Mensenhandel en de wet- en regelgeving
Doel van de training:
Aan het einde van deze training weet je wat
mensenhandel is, ben je ervan bewust dat je het
in je werk tegen kunt komen en wat je er
vervolgens mee kunt doen.
Inhoud van de training:
o Wat is mensenhandel?
o Wat kunnen signalen van mensenhandel
zijn?
o Wat is de B8.3 procedure (ook gekoppeld
aan asiel en Dublin claim)?
Doelgroep:
Hulpverleners die werken met
vluchtelingen/asielzoekers en mogelijke
slachtoffers van mensenhandel.
Overige informatie*
Deze training neemt 1 dagdeel in beslag en wordt
gegeven op locatie van de aanvrager.
Prijs:
Op aanvraag.

Herken mensenhandel!
Doel van de training:
Aan het einde van deze training weet je wat
mensenhandel is, ben je in staat om signalen van
mensenhandel te signaleren en weet je welke
vervolgstappen je moet nemen indien je met een
slachtoffer van mensenhandel te maken hebt.
Inhoud van de training:
o Wat is mensenhandel?
o Wat zijn signalen van mensenhandel?
o Vervolgstappen nadat je een
(vermoedelijk) slachtoffer hebt
gesignaleerd.
o Relevante gesprekstechnieken.
o Het organiseren van hulp en het zoeken
van samenwerking.
Doelgroep:
Iedereen die werkt met mensen en (dus) mogelijk
met slachtoffers van mensenhandel in aanraking
komt, zoals maatschappelijk werkers, buurteams,
baliemedewerkers bij gemeenten etc.
Overige informatie*
Deze training neemt twee dagdelen in beslag en
wordt gegeven op locatie van de aanvrager.
Prijs:
Op aanvraag.

Interculturele communicatie
Doel van de training:
Het ontwikkelen van (gespreks-)vaardigheden en
het vergoten van kennis over interculturele
informatie.
Inhoud van de training:
o Theorie over interculturele communicatie
(o.a. Pinto en Maslov)
o Kennis over verschillende culturen en
gebruiken.
o Inzicht in waardesystemen en culturele
bagage van uzelf én de ander.
o Leren herkennen van cultuurverschillen.
o Oefenen met interculturele communicatie
op basis van eigen casuïstiek.
Doelgroep:
Iedereen die werkt met mensen uit verschillende
culturen.
Overige informatie*
Deze training neemt twee dagdelen in beslag en
wordt gegeven op locatie van de aanvrager.
Prijs:
Op aanvraag.

Nut en noodzaak van ketensamenwerking
Doel van de training:
Aan het eind van deze training ben je op de
hoogte van hoe de ketensamenwerking op het
gebied van mensenhandel geregeld is en wat de
rol van CoMensha is. Ook leer je hoe je
slachtoffers moet aanmelden bij CoMensha.
Inhoud van de training:
o Wie is CoMensha en wat kan CoMensha
voor jullie betekenen?
o Waarom aanmelden en registreren bij
CoMensha?
o Wat is de B8.3 procedure en wat heeft
een (vermoedelijk) slachtoffer hieraan?
Doelgroep:
Iedereen die werkt met mensen en (dus) mogelijk
met slachtoffers van mensenhandel in aanraking
komt, zoals hulpverleners, politie, KMar, COA,
Vluchtelingenwerk etc.
Overige informatie*
Deze training neemt 1 dagdeel in beslag en wordt
gegeven op locatie van de aanvrager.
Prijs: Op aanvraag.

*Voor alle trainingen is geen specifieke voorkennis nodig en hoeft geen zelfstudie te worden verricht.
Een combinatie van trainingen, bijvoorbeeld training 1 in combinatie met trai ning 4, behoort zeker tot de
mogelijkheden. Tevens kunnen er trainingen op maat worden ontwikkeld. Mail hierover naar
info@comensha.nl of bel ons op 033-4481186.

