mensenhandel schaden.  

 

  

3.5  Hoofddoel 4 

Het optimaliseren van de dataverzameling en hierdoor het vergroten van het 

relevante aanbod van registratiegegevens voor stakeholders 

 

We zijn geen passief centrum van data en feiten. Met onze kennis wordt mensenhandel actief 

bestreden en krijgen mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel, hulp en opvang. 

 

Waarom is optimalisering van dataverzameling noodzakelijk? 

Voor de uitvoering van het mensenhandelbeleid, de uitvoering van de B9, het verlenen van 

zorg en opvang en het zicht houden op het slachtoffer van mensenhandel is een goede 

vastlegging van gegevens noodzakelijk.  

 

De huidige registratiegegevens van CoMensha beperken zich tot de basale kenmerken als land 

van herkomst, leeftijd en sekse en sector van uitbuiting. Daarom is het tot op heden 

onvoldoende mogelijk geweest effectmetingen van het beleid uit te voeren of met doelgerichte 

aanbevelingen in het zorg- en hulpaanbod te komen.  

 

CoMensha wil ook inzichtelijk maken hoe lang cliënten in de opvang verblijven, in welke 

instellingen/gemeenten zij verblijven, welke hulpvragen er leven, of er (im)materiële 

compensatie is aangevraagd en waar iemand zich in de verschillende juridische procedures 

bevindt. Anderen partijen zoals ministeries en BNRM vragen nu al om deze informatie bij 

CoMensha.  

 

Beleid maken, adviseren en monitoren kan alleen wanneer de juiste en volledige gegevens 

zichtbaar en beschikbaar zijn. Het huidige registratiesysteem voldoet niet meer. Er is behoefte 

aan een cliëntvolgsysteem. Onderdeel van een nieuw systeem is ook aandacht voor beveiliging 

van de registratiegegevens en privacy reglementen.  

 

CoMensha kan niet alle gegevens alleen achterhalen. Hiervoor is samenwerking met de politie 

en opvanginstellingen nodig. Met de belangrijkste hulp- en opvanginstellingen moeten 

gegevensuitwisselingsconvenanten worden gesloten.  

 

De gegevens worden met aanbevelingen (anoniem) beschikbaar gesteld aan externe 

afnemers. CoMensha maakt rapportages per onderwerp of per ketenpartner. Ketenpartners 

kunnen vervolgens met de gegevens en aanbevelingen hun inspanningen optimaliseren. 
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Het delen van registratiegegevens gebeurt altijd binnen het kader van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP).  

 

 

4.6  Hoofddoel 5 

Het versterken van de positie van CoMensha en hiermee ook CoMensha (nog) 

zichtbaarder profileren en positioneren 

 

CoMensha wil binnen 5 jaar uitgroeien tot een landelijk kennisplein waar overheden, 

ketenpartners, media en cliënten vanzelfsprekend gebruik van maken. Iedereen die er toe 

doet in de bestrijding van menshandel krijgt en haalt informatie en kennis bij CoMensha. De 

drie kerntaken van CoMensha staan centraal: registreren, coördinatie van de opvang en 

hulpverlening en informatie- en adviseren. 

 

Wat is het kennisplein? 

 

CoMensha ontwikkelt zich dankzij een goede uitvoering van haar kerntaken en een goede 

samenwerking met partners, tot een landelijk kennisplein waar informatie wordt gedeeld en 

omgezet in kennis die voor de taakuitoefening van CoMensha en al haar partners van nut is. 

 

Met het kennisplein van CoMensha wordt bedoeld dat medewerkers van de organisatie in staat 

zijn om verbindingen te leggen met andere spelers op het terrein van de aanpak van 

mensenhandel.  

CoMensha verbindt organisaties. Dat doen we fysiek, door te netwerken, deel te nemen aan 

bijeenkomsten en door te luisteren en te adviseren. Maar ook virtueel via de digitale weg biedt 

CoMensha een plek aan waar CoMensha kennis, informatie, producten en diensten ‘uitstalt’ 

waar organisaties en personen kunnen vinden waar zij naar op zoek zijn. En ook hun eigen 

informatie op kunnen plaatsen. 

 

 

3.7  Hoofddoel 6 

Het vergroten van de financiële duurzaamheid van CoMensha 

  

Om als onafhankelijke en kritische NGO op te kunnen treden naar de overheid en de rest van 

de samenleving toe, is het noodzakelijk dat CoMensha een duurzame organisatie wordt met 

verschillende financiële stromen. Op dit moment ontvangt CoMensha van het ministerie van 

Veiligheid & Justitie 95% van haar basisfinanciering. Dit maakt de organisatie op financieel 

gebied zeer kwetsbaar. Ook heeft dit invloed op onze positie en onze boodschap en dat is niet 

altijd gewenst.  

 

Wat betekent het vergroten/verbreden van de financiële duurzaamheid? 

De financiële continuïteit en veiligheid van de organisatie moet beter worden geborgd. Dit 

moet op zo’n manier gebeuren dat indien het ministerie Veiligheid & Justitie besluit zich terug 

te trekken en de overgangsperiode verlopen is, de organisatie en haar kernwerkzaamheden 

doorgang kunnen vinden.  

 

Financiële duurzaamheid wordt gekenmerkt door: 

 Een gediversifieerde financieringsbasis; 

 Beschikbaarheid van ongeoormerkte middelen; 

 Beschikbaarheid van financiële reserves; 
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 Sterke relatie met stakeholders.  


