
	  

	  

Symposium	  Mensenhandel	  signaleren	  
Over	  het	  belang	  van	  het	  herkennen	  van	  signalen	  van	  mensenhandel	  

door	  zorgverleners	  

Vrijdagmiddag	  28	  februari	  2020	  
Amnestyhuis,	  Keizersgracht	  177,	  Amsterdam	  

Aanmelden	  via	  info@johannes-‐wier	  
	  

Van de slachtoffers van mensenhandel komt 90% wel eens bij een arts.	  

Programma	  	  

13.30	  –	  14.00	  	   Registratie,	  inloop	  en	  koffie/thee	  	  

14.00	  –	  14.15	   Welkom	  en	  introductie	  |	  Fransje	  Snijders	  |	  voorzitter	  Johannes	  
Wier	  Stichting,	  tevens	  symposiumvoorzitter	  

	   	  
Openingsbijdrage	  door	  Herman	  Bolhaar	  |	  Nationaal	  Rapporteur	  
Mensenhandel	  

14.15	  –	  14.30	  	   Een	  ervaringsdeskundige	  aan	  het	  woord	  

14.30	  –	  14.40	   Muzikaal	  intermezzo	  door	  Unheard	  Music	  Concepts|	  	  
Vragen	  en	  discussie	  met	  aanwezigen	  
	  

14.40	  –	  15.10	   Wat	  is	  mensenhandel?	  |Lezing	  door	  Johan	  Stam	  |	  Korpsexpert	  van	  
Vreemdelingenpolitie,	  Identificatie	  en	  Mensenhandel,	  afdeling	  
Oost-‐Nederland	  |	  	  

	  
15.10	  –	  15.25	   Hoe	  signaleert	  de	  (huis)arts?	  Co-‐referaat	  door	  Toine	  Lagro-‐

Janssen	  |	  Hoogleraar	  Vrouwenstudies	  Medische	  Wetenschappen	  
Radboudumc	  te	  Nijmegen	  en	  Hoofd	  Centrum	  Seksueel	  Geweld	  
Gelderland-‐Zuid	  en	  -‐Midden	  |	  	  
	  

15.25	  -‐	  15.40	   Muzikaal	  intermezzo	  |	  Vragen	  en	  discussie	  met	  aanwezigen	  
	  



15.40	  –	  16.00	   Pauze	  	  
	  
16.00	  –	  16.30	   Mensenhandel	  en	  de	  Meldcode|	  Lezing:	  door	  Marcus	  de	  Koning-‐

Man|cultureel	  antropoloog	  en	  projectleider	  
aanpak	  Mensenhandel,	  CoMensha	  

	  
16.30	  –	  16.45	   Opsporing	  van	  mensenhandel	  en	  het	  medisch	  beroepsgeheim:	  

mogelijke	  dilemma's?	  Co-‐referaat	  door	  Corrette	  Ploem	  |	  
Gezondheidsjurist	  Amsterdam	  UMC,	  locatie	  AMC	  en	  Lid	  
Gezondheidsraad|	  	  

	  
16.45	  –	  17.00	   Muzikaal	  intermezzo	  en	  discussie	  met	  aanwezigen	  
	  
17.00	  -‐	  18.00	   Afsluiting	  en	  napraten	  tijdens	  borrel	  

Nadere	  toelichting	  bij	  het	  thema	  van	  het	  symposium	  

In	  Nederland	  verstaat	  men	  onder	  mensenhandel	  het	  werven	  (voor	  werk),	  
vervoeren	  of	  huisvesten	  van	  iemand	  met	  gebruik	  van	  dwang,	  geweld,	  misleiding	  of	  
misbruik	  makende	  van	  zijn	  of	  haar	  kwetsbare	  positie	  met	  als	  doel	  iemands	  
inkomsten	  af	  te	  nemen	  of	  niet	  uit	  te	  betalen	  (uitbuiting).	  

Het	  aantal	  slachtoffers	  van	  mensenhandel	  in	  Nederland	  schat	  men	  op	  6.250	  per	  
jaar.	  Daarbij	  blijft	  veel	  mensenhandel,	  dus	  veel	  leed	  verborgen.	  Ongeveer	  een	  derde	  
van	  de	  slachtoffers	  heeft	  de	  Nederlandse	  nationaliteit.	  Steeds	  vaker	  zijn	  jongeren	  
het	  slachtoffer.	  Op	  dit	  moment	  is	  zelfs	  de	  helft	  van	  de	  slachtoffers	  minderjarig.	  Het	  
grootste	  deel	  betreft	  gedwongen	  prostitutie	  cq.	  Loverboyproblematiek.	  

Johan	  Stam	  merkt	  dat	  jongeren,	  maar	  ook	  volwassenen,	  vaak	  niet	  eens	  weten	  wat	  
mensenhandel	  is.	  Veel	  misbruikte	  meisjes	  weten	  niet	  wat	  normaal	  is,	  ontdekte	  ook	  
Toine	  Lagro-‐Janssen.	  Zij	  beseffen	  niet	  dat	  het	  niet	  normaal	  is	  als	  je	  vriend	  je	  vraagt	  
met	  anderen	  seks	  te	  hebben.	  Van	  de	  slachtoffers	  van	  mensenhandel	  komt	  90%	  wel	  
eens	  bij	  een	  arts.	  Daarom	  spelen	  artsen	  een	  grote	  rol	  in	  de	  signalering	  van	  
mensenhandel.	  Maar	  artsen	  herkennen	  de	  signalen	  vaak	  niet	  en	  hebben	  schroom	  
actie	  te	  ondernemen.	  

Dit	  alles	  is	  voldoende	  aanleiding	  voor	  de	  Johannes	  Wier	  Stichting	  om	  hier	  de	  
aandacht	  op	  te	  richten	  in	  een	  symposium.	  Het	  symposium	  beoogt	  artsen	  en	  andere	  
zorgverleners	  alert	  te	  maken	  op	  signalen	  van	  mensenhandel	  en	  handvatten	  te	  
geven	  hoe	  te	  handelen	  bij	  vermoeden	  van	  mensenhandel.	  

Het	  programma	  werd	  samengesteld	  door	  JWS	  in	  samenspraak	  met	  Toine	  Lagro-‐
Janssen.	  



Praktische	  informatie	  

Aanmelden	  via	  een	  mail	  naar	  info@johannes-‐wier	  
Meer	  informatie	  op	  www.linkedin.com/in/johannes-‐wier-‐stichting	  en	  www.johannes-‐
wier.nl.	  	  
Accreditatie	  is	  aangevraagd.	  	  
Kosten:	  in	  plaats	  van	  een	  toegangsprijs,	  stelt	  de	  JWS	  een	  éénmalige	  gift	  zeer	  op	  prijs.	  Deze	  
kunt	  u	  overmaken	  op	  bankrekening	  	  NL39	  TRIO	  0254	  6959	  22	  ten	  name	  van	  Johannes	  
Wier	  Stichting,	  Amsterdam	  of	  word	  donateur	  via	  https://www.johannes-‐wier.nl/doe-‐mee/	  

	  

Wij	  zien	  uit	  naar	  uw	  komst	  op	  28	  februari	  2020	  
	  


