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Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij brief bloemlezing programma Samen tegen 

mensenhandel 

  

 

1.     Aanleiding 

Tijdens het Commissiedebat prostitutiebeleid en mensenhandel op 19 januari jl. 

heeft u toegezegd de bloemlezing van de eerste rondetafelbijeenkomst van het 

programma Samen tegen mensenhandel aan de Tweede Kamer te sturen. Met 

deze brief doet u deze toezegging gestand. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met verzending van bijgaande brief aan de 

Tweede Kamer. De planning is om deze brief uiterlijk in maart 2023 aan de Kamer 

te verzenden. 

 

3.     Kernpunten 

In deze brief wordt ingegaan op het proces en tijdsplanning om het programma 

Samen tegen mensenhandel met betrokkenen te herijken en de rol van de 

bloemlezing in dit traject.  

 

4.     Toelichting 

De herijking van het programma Samen tegen mensenhandel is vorig jaar gestart 

volgens het idee van Opgave Gericht Werken (OGW) met als doel te komen tot 

een gedragen actieplan. Na een inventarisatie van de te betrekken organisaties en 

personen zijn vier rondetafelbijeenkomsten gepland. Elke rondetafel omvat een 

stap in het OGW. De bloemlezing is het resultaat van de eerste rondetafel van 5 

oktober 2022 en geeft inzicht in de diverse perspectieven op de problemen en 

ambities voor de herijkte aanpak van mensenhandel. De bloemlezing vormt het 

startpunt voor de andere rondetafels.  

 

4.1 Politieke context 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de aanpak van mensenhandel prioriteit 

houdt en dat het programma Samen tegen Mensenhandel wordt voortgezet.  

 

4.2 Financiële overwegingen 

Per 1 januari 2023 is structureel €2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van 

het programma. Een klein deel van de structurele financiering wordt gebruikt voor 

de uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning bij JenV. Voor de besteding van 

het overige gedeelte in 2023 is samen met betrokken organisaties een traject 

opgezet. Het beschikbare budget zal worden besteed aan de afronding van 

lopende projecten onder het huidige programma, een vervolg op afgeronde 

projecten, initiatieven die al waren aangekondigd, maar “op de plank zijn blijven 
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liggen” en voor nieuwe initiatieven die in lijn zijn met de programmalijnen van het 

huidige programma en aansluiten bij urgente kwesties. De projectvoorstellen 

richten zich op de verschillende vormen van uitbuiting en hebben als doel om bij 

te dragen aan de preventie, het vergroten van het zicht op slachtoffers, 

verbeterde zorg van slachtoffers en een effectievere opsporing en vervolging van 

daders. De voorstellen worden momenteel verder uitgewerkt.  

Bij de verzending van het actieplan wordt de Kamer ook geïnformeerd over de 

stand van zaken van de besteding van de middelen beschikbaar in 2023. 

 

4.3 Krachtenveld 

Bij de herijking van het programma Samen tegen mensenhandel is het brede 

krachtenveld betrokken: van organisaties die een bijdrage leveren aan preventie 

tot zorg- en opvang organisaties en opsporings- en vervolgingsinstanties en 

diverse ngo’s. Daarnaast zijn diverse ervaringsdeskundigen betrokken. In de 

bijlage van de bloemlezing staat een lijst met aanwezigen bij de eerste 

rondetafelbijeenkomst. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

 5.1 Toelichting 

 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 
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