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Voorwoord 

De afgelopen jaren is de politieke aandacht voor de problematiek van mensenhandel 
toegenomen en is het besef gegroeid dat mensenhandel een ernstige schending is 
van de mensenrechten en de persoonlijke integriteit. De toegenomen politieke 
aandacht blijkt onder andere uit verschillende maatregelen om mensenhandel te 
bestrijden en de opvang van slachtoffers te verbeteren. Zo is in juni 2010 de pilot 
‘Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel’ (COSM) van start gegaan. 
Binnen deze pilot zijn vijftig opvangplekken gecreëerd voor slachtoffers van men-
senhandel, inclusief eventuele meegekomen kinderen. Het primaire doel van de pilot 
was om slachtoffers snel en veilig op te vangen en op die manier de uitbuiting te 
stoppen. In de COSM zouden slachtoffers veilig worden opgevangen en zou hen 
deskundige hulp en begeleiding worden geboden. De verwachting was dat door de 
veilige opvang en de gespecialiseerde begeleiding in de COSM, slachtoffers meer 
bereid zouden zijn om mee te werken aan opsporing en vervolging van mensen-
handelaren. 
In deze evaluatie wordt nagegaan in hoeverre de pilot COSM beantwoordt aan de 
doelen die daaraan gesteld werden. In het kader van de evaluatie zijn cijfers geana-
lyseerd van de betrokken uitvoeringsorganisaties. Om de werkwijze van de pilot in 
perspectief te kunnen plaatsen, zijn tevens gegevens geanalyseerd van reguliere 
instellingen die slachtoffers van mensenhandel opvangen naast overige groepen, 
zoals slachtoffers van huiselijk geweld. Daarnaast zijn zowel in de COSM als in de 
reguliere instellingen interviews afgenomen met medewerkers die betrokken zijn bij 
de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Mede namens de onderzoekers dank 
ik eenieder die aan het onderzoek een bijdrage heeft geleverd hartelijk voor zijn of 
haar medewerking. Voorts dank ik de leden van de leescommissie, drs. Frank Note-
boom, dr. Doutje Lettinga en drs. Maite Verhoeven, voor hun constructieve bijdra-
gen aan de totstandkoming van dit rapport. Tot slot dank aan Roberto Aidala voor 
de opmaak van dit rapport. 
 
Frans Leeuw 
Directeur WODC 
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Samenvatting 

Achtergrond van het onderzoek 
 
In verband met een tekort aan adequate en passende opvang voor slachtoffers van 
mensenhandel startte in juni 2010 een pilotproject voor de ‘Categorale Opvang van 
Slachtoffers van Mensenhandel’ (COSM), in eerste instantie voor de duur van twee 
jaar. Binnen de pilot werden vijftig opvangplaatsen gecreëerd voor slachtoffers van 
mensenhandel, verdeeld over drie instellingen. Het primaire doel van de pilot was 
om slachtoffers snel op te kunnen vangen in een veilige omgeving en daarmee de 
uitbuiting te stoppen. De verwachting was dat door snelle opvang in een veilige 
omgeving met gespecialiseerde begeleiding, slachtoffers meer bereid zouden zijn 
om mee te werken aan opsporing en vervolging van mensenhandelaren. Voorts 
werd verwacht dat de pilot de doorstroom van slachtoffers zou bevorderen, inzicht 
zou opleveren in de hulpbehoeften van de slachtoffers en zou leiden tot methodiek-
ontwikkeling voor deze doelgroep.  
In het onderhavige onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de pilot ‘Categorale 
Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel’ beantwoordt aan de doelen die daar-
aan zijn gesteld.1 Om de werkwijze van de pilot in perspectief te kunnen plaatsen, 
wordt een vergelijking gemaakt met reguliere instellingen die slachtoffers van 
mensenhandel opvangen naast overige groepen, zoals slachtoffers van huiselijk 
geweld.  
 
 
Probleemstelling en onderzoeksmethoden 
 
De probleemstelling van het onderzoek luidt: 
In hoeverre zijn de aan de COSM gestelde doelen bereikt, en in hoeverre zijn er 
verschillen in opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tussen de 
COSM en de reguliere opvang?  
 
De probleemstelling is vertaald in een serie onderzoeksvragen, deze zijn beant-
woord aan de hand van de volgende onderzoeksmethoden: 
• analyse van registratiegegevens van CoMensha; 
• semigestructureerde interviews met medewerkers van betrokken COSM-uitvoe-

ringsorganisaties en van reguliere opvanginstellingen; 
• analyse van via begeleidingsplannen en vragenlijsten verzamelde gegevens over 

slachtoffers van mensenhandel die in de periode vanaf de start van de pilot tot en 
met september 2011 in de COSM of de reguliere opvang verbleven. 

Slachtoffers zelf zijn niet bevraagd.  
 
 
Belangrijkste resultaten met betrekking tot de COSM 
 
Aanmelding, toelatingscriteria en instroom in de opvang 
Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel worden aangemeld bij CoMensha, de 
instelling die ook verantwoordelijk is voor de coördinatie van de eerste opvang van 
slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers die na aanmelding niet meteen in een 

                                               
1  De COSM is in juni 2012 verlengd tot eind 2014, daarbij is de capaciteit uitgebreid naar zeventig opvangplaatsen. 

Deze voortzetting maakt geen onderdeel uit van de onderhavige studie.  
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opvang terechtkunnen, komen op een wachtlijst te staan. Direct na aanvang van de 
pilot was het aantal slachtoffers op deze lijst laag; daarna nam dit weer toe. Het 
bestaan van een wachtlijst op enig moment, hoeft echter niet te betekenen dat er 
op dat moment geen plek was in de COSM. Gedurende de pilot zijn de toelatings-
criteria tot de COSM namelijk aangescherpt en heeft de COSM zich ontwikkeld tot 
een crisisopvang voor vooral buitenlandse slachtoffers van mensenhandel die net  
uit de uitbuitingssituatie komen of pas in de bedenktijd zitten. Het is dus mogelijk 
dat er op enig moment slachtoffers op de wachtlijst stonden die vanwege de aan-
gescherpte criteria niet voor plaatsing in de COSM in aanmerking kwamen. 
Vanaf de start van de pilot tot en met september 2011, zijn er door de drie COSM-
instellingen samen in totaal 154 vrouwelijke en 23 mannelijke slachtoffers opgevan-
gen (inclusief geruilde cliënten). De overgrote meerderheid van deze slachtoffers 
bleek van buiten Europa te komen en nog geen jaar in Nederland te zijn. In over-
eenstemming met de aangescherpte criteria, bleek het grootste gedeelte in de be-
denktijd te zitten; bij vertrek was de meerderheid van de slachtoffers in het bezit 
van een verblijfsvergunning. In verhouding tot het aantal geregisterde slachtoffers 
bij CoMensha zijn er weinig Nederlandse slachtoffers opgevangen.  
 
Hulpvragen, begeleiding en veiligheid  
Veel voorkomende hulpvragen van slachtoffers waren ondersteuning bij het zoeken 
naar huisvesting en begeleiding bij juridische procedures en financiën. Ook hulp-
vragen op het gebied van psychisch en lichamelijk welbevinden werden relatief  
vaak genoemd; onder vrouwelijke slachtoffers bleken dergelijke hulpvragen vaker 
voor te komen dan onder mannelijke slachtoffers. Volgens verschillende respon-
denten hebben mannelijke slachtoffers van overige economische uitbuiting soms 
minder behoefte aan opvang en begeleiding, in het bijzonder wanneer zij financieel 
verantwoordelijk zijn voor familieleden in het land van herkomst.  
Anders dan bedoeld, is er geen specifieke methodiek ontwikkeld voor de opvang en 
begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. Er wordt in de COSM gewerkt met 
het bestaande 8-fasenmodel dat in de loop van de tijd is aangepast aan de doel-
groep slachtoffers van mensenhandel. Het betreft een individuele begeleidings-
methodiek waarin gewerkt wordt met begeleidingsplannen, een aanpak die gezien 
de diversiteit van de doelgroep qua kenmerken, achtergrond en uitbuitingservarin-
gen, en de diversiteit van hun behoeften, wellicht ook het meest passend is.  
De juridische begeleiding in de COSM bestaat onder andere uit voorlichting over de 
rechten en plichten die zijn vastgelegd in Hoofdstuk B9 uit de 
Vreemdelingencirculaire (B9-regeling). Daarnaast worden slachtoffers voorbereid op 
het doen van aangifte en worden zij in contact gebracht met gespecialiseerde 
advocaten. De juridische en administratieve ondersteuning neemt volgens de 
respondenten veel tijd in beslag waardoor er soms weinig tijd overblijft voor de 
psychosociale begeleiding van de slachtoffers. Psychologische diagnostiek en 
psychotherapie maakten ten tijde van het onderzoek geen deel uit van het 
standaard hulpverleningsaanbod in de COSM.  
In het voortraject van de pilot werd er veel nadruk gelegd op het belang van veilige 
opvang. De drie COSM-instellingen hebben verschillende maatregelen getroffen om 
de veiligheid van de slachtoffers en het personeel te waarborgen. In de praktijk 
blijkt er echter weinig sprake te zijn van bedreiging door mensenhandelaren. Vol-
gens de respondenten ervaren slachtoffers wel onveiligheidsgevoelens en maken zij 
zich zorgen om de veiligheid van familieleden in het land van herkomst.  
 
Doorstroom, uitstroom en aangiftebereidheid 
Opvang in de COSM was vooral bedoeld voor de eerste drie maanden. Bijna de helft 
van de vrouwelijke slachtoffers bleek binnen drie maanden de COSM te hebben 
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verlaten. Het leeuwendeel van de mannelijke slachtoffers verbleef echter langer dan 
drie maanden in de opvang; voor meer dan de helft van hen was de verblijfsduur 
zelfs langer dan zes maanden. 
Met de slachtoffers wordt gesproken over de mogelijkheid om terug te keren naar 
het land van herkomst; de meeste slachtoffers willen echter niet terug. Dit komt 
overeen met gegevens over het vervolgtraject waaruit blijkt dat slechts een klein 
percentage van de buitenlandse slachtoffers direct na het verblijf in de COSM 
terugkeerde naar het land van herkomst. Omdat de meeste slachtoffers niet terug 
willen keren, wordt er in de praktijk toegewerkt naar vervolgopvang of zelfstandig 
wonen. De meeste vrouwelijke slachtoffers stroomden vanuit de COSM door naar 
een andere zorginstelling (bijvoorbeeld een Blijf van mijn Lijf huis of begeleid 
wonen) terwijl de meerderheid van de mannelijke slachtoffers zelfstandig ging 
wonen na hun verblijf in de COSM. 
Voor vrouwelijke slachtoffers vormden problemen rondom de doorstroom naar ver-
volgopvang de voornaamste reden voor een langer verblijf. Er lijkt een tekort te zijn 
aan voorzieningen voor vervolgopvang, mede door het feit dat verschillende regu-
liere instellingen een beperkt aantal buitenlandse slachtoffers van mensenhandel 
opnemen. Ten tijde van het onderzoek was ook de uitstroom naar zelfstandig wonen 
een knelpunt. Voor mannelijke slachtoffers was het wachten op een zelfstandige 
woning, naast verblijfsrechtelijke en administratieve knelpunten een belangrijke 
reden voor een langer verblijf. Gemeenten moeten ieder half jaar een vastgesteld 
aantal vergunninghouders binnen de gemeentegrenzen een woning aanbieden, maar 
tot januari 2012 vielen slachtoffers van mensenhandel met een B9-status niet onder 
die taakstelling. 
Het overgrote deel van de slachtoffers in de COSM deed aangifte van mensenhan-
del.  
 
 
Overeenkomsten en verschillen tussen de COSM en de reguliere opvang 
 
Overeenkomsten 
• Het belangrijkste doel van de begeleiding in zowel de COSM als de reguliere op-

vang is het stimuleren van de ‘weerbaarheid’ van de slachtoffers. De onzekere 
verblijfsstatus van slachtoffers van mensenhandel is in beide typen opvang een 
knelpunt in de begeleiding; de juridische procedures kosten veel tijd en verschil-
lende respondenten merken op dat toekomstgericht werken bij deze doelgroep 
lastig is vanwege het onzekere vervolg (voortgezet verblijf in Nederland of terug-
keer naar het land van herkomst). 

• Hoewel in de COSM en in de reguliere opvang wordt gesproken over de mogelijk-
heid om terug te keren naar het land van herkomst, willen de meeste slachtoffers 
niet terug en is het daadwerkelijke aantal slachtoffers dat direct na opvang terug-
keert gering. 

• Zowel in de COSM als in de reguliere opvang, worden maatregelen getroffen om 
de veiligheid van de slachtoffers en de medewerkers te waarborgen. In beide 
typen opvang zijn er echter weinig of geen ervaringen met bedreiging door han-
delaren, wel ervaren slachtoffers onveiligheidsgevoelens. 

• Bijna de helft van de vrouwelijke slachtoffers en de overgrote meerderheid van de 
mannelijke slachtoffers verbleef langer dan drie maanden in de COSM. Ook in de 
reguliere crisisopvang verbleef bijna de helft van de slachtoffers langer dan drie 
maanden. Zowel in de COSM als in de reguliere opvang wordt een langer verblijf 
in verband gebracht met tijdrovende juridische en administratieve procedures, 
beperkte beschikbaarheid van vervolgopvang en knelpunten bij uitstroom naar 
zelfstandig wonen. 
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• Het overgrote deel van de (buitenlandse) slachtoffers in zowel de COSM als de 
reguliere opvang deed aangifte van mensenhandel. In beide typen opvang wordt 
opgemerkt dat de bijbehorende verblijfsstatus en voorzieningen een reden zijn 
voor buitenlandse slachtoffers om aangifte te doen, naast een behoefte aan 
rechtvaardigheid.  

 
Verschillen 
• De COSM heeft zich ontwikkeld als een crisisopvang voor vooral buitenlandse 

slachtoffers van mensenhandel. De reguliere opvang biedt ook voorzieningen voor 
vervolgopvang, maar neemt in de regel een beperkt aantal buitenlandse slacht-
offers van mensenhandel op. 

• Medewerkers in de COSM zijn nauw betrokken bij de juridische procedures van 
slachtoffers. De meeste reguliere instellingen vangen in vergelijking met de COSM 
een relatief kleine groep buitenlandse slachtoffers op; in een aantal van deze in-
stellingen is de kennis over de B9-regeling daardoor niet actueel of zijn er maar 
een aantal medewerkers in dienst die op de hoogte zijn van de regeling.  

• In overeenstemming met de aangescherpte voorwaarden verblijven in de COSM 
vooral buitenlandse slachtoffers die minder dan een jaar in Nederland zijn. Bij 
binnenkomst zit het grootste gedeelte van deze slachtoffers in de bedenktijd; het 
leeuwendeel van de buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang is langer dan 
een jaar in Nederland en heeft bij instroom al een verblijfsvergunning.  

• Anders dan de COSM kan een aantal reguliere instellingen voor diagnostisch on-
derzoek een beroep doen op interne diensten (bijvoorbeeld de eigen psychologi-
sche staf). Deze zullen overigens niet allen gespecialiseerd zijn in de doelgroep 
slachtoffers van mensenhandel. 

 
 
Concluderende opmerkingen 
 
Dit onderzoek geeft inzicht in de kenmerken van slachtoffers van mensenhandel die 
zijn opgevangen in de instellingen die deelnamen aan de pilot COSM alsmede in de 
begeleiding die zij daar ontvingen. Daarnaast biedt dit rapport een analyse van 
doorstroom, uitstroom en aangiftebereidheid van slachtoffers van mensenhandel. 
Hierbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met de situatie in de reguliere op-
vang. Op basis van dit onderzoek kunnen echter geen uitspraken gedaan worden 
over de effectiviteit van opvang in de COSM in vergelijking met die in de reguliere 
opvang. Hiervoor zouden ten eerste registratiegegevens eenduidig en vollediger 
bijgehouden moeten worden en zouden slachtoffers willekeurig toegewezen moeten 
worden aan de verschillende opvanglocaties.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

In juni 2010 is de pilot voor Categorale Opvang van Slachtoffers van Mensenhandel 
(COSM) van start gegaan. Aanleiding voor de pilot was dat er in Nederland al ge-
ruime tijd een tekort bestond aan adequate en passende opvang voor slachtoffers 
van mensenhandel (EG-aanbestedingsprocedure, 2009; Projectplan pilot, 2010; 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel [NRM], 2009). Vrouwelijke slachtoffers van 
mensenhandel kwamen veelal terecht in de reguliere vrouwenopvang, te midden 
van overige groepen als slachtoffers van huiselijk geweld. Mannelijke slachtoffers 
werden opgevangen in de reguliere maatschappelijke of daklozenopvang. Het was 
echter de vraag of de reguliere opvang voldoende aansloot bij de specifieke be-
hoeften van slachtoffers van mensenhandel; in de reguliere opvang zou slachtoffers 
niet de specifieke begeleiding kunnen worden geboden die zij nodig hebben, bij-
voorbeeld op het terrein van psychosociale problematiek en/of administratieve en 
juridische procedures (NRM, 2004, 2009). Daarnaast was er onvoldoende mogelijk-
heid voldoende veiligheid te bieden aan slachtoffers van mensenhandel (EG-aan-
bestedingsprocedure, 2009; Projectplan pilot, 2010). Bovendien waren er aanwij-
zingen dat niet alle reguliere opvanginstellingen slachtoffers van mensenhandel 
wilden opnemen, of alleen in beperkte aantallen (NRM, 2004). De groep wordt als 
een lastige doelgroep ervaren2 en men is bang voor mogelijke criminele netwerken 
achter de slachtoffers. Zo zou een geheim opvangadres bijvoorbeeld bekend kunnen 
worden, waardoor de veiligheid van slachtoffers en medewerkers niet langer gega-
randeerd kan worden (ibid.).  
Uit de cijfers van Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) blijkt dat het aan-
tal meldingen van (mogelijke)3 slachtoffers van mensenhandel de afgelopen jaren  
is gestegen (in 2009 werden er 909 slachtoffers aangemeld, in 2011 waren dat  
er 1222). Ook de vraag om opvang is toegenomen (van 201 in 2009 naar 280 in 
2011; CoMensha, 2010, 2011a). Met het aantal opvangplekken dat voor aanvang 
van de pilot beschikbaar was, kon niet aan de toegenomen vraag worden voldaan 
(CoMensha, 2010, 2011a; EG-aanbestedingsprocedure, 2009; Projectplan pilot, 
2010). De wachttijd voor opvang kon variëren van enkele dagen tot enkele weken. 
Gedurende de wachttijd, verbleven slachtoffers soms in een politiecel, bij vrienden 
of elders (Projectplan pilot, 2010; TK 2008-2009, 28 638, nr. 44).4 Deze situatie 
werd voor de slachtoffers onrustig geacht en niet bevorderlijk voor hun bereidheid 
tot aangifte of andersoortige medewerking aan de opsporing en vervolging van de 
daders (EG-aanbestedingsprocedure, 2009; Projectplan pilot, 2010). In dit verband 
pleit de Nationaal Rapporteur Mensenhandel reeds lange tijd voor categorale opvang 
van slachtoffers van mensenhandel zoals dat gebeurt in sommige andere Europese 
landen (bijv. Italië, België en het Verenigd Koninkrijk). In dergelijke voorzieningen 

                                               
2 Bijvoorbeeld in verband met taalproblemen en/of een onzekere verblijfsstatus (NRM, 2004). 
3  Het gaat in de registratie in feite om mogelijke slachtoffers omdat niet van alle personen bekend is of die ook 

daadwerkelijk slachtoffers van mensenhandel zijn; een officiële toetsing vindt niet plaats (CoMensha, 2010). In 

de tekst wordt gesproken van slachtoffers. 
4 Mannelijke slachtoffers van mensenhandel konden sinds juli 2008 ook in de pilot mannenopvang in de vier grote 

steden terecht. Deze pilot is ingericht voor mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, onder 

wie slachtoffers van huiselijk geweld, eerwraak en mensenhandel. Vanaf de start van de pilot tot eind 2010 zijn 

in totaal 182 mannen opgevangen, 19% van hen is geregistreerd als slachtoffer van mensenhandel (Nanhoe, 

2011). 
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worden alleen slachtoffers van mensenhandel opgevangen en kan deskundige hulp 
en begeleiding worden geboden. Slachtoffers kunnen veilig worden opgevangen en 
er kan overleg plaatsvinden met hulpverlening, politie en advocatuur (NRM, 2004, 
2009). In de categorale opvang kunnen voorzieningen worden getroffen die het 
doen van aangifte zo laagdrempelig mogelijk maken (ibid.). Recentelijk heeft het 
WODC een onderzoek afgerond naar de ervaringen met categorale opvang in andere 
Europese landen (Kulu-Glasgow, Galloway, Beenakkers, Smit & Zwenk, 2012). In de 
conclusies aan het eind van deze rapportage wordt verder ingegaan op de bevindin-
gen uit dat onderzoek. 
De recente kabinetten, Balkenende IV en Rutte I hebben de aanpak van mensen-
handel als een prioriteit aangemerkt. Er zijn maatregelen genomen om mensen-
handel te bestrijden en de opvang van slachtoffers te verbeteren. Zo is in 2008 de 
Task Force Mensenhandel in het leven geroepen om onder andere de opvang van 
slachtoffers van mensenhandel te optimaliseren. Een van de knelpunten bij de op-
vang van slachtoffers, was dat het bestaande juridische kader (de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning, hierna: Wmo) geen gebruik van voorzieningen toestaat door 
vreemdelingen zonder een verblijfsstatus. Deze slachtoffers hebben in Nederland 
recht op een zogenoemde bedenktijd van drie maanden (Hoofdstuk B9 uit de 
Vreemdelingencirculaire, hierna: B9-regeling). In deze periode kunnen zij over-
wegen om aangifte te doen of op een andere wijze mee te werken aan opsporing  
en vervolging van daders. Zij verblijven dan wel rechtmatig in Nederland, maar 
hebben (nog) geen verblijfsvergunning. Slachtoffers in de bedenktijd vallen echter 
niet onder de doelgroep waarvoor gemeenten op basis van de Wmo voorzieningen 
voor opvang dienen te treffen.5 Om tegemoet te komen aan de meest dringende 
behoefte aan opvang, zijn in december 2009 als tijdelijke oplossing 17 extra nood-
opvangplaatsen gefinancierd door het rijk (TK 2009-2010, 28 638, nr. 47, p. 3; TK 
2009-2010, aanhangsel 2349). In juni 2010 is deze tijdelijke opvang opgevolgd 
door de pilot COSM, in eerste instantie voor de duur van twee jaar (TK 2008-2009, 
28 638, nr.39 en nr. 44; TK 2009-2010, aanhangsel 2349). De opvangplaatsen voor 
de COSM werden na een aanbestedingsprocedure ondergebracht bij drie instellin-
gen, te weten: de Jade Zorggroep (COSM Jade), Humanitas-Prostitutie Maatschap-
pelijk Werk (COSM De Lucia) en het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel 
(COSM ACM). Samen hadden zij plaats voor vijftig slachtoffers van mensenhandel. 
De COSM is medio 2012 verlengd tot eind 2014 en uitgebreid naar zeventig plaat-
sen. Het onderhavige evaluatieonderzoek betreft de eerste fase; de voortzetting van 
de COSM maakt geen deel uit van deze studie. 

1.2 Doelgroep en doelstelling van de pilot COSM 

1.2.1 Doelgroep 

Het cliëntprofiel voor de COSM werd in het Projectplan van de pilot (2010) als volgt 
gedefinieerd: ‘slachtoffers van mensenhandel, zowel vrouwen, mannen als even-
tueel meegekomen kinderen en zowel met de Nederlandse als met een buitenlandse 
nationaliteit. Het betreft zowel slachtoffers van uitbuiting in de seksindustrie als in 
andere sectoren’ (zie ook EG-aanbestedingsprocedure, 2009). De opvang was vooral 
gericht op de eerste drie maanden als er nog geen zicht is op toekomstig verblijf (TK 
2008-2009, 28 638, nr. 39). De opvang was niet bedoeld voor minderjarige slacht-
offers en groepen slachtoffers. Ook echtparen konden in beginsel niet in de COSM 
worden ondergebracht omdat er binnen de pilot een onderscheid werd aangebracht 

                                               
5  In de praktijk komt het overigens wel voor dat deze slachtoffers in reguliere voorzieningen worden opgevangen.  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2012-14  |  15 

naar sekse (Projectplan pilot, 2010; Task Force Mensenhandel, 2009; TK 2009-
2010, 28 638, nr. 47). 

1.2.2 Doelstelling  

Uit de beleidsdocumenten blijkt dat het primaire doel van de COSM was om slacht-
offers van mensenhandel snel te kunnen plaatsen in een veilige omgeving en op die 
manier de uitbuiting te stoppen (EG-aanbestedingsprocedure, 2009; Projectplan 
pilot, 2010). Voorts was de verwachting dat na de start van de pilot de doorstroom 
van slachtoffers in de opvang op gang zou komen (TK 2009-2010, 28 638, nr.47). 
De pilot zou ook bij moeten dragen aan een verbeterd inzicht in de aard en omvang 
van de vraag naar opvang van slachtoffers van mensenhandel. Gedurende de op-
vang, zouden de behoeften van het slachtoffer in kaart moeten worden gebracht: 
doorstroom naar vervolgopvang, uitstroom naar zelfstandig wonen of terugkeer 
naar het land van herkomst. Ook zou de pilot bij moeten dragen aan methodiek-
ontwikkeling voor de doelgroep. Tot slot was er de aanname dat door snelle op- 
vang in een veilige omgeving met gespecialiseerde begeleiding, slachtoffers tot  
rust komen en meer bereid zijn om mee te werken aan opsporing en vervolging  
van mensenhandelaren. Het verhogen van de aangiftebereidheid was daarmee ook 
een doel van de pilot. In figuur 1 is het doelenschema weergegeven dat ten grond-
slag lag aan de pilot COSM (periode juni 2010 - juni 2012).6  

                                               
6  Het doelenschema is gereconstrueerd op basis van de beleidsdocumenten (o.a. de EG-aanbestedingsprocedure, 

2009; Projectplan pilot, 2010) en interviews met betrokken beleidsmedewerkers van de ministeries Veiligheid en 

Justitie (V&J), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
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Figuur 1 Doelenschema voor de eerste fase van de pilot ‘Categorale 
Opvang Slachtoffers van Mensenhandel’ (COSM)  

Probleem: opvangcapaciteit, beperkte aansluiting reguliere opvang, lage aangiftebereidheid 

Exclusieve (categorale) 
opvang voor slachtoffers van 

mensenhandel 
Middel 

Inzicht in behoeften 
van slachtoffers 

Slachtoffers snel en 
veilig in de opvang 

plaatsen 
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methodiek/ 

begeleidingsplan 

Gespecialiseerde 
(individuele) begeleiding 

van slachtoffers 

Versnelde doorstroom van 
slachtoffers 

Subdoel 

Mogelijkheid voor slachtoffers om tot rust te 
komen 

Verhoogde bereidheid om mee te werken aan 
opsporing en vervolging van daders 

Einddoel 

 
 
Daarnaast werd vanuit de Task Force Mensenhandel de verwachting geformuleerd 
dat de pilot inzicht zou opleveren in kenmerken van geïdentificeerde slachtoffers en 
het soort opvang en begeleiding waar zij behoefte aan hebben (Task Force Mensen-
handel, 2011). Ook daaraan wordt in deze evaluatie aandacht besteed.  

1.3 Het onderzoek 

Door de toenmalige Minister van Justitie, is toegezegd dat de pilot geëvalueerd zou 
worden door het WODC. De onderhavige rapportage bevat de resultaten van dit 
onderzoek. Nagegaan is in hoeverre de doelen die aan de pilot gesteld werden zijn 
bereikt. Om inzicht te krijgen in de werkwijze in de COSM, hebben interviews 
plaatsgevonden met medewerkers van betrokken uitvoeringsorganisaties. Voorts 
zijn data verzameld over de achtergrondkenmerken, doorstroom, uitstroom en aan-
giftebereidheid van slachtoffers die in de eerste fase (vanaf de start van de pilot tot 
en met september 2011) in de COSM verbleven. Om de uitvoeringspraktijk in de 
COSM in perspectief te kunnen plaatsen, zijn tevens gegevens verzameld over 
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slachtoffers die in de reguliere opvang verbleven. Daarnaast werden interviews 
gehouden om de begeleiding die zij daar ontvingen in beeld te brengen.  

1.3.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

In het onderzoek stond de volgende probleemstelling centraal: 
 
In hoeverre zijn de aan de COSM gestelde doelen bereikt, en in hoeverre zijn er 
verschillen in opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tussen de 
COSM en de reguliere opvang?  
 
De probleemstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen: 
1 Hoe is de werkwijze in de COSM voor wat betreft de (centrale) aanmelding, 

plaatsing en registratie van slachtoffers? (hoofdstuk 2) 
2 Hoe is de COSM ingericht voor wat betreft het aantal opvangplaatsen en de 

samenstelling van de doelgroep? (hoofdstuk 2) 
3 Wat voor hulpvragen hebben slachtoffers tijdens het verblijf in de COSM? (hoofd-

stuk 3) 
4 Wat wordt gedaan aan de psychosociale zorg en juridische begeleiding in de 

COSM? (hoofdstuk 3) 
5 Wat wordt in de COSM gedaan aan de zorg en begeleiding richting doorstroom 

naar vervolgopvang, uitstroom naar zelfstandig wonen en terugkeer naar het land 
van herkomst? (hoofdstuk 3) 

6 Wat wordt er in de COSM gedaan aan methodiekontwikkeling en in hoeverre wor-
den er maatregelen getroffen om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen? 
(hoofdstuk 3) 

7 Hoe lang verblijven slachtoffers gemiddeld in de COSM en hoe ziet de door-
stroom en uitstroom van cliënten eruit? (hoofdstuk 4) 

8 In hoeverre doen slachtoffers in de COSM aangifte van mensenhandel? En wat 
voor redenen hebben de slachtoffers volgens de medewerkers om wel of geen 
aangifte te doen? (hoofdstuk 4) 

9 Zijn er verschillen tussen de COSM en de reguliere opvang wat betreft aanmel-
ding, plaatsing, doorstroom, uitstroom, begeleiding en aangiftebereidheid van 
slachtoffers van mensenhandel? (alle hoofdstukken) 

10 Hoe kunnen eventuele verschillen tussen deze vormen van opvang verklaard 
worden? (alle hoofdstukken) 

 
Bovenstaande vragen zijn in de verschillende hoofdstukken verder 
geoperationaliseerd. 

1.3.2 Methoden van onderzoek 

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen, is gebruikgemaakt van 
bronnen-en methodentriangulatie. De gebruikte bronnen en methoden worden 
hieronder kort beschreven. 
 
Analyse van registratiegegevens 
CoMensha registreert de vraag om opvang door slachtoffers van mensenhandel. 
Registratiegegevens van de afgelopen jaren zijn opgevraagd en tevens is gebruik-
gemaakt van reeds gepubliceerde cijfers van CoMensha. 
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Analyse vragenlijsten/begeleidingsplannen COSM 
In het document ten behoeve van de aanbesteding (EG-aanbestedingsprocedure, 
2009) is vastgelegd dat de COSM-instellingen informatie aanleveren voor het onder-
zoek. In overleg met CoMensha is daarvoor een vragenlijst ontwikkeld. De vragen-
lijst omvat vragen met betrekking tot: achtergrondkenmerken van slachtoffers in  
de opvang, het voortraject van opvang, hulpbehoeften van slachtoffers, de verblijfs-
rechtelijke situatie, juridische procedures, uitstroom en doorstroom. CoMensha heeft 
in overleg met het WODC de vragenlijst in een begeleidingsplan verwerkt. De ge-
dachte hierachter was dat dit minder belastend zou zijn voor de medewerkers en op 
deze manier de non-respons lager zou zijn. Aan de medewerkers is gevraagd om 
begeleidingsplannen in te vullen voor slachtoffers die in de periode 15 juni 2010 tot 
en met 30 september 2011 in de COSM verbleven. Ingevulde begeleidingsplannen 
werden bij CoMensha geanonimiseerd alvorens zij naar het WODC werden gestuurd. 
Na ontvangst van de plannen bij het WODC werden de gegevens ingevoerd in SPSS 
en geanalyseerd. Van COSM Jade zijn 23 begeleidingsplannen ontvangen (100% 
van het totale aantal opgevangen slachtoffers), 69 van COSM ACM (92% van het 
totale aantal slachtoffers dat daar is opgevangen) en 68 van COSM De Lucia (86% 
van het totale aantal slachtoffers dat daar is opgevangen). 
 
Analyse vragenlijsten reguliere opvang 
Ook aan medewerkers in de reguliere opvang is een vragenlijst voorgelegd over de 
meerderjarige slachtoffers van mensenhandel die in de periode 15 juni 2010 - 30 
september 2011 zijn opgevangen. De vragen in de lijst kwamen grotendeels over-
een met de vragen uit de lijst voor de COSM. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid 
is ervoor gekozen te focussen op de buitenlandse slachtoffers omdat dit de groep is 
die het sterkst vertegenwoordigd is in de COSM. Voor de selectie van reguliere 
instellingen is er van CoMensha een zogenoemde ‘plaatsingslijst’ ontvangen met 
contactpersonen van instellingen waar CoMensha gedurende de onderzoeksperiode 
slachtoffers van mensenhandel plaatste. De contactpersonen op deze lijst werden 
per e-mail benaderd met de vraag of zij deel wilden nemen aan het onderzoek. Uit-
eindelijk zijn er door 23 instellingen (72% van het totale aantal instellingen op de 
lijst) 152 vragenlijsten7 geretourneerd over slachtoffers die in crisisvoorzieningen  
of voorzieningen voor langduriger opvang verbleven.8 In bijlage 1 is weergegeven 
welke instellingen (en voorzieningen) deelnamen aan het onderzoek. 
 
 
Semigestructureerde interviews 
Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de totstandkoming van de pilot en de 
daaraan gestelde doelen zijn interviews afgenomen met vijf beleidsmedewerkers  
die nauw betrokken zijn (geweest) bij de COSM. Deze beleidsmedewerkers waren 
werkzaam bij de Directie Migratie Beleid (ten tijde van het onderzoek onderdeel  
van BZK), de Directie Maatschappelijke Ondersteuning (VWS) en de Directie Rechts-
handhaving en Criminaliteitsbestrijding (V&J). Topics die tijdens alle gesprekken aan 
bod kwamen zijn: achtergrond van de respondent, doelen van de COSM, beoogde 
doelgroep, middelen, veronderstelde mechanismen, knelpunten in voorbereiding en 
ontwikkeling. 
Om inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk van opvang en begeleiding van slacht-
offers van mensenhandel zijn interviews afgenomen met zeven medewerkers van 

                                               
7  Naast deze vragenlijsten, hebben we van één instelling administratiegegevens ontvangen over 62 slachtoffers.  
8  In totaal zijn gegevens ontvangen over 214 slachtoffers die in de onderzoeksperiode in voorzieningen voor 

crisisopvang (n=63), (crisis)opvang voor meisjes en jonge vrouwen (n=51), of langduriger opvang verbleven 

(n=100). Het onderscheid tussen deze verschillende voorzieningen wordt verder uitgelegd in paragraaf 2.2. 
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instellingen die betrokken waren bij de uitvoering van de COSM. Er is gesproken 
met één medewerker van CoMensha en met zes medewerkers van de drie COSM-
instellingen. Uitgangspunt was te spreken met een medewerker op beleidsniveau  
en een medewerker die in direct contact met de cliënten staat. In de interviews 
kwamen de volgende topics ter sprake: achtergrond van de instelling en respon-
dent, instroom (aanmelding en plaatsing, intake en indicaties voor opvang), behoef-
ten van slachtoffers in de opvang, begeleiding en methodiekontwikkeling, veiligheid, 
aangiften en vervolgtraject. 
Naast de interviews bij de COSM, zijn interviews gehouden met negentien medewer-
kers van reguliere instellingen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang.9 
Net als bij de COSM is gesproken met beleidsmedewerkers en met medewerkers die 
in direct contact staan met de cliënten. 
De meeste interviews vonden plaats op locaties waar ook slachtoffers van mensen-
handel werden opgevangen. De gemiddelde duur van de gesprekken was iets meer 
dan een uur. Alle interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Vervolgens zijn de 
transcripten gecodeerd en geanalyseerd. Gedurende het onderzoek bleek dat tijdens 
de interviews met informanten en de daaropvolgende analyses geen nieuwe infor-
matie meer verkregen werd; een indicatie dat alle variatie rondom de voor het 
onderzoek belangrijke thema’s in beeld is gebracht. 
 
Overige onderzoeksactiviteiten 
Gedurende de pilot COSM vond er om de zes weken een overleg plaats tussen de 
uitvoeringsorganisaties (CoMensha, COSM-uitvoerders) en beleidsmedewerkers van 
de verantwoordelijke ministeries. In dit zogenoemde ‘COSM voortgangsoverleg’ wer-
den knelpunten in de uitvoering besproken. Bij het voortgangsoverleg waren onder-
zoekers van het WODC aanwezig.  

1.3.3 Beperkingen van het onderzoek 

Het onderzoek kent enkele beperkingen. Ten eerste zijn de slachtoffers zelf niet 
geïnterviewd om hen niet teveel te belasten. Dit heeft tot gevolg dat over hulpvra-
gen en beweegredenen van slachtoffers, bijvoorbeeld om wel of geen aangifte te 
doen, alleen indirecte informatie beschikbaar is, via de medewerkers. Ten tweede 
worden bevindingen over de opvang in de COSM in vergelijkend perspectief ge-
plaatst naast bevindingen over de opvang in de reguliere opvanginstellingen. Daar-
bij dient men zich echter te realiseren dat de slachtoffers die in de verschillende 
opvangvoorzieningen worden geplaatst niet in alle opzichten overeen komen. Zo 
vangen reguliere instellingen, in vergelijking met de COSM, waarschijnlijk relatief 
vaker slachtoffers op die al eerder in een opvang hebben gezeten (zie toelatings-
criteria, paragraaf 2.3). 

1.4 Leeswijzer 

In het vervolg van het rapport worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan 
de hand van drie fasen in de opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensen-
handel: aanmelding, toelating en instroom (hoofdstuk 2), begeleiding in de opvang 
(hoofdstuk 3), doorstroom en uitstroom vanuit de opvang (hoofdstuk 4). In hoofd-

                                               
9  Op basis van de plaatsingslijst van CoMensha is een beredeneerde steekproef getrokken waarbij rekening is 

gehouden met voldoende spreiding naar sector (vrouwenopvang, maatschappelijke opvang) en regio (binnen  

en buiten de vier grote steden). Zie bijlage 1 voor de instellingen en voorzieningen die deelnamen aan de inter-

views. 
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stuk 4 wordt tevens ingegaan op de aangiftebereidheid van slachtoffers van men-
senhandel. In de conclusies en discussie (hoofdstuk 5) wordt op basis van de onder-
zoeksresultaten bekeken in hoeverre de doelen die voor de COSM geformuleerd 
werden zijn bereikt.  
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2 Aanmelding, toelatingscriteria en instroom in de 
opvang 

Dit hoofdstuk bevat informatie over aangemelde slachtoffers en ontwikkelingen in 
wachtlijsten voor opvang. Daarnaast wordt een korte beschrijving gegeven van de 
reguliere opvang en de toelatingscriteria die in de COSM (periode 15 juni 2010 - 15 
juni 2012) en de reguliere opvang gehanteerd worden. De achtergrondkenmerken 
van slachtoffers die instroomden in de opvang (COSM en regulier) komen aan het 
eind van het hoofdstuk aan bod. De volgende vragen worden in dit hoofdstuk be-
antwoord: 
• Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn in de jaren 2008 tot en met 2011 

aangemeld bij CoMensha en wat zijn hun achtergrondkenmerken?  
• Worden slachtoffers na aanmelding bij CoMensha meteen geplaatst in een 

opvanginstelling? Hoeveel slachtoffers stonden er in de periode voor en tijdens  
de COSM maandelijks op de wachtlijst? 

• Welke toelatingscriteria hanteren de COSM en de reguliere opvang? 
• Hoeveel slachtoffers zijn tussen 15 juni 2010 en 30 september 2011 opgevangen 

in de COSM en hoeveel in de reguliere opvang? Wat zijn de achtergrondkenmer-
ken van de slachtoffers die in deze opvanginstellingen verbleven? 

2.1 Aanmeldingen bij CoMensha  

CoMensha fungeert als landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding en registra-
tie van slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast is CoMensha verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de (eerste) opvang. Verzoeken om opvang worden in-
gediend voor zowel Nederlandse als buitenlandse slachtoffers. Nederlandse slacht-
offers kunnen op basis van de Wmo gebruikmaken van opvangvoorzieningen. Voor 
vreemdelingen zonder verblijfsstatus is de toegang tot een aantal voorzieningen 
(bijvoorbeeld opvang en een uitkering) geregeld in de B9-regeling. Daarin is vast-
gelegd dat de politie alle meldingen van buitenlandse slachtoffers van mensenhan-
del doorgeeft aan CoMensha, ook wanneer CoMensha niet betrokken is bij hun 
opvang en huisvesting (B9/3.2.6). Tabel 1 geeft het aantal bij CoMensha geregis-
treerde slachtoffers weer naar categorie van aanmelding. 
 
Tabel 1  Geregistreerde slachtoffers naar categorie en jaar van 

aanmelding 

Categorie van aanmelding 2008 2009 2010 2011 

Registratie 533 593 626 817 

Registratie en opvang 175 201 226 280 

Registratie, informatie en advies 118 115 141 125 

Totaal 826 909 993 1.222 

Noot: De categorie ‘registratie’ omvat meldingen van mogelijke slachtoffers zonder hulp- of adviesvragen. De categorie ‘regis-

tratie en opvang’ betreft meldingen van meerderjarige slachtoffers met een verzoek om opvang. De categorie ‘registratie, in-

formatie en advies’ omvat meldingen van vragen van hulpverleners, politie en particulieren over een aspect van de begeleiding 

of situatie van een slachtoffer (CoMensha, 2011a). CoMensha registreert alle meldingen maar bemiddelt niet in de opvang van 

minderjarige slachtoffers. De categorie ‘registratie en opvang’ omvat dus geen meldingen van minderjarige slachtoffers met 

een verzoek om opvang.  

Bron: CoMensha, 2010, 2011a  
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Zoals al werd opgemerkt in de inleiding, is het aantal gemelde slachtoffers in de 
afgelopen jaren gestegen.  

2.1.1 Achtergrondkenmerken van bij CoMensha gemelde slachtoffers 

Sekse en leeftijd 
CoMensha registreert een beperkt aantal achtergrondkenmerken van de slacht-
offers: sekse, leeftijd, nationaliteit en aard van uitbuiting.10 In tabel 2 zijn gegevens 
weergegeven over sekse en leeftijd van de slachtoffers die in de jaren 2008 tot en 
met 2010 zijn aangemeld bij CoMensha.  
 
Tabel 2 Geregistreerde slachtoffers naar sekse, leeftijd en jaar van 

aanmeldinga  

 2008b 2009 2010 

 Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw 

Leeftijd N % N % N % N % N % N % 

10-14 - - 4 1 1 1 17 2 - - 21 2 

15-17 3 7 96 12 6 4 94 12 7 6 124 14 

18-23 16 35 353 45 29 21 323 42 29 26 357 41 

24-30 10 22 196 25 49 36 199 26 36 32 214 24 

31-40 10 22 104 13 30 22 95 12 26 23 112 13 

>40 7 15 26 3 23 17 42 6 15 13 52 6 

Totaal 46 100 779 100 138 100 770 100 113 100 880 100 

Noot: Door afronding kunnen totaal percentages in de tabellen in dit rapport uitkomen op meer dan 100%. 
a In 2011 zijn er 996 vrouwelijke en 226 mannelijke slachtoffers geregistreerd (82% respectievelijk 18%) (CoMensha, 

2011a). Voor deze slachtoffers zijn geen gegevens over leeftijd bekend.  
b  Cijfers voor 2008 wijken af van de cijfers in de zevende rapportage van de Nationaal Rapporteur (NRM, 2009). Volgens 

laatstgenoemde bron waren in 2008 164 van de 779 vrouwelijke slachtoffers minderjarig. De reden voor het verschil is 

onbekend.  

Bron: CoMensha, 2010; percentages berekend door WODC  

 
In alle jaren zijn meer vrouwen dan mannen geregistreerd, maar het aantal manne-
lijke slachtoffers neemt toe, zowel absoluut als relatief. De grootste groep gemelde 
slachtoffers valt in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 30 jaar; de vrouwelijke 
slachtoffers zijn gemiddeld iets jonger dan de mannelijke slachtoffers.  
 
Herkomstlanden 
Tabel 3 toont de meest voorkomende landen van herkomst, gebaseerd op de natio-
naliteit van de slachtoffers. 

                                               
10  Voor de registratie is CoMensha afhankelijk van informatie vanuit verschillende instanties. Om deze reden is het 

aantal geregistreerde achtergrondkenmerken beperkt en kunnen dubbeltellingen niet uitgesloten worden (zie ook 

NRM, 2009). Daarnaast melden niet alle betrokken instanties alle (mogelijke) slachtoffers, dat geldt volgens een 

respondent van CoMensha in het bijzonder voor minderjarige slachtoffers die geen contact hebben gehad met de 

politie.  
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Tabel 3 Meest voorkomende herkomstlanden van geregistreerde 
slachtoffers per jaar  

 2008 2009 2010 2011 

1 Nederland 320 Nederland 240 Nederland 315 Nederland 337 

2 China 78 Nigeria 101 Nigeria 130 Nigeria 134 

3 Nigeria 64 Roemenie 89 Hongarije 56 Hongarije 120 

4 Hongarije 45 Hongarije 47 Roemenie 49 Polen 104 

5 Sierra Leone 44 Bulgarije 39 Bulgarije 46 Bulgarije 73 

6 Bulgarije 32 China 37 Slowakije 39 Sierra Leone 62 

7 Guinee 20 Guinee 35 Sierra Leone 36 Guinee 58 

   Sierra Leone 35     

8 Roemenie 19 Ghana 23 Guinee 26 China 40 

       Roemenie 40 

9 Brazilië 13 Polen 19 China 23 Angola 19 

 India 13       

10 Thailand 12 Indonesië 17 Ghana 21 Uganda 14 

Bron: CoMensha, 2010, 2011a  

 
De grootste groep gemelde slachtoffers tussen 2008 en 2011 heeft de Nederlandse 
nationaliteit. Daarnaast zijn er in de jaren 2009 tot en met 2011 relatief veel Nige-
riaanse slachtoffers gemeld. Een deel van de slachtoffers is afkomstig uit EU-landen: 
in 2009 en 2010 vormden Roemenen en Hongaren onder hen de grootste groepen, 
in 2011 werden vooral veel Hongaren en Polen gemeld. Het relatief hoge aantal 
meldingen van Poolse slachtoffers in 2011 is toe te schrijven aan een aantal invallen 
bij bedrijven in de land- en tuinbouw sector (CoMensha, 2011a). CoMensha presen-
teert in haar Jaarverslag 2011 ook een rangordening van herkomstlanden van man-
nelijke slachtoffers (niet hier weergegeven). De meest voorkomende nationaliteiten 
onder hen zijn: Nigeriaans en Slowaaks (in 2010) en Pools en Hongaars (in 2011). 
Nederlandse slachtoffers nemen in die rangordening een minder prominente plaats 
in. 
 
Aard van uitbuiting 
Uit de verschillende jaarrapportages van CoMensha (2010, 2011a) blijkt dat het bij 
de meeste aanmeldingen om slachtoffers van seksuele uitbuiting gaat. Volgens het 
Jaarverslag 2011 geldt dit echter alleen voor vrouwen, bij mannen betreft het 
merendeel van de meldingen uitbuiting in overige sectoren (bijvoorbeeld de land-  
en tuinbouw of horeca).  

2.1.2 Verzoeken om opvang en wachtlijsten voor opvang 

Instanties en particulieren kunnen bij CoMensha telefonisch een verzoek om opvang 
indienen. In de inleiding werd al opgemerkt dat het aantal verzoeken om opvang 
over de jaren is toegenomen. In figuur 2 is het maandelijks aantal verzoeken om 
opvang weergegeven dat bij CoMensha is ingediend tussen maart 2010 en oktober 
2011. 
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Figuur 2 Aantal slachtoffers op de wachtlijst en aantal verzoeken om 
opvang per maand (maart 2010 - oktober 2011) 
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Wachtlijst Aantal verzoeken om opvang
 

Bron: CoMensha (gegevens bewerkt door WODC) 

 
Uit de figuur blijkt dat het aantal verzoeken om opvang maandelijks fluctueert. 
Gemiddeld genomen is het aantal verzoeken gestegen. 
Als er bij CoMensha een verzoek om opvang binnenkomt, wordt eerst het aanmel-
dingsverhaal gelezen. Vervolgens zoeken medewerkers van CoMensha in de ‘Op-
vangatlas’ naar een geschikte plek voor opvang.11 De jaarverslagen van CoMensha 
bevatten weinig informatie over de achtergrondkenmerken van slachtoffers voor  
wie een verzoek om opvang werd ingediend. In 2011 kreeg CoMensha 280 keer een 
dergelijk verzoek (tabel 1). In 210 van deze gevallen ging het om vrouwen, 70 aan-
vragen betroffen mannen (75% respectievelijk 25%) (CoMensha, 2011a). 
Als er in de COSM een plek vrij is, kan CoMensha een slachtoffer daar direct plaat-
sen. Voor de reguliere opvang is CoMensha afhankelijk van de medewerking van  
de betreffende instelling. Uit de Jaarrapportage van CoMensha over de COSM 
(CoMensha, 2011b) blijkt dat van de 250 verzoeken om opvang die in de periode  
15 juni 2010 tot en met 15 juni 2011 bij CoMensha zijn ingediend, er 99 cliënten in 
reguliere voorzieningen zijn geplaatst. Als er geen plaats wordt gevonden in de 
COSM of in de reguliere opvang, komt een slachtoffer op een wachtlijst te staan.  
Figuur 2 toont het aantal slachtoffers dat maandelijks op de wachtlijst stond voor 
opvang. Uit de figuur blijkt dat het aantal slachtoffers op deze wachtlijst direct na 
aanvang van de pilot laag was. Daarna nam het aantal slachtoffers op de lijst weer 
toe. Het bestaan van een wachtlijst op enig moment hoeft niet per definitie te be-
tekenen dat er op dat moment geen plek was in de COSM; gedurende de eerste fase 

                                               
11  De Opvangatlas is een registratiesysteem waarin instellingen zelf kunnen bijhouden of en hoeveel plekken er vrij 

zijn voor opvang (www.opvangatlas.nl). 
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van de COSM zijn de voorwaarden voor opvang namelijk aangescherpt waardoor er 
sprake kan zijn geweest van slachtoffers die wel op de wachtlijst stonden, maar die 
niet voldeden aan de voorwaarden voor toelating tot de COSM (zie paragraaf 2.3). 
Over de achtergrond van de slachtoffers die op de wachtlijst stonden is niet veel 
bekend, maar volgens CoMensha ging het meestal om Afrikaanse cliënten in asiel-
zoekerscentra.12  

2.2 Korte beschrijving van de reguliere opvang 

Slachtoffers kunnen in de COSM, maar dus ook in reguliere voorzieningen opgevan-
gen worden. De COSM is al geïntroduceerd in hoofdstuk 1. In het navolgende wordt 
een korte beschrijving gegeven van de reguliere opvang, die grofweg onder te ver-
delen is in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang.  
De reguliere vrouwenopvang biedt plaats aan vrouwen die de thuissituatie hebben 
moeten verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld (Wmo, 
artikel 1, lid 1, onder d). Het gaat om vrouwen – en hun eventuele kinderen – die 
zich in een crisissituatie bevinden en kampen met psychosociale problemen als 
gevolg van lichamelijk, geestelijk en/of seksueel geweld (Wolf, Greshof & Jager, 
2003). Doel van de opvang is te werken aan weerbaarheid en het opbouwen van 
een stabiele toekomst (Federatie Opvang, z.j.-a). Omdat in de meeste gevallen ge-
weld een rol speelt, vindt de opvang van vrouwen plaats in een veilige omgeving, 
deels op een geheim adres. De meest bekende vorm van de vrouwenopvang is het 
Blijf van mijn Lijf huis. Verschillende instellingen voor vrouwenopvang vangen ook 
mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties op. In de praktijk 
wordt dan ook vaak gesproken van ‘opvang voor slachtoffers van geweld in afhan-
kelijkheidsrelaties’ in plaats van ‘vrouwenopvang’. Een van de reguliere instellingen 
voor vrouwenopvang (Fier Fryslân) heeft een categoraal aanbod voor slachtoffers 
van mensenhandel; deze valt niet onder de pilot COSM. In het vervolg van dit rap-
port wordt op diverse plekken aandacht besteed aan dit categorale aanbod. Kwali-
tatieve gegevens over Fier Fryslân worden in tekstboxen weergegeven. Box 1 bevat 
informatie over de opvangvoorzieningen van Fier Fryslân. 

                                               
12  Aanvullende informatie per e-mail. 
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Box 1 Opvangvoorzieningen van Fier Fryslân  

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in af-
hankelijkheidsrelaties in het noorden van het land. Hieronder vallen opvangvoor-
zieningen voor jeugd en volwassenen, advies- en steunpunten en ambulante hulp  
en preventie. Een van de voorzieningen (Asja) is een kleinschalige crisisopvang- en 
behandelvoorziening voor meisjes tussen 15 en 23 jaar die risico lopen slachtoffer te 
worden van, of die slachtoffer zijn van een mensenhandelaar, pooier of loverboy.13 
De voorziening biedt onder andere een pedagogisch basisklimaat, therapeutische 
dagbesteding, diagnostiek en behandeling. In geval van meervoudige problematiek 
is plaatsing in de opvanglocatie Metta mogelijk. Deze voorziening biedt meer ruimte 
voor behandeling. Hoewel het binnen Metta strikt genomen niet om ‘categorale op-
vang’ gaat, is er bij het overgrote deel van de daar geplaatste meisjes sprake van 
loverboy-gerelateerde problematiek. Daarnaast verzorgt de instelling binnen de 
voorziening Rena, beschermd wonen voor buitenlandse slachtoffers van mensen-
handel. Rena biedt plaats aan acht buitenlandse slachtoffers van mensenhandel, 
meisjes en jonge vrouwen (en hun kinderen). 
Bron: Menukaart Fier Fryslân, 2012 

 
De kerntaak van de maatschappelijke opvang is het bieden van onderdak en hulp 
aan dak- en thuislozen, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van 
een crisis (Federatie Opvang, z.j.-b). Dak- en thuisloosheid is meestal niet de enige 
problematiek van cliënten in de maatschappelijke opvang. Vaak zijn er ook proble-
men op andere terreinen, bijvoorbeeld schulden, geweldsproblematiek, psychiatri-
sche en/of verslavingsproblematiek. Het onderscheid tussen de vrouwenopvang en 
de maatschappelijke opvang lijkt te vervagen door verregaande samenwerking en 
fusies. Zo omvat de vrouwenopvang naast de bekende Blijf van mijn Lijf huizen ook 
maatschappelijke opvangvoorzieningen met aparte afdelingen voor vrouwen (Wolf 
et al., 2003, refererend aan Terpstra & Van Dijke, 2001).  
Zowel in de vrouwenopvang als in de maatschappelijke opvang zijn verschillende 
voorzieningen te onderscheiden. Zo zijn er voorzieningen voor crisisopvang waar 
mensen terechtkunnen die in een acute of bedreigende situatie zitten. Het gaat om 
kortdurende opvang (in de regel zes weken tot maximaal drie maanden) die de ge-
legenheid biedt om tot rust te komen. Daarnaast zijn er voorzieningen waar mensen 
voor een langere tijd kunnen verblijven (langer dan drie maanden). Daaronder 
vallen bijvoorbeeld alle Blijf van mijn Lijf huizen die in bijlage 1 vermeld staan. In 
deze voorzieningen worden de eerste weken vaak als crisisopvang beschouwd (Wolf, 
Jonkers, Nicholas, Meertens & Te Pas, 2006). In de verschillende voorzieningen 
wordt de verblijfsduur over het algemeen als richtlijn gehanteerd; indien nodig kun-
nen cliënten langer verblijven. Tot slot zijn er voorzieningen voor begeleid wonen en 
ambulante woonbegeleiding. De voorzieningen in deze (nazorg)trajecten zijn erop 
gericht mensen te leren om zelfstandig te wonen. Voor minderjarige meisjes en 
jonge vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar bestaan specifieke (crisis-) 
voorzieningen. Een aantal van deze voorzieningen wordt verzorgd door Fier Fryslân 
(box 1).  
 

                                               
13 De term ‘loverboy’ verwijst naar een mensenhandelaar die gebruikmaakt van een specifieke methodiek. Ken-

merkend voor die methodiek is het ‘ronselen’ en ‘groomen’: het contact leggen, verleiden en inpalmen van het 

slachtoffer door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie teneinde het slachtoffer uit te buiten in de 

prostitutie of anderszins (Verwijs, Mein, Goderie, Harreveld & Jansma, 2011).  
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Presentatie onderzoeksresultaten 
Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten wordt eerst ingegaan op de slacht-
offers van mensenhandel die in de COSM verbleven. Daarna komen de gegevens 
van de reguliere opvang aan bod. Kwantitatieve gegevens over slachtoffers van 
mensenhandel in de COSM en de reguliere opvang worden gepresenteerd in tabel-
len. In de tabellen die over de COSM gaan wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de drie voorzieningen (COSM ACM, COSM De Lucia en COSM Jade). Bij ACM en De 
Lucia gaat het alleen om vrouwelijke slachtoffers (hier worden geen mannen op-
gevangen); bij Jade gaat het alleen om mannelijke slachtoffers (in deze voorziening 
worden geen vrouwen opgevangen). In de tabellen voor de reguliere opvang wordt 
een onderscheid gemaakt naar het type voorziening, te weten: crisisopvang en 
langduriger opvang.  

2.3 Toelatingscriteria 

2.3.1 Toelatingscriteria in de COSM 

Zoals in hoofdstuk 1 al vermeld is, was de doelgroep van de pilot COSM aanvanke-
lijk breed gedefinieerd: meerderjarige Nederlandse en buitenlandse vrouwen, man-
nen (en hun eventuele meegekomen kinderen) die slachtoffer zijn van uitbuiting in 
de seksindustrie of in andere sectoren. De pilot was niet bedoeld voor de opvang 
van minderjarige slachtoffers en incidentele grote groepen slachtoffers. Ook echt-
paren konden in beginsel niet in de COSM worden opgevangen. Gedurende de pilot 
is het cliëntprofiel voor de COSM aangepast en zijn de toelatingscriteria aange-
scherpt, zoals hieronder beschreven.  
 
Crisissituatie en zelfredzaamheid 
In de beginperiode van de pilot werden door CoMensha in de COSM ook slachtoffers 
geplaatst die al in een andere opvang hadden gezeten, al langere tijd in Nederland 
verbleven of al een asielprocedure hadden doorlopen. Volgens respondenten van de 
COSM sloot de hulpvraag van deze groepen echter niet goed aan bij het hulpaan-
bod. Voornoemde groepen zijn volgens hen zelfredzamer en hebben andere hulp-
vragen. In de COSM ligt de nadruk op de eerste drie maanden waarin slachtoffers 
voorbereid worden op het doen van aangifte en wegwijs worden gemaakt in de 
samenleving. De COSM is volgens de respondenten bedoeld voor slachtoffers die  
uit een crisissituatie komen. Dat zijn volgens hen slachtoffers die net uit het netwerk 
van mensenhandelaren komen en (buitenlandse) slachtoffers die net in de bedenk-
tijd zitten en onderdak nodig hebben. Uiteindelijk is in overleg tussen de uitvoe-
ringsorganisaties en de betrokken ministeries (VWS, V&J, BZK), afgesproken dat 
CoMensha bij plaatsing rekening houdt met een aantal criteria (zie ook CoMensha, 
2011b). Volgens CoMensha gaat het om vijf vragen die voor plaatsing gesteld moe-
ten worden: 
• Is iemand al lange tijd in Nederland? 
• Heeft iemand al eerder een hulpverleningstraject doorlopen? 
• Heeft iemand in een asieltraject gezeten?  
• Is iemand meerderjarig? 
• Is iemand net uit een crisis, een mensenhandelsituatie?  
Om in de COSM geplaatst te kunnen worden dienen de eerste drie vragen ontken-
nend beantwoord te worden en de laatste twee vragen bevestigend. De aange-
scherpte criteria zijn mondeling overeengekomen, maar worden door de responden-
ten van de COSM onderschreven.  
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Psychiatrische problematiek en verslaving 
Psychiatrische problematiek en verslaving zijn volgens CoMensha in principe contra-
indicaties. Slachtoffers met dit soort problemen worden minder geschikt bevonden 
voor de COSM omdat er direct na plaatsing veel hulpverlening nodig is. Dergelijke 
slachtoffers zouden beter in de verslavingszorg of een instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) geplaatst kunnen worden, maar CoMensha is daarvoor niet 
plaatsingsbevoegd (zie ook CoMensha, 2011b). Als het om een crisissituatie gaat en 
er zijn geen alternatieven, kan het dus voorkomen dat een slachtoffer met psychia-
trische of verslavingsproblematiek wel in de COSM geplaatst wordt. Dit laatste blijkt 
ook uit de interviews bij COSM ACM, waar respondenten opmerken relatief veel 
slachtoffers met complexe problematiek (verslaving, psychiatrische klachten) op te 
vangen. 
 
Overige ‘criteria’ 
Voorts merken respondenten op dat slachtoffers die in de COSM geplaatst worden 
bij voorkeur:14  
• ouder zijn dan 23 jaar, omdat de doelgroep tussen de 18 en 23 meer begeleiding 

nodig heeft (respondenten CoMensha en COSM Jade);  
• nog geen aangifte hebben gedaan (verschillende respondenten CoMensha en 

COSM); 
• nog niet te maken hebben gehad met een sepot; cliënten wier zaak geseponeerd 

is zouden om verschillende redenen niet geschikt zijn voor opvang in de COSM: 
de betrokkene zou dan eigenlijk naar het land van herkomst terug moeten keren 
(respondent COSM De Lucia), het doel van de COSM is toe te werken naar een 
hogere aangiftebereidheid – bij cliënten die binnenkomen met een sepot, is 
aangifte doen niet meer aan de orde (verschillende respondenten CoMensha en 
COSM); 

• wel een hulpvraag hebben, mensen die alleen onderdak nodig hebben zijn 
moeilijk te ondersteunen omdat zij minder openstaan voor de begeleiding in de 
COSM (respondent COSM De Lucia). 

Tot slot merkt een aantal respondenten van de COSM op dat bij plaatsing ook een 
onderscheid gemaakt zou moeten worden naar de aard van de uitbuiting. Sommige 
slachtoffers van overige economische uitbuiting hebben volgens hen wel juridische 
en administratieve ondersteuning nodig, maar niet de specifieke begeleiding van 
een COSM. Deze slachtoffers zijn over het algemeen weerbaarder dan slachtoffers 
van seksuele uitbuiting en kunnen zichzelf daarom prima redden (respondent COSM 
Jade). Een respondent van COSM De Lucia merkt op dat ambulante begeleiding voor 
sommige slachtoffers van overige economische uitbuiting zou kunnen volstaan. 

2.3.2 Toelatingscriteria in de reguliere opvang 

De toelatingscriteria die in de reguliere opvang gehanteerd worden kunnen per in-
stelling (en voorziening) verschillen en ook in de reguliere opvang wordt er bij een 
aanmelding wel eens van de criteria afgeweken, bijvoorbeeld in noodsituaties.  
 
Crisissituatie en zelfredzaamheid 
Of slachtoffers van mensenhandel vanuit de crisissituatie in de reguliere opvang in 
kunnen stromen, hangt af van het type voorzieningen dat de instelling aanbiedt. 
Bijna alle instellingen waar interviews plaatsvonden, bieden voorzieningen aan waar 
mensen terechtkunnen die net uit een crisissituatie komen. Een respondent van de 
vrouwenopvang: 

                                               
14  Het gaat hierbij dus niet om harde criteria. 
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‘Soms worden ze [slachtoffers van mensenhandel] ook direct na een politie-inval 
geprobeerd om hier te plaatsen. Die komen dan echt uit de situatie. Ze weten dan 
ook niet waar ze terechtkomen. Vragen of dit een gevangenis is. Dus moet je echt 
uitleg geven over wat wij zijn, hoe wij werken, dat de deur openstaat, dat ze 
meteen kunnen vertrekken als ze dat willen.’  

 
Eén instelling neemt echter alleen slachtoffers van mensenhandel op die al wat 
meer zelfstandig zijn. In de praktijk gaat het dan om cliënten die doorstromen 
vanuit een andere instelling. Volgens de respondent van deze instelling is het 
belangrijk dat cliënten voor zichzelf kunnen zorgen omdat er in de avonden en 
weekenden geen medewerkers aanwezig zijn (ook geen achterwacht). Bovendien 
werkt de instelling geheel met vrijwilligers.  
 
Psychiatrische problematiek, verslaving 
Bij geïnterviewde reguliere instellingen (maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang) kunnen zware psychiatrische problemen en verslaving 
exclusiecriteria zijn. Doorslaggevend voor toelating is of cliënten te begeleiden zijn. 
Ook de invloed van een cliënt op de rest van de groep wordt meegewogen: 
 

‘Dan moet het [zware psychiatrie en verslaving] dermate zijn dat het de begelei-
ding in de weg staat. We hebben wel klanten gehad die heel erg getraumatiseerd 
en psychiatrisch waren. Maar goed, dat geeft dan heel veel extra zorg. Dan moet 
je denken aan vrouwen die psychoses of wanen hebben, of doen aan zelfvermin-
king, brandstichting. Dan komt de veiligheid in het geding.’ (respondent reguliere 
vrouwenopvang)  
‘Ja, want dan kan je eigenlijk niet, dan moet je bijna één op één gaan staan. En 
daar hebben jullie geen tijd voor. Daar is de bezetting ook niet voor. Je gaat er 
wel van uit dat vrouwen redelijk zelfstandig kunnen leven. En dat maakt het 
natuurlijk wel heel moeilijk.’ (zorgcoördinator van dezelfde vrouwenopvang)  

 
Veiligheid 
Bij de meeste instellingen wordt opgemerkt dat slachtoffers die in de directe om-
geving van de opvanglocatie actief gezocht worden, niet opgenomen kunnen wor-
den, of in ieder geval zo snel mogelijk moeten worden doorgeplaatst. Eén instelling 
geeft aan voorrang te geven aan cliënten met code ‘oranje’ of code ‘rood’.15 Meestal 
gaat het daarbij om cliënten uit een andere regio. 
 
Land van herkomst 
Onder sommige omstandigheden zijn instellingen terughoudend in het aannemen 
van slachtoffers uit Afrikaanse landen. Een aantal respondenten merkt op dat 
Afrikaanse slachtoffers uit bepaalde landen (bijvoorbeeld Ghana) meer moeite 
hebben om zich aan te passen aan de geldende gedragsregels – dit kan botsen met 
de andere bewoners in de opvang. Voorts wordt door meerdere respondenten op-
gemerkt dat er vooral bij Nigeriaanse vrouwen een risico bestaat dat zij terugvallen 
in een uitbuitingssituatie: 

                                               
15 Met behulp van een instrument voor risicotaxatie wordt een inschatting gemaakt van de veiligheidssituatie van 

een cliënt. Uit de screening komt een veiligheidscode (groen, oranje, rood) waaraan veiligheidsmaatregelen 

worden gekoppeld. Zo kan onder andere worden vastgesteld of het nodig is dat een cliënt op een geheime locatie 

wordt opgevangen. Bij code groen zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de veiligheidssituatie van de 

cliënt; code rood betekent dat er zeker een veiligheidsrisico is. Voor meer informatie over het instrument: 

www.verweyjonker.nl/vitaliteit/publicaties/huiselijk_geweld/risicoscreening_in_de_vrouwenopvang. 
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‘Ja, er zijn ook vervelende zaken gebeurd. We raken vaak mensen kwijt aan de 
straat (...) Vooral als er Nigeriaanse vrouwen komen (...) Er is een grote gemeen-
schap van mensen in de regio bezig om die vrouwen weer terug te ronselen. Dat 
gaat op een bepaalde manier vrijwillig. Dat heeft ook te maken met dat vrouwen 
weinig andere mogelijkheden zien om aan werk te komen.’ (respondent maat-
schappelijke opvang)  

 
Volgens een respondent van de maatschappelijke opvang ervaren sommige Afri-
kaanse vrouwen (in dit geval Ghanese) het zelf als bedreigend als in de opvang 
meerdere slachtoffers verblijven die afkomstig zijn uit dezelfde streek. Een slacht-
offer uit eenzelfde streek zou iemand kunnen waarschuwen, wat een bedreiging kan 
vormen voor de achtergebleven familieleden.  
 
Naast bovengenoemde voorwaarden blijkt dat het overgrote deel van de reguliere 
instellingen een beperkt aantal opvangplekken ter beschikking stelt voor buiten-
landse slachtoffers van mensenhandel.16 Een reden is volgens de respondenten dat 
slachtoffers met een B9-status gemiddeld genomen langer in de opvang verblijven 
dan andere groepen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld. Daarbij wordt vooral 
gewezen op problemen bij uitstroom in verband met een onzekere verblijfsstatus 
(hierover later meer). Ook de werkdruk (‘er moeten veel administratieve zaken 
geregeld worden’) is een reden om een beperkt aantal buitenlandse slachtoffers in 
te laten stromen.  
 
In box 2 worden de toelatingscriteria beschreven die Fier Fryslân hanteert.  
 
Box 2 Toelatingscriteria bij Fier Fryslân  

Fier Fryslân heeft een advies- en steunpunt waar de eerste selectie van cliënten 
plaatsvindt. Over de voorwaarden voor opvang wordt tijdens de interviews het 
volgende opgemerkt: 
• Crisissituatie: of slachtoffers in een crisissituatie terechtkunnen, hangt net als bij 

de overige reguliere instellingen van het type voorzieningen af. Een aantal voor-
zieningen biedt crisisopvang; bij andere gaat het om vervolgopvang. 

• Psychiatrische problematiek, verslaving: voor meisjes met psychiatrische pro-
blemen heeft de instelling een aantal therapeutische behandelgroepen. De res-
pondenten merken op dat mensenhandel vaak verband houdt met psychiatrische 
problematiek en verslaving. Dergelijke problematiek vormt alleen een contra-
indicatie als het de begeleiding van het slachtoffer in de weg staat. 

• Motivatie: omdat in een aantal voorzieningen een zwaar programma wordt ge-
boden, wordt eerst nagegaan of het meisje gemotiveerd is: 
‘De enige [contra-indicatie] is bij ons denk ik als een meisje niet gemotiveerd is. 
Ze moeten gemotiveerd zijn om een programma te volgen. En die motivatie is er 
niet altijd in het begin, dat hoeft ook niet altijd. Heel vaak zien we ook dat 
meiden die een paar weken meedraaien toch die motivatie wel vinden.’  

Indicaties die mee worden gewogen zijn veiligheid en de noodzaak van behandelen. 
Bron: Interview met medewerkers van Fier Fryslân 

                                               
16  Zeker zes van de negen instellingen hebben een aantal opvangvoorzieningen waar ‘quota’ worden gehanteerd of 

een beperkt aantal ‘geoormerkte bedden’ beschikbaar is voor slachtoffers van mensenhandel (meestal één of 

twee opvangplekken per voorziening of afdeling). In dit verband wordt over het algemeen gesproken over ‘B9-

slachtoffers’, waaruit valt op te maken dat het om een beperkt aantal opvangplekken gaat voor buitenlandse 

slachtoffers van mensenhandel.  
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2.4 Instroom in de COSM en in de reguliere opvang 

In deze paragraaf worden de achtergrondkenmerken beschreven van slachtoffers 
die in de COSM of de reguliere opvang zijn ingestroomd in de periode tussen 15 juni 
2010 en 30 september 2011. Vergelijking van deze kenmerken met de eerder be-
schreven kenmerken van de bij CoMensha geregistreerde slachtoffers, leert ons 
welke slachtoffers in de praktijk wel en niet in de opvang terechtkomen. Daarbij 
gaat het – noodgedwongen – om een vergelijking met alle bij CoMensha geregis-
treerde slachtoffers omdat er over de ´registratie en opvang´ slachtoffers, de 
slachtoffers voor wie opvang werd gevraagd, weinig achtergrondinformatie bekend 
is.  

2.4.1 Nationaliteit 

Tabel 4 bevat informatie over de nationaliteit van de slachtoffers die in de COSM 
verbleven.  
 
Tabel 4 Slachtoffers in de COSM naar nationaliteit 

 ACM De Lucia Jade 

Nationaliteit N % N % N % 

Nederlandse 4 6 4 6 - - 

EU-onderdaana 10 14 10 15 2 9 

Burger derde land 54 78 54 79 21 91 

Onbekend 1 1 - - - - 

Totaal 69 100 68 100 23 100 

a  Met uitzondering van Nederlandse slachtoffers. 

Bron:  Begeleidingsplannen 

 
Een grote meerderheid van de slachtoffers heeft de nationaliteit van een derde 
land17; in het bijzonder Nigeriaanse slachtoffers zijn veel ingestroomd in de COSM. 
Het percentage EU onderdanen ligt tussen de 9% en 15%; velen van hen hebben  
de Hongaarse of Bulgaarse nationaliteit.18 Dit beeld komt overeen met de registra-
tiegegevens van CoMensha waaruit blijkt dat er in de jaren 2010 en 2011 veel 
Nigeriaanse, Hongaarse en Bulgaarse slachtoffers werden aangemeld (zie tabel 3). 
Poolse slachtoffers, die in 2011 frequent werden gemeld bij CoMenha lijken naar 
verhouding weinig in de COSM terecht te komen. Eerder werd al opgemerkt dat het 
waarschijnlijk gaat om bij invallen gevonden groepen slachtoffers, een categorie 
slachtoffers waar de pilot COSM ook niet voor bedoeld is. In de onderzoeksperiode 
had de COSM slechts incidenteel te maken met Nederlandse slachtoffers19, terwijl  
uit de gegevens van CoMensha blijkt dat de grootste groep gemelde slachtoffers  
de Nederlandse nationaliteit heeft. De zeer beperkte aanwezigheid van Nederlandse 
slachtoffers in de COSM heeft volgens de geïnterviewde medewerkers verschillende 
redenen: 

                                               
17 Derdelanden zijn landen die geen lid zijn van de Europese Unie. De meest voorkomende nationaliteiten: ACM: 

Nigeriaanse (19), Marokkaanse (5), Sierraleoonse (5). De Lucia: Nigeriaanse (16), Sierraleoonse (11), Guinese 

(4). Jade: Nigeriaanse (9), Ghanese (3), Chinese (2).  
18 Nationaliteiten van EU-burgers opgevangen bij de COSM: ACM: Bulgaarse (4), Hongaarse (4), Poolse (1) en 

Portugese (1). De Lucia: Bulgaarse (3), Hongaarse (2), Tsjechische (1), Franse (1), Slowaakse (1), Portugese (1) 

en Duitse (1). Jade: Litouwse (1) en Bulgaarse (1).  
19  Het geboorteland van de Nederlandse slachtoffers in de COSM: ACM: Nederlandse Antillen (2), Zuid-Afrika (1) en 

Nederland (1). De Lucia: Marokko (1), Aruba (1), Irak (1) en Nederland (1). 
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• Minder behoefte aan opvang: Nederlandse slachtoffers hebben vaker eigen 
huisvesting of een eigen netwerk waar zij op terug kunnen vallen. 

• Meer mogelijkheden voor plaatsing: Nederlandse slachtoffers kunnen, in ver-
gelijking met buitenlandse slachtoffers, makkelijker in de reguliere opvang 
geplaatst worden. 

• Leeftijd en uitbuitingsproblematiek: bij Nederlandse slachtoffers gaat het vaak  
om minderjarig meisjes die slachtoffer zijn van een ‘loverboy’. Deze meisjes ver-
blijven in een instelling voor Jeugdzorg of bij Fier Fryslân en komen niet in de 
COSM terecht.  

 
Tabel 5 betreft de nationaliteit van buitenlandse slachtoffers in de reguliere 
opvang.20 
 
Tabel 5 Buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang naar 

nationaliteit 

 Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Nationaliteit N % N % N % 

EU-onderdaan 8 15 15 18 23 17 

Burger derde land 44 85 68 82 112 83 

Totaal  52 100 83 100 135 100 

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten 

 
Evenals in de categorale opvang, heeft het overgrote deel (83%) van de buiten-
landse slachtoffers in de crisisopvang en langduriger opvang de nationaliteit van een 
derde land. De meeste van deze slachtoffers hebben de Nigeriaanse nationaliteit, 
wat overeenkomt met de achtergrond van de buitenlandse slachtoffers in de COSM.  

2.4.2 Sekse en leeftijd 

In de onderzoeksperiode hebben COSM ACM en COSM De Lucia samen in totaal  
154 vrouwelijke slachtoffers opgevangen.21 COSM Jade heeft in dezelfde periode  
23 mannelijke slachtoffers opgevangen. In tabel 6 is de sekse weergegeven van  
de buitenlandse slachtoffers die in de reguliere opvang verbleven.  
 
Tabel 6 Buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang naar sekse 

 Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Sekse N % N % N % 

Man 6 12 18 22 24 18 

Vrouw 46 89 54 65 100 74 

Onbekend - - 11 13 11 8 

Totaal 52 100 83 100 135 100 

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten  

 
Het grootste deel van de buitenlandse slachtoffers in de reguliere instellingen is 
vrouw. In de langduriger opvang verbleven vergeleken met de crisisopvang meer 

                                               
20 De meest voorkomende nationaliteiten van EU-burgers: Crisisopvang: Hongaarse (3). Langduriger opvang: 

Bulgaarse (5), Hongaarse (4), Roemeense (4). De meeste voorkomende nationaliteiten van slachtoffers uit derde 

landen: Crisisopvang: Nigeriaanse (16), Sierraleoonse (9), Tanzaniaanse (3). Langduriger opvang: Nigeriaanse 

(15), Sierraleoonse (11), Ghanese (7) en Guinese (7).  
21  Dit is inclusief enkele geruilde cliënten (zie verder paragraaf 4.2). Over niet alle cliënten zijn gegevens ontvangen 

(zie voor informatie over de respons paragraaf 1.3.2).  
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buitenlandse mannen. Dit is een verwacht patroon omdat de voorzieningen in de 
pilot mannenopvang onder de langduriger opvang vallen (zie voetnoot in hoofd- 
stuk 1).  
 
De leeftijdsverdeling van slachtoffers in de COSM is weergegeven in tabel 7.  
 
Tabel 7 Slachtoffers in de COSM naar leeftijd 

 ACM De Lucia Jade 

Leeftijd N % N % N % 

18 t/m 23 20 29 20 29 1 4 

24 t/m 30 27 39 36 53 9 39 

31 t/m 40 20 29 10 15 9 39 

Ouder dan 40 2 3 1 1 4 17 

Onbekend - - 1 1 - - 

Totaal 69 100 68 100 23 100 

Gemiddelde (SD) 28 (6)  26 (5)  33 (9)  

Bron: Begeleidingsplannen  

 
De mannelijke slachtoffers in Jade zijn ouder dan de vrouwelijke slachtoffers in ACM 
en De Lucia. De grootste groep vrouwelijk slachtoffers valt in de leeftijdscategorie 
van 24 tot en met 30 jaar. Dit wijkt af van de registratiegegevens van CoMensha: 
de grootste groep bij CoMensha gemelde vrouwelijke slachtoffers valt in de leef-
tijdscategorie 18 tot en met 23 jaar (zie tabel 2). Zoals eerder aangegeven zou die 
jongere doelgroep minder goed in de COSM passen omdat zij meer aandacht en be-
geleiding nodig hebben. Nederlandse meisjes van 18 tot en met 23 jaar die slacht-
offer zijn geworden van een loverboy, worden vaak in specifieke (crisis)voorzienin-
gen geplaatst, bijvoorbeeld in voorzieningen van Fier Fryslân.22  
 
In tabel 8 is de leeftijd weergegeven van buitenlandse slachtoffers in de reguliere 
opvang.  
 
Tabel 8 Buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang naar leeftijd 

 Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Leeftijd N % N % N % 

18 t/m 23 10 19 25 30 35 26 

24 t/m 30 24 46 24 29 48 36 

31 t/m 40 15 29 21 25 36 27 

Ouder dan 40 3 6 10 12 13 10 

Onbekend - - 3 4 3 2 

Totaal 52 100 83 100 135 100 

Gemiddelde (SD) 29 (7)  28 (8)  29 (8)  

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten 

 
Uit de totaalcijfers blijkt dat slachtoffers in de reguliere voorzieningen gemiddeld 29 
jaar oud zijn.  

                                               
22 Uit de gegevens van instellingen die (crisis)opvang verzorgen voor meisjes en jonge vrouwen blijkt dat het 

overgrote deel van de meerderjarige slachtoffers in deze voorzieningen (73%; n=35) de Nederlandse 

nationaliteit heeft (zie bijlage 2). 
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2.4.3 Aard van uitbuitingsmilieu 

Tabel 9 bevat gegevens over de aard van uitbuiting voor de cliënten in de COSM.  
 
Tabel 9 Slachtoffers in de COSM naar aard van uitbuitingsmilieu 

 ACM De Lucia Jade 

Aard van uitbuitingsmilieu N % N % N % 

Seksuele uitbuiting 60 87 53 77 15 65 

Overige economische uitbuiting 6 9 11 16 8 35 

Seksuele en overige  

economische uitbuiting 

1 1 2 3 - - 

Onbekend 2 3 2 3 - - 

Totaal 69 100 68 100 23 100 

Noot: In deze en de volgende tabel gaat het om het uitbuitingsmilieu waar slachtoffers voor opname in de opvang in 

verkeerden. Sommige slachtoffers hebben de uitbuitingssituatie weten te verlaten voordat zij daadwerkelijk werden uitgebuit.  

Bron: Begeleidingsplannen 

 
De overgrote meerderheid van de vrouwen die in de COSM zijn opgevangen, is 
slachtoffer van seksuele uitbuiting; dit is in lijn met de situatie van vrouwelijke 
slachtoffers die bij CoMensha zijn aangemeld (zie paragraaf 2.1.1). Het is opvallend 
dat het ook bij de meerderheid van de mannelijke slachtoffers om seksuele uitbui-
ting gaat, terwijl de meeste mannelijke slachtoffers die in 2011 bij CoMensha zijn 
aangemeld, in overige economische sectoren waren uitgebuit. Het is mogelijk dat 
mannelijke slachtoffers van overige economische uitbuiting minder behoefte hebben 
aan opvang (zie paragraaf 3.1). Een alternatieve verklaring is dat slachtoffers van 
overige economische uitbuiting veelal in groepen worden aangemeld na een inval 
door de politie en/of de inspectie SZW (zie bijvoorbeeld CoMensha, 2011a); derge-
lijke groepen slachtoffers komen niet voor opvang in de COSM in aanmerking.  
 
Tabel 10 bevat gegevens over de aard van de uitbuiting voor de cliënten in de 
reguliere opvang.  
 
Tabel 10 Buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang naar aard van 

uitbuitingsmilieu 

 Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Aard van uitbuitingsmilieu N % N % N % 

Seksuele uitbuiting 38 73 63 76 101 75 

Overige economisch uitbuiting 5 10 12 14 17 13 

Seksuele en overige  

economische uitbuiting 

4 8 4 5 8 6 

Overiga 1 2 2 2 3 2 

Onbekend 4 8 2 2 6 4 

Totaal 52 100 83 100 135 100 

a In deze categorie gaat het om: mensenhandel met het oogmerk van de verwijdering van organen, een combinatie van 

orgaanhandel en seksuele uitbuiting respectievelijk een combinatie van overige economische uitbuiting en kinderhandel.  

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten 

 
Uit de tabel blijkt dat het bij de meeste slachtoffers in de reguliere opvang, net als 
in de COSM om seksuele uitbuiting gaat.23  

                                               
23  Van de 24 mannelijke slachtoffers die in de reguliere opvang zijn opgenomen (crisis en langduriger, zie tabel 6) 

heeft 50% te maken gehad met seksuele uitbuiting. 
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2.4.4 Burgerlijke staat, zwangerschap en aantal kinderen in de opvang  

Gegevens over burgerlijke staat en zwangerschap van slachtoffers in de COSM, zijn 
weergegeven in tabel 11. 
 
Tabel 11 Slachtoffers in de COSM naar burgerlijke staat en zwangerschap 

 ACM De Lucia Jade 

Burgerlijke staat en 

zwangerschap 

N % N % N % 

Burgerlijke staat       

Getrouwd 8 12 11 16 4 17 

Niet getrouwd 56 81 54 79 16 70 

Gescheiden 1 1 - - 1 4 

Overige samenlevingsvorm 1 1 - - 1 4 

Weduwe/weduwnaar - - 1 2 - - 

Onbekend 3 4 2 3 1 4 

Totaal  69 100 68 100 23 100 

Zwangerschap       

Ja 12 17 8 12 nvt nvt 

Nee 42 61 50 74 nvt nvt 

Onbekend 15 22 10 15 nvt nvt 

Totaal 69 100 68 100 nvt nvt 

Bron: Begeleidingsplannen 

 
Uit de tabel blijkt dat het grootste deel van de slachtoffers, zowel mannen als vrou-
wen, niet getrouwd is. Een deel van de vrouwelijke slachtoffers was bij opname in 
de COSM zwanger. Volgens medewerkers van de betreffende instellingen, zijn er in 
de onderzoeksperiode vijftien kinderen opgevangen in ACM en tien in De Lucia.  
Voor de reguliere opvang hebben we geen gegevens over burgerlijke staat, maar 
wel over het aantal kinderen in de opvang (tabel 12).  
 
Tabel 12 Buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang naar aantal 

kinderen in de opvang 

 Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Aantal kinderen in de opvang N % N % N % 

Geen kinderen in de opvang 39 75 63 76 102 76 

1 kind in de opvang 9 17 8 10 17 13 

2 kinderen in de opvang 2 4 3 4 5 4 

3 kinderen in de opvang 2 4 - - 2 1 

Kinderen in de opvang, onbekend 

hoeveel 

- - 7 8 7 5 

Onbekend - - 2 2 2 1 

Totaal 52 100 83 100 135 100 

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten 

 
Uit de totaalcijfers blijkt dat iets minder dan een kwart van de buitenlandse slacht-
offers in de reguliere opvang één of meer kinderen bij zich had.  
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2.4.5 Verblijfsduur in Nederland  

In tabel 13 is de verblijfsduur in Nederland weergegeven voor slachtoffers in de 
COSM.  
 
Tabel 13 Slachtoffers in de COSM naar verblijfsduur in Nederland 

 ACM De Lucia Jade 

Verblijfsduur in Nederlanda N % N % N % 

Minder dan 1 maand 10 14 14 21 1 4 

1 tot 3 maanden 10 14 8 12 2 9 

3 tot 6 maanden 12 17 9 13 4 17 

6 maanden tot 1 jaar 9 13 5 7 6 26 

1 tot 2 jaar 8 12 12 18 1 4 

2 tot 5 jaar 9 13 6 9 2 9 

Meer dan 5 jaar 7 10 6 9 5 21 

Nvt, in Nederland geboren 1 1 1 1 - - 

Onbekend 3 4 7 10 2 9 

Totaal 69 100 68 100 23 100 

a Bij opname/invulling van het begeleidingsplan. 

Bron: Begeleidingsplannen 

 
De meerderheid van de slachtoffers blijkt nog geen jaar in Nederland te zijn, dit 
strookt met de aangescherpte toelatingscriteria in de COSM.  
Voor buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang is de verblijfsduur weergege-
ven in tabel 14. 
 
Tabel 14 Buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang naar verblijfs-

duur in Nederland 

 Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Verblijfsduur in Nederlanda  N % N % N % 

Minder dan 1 maand 4 8 4 6 8 7 

1 tot 3 maanden 5 10 1 2 6 5 

3 tot 6 maanden 7 13 4 6 11 9 

6 maanden tot 1 jaar 5 10 6 9 11 9 

1 tot 2 jaar 14 27 12 18 26 22 

2 tot 5 jaar 10 19 17 26 27 23 

Meer dan 5 jaar 3 6 9 14 12 10 

Onbekend 4 8 12 18 16 14 

Totaal 52 100 65 100 117 100 

a  Bij invulling van de vragenlijst. 

Bron: Vragenlijsten 

 
Anders dan de slachtoffers in de COSM, blijkt de meerderheid van de slachtoffers  
in de reguliere opvang langer dan een jaar in Nederland te verblijven; slechts een 
derde deel van hen is korter dan een jaar in Nederland.  

2.4.6 Verblijfsstatus 

In tabel 15 is de verblijfsstatus van de slachtoffers bij opname in en vertrek uit de 
COSM te zien.  
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Tabel 15 Slachtoffers in de COSM naar verblijfsstatus bij opname en 
vertrek 

 ACM De Lucia Jade 

Verblijfsstatus N % N % N % 

Verblijfsstatus bij opname       

Nederlands 4 6 4 6 - - 

Regulier bepaalde tijd/B9 12 17 17 25 3 13 

Regulier onbepaalde tijd - - - - - - 

Asiel bepaalde tijd - - - - 1 4 

Asiel onbepaalde tijd - - - - - - 

Document EU 1 1 - - - - 

W-documenta - - 1 1 4 17 

B9 Bedenktijd 48 70 36 53 13 57 

Geen status/illegaal  2 3 3 4 2 9 

Overig 2 3 2 3 - - 

Onbekend - - 5 7 - - 

Totaal 69 100 68 100 23 100 

Verblijfsstatus bij vertrekb       

Nederlands 2 4 4 9 - - 

Regulier bepaalde tijd/B9 29 64 31 67 12 86 

Regulier onbepaalde tijd - - - - - - 

Asiel bepaalde tijd - - - - 1 7 

Asiel onbepaalde tijd - - - - - - 

Document EU 1 2 4 9 - - 

W-document 1 2 - - - - 

B9 Bedenktijd 7 16 6 13 - - 

Geen status/illegaal  1 2 - - - - 

Overig 1 2 - - - - 

Onbekend 3 7 1 2 1 7 

Totaal 45 100 46 100 14 100 

a  Het W-document is een identiteitsbewijs voor asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben. 
b  Verblijfsstatus bij vertrek is weergegeven voor de slachtoffers die aan het eind van de onderzoeksperiode de instelling 

hadden verlaten. 

Bron: Begeleidingsplannen 

 
Bij opname in de COSM zitten de meeste buitenlandse slachtoffers in de bedenktijd. 
In de bedenktijd verblijven zij wel rechtmatig in Nederland, maar hebben (nog) 
geen verblijfsvergunning (zie hoofdstuk 1). Een klein deel heeft bij opname een 
reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd/B9-vergunning. Bij vertrek is de 
meerderheid van de slachtoffers in bezit van een van deze verblijfsvergunningen.  
Tabel 16 geeft de verblijfsstatus weer van buitenlandse slachtoffers in de reguliere 
opvang. 
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Tabel 16 Buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang naar 
verblijfsstatus bij opname en vertrek 

 Status bij opname Status bij vertreka 

 Crisisopvang Langduriger 

opvang 

Totaal Totaal 

Verblijfsstatus N % N % N % N % 

Regulier bepaalde tijd/B9 27 52 33 51 60 51 38 62 

Regulier onbepaalde tijd - - - - - - 1 2 

Asiel bepaalde tijd - - - - - - - - 

Asiel onbepaalde tijd - - - - - - - - 

Document EU 2 4 - - 2 2 2 3 

W-document - - - - - - - - 

B9 Bedenktijd 9 17 21 32 30 26 5 8 

Geen status/illegaal  3 6 3 5 6 5 1 2 

Bezwaar/beroepsprocedure 4 8 1 2 5 4 3 5 

Overig 2 4 - - 2 2 - - 

Onbekend 5 10 7 11 12 10 11 18 

Totaal 52 100 65 100 117 100 61 100 

a  Verblijfsstatus bij vertrek is weergegeven voor de slachtoffers die aan het eind van de onderzoeksperiode de instelling 

hadden verlaten. 

Bron: Vragenlijsten 
 
In tegenstelling tot de slachtoffers in de COSM, heeft meer dan de helft van de 
buitenlandse slachtoffers bij opname al een reguliere verblijfsvergunning bepaalde 
tijd/B9. Het percentage slachtoffers dat bij binnenkomst in de bedenktijd zat, is 
daarentegen lager dan bij de COSM. Dit beeld is te verwachten gezien de aange-
scherpte toelatingscriteria in de COSM. Bij de COSM ligt de nadruk op slachtoffers 
die net uit de uitbuitingssituatie komen en/of net in de bedenktijd zitten; reguliere 
instellingen hebben relatief vaker te maken met slachtoffers die al eerder in een 
opvang hebben gezeten en al in een eerder stadium aangifte deden van mensen-
handel. 

2.5 Conclusies 

De belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk zijn: 
• Tussen 2008 en 2011 is het aantal slachtoffers dat bij CoMensha gemeld werd 

toegenomen. Het grootste deel is vrouw, maar het aantal mannelijke slachtoffers 
neemt toe. De meeste slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit. Van de 
niet-Nederlandse slachtoffers is de grootste groep afkomstig uit Nigeria. Bij 
vrouwelijke slachtoffers gaat het in de meeste gevallen om seksuele uitbuiting; 
bij mannen gaat het vooral om overige economische uitbuiting. 

• Niet alle slachtoffers die in de periode juni 2010 tot en met september 2011 bij 
CoMensha gemeld werden konden door hen direct in de opvang geplaatst worden. 
Een van de verklaringen is dat de toelatingscriteria voor opvang in de COSM zijn 
aangescherpt. Bovendien nemen reguliere instellingen veelal maar een beperkt 
aantal buitenlandse slachtoffers van mensenhandel op. 

• De doelgroep was bij aanvang van de pilot breed gedefinieerd, maar in de loop 
van de pilot is een aantal aanvullende toelatingscriteria geformuleerd. De COSM 
heeft zich daarmee ontwikkeld tot crisisopvang voor buitenlandse slachtoffers die 
direct uit de uitbuitingssituatie komen of net in de bedenktijd zitten. 

• De toelatingscriteria in de reguliere opvang verschillen per instelling.  
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• Slachtoffers met psychiatrische en verslavingsproblematiek zijn moeilijk te plaat-
sen in zowel de COSM als een deel van de reguliere voorzieningen.  

• Hoewel de meeste slachtoffers die bij CoMensha gemeld werden de Nederlandse 
nationaliteit hebben, verbleven in de COSM voornamelijk buitenlandse slacht-
offers (in het bijzonder Nigerianen). 

• De meeste slachtoffers in de COSM en de reguliere opvang hebben te maken 
gehad met seksuele uitbuiting. 

• De meerderheid van de buitenlandse slachtoffers in de COSM is korter dan een 
jaar in Nederland; de grootste groep zit bij opname in de COSM in de bedenktijd. 
Zij hebben drie maanden de tijd om te besluiten of zij aangifte willen doen of op 
een andere wijze mee willen werken aan opsporing en vervolging. In die periode 
hebben zij (nog) geen verblijfsvergunning.  

• Het grootste deel van de slachtoffers in de reguliere opvang is al langer dan een 
jaar in Nederland en heeft bij opname reeds een verblijfsvergunning. 
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3 Begeleiding van slachtoffers in de opvang 

In dit hoofdstuk komen de hulpvragen van slachtoffers in de COSM en de reguliere 
opvang aan de orde en wordt de begeleiding beschreven die zij in beide typen 
opvang krijgen. De volgende vragen worden beantwoord: 
• Welke hulpvragen hebben slachtoffers in de COSM en in de reguliere opvang? 
• Met welke begeleidingsmethodiek wordt gewerkt in de COSM en in de reguliere 

opvang? 
• Wat voor begeleiding wordt er in de COSM en in de reguliere opvang geboden, in 

het bijzonder betreffende psychosociale problematiek, juridische procedures en 
het vervolgtraject?  

• Welke maatregelen worden er in de COSM en de reguliere instellingen genomen 
om de veiligheid te waarborgen van slachtoffers van mensenhandel? 

3.1 Hulpvragen 

In de begeleidingsplannen en vragenlijsten was een vraag opgenomen over de 
hulpvragen die tijdens het verblijf in de COSM en de reguliere opvang naar voren 
kwamen. Tabel 17 bevat een overzicht van de terreinen waarop slachtoffers in de 
COSM hulpvragen hadden. 
 
Tabel 17 Hulpvragen van slachtoffers in de COSM  

Type hulpvraag ACM De Lucia Jade 

Huisvesting 57% 77% 91% 

Psychisch/lichamelijk 64% 66% 44% 

Financiën 65% 50% 91% 

Juridisch 83% 91% 96% 

Zingeving 38% 31% 44% 

Opvoeding 15% 10% - 

Terugkeer naar land van herkomst 22% 18% 22% 

Totaal N=69 N=68 N=23 

Bron: Begeleidingsplannen 

 
Meer dan de helft van de slachtoffers in de COSM had hulpvragen op het gebied van 
huisvesting, financiën en juridische procedures (verblijfs- en strafrechtelijk). De 
mannelijke slachtoffers bij Jade, hadden relatief meer hulpvragen met betrekking 
tot huisvesting en financiën (bijvoorbeeld ondersteuning bij financieel beheer of 
schuldsanering) dan de vrouwelijke slachtoffers bij ACM en De Lucia. De laatsten 
hadden meer hulpvragen betreffende psychisch en lichamelijk welbevinden. Vragen 
op het terrein van zingeving (bijvoorbeeld contact leggen met een kerk), terugkeer 
naar het land van herkomst, of op het gebied van opvoeding werden relatief weinig 
genoemd.  
De hulpvragen van slachtoffers in de reguliere opvang zijn weergegeven in tabel 18. 
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Tabel 18 Hulpvragen van buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang 

Type hulpvraag Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Huisvesting 78% 91% 86% 

Psychisch/lichamelijk 86% 72% 78% 

Financiën 73% 77% 75% 

Juridisch 65% 72% 69% 

Zingeving 28% 35% 32% 

Opvoeding 16% 11% 13% 

Terugkeer naar land van herkomst 4% 5% 4% 

Totaal N=52 N=65 N=117 

Bron: Vragenlijsten 

 
Evenals in de COSM, had een relatief groot deel van de slachtoffers hulpvragen op 
het gebied van huisvesting, psychisch en lichamelijk welbevinden, financiën en 
juridische (verblijfs- en strafrechtelijke) procedures. Vragen met betrekking tot 
zingeving, opvoeding en terugkeer naar het land van herkomst werden, net als in  
de COSM, minder frequent gemeld. 
Uit interviews blijkt dat de hulpvragen van slachtoffers samenhangen met de fase 
van hulpverlening.24 Verschillende respondenten in de COSM en de reguliere opvang 
merkten op dat slachtoffers direct na binnenkomst vooral behoefte hebben aan vei-
ligheid en rust, in het bijzonder wanneer zij direct vanuit een crisissituatie worden 
opgenomen. Een respondent van COSM ACM vertelt dat veel van deze slachtoffers 
last hebben van onveiligheidsgevoelens, posttraumatische stress klachten (PTSS)  
en vergeetachtigheid, waardoor informatie soms ‘niet aankomt’ bij het slachtoffer. 
Medewerkers richten zich dan eerst op het ‘stabiliseren’ van slachtoffers en het 
opbouwen van een vertrouwensrelatie: ‘Bestoken met vragen heeft dan geen zin’ 
(respondent COSM Jade). ‘In die fase zijn zij nog niet in staat een concrete hulp-
vraag te stellen’ (respondent COSM De Lucia). Na een periode van rust en ‘stabili-
satie’ zien respondenten vaak een ‘omslag’. Dan komen de praktische hulpvragen; 
basale regelzaken en het bekend raken met Nederland: 
 

‘Als ik [tegen het slachtoffer van mensenhandel] zeg: “Je moet je gaan inschrij-
ven bij de GBA”, dan kun je (...) drie á vier stappen terug: “Wat is dat? Wat moet 
ik doen? Waarvoor dient dat? Hoe kom ik er? Moet ik daar betalen? Wat voor 
papier moet ik meenemen?” (… ) Wat voor ons dan heel vanzelfsprekend is, is dat 
voor hen totaal niet.’ (respondent vrouwenopvang) 

 
Het type hulpvraag dat in de opvang naar voren komt hangt volgens de responden-
ten samen met de aard van de uitbuiting en de sekse van het slachtoffer. Respon-
denten die te maken hebben gehad met de opvang van mannelijke slachtoffers 
(zowel in de reguliere opvang als in de COSM), merkten op dat mannen over het 
algemeen meer gericht zijn op de toekomst en minder geneigd zijn om over hun 
gevoelens te praten. Voorts werd opgemerkt dat mannen die slachtoffer zijn ge-
worden van overige economische uitbuiting, vaak zo snel mogelijk weer aan het 
werk willen – in het bijzonder wanneer zij financieel verantwoordelijk zijn voor hun 
gezin in het land van herkomst. Zij hebben volgens de respondenten vaak minder 
behoefte aan opvang maar wel behoefte aan financiële en juridische ondersteuning 

                                               
24 Dit komt overeen met eerdere studies van Zimmerman et al. (2006) en Macy en Johns (2011) waarin een onder-

scheid wordt gemaakt tussen crisisbehoeften (direct na het verlaten van de uitbuitingssituatie), doorlopende 

behoeften en lange termijn behoeften van slachtoffers van mensenhandel. In beide studies wordt opgemerkt dat 

het van belang is dat de begeleiding van de slachtoffers aansluit bij deze veranderende ondersteuningsbehoeften. 
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en huisvesting; hulpvragen die ook sterk naar voren kwamen in de begeleidings-
plannen van COSM Jade (tabel 17). 

3.2 Begeleidingsmethodiek: het 8-fasenmodel en krachtwerk 

Een van de doelen van de COSM was methodiekontwikkeling voor de doelgroep 
slachtoffers van mensenhandel. Voorts zouden slachtoffers in de COSM individuele 
begeleiding en hulp moeten krijgen. Uit de interviews blijkt dat zowel in de COSM 
als in een deel van de reguliere opvang gewerkt wordt met het zogenoemde  
‘8-fasenmodel’. Dit is een individuele begeleidingsmethodiek waarbij de begeleider 
samen met de cliënt aan de hand van acht leefgebieden een begeleidingsplan op-
stelt. Daarbij gaat het om: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch 
functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dag-
besteding (www.movisie.nl, leefgebieden 8-fasenmodel).25 In acht fasen wordt de 
cliënt begeleid om de doelen te behalen die voor elk leefgebied zijn opgesteld. Res-
pondenten van de COSM merkten op dat het model in de loop van de tijd is aan-
gepast aan de doelgroep van slachtoffers van mensenhandel. Zo wordt de focus 
gelegd op zelfstandigheid en weerbaarheid en is er waar nodig aandacht voor ouder-
schap, dat geen leefgebied is in het 8-fasenmodel.  
Uit de interviews bij de reguliere opvang blijkt dat daar naast het 8-fasenmodel ge-
bruik wordt gemaakt van ‘Krachtwerk’. Net als bij het 8-fasenmodel gaat het om 
een individuele methodiek waarbij de begeleiding gefaseerd wordt aangeboden. 
Uitgangspunt van de methodiek is aan te sluiten bij de kracht van de cliënt en  
deze te versterken. Een belangrijk onderdeel is de krachteninventarisatie. Cliënt  
en hulpverlener brengen samen de wensen, ambities en competenties van de cliënt 
in beeld. De cliënt houdt zelf de regie over het hulpverleningsplan. Een respondent 
van de vrouwenopvang: 
 

‘We maken een lijst met doelen en krachten, samen met de cliënt. Dat kan zijn, 
“Ik ben goed in schoonmaken”, maar ook, “Ik kan goed luisteren”, en ik kijk ook 
hoe hij dat in het verleden heeft gebruikt. En we kijken hoe hij dat in kan zetten 
om te bereiken wat hij wil bereiken. En dan maken we samen een stappenplan. 
Van wie wat gaat doen om dat te behalen. Dus wat de cliënt gaat doen, wat ik  
ga doen, wat de woonbegeleider gaat doen. Of hij een netwerk heeft, die hem 
eventueel kan helpen.’  

 
Zowel in de COSM als in de reguliere opvang werd opgemerkt dat de onzekere 
verblijfsstatus een knelpunt is in de begeleiding van buitenlandse slachtoffers van 
mensenhandel. De juridische en administratieve begeleiding van deze doelgroep 
neemt veel tijd in beslag. Bovendien merkten verschillende respondenten op dat 
toekomstgericht werken lastig is bij slachtoffers van mensenhandel vanwege het 
onzekere vervolg. Bij (Nederlandse) slachtoffers van huiselijk geweld wordt over  
het algemeen toegewerkt naar een zelfstandig bestaan in Nederland. Bij buiten-
landse slachtoffers van mensenhandel bestaat echter een reële kans dat zij terug 
moeten keren naar het land van herkomst. Verschillende respondenten gaven aan 
bang te zijn om valse verwachtingen te scheppen bij de slachtoffers.  

                                               
25 Geraadpleegd op 21 juli 2012. 
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3.3 Begeleiding 

In deze paragraaf wordt de begeleiding van slachtoffers in de COSM en de reguliere 
opvang beschreven. Daarbij komen achtereenvolgend de intake, psychosociale 
begeleiding, juridische begeleiding en begeleiding bij door- en uitstroom aan bod. 

3.3.1 Begeleiding in de COSM 

Intake en plaatsing van de slachtoffers in de opvang 
Liefst in de eerste week na plaatsing vindt er – voor zover mogelijk – bij de COSM 
een intakegesprek plaats. Volgens respondenten van COSM ACM en COSM De Lucia 
wordt tijdens de intake de situatie van het slachtoffer in kaart gebracht en worden 
de problemen en de hulpvragen geïnventariseerd. Bij COSM Jade ligt de nadruk 
tijdens het intakegesprek op kennismaken en voorlichting over de opvang en de 
wijze waarop het traject van opvang naar zelfstandig wonen in gang gezet kan 
worden. Aanvankelijk werden nieuwe slachtoffers die instroomden bij COSM De 
Lucia op basis van capaciteit geplaatst. Uiteindelijk is besloten om bij de plaatsing 
een onderscheid te maken naar de fase van hulpverlening. Slachtoffers komen na 
opname eerst in een zogenoemde ‘plaatsingslocatie’ waar ze intensieve zorg krijgen 
en waar wordt bezien welke vervolgstap het beste voor hen is. Aan de hand daarvan 
worden ze intern doorgeplaatst naar een meer zelfstandige woonvorm. 
 
Psychosociale begeleiding 
Uit de interviews blijkt dat er accentverschillen zijn in de visie op begeleiding van 
slachtoffers. Bij COSM ACM proberen medewerkers de vrouwen aan te spreken op 
hun krachtige kanten. ACM heeft in lijn met dit doel verplichte dagbesteding voor 
elk slachtoffer in de COSM. Volgens de respondenten draagt het programma bij aan 
de eigenwaarde van de vrouwen en biedt het programma structuur aan degenen die 
een verstoord dag- en nachtritme hebben. Onderdeel van het programma is een 
sociale vaardigheidstraining (voor een overzicht van de activiteiten zie Muntendam, 
2011a). Bij COSM De Lucia staat in de begeleiding het recht op zelfbeschikking cen-
traal. Door medewerkers wordt, net als bij COSM ACM, sterk ingezet op dagbeste-
ding. Deze is echter niet verplicht (zie ook Muntendam, 2011b). Bij COSM Jade ligt 
de nadruk op het traject naar zelfstandigheid. Veel aandacht gaat uit naar het 
regelen van praktische zaken om de cliënt zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten 
functioneren, hetzij in Nederland, hetzij in het land van herkomst (zie ook Munten-
dam, 2011c). 
Uit de interviews blijkt dat medewerkers tijdsdruk ervaren bij de begeleiding van 
slachtoffers van mensenhandel. De respondenten merkten op dat, hoewel de be-
geleiding van de doelgroep veel tijd in beslag neemt, er vergeleken met de reguliere 
vrouwenopvang minder financiële ruimte en minder personeel beschikbaar is (zie 
ook Muntendam, 2011a, 2011b, 2011c). Hierdoor is er weinig tijd voor de psycho-
sociale begeleiding; volgens respondenten van COSM ACM en COSM De Lucia soms 
te weinig om diagnostiek en gespecialiseerde hulp te regelen.26 Indien nodig worden 
slachtoffers doorverwezen naar een instelling voor GGZ. Bij COSM ACM is in samen-
werking met Equator (GGZ)27 een preventieprogramma opgezet waarin slachtoffers 
onder andere ontspanningsoefeningen krijgen aangeboden; psychotherapie wordt 

                                               
26 Diagnostiek maakte geen deel uit van de aanbesteding voor de eerste fase van de pilot COSM (periode juni  

2010 - juni 2012). In de aanbesteding voor het vervolg van de pilot is vastgelegd dat het begeleidingsplan, 

‘afhankelijk van de vraag’ ook diagnostiek dient te bevatten.  
27 www.equatorfoundation.nl/mensenhandel.htm. 
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niet standaard aangeboden in verband met het onzekere toekomstperspectief van 
buitenlandse slachtoffers:  
 

‘Voor hetzelfde geld, moeten ze over drie maanden het land verlaten en dan zit  
je hier in een proces wat daar zeker geen voortgang kan hebben.’ (respondent 
COSM ACM) 

 
Juridische begeleiding 
Uit de interviews valt op te maken dat slachtoffers tijdens het verblijf in de COSM 
ondersteund worden bij de verblijfs- en strafrechtelijke procedures. Respondenten 
merkten op dat slachtoffers worden voorgelicht over de rechten en plichten die 
verbonden zijn aan de B9-regeling. Daarnaast gaat er aandacht uit naar het voor-
bereiden van de aangifte (indien dat nog niet gebeurd is). Medewerkers leggen bij-
voorbeeld uit dat de politie soms intieme vragen moet stellen om opsporingsindica-
ties boven tafel te krijgen. COSM ACM doet voor de juridische ondersteuning van de 
slachtoffers vaak een beroep op dezelfde advocatenkantoren. Door met een beperkt 
aantal advocaten te werken is het volgens de respondenten mogelijk om goede con-
tacten te onderhouden en overleg te plegen. Ook bij COSM Jade en COSM De Lucia 
wordt samengewerkt met gespecialiseerde advocaten. Uit de interviews blijkt dat 
medewerkers nauw betrokken zijn bij de procedures. Zo komt het voor dat mede-
werkers een advocaat ondersteunen in de voorbereiding van een aanvraag voor 
voortgezet verblijf van een cliënt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als slachtoffers vanwege 
analfabetisme niet zelf in staat zijn om de benodigde verslagen te schrijven.  
 
Begeleiding bij door- en uitstroom 
Terugkeer naar het land van herkomst is een van de onderwerpen die in de COSM 
worden besproken. Zo hebben slachtoffers die bij COSM ACM verblijven bijvoorbeeld 
standaard een gesprek met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).28 
Hoewel de meeste slachtoffers volgens de respondenten niet terug willen keren naar 
het land van herkomst, bestaat er volgens hen een gerede kans dat een strafzaak 
tegen de verdachten uiteindelijk geseponeerd wordt en de verblijfsvergunning van 
de slachtoffers wordt ingetrokken.29 Het is daarom van belang een realistisch toe-
komstperspectief te schetsen. Met de slachtoffers wordt ook gesproken over door-
stroom en uitstroom (huisvesting is een van de leefgebieden uit het 8-fasenmodel). 
Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en de wensen van het slachtoffer. 
Medewerkers zoeken voor de slachtoffers naar mogelijkheden voor vervolgopvang. 
Volgens respondenten van COSM ACM wordt soms ook naar vervolgopvang gezocht 
als slachtoffers in feite al in staat zijn zelfstandig te wonen. Dit heeft te maken met 
het feit dat zelfstandige woonruimte moeilijk te vinden is en de opvangplekken niet 
te lang bezet moeten blijven. Knelpunten op het terrein van doorstroom en uit-
stroom worden beschreven in paragraaf 4.4.1.  

3.3.2 Begeleiding in de reguliere opvang 

Intake en verdeling van begeleidingstaken 
De reguliere instellingen hebben de intake van slachtoffers op verschillende manie-
ren georganiseerd. Het overgrote deel van de instellingen verzorgt de intake zelf, 

                                               
28 De IOM ondersteunt migranten die vrijwillig terug willen keren naar het land van herkomst. Volgens Muntendam 

(2011b, 2011c) is een gesprek met IOM ook onderdeel van het hulpverleningsaanbod in COSM De Lucia en COSM 

Jade. 
29  In de periode 2006 tot en met 2010 leidde 21% van de strafzaken tegen mensenhandelaren tot een onvoorwaar-

delijk sepot (NRM, 2012). 
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direct bij de opvangvoorziening of via een centraal intakebureau. Bij enkele instel-
lingen wordt de intake verzorgd door een andere organisatie. Een aantal van deze 
instellingen werkt ook in de begeleiding van de slachtoffers nauw samen met andere 
opvanginstellingen.  
 
Psychosociale begeleiding 
Verschillende respondenten merkten op dat slachtoffers soms wel klachten hebben 
(bijvoorbeeld nachtmerries), maar geen behoefte hebben aan, of nog niet toe zijn 
aan psychologische behandeling. Als slachtoffers daar wel behoefte aan hebben wor-
den zij in de regel doorverwezen naar de GGZ. Bij zeker de helft van de reguliere 
instellingen kan voor diagnostisch onderzoek een beroep worden gedaan op interne 
diensten, bijvoorbeeld de psychologische staf van de instelling of een spreekuur ver-
zorgd door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Bij andere instellingen worden 
slachtoffers via de huisarts doorverwezen. Verschillende respondenten merkten op 
het jammer te vinden dat er weinig gespecialiseerde hulp is voor de doelgroep 
slachtoffers van mensenhandel. Zo vertelt een respondent dat slachtoffers na door-
verwijzing door de huisarts bij een psycholoog terecht kwamen die weinig kennis 
had van de specifieke problematiek van de doelgroep. 
 
Juridische begeleiding 
Twee instellingen werken in de begeleiding van slachtoffers nauw samen met de 
organisatie die in de regio de coördinatie verzorgt voor de zorg voor slachtoffers  
van mensenhandel.30 Slachtoffers die bij deze instellingen verblijven worden door 
medewerkers van die andere organisatie voorgelicht over de B9-regeling en, wan-
neer dat nog niet gebeurd is, in contact gebracht met een advocaat.31 Bij de andere 
instellingen dragen medewerkers zelf zorg voor de begeleiding rondom de verblijfs- 
en strafrechtelijke procedures. Dit betekent dat zij zelf actief zijn in het voorlichten, 
voorbereiden van aangiften, aandragen van de juiste contacten (advocatuur) en het 
regelen van benodigde (verblijfs)documenten. Bij enkele instellingen wordt door 
respondenten opgemerkt dat de kennis over de B9-regeling beperkt is of bij slechts 
een aantal medewerkers aanwezig. Zo blijkt uit een interview bij de maatschappe-
lijke opvang dat er maar één medewerker is die kennis heeft over de juridische pro-
cedures waardoor er bij vakantie of ziekte geen vervanging is. Respondenten van  
de vrouwenopvang merkten op dat de kennis die medewerkers hebben over de  
B9-procedure niet altijd actueel is. Bij ieder nieuw slachtoffer dat wordt opgenomen 
moeten zij zich opnieuw inlezen. Er zijn volgens deze respondenten wel cursussen 
die ze kunnen volgen, maar omdat er niet altijd slachtoffers in de opvang verblijven 
is de kennis snel achterhaald:  
 

‘Wat ik zelf vind, is dat je (…) niet helemaal thuis raakt in de B9-problematiek. 
Dus het is elke keer weer opnieuw uitvinden hoe de regelgeving nu is. In die zin 
kost het mij ook meer energie omdat het minder gewoon is.’ (respondent 
vrouwenopvang)  

 
Begeleiding bij door- en uitstroom 
Hoe het vervolgtraject na reguliere opvang er uitziet hangt, net als bij de COSM, af 
van de wensen en de mogelijkheden van het slachtoffer. Uit de verschillende inter-

                                               
30 Bij één van deze instellingen gaat het om een samenwerkingsverband dat tot stand is gekomen in het kader van 

de pilot mannenopvang.  
31 Inhoudelijke taken, bijvoorbeeld begeleiding bij juridische procedures, worden uitbesteed; meer praktische 

taken, bijvoorbeeld administratieve ondersteuning en het regelen van dagbesteding, worden door de instellingen 

zelf uitgevoerd.  
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views valt op te maken dat terugkeer naar het land van herkomst wel door de 
medewerkers besproken wordt, maar dat de meeste slachtoffers niet terug willen 
keren. De opties die dan overblijven zijn (interne) doorstroom naar vervolgopvang 
of uitstroom naar zelfstandig wonen. Indien interne doorstroom niet mogelijk is, 
wordt er, vaak in overleg met CoMensha, gezocht naar een plek in een andere 
instelling. Medewerkers proberen voor slachtoffers die uit kunnen stromen een 
urgentieverklaring te regelen bij de gemeente. Ten tijde van dit onderzoek was  
dit vaak niet mogelijk waardoor het volgens de respondenten lang duurde voordat 
slachtoffers konden uitstromen naar een zelfstandige woning.  

3.4 Veiligheid 

3.4.1 Veiligheid in de COSM 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de maatregelen die er in de COSM worden 
getroffen om de veiligheid van de slachtoffers en het personeel te waarborgen. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van beschrijvingen van Muntendam (2011a, 2011b, 
2011c) en interviews met medewerkers. 
• Geheim adres. Uit de verschillende bronnen blijkt dat geprobeerd wordt het adres 

van de COSM locaties geheim te houden. Slachtoffers die in COSM De Lucia ver-
blijven, staan ingeschreven op het adres van het hoofdkantoor van de instelling, 
mogen niet aan bekenden vertellen waar ze verblijven en geen bezoek ontvan-
gen. Respondenten van COSM Jade stellen dat het adres van de COSM officieel 
niet geheim is, maar dat het niet de bedoeling is dat cliënten met het adres te 
koop lopen. Ook bij COSM ACM is het adres officieel niet geheim, maar mogen 
cliënten geen bezoek ontvangen.  

• Telefoons. Bij COSM ACM dienen cliënten na opname hun telefoon in te leveren 
en moeten zij om 22.00 uur binnen zijn. Volgens respondenten van COSM De 
Lucia neemt de politie de telefoon vaak in. De medewerkers overleggen vervol-
gens met de cliënt of ze een nieuwe telefoon willen kopen zodat er contact kan 
zijn als er buiten iets gebeurt. 

• Aanwezigheid personeel en beveiliging van het gebouw. Bij de verschillende in-
stellingen is altijd iemand aanwezig. Bij COSM ACM is 24 uur per dag een portier 
aanwezig, bij COSM Jade is er in de nacht een beveiligingsdienst en is de slaap-
wacht van de beschermde opvang bereikbaar indien nodig (Muntendam, 2011c). 
Ook bij COSM De Lucia is er beveiliging aanwezig en elke cliënt heeft een alarm-
knop en een intercom op haar kamer. Het pand van COSM Jade beschikt over een 
installatie die aangeeft als er nooddeuren open zijn, bij COSM ACM en COSM De 
Lucia is cameratoezicht aanwezig (Muntendam, 2011a, 2011b). 

Volgens respondenten van de drie instellingen is er in de praktijk weinig sprake van 
bedreiging door mensenhandelaren. Veel slachtoffers ervaren echter wel onveilig-
heidsgevoelens. Zij zijn bang voor hun handelaar en durven de straat niet op. Bij 
onveilige situaties worden slachtoffers doorgeplaatst. Veiligheid was de belangrijk- 
ste reden voor medewerkers van COSM De Lucia en COSM ACM om enkele cliënten 
onderling te ruilen (zie paragraaf 4.2).  

3.4.2 Veiligheid in de reguliere opvang 

In het navolgende wordt uiteengezet welke veiligheidsmaatregelen reguliere instel-
lingen treffen. Voorts wordt ingegaan op de ervaringen van de respondenten met 
bedreiging van mensenhandelaren en de gevoelens van onveiligheid die slachtoffers 
volgens de respondenten ervaren.  
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Veiligheidsmaatregelen 
Net als in de COSM, hangt de plaatsing van een slachtoffer af van het veiligheids-
risico dat hij of zij loopt. Uit voorzorg worden slachtoffers vaak in een ander deel 
van het land geplaatst dan waar de uitbuiting heeft plaatsgevonden. Bij het over-
grote deel van de instellingen wordt na aanmelding of vlak na instroom een taxatie 
gemaakt van de veiligheidssituatie van een cliënt. Daarbij wordt gebruikgemaakt 
van een instrument voor risicotaxatie (zie voetnoot hierover in hoofdstuk 2). Als een 
slachtoffer in de directe omgeving gevaar lijkt te lopen, wordt er in de regel een 
overplaatsing geregeld (zie ook paragraaf 4.2). Veiligheidsmaatregelen die worden 
getroffen variëren per instelling en voorziening. Voorbeelden van maatregelen die 
genomen worden zijn: 
• afspraken over het inleveren van telefoons; 
• verplichte aanmelding van bezoek; 
• intercomsystemen en camerabewaking; 
• 24-uurs aanwezigheid of bereikbaarheidsdiensten; 
• geheim adres (slachtoffers worden bijvoorbeeld op een ander adres 

ingeschreven). 
 
Dreiging van mensenhandelaren 
De overgrote meerderheid van de respondenten gaf aan geen ervaringen te hebben 
met bedreiging door mensenhandelaren. Respondenten van drie instellingen merk-
ten bovendien op meer last te hebben van ‘stalkende echtgenoten’ van cliënten die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Eén instelling voor vrouwenopvang heeft wel 
dreiging ervaren van handelaren. Naar aanleiding van de opvang van een groep 
slachtoffers van overige economische uitbuiting zagen de medewerkers mensen 
posten voor de deur. Een respondent van een instelling voor maatschappelijke op-
vang vertelt dat een cliënt wel eens iemand uit de uitbuitingsperiode herkend heeft 
op straat. Diverse respondenten spraken wel over bedreigingen van mensenhande-
laren jegens familieleden van slachtoffers in het land van herkomst. Een respondent 
van de vrouwenopvang: 
 

‘En de vrouw die ik begeleid, dat is ook wel schrijnend. Zij komt uit Nigeria. En  
de mensenhandelaren hebben haar bij haar familie meegenomen. Dus die weten 
precies waar ze woonde. En zij had eerst contact met haar familie maar die had-
den hun telefoon verkocht om medische kosten te kunnen betalen. Dus ze kon 
hen niet laten weten dat ze in Nederland was. Toen heeft ze iemand naar dat huis 
gestuurd. En toen bleek het huis kapot te zijn en verlaten. (...) Dus we hebben nu 
contact met het Rode Kruis. Ze zijn ze aan het opsporen. Maar zij is er van over-
tuigd dat de mensenhandelaren haar familie iets hebben aangedaan of verdreven. 
En dat is toch echt moeilijk want je kunt niets doen.’ 

 
Hoewel uit de interviews blijkt dat dreiging van mensenhandelaren aan de deur niet 
of nauwelijks speelt, stellen alle respondenten dat een groot deel van de cliënten 
wel gevoelens ervaart van onveiligheid. Medewerkers spelen in op de behoefte aan 
veiligheid door de slachtoffers rust te bieden en toe te lichten waar ze zijn en wat de 
bedoeling is. Een respondent van de vrouwenopvang: 
 

‘Mensen geruststellen dat we ze niet zo maar op straat zetten, een poosje kunnen 
blijven wonen. Dat we dingen voor ze kunnen regelen. En het regelen van deze 
dingen  kost natuurlijk tijd, maar vooral ook aan de slachtoffers uitleggen wat we 
gaan doen om hier zo veel mogelijk zekerheid en rust in te bouwen.’  
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3.5 Conclusies 

Op basis van dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
Veel voorkomende hulpvragen van slachtoffers (in de COSM en de reguliere opvang) 
zijn: ondersteuning bij het zoeken naar huisvesting, begeleiding bij juridische pro-
cedures en ondersteuning bij financiën. Vrouwen die in COSM ACM of COSM De 
Lucia verbleven hadden meer hulpvragen op het terrein van psychisch en lichamelijk 
welzijn dan mannen die in COSM Jade verbleven. 
• Zowel in de COSM als in de reguliere opvang wordt gewerkt met een individuele 

begeleidingsmethodiek die erop gericht is de cliënten de grip op hun eigen leven 
weer in handen te geven (8-fasenmodel, Krachtwerk).  

• In de COSM is wel gewerkt aan individuele begeleidingsplannen, en is het be-
staande 8-fasenmodel op bepaalde punten aangepast aan de behoeften van 
slachtoffers van mensenhandel, maar is – anders dan bedoeld (zie het doelen-
schema van de pilot COSM in hoofdstuk 1) – geen specifieke methodiek ontwik-
keld voor deze doelgroep. Daarbij is het wel zo dat die doelgroep zo divers is qua 
achtergrondkenmerken en uitbuitingservaringen, dat het werken met een indivi-
duele gefaseerde benadering wellicht het meest passend is. 

• De onzekere verblijfsstatus van slachtoffers van mensenhandel is volgens ver-
schillende respondenten een knelpunt in de begeleiding; de bijbehorende juridi-
sche en administratieve taken nemen veel tijd in beslag. Daarnaast is het in de 
begeleiding moeilijk om toekomstgericht te werken terwijl niet zeker is of de 
toekomst van een slachtoffer wel in Nederland ligt. 

• De verzamelde informatie geeft geen aanleiding te veronderstellen dat slacht-
offers in de COSM per definitie beter begeleid worden bij hun psychosociale 
problemen dan in de reguliere opvang. COSM-respondenten geven aan soms 
weinig tijd en mogelijkheden te hebben voor diagnostiek en gespecialiseerde 
hulp, terwijl sommige (grotere) reguliere instellingen een beroep kunnen doen  
op interne diensten. Deze zullen overigens niet alle gespecialiseerd zijn in de 
doelgroep ‘slachtoffers van mensenhandel’. 

• Zowel de COSM als de reguliere opvang schakelen indien nodig advocaten in voor 
hun cliënten die slachtoffer zijn van mensenhandel. De eigen deskundigheid met 
betrekking tot juridische procedures, zoals de B9-procedure, is in de COSM echter 
groter en meer up to date dan in een deel van de reguliere opvanginstellingen.  

• In de COSM en de reguliere opvang wordt aandacht besteed aan uitstroom naar 
zelfstandig wonen en doorstroom naar vervolgopvang. Volgens de respondenten 
willen de meeste slachtoffers niet terugkeren naar het land van herkomst. 

• Zowel bij de COSM als de reguliere opvang worden maatregelen genomen om de 
veiligheid van slachtoffers te waarborgen. In beide typen opvang heeft men vol-
gens de respondenten echter weinig te maken met bedreigingen door mensen-
handelaren. Wel hebben veel slachtoffers last van onveiligheidsgevoelens. 

 





 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2012-14  |  51 

4 Doorstroom, uitstroom en aangiftebereidheid 

In dit hoofdstuk gaan we in op de doorstroom en de uitstroom vanuit de COSM en 
de reguliere opvang. Bij doorstroom gaat het om het doorplaatsen van een cliënt 
van de ene zorginstelling naar een andere (bijvoorbeeld vervolgopvang). Bij 
uitstroom verlaat een slachtoffer de zorginstelling om bijvoorbeeld zelfstandig te 
gaan wonen of terug te keren naar het land van herkomst. Daarnaast komt de 
aangiftebereidheid van de slachtoffers aan de orde. De volgende vragen worden 
beantwoord: 
• Hoe lang verblijven slachtoffers gemiddeld in de COSM en de reguliere opvang?  
• Wat zijn redenen dat slachtoffers langer dan drie maanden verblijven in de COSM 

en in de reguliere opvang?  
• Hoeveel slachtoffers stromen er uit de COSM door of uit en waar gaan zij na het 

beëindigen van de opvang naartoe? 
• Zijn er knelpunten in de door- en uitstroom van slachtoffers vanuit de COSM en 

de reguliere opvang? Zo ja, welke?  
• In hoeverre doen slachtoffers in de opvang aangifte van mensenhandel? 
• Zijn er verschillen in aangiftebereidheid tussen de slachtoffers in de COSM en in 

de reguliere opvang?  
• In hoeverre doen Nederlandse slachtoffers aangifte? 
• Welke redenen hebben slachtoffers in de opvang om al of niet aangifte van 

mensenhandel te doen? 

4.1 Verblijfsduur in de opvang en redenen voor langer verblijf 

Zoals vermeld in hoofdstuk 1 werd bij aanvang van de pilot COSM aangenomen dat 
de slachtoffers drie maanden in de opvang zouden verblijven. In de reguliere voor-
zieningen voor crisisopvang wordt in de regel als richtlijn een verblijfsduur van zes 
weken aangehouden, met een uitloop tot drie maanden. Daarnaast beschikt de 
reguliere opvang over voorzieningen waar slachtoffers langer dan drie maanden 
kunnen verblijven. In deze paragraaf wordt bezien hoe lang slachtoffers in de 
onderzoeksperiode in de COSM of de reguliere opvang verbleven. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de redenen voor een eventuele overschrijding van de verblijfstermijn 
van drie maanden.32  

                                               
32 Voor de vergelijkbaarheid is de drie maanden termijn ook gehanteerd in de vraagstelling met betrekking tot de 

langduriger reguliere opvang, waar de officiële verblijfstermijn langer dan drie maanden is.  
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4.1.1 Verblijfsduur in de COSM 

Tabel 19 presenteert de verblijfsduur van slachtoffers in de COSM-instellingen.  
 
Tabel 19 Verblijfsduur van slachtoffers in de COSM 

 ACM De Lucia Jade 

Verblijfsduur N % N % N % 

Verblijfsduur in maanden       

Minder dan 3 maanden 23 51 21 46 1 7 

3-6 maanden 9 20 16 35 4 29 

6-9 maanden 10 22 7 15 6 43 

9-12 maanden 2 4 2 4 3 21 

>12 maanden 1 2 - - - - 

Totaal 45 100 46 100 14 100 

Verblijfsduur in weken       

Gemiddelde (SD)  17 (14)  17 (12)  28 (12)  

Range (weken) 1-54  1-52  1-42  

Noot: De gegevens hebben betrekking op de slachtoffers die voor het eind van de onderzoeksperiode de COSM hebben 

verlaten. 

Bron: Begeleidingsplannen 

 
Uit de tabel blijkt dat ongeveer de helft van de vrouwelijke slachtoffers (in COSM 
ACM en COSM De Lucia) de opvang binnen drie maanden verliet. Het grootste deel 
van de mannelijke slachtoffers verbleef echter langer dan drie maanden in de 
opvang (in COSM Jade); voor meer dan de helft van hen was de verblijfsduur zelfs 
langer dan zes maanden, iets wat bij de vrouwelijke slachtoffers veel minder vaak 
voorkomt. De mannelijke slachtoffers in COSM Jade verbleven gemiddeld tien weken 
langer in de opvang dan de vrouwelijke slachtoffers in COSM ACM en COSM De 
Lucia.33  
De begeleidingsplannen bevatten ook een (open) vraag naar de redenen waarom 
slachtoffers langer dan drie maanden in de COSM verbleven. De antwoorden op 
deze open vraag zijn gecodeerd en worden in tabel 20 gepresenteerd: 
 
Tabel 20 Redenen voor langer dan drie maanden verblijf in de COSM 

Redenen voor een langer verblijf  ACM De Lucia Jade 

Verblijfsrechtelijk/administratief - - 64% 

Pas aan het eind van de bedenktijd aangifte gedaan - - 7% 

Zoeken naar een woning 8% 8% 29% 

Wachten op aangifte - - 7% 

Overige hulpbehoeften van de cliënt 27% 14% 7% 

Wachten op doorstroom naar vervolgopvang 73% 89% - 

Vertraging in onderlinge ruil COSM cliënten  4% - - 

Overig 4% 3% - 

Totaalaantal redenen 26 36 14 

Noot: De totale percentages tellen op tot meer dan honderd omdat er per slachtoffer meerdere redenen kunnen zijn voor een 

langer verblijf. 

Bron: Begeleidingsplannen 
 

                                               
33 Slachtoffers die in ACM en De Lucia hebben verbleven, zijn niet meegenomen in deze vergelijking.  
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Voor de vrouwelijke slachtoffers vormen problemen rondom de doorstroom naar 
vervolgopvang de voornaamste reden voor een langer verblijf. Daarnaast spelen  
de overige hulpbehoeften van de vrouwen een rol. Hierbij gaat het om zaken als 
moeite hebben met zelfstandig functioneren, bijvoorbeeld wat betreft het maken 
van afspraken of vanwege gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Ook werd 
verwezen naar zwangerschap en een langere zorgbehoefte vanwege de gezond-
heidssituatie van een slachtoffer. Bij de mannen komen de verblijfsrechtelijke en 
administratieve procedures naar voren als de belangrijkste oorzaak van een langer 
verblijf. Knelpunten zijn de verlate ontvangst van een B9-pas34 en wachttijden bij 
verschillende instanties.  
Ook tijdens de interviews is gesproken over redenen voor een langer verblijf. Vol-
gens respondenten van COSM Jade verblijven de mannen langer in de opvang 
omdat een groot deel uitstroomt naar zelfstandig wonen en het zoeken naar een 
woning veel tijd in beslag neemt. Respondenten brengen dit in verband met het feit 
dat er voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel relatief weinig plekken in de 
vervolgopvang beschikbaar zijn (zie ook paragraaf 4.3). Daarnaast wordt opgemerkt 
dat het regelen van de B9-pas, het regelen van een uitkering en het inschrijven bij 
de gemeente meer dan drie maanden tijd in beslag neemt. Dergelijke administra-
tieve zaken moeten geregeld zijn voordat slachtoffers uit kunnen stromen naar een 
zelfstandige woning. Voor mannen, die vaker zelfstandig gaan wonen, moet dit dus 
in de COSM gebeuren. Voor doorstroom naar vervolgopvang hoeven niet alle admi-
nistratieve zaken al te zijn geregeld.  

4.1.2 Verblijfsduur in de reguliere opvang  

Tabel 21 bevat informatie over de verblijfsduur van buitenlandse slachtoffers in de 
reguliere opvang.  
 
Tabel 21 Verblijfsduur van buitenlandse slachtoffers in de reguliere 

opvang  

 Crisisopvang Langduriger opvang 

Verblijfsduur N % N % 

Verblijfsduur in maanden     

Minder dan 3 maanden 13 52 8 23 

3-6 maanden 10 40 5 14 

6-9 maanden 2 8 7 20 

9-12 maanden - - 7 20 

>12 maanden - - 8 23 

Totaal 25 100 35 100 

Verblijfsduur in weken     

Gemiddelde (SD)  14 (9)  37 (27)  

Range (weken) 1-35  3-116  

Noot: De verblijfsduur in de crisis- en langduriger opvang is berekend voor cliënten die voor het einde van de onderzoeks-

periode door- of uitstroomden.  

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten 

 
Ongeveer de helft van de buitenlandse slachtoffers blijkt binnen drie maanden de 
reguliere crisisopvang te hebben verlaten, een beeld dat overeen komt met de ver-

                                               
34 De B9-pas is de verblijfspas die gekoppeld is aan de B9-verblijfsvergunning. Een knelpunt, dat ook al in eerdere 

onderzoeken naar voren kwam (Muntendam, 2011a, 2011b, 2011c; NRM, 2012), is dat er soms een lange 

periode zit tussen het verlenen van de vergunning en het verstrekken van de pas. 
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blijfsduur van vrouwelijke slachtoffers in COSM ACM en COSM De Lucia. Zoals te 
verwachten verbleef de overgrote meerderheid van de slachtoffers in de langduriger 
opvang langer dan drie maanden. In de vragenlijst voor de reguliere opvang was 
een vraag opgenomen over de redenen dat slachtoffers langer dan drie maanden in 
een instelling verbleven. De antwoorden op deze open vraag zijn gecodeerd en wor-
den in tabel 22 gepresenteerd. 
 
Tabel 22 Redenen voor langer dan drie maanden verblijf van buitenlandse 

slachtoffers in de reguliere opvang 

Redenen voor een langer verblijf Crisisopvang Langduriger opvang 

Verblijfsrechtelijk/administratief 24% 25% 

Zoeken naar een woning 38% 57% 

Overige hulpbehoeften van de cliënt 12% 19% 

Wachten op doorstroom naar vervolgopvang 26% 1% 

Totaalaantal redenen 34 81 

Noot: De totale percentages tellen op tot meer dan honderd omdat er per slachtoffer meerdere redenen kunnen zijn voor een 

langer verblijf. 

Bron: Vragenlijsten 

 
De belangrijkste redenen dat slachtoffers langer verbleven in de reguliere opvang 
zijn: zoeken naar een woning, wachten op doorstroom naar vervolgopvang (vanuit 
de crisisopvang) en verblijfsrechtelijke en administratieve knelpunten. Bij verblijfs-
rechtelijke en administratieve knelpunten werd bijvoorbeeld verwezen naar een 
cliënt die in beklag ging na een sepot. Bij overige hulpbehoeften gaat het om rede-
nen die te maken hebben met gezondheid en zwangerschap, maar ook om veilig-
heid:  
 

‘Vrij snel duidelijk dat cliënte naar andere opvang moest, plek waar zij niet ge-
werkt had, maar doorplaatsing duurde lang, er was geen plek elders. Daarnaast 
waren onderzoeken voor zwangerschap nodig, dat wilden wij hier in één keer 
afmaken.’ (bron: begeleidingsplan vrouwenopvang) 

4.2 Overplaatsing van slachtoffers tussen de opvanginstellingen 

Het is voorgekomen dat er tussen COSM De Lucia en COSM ACM35 cliënten geruild 
werden. Gedurende de onderzoeksperiode hebben volgens de desbetreffende in-
stellingen negen cliënten én in COSM ACM én in COSM De Lucia gezeten.36 Uit de 
interviews blijkt dat veiligheid de belangrijkste reden was voor overplaatsing van  
de ene naar de andere COSM. Als de verblijfplaats van een slachtoffer bekend was 
geworden bij iemand uit het mensenhandelnetwerk was dat een reden voor over-
plaatsing. Daarnaast was het niet binnen de groep passen een reden voor overplaat-
sing (respondent COSM De Lucia). De overdracht verliep niet altijd soepel, onder 
andere omdat voorzieningen en huisregels per instelling verschillen (respondent 
COSM De Lucia). Vrouwen werden dan ook alleen overgeplaatst als dat volgens de 
medewerkers noodzakelijk was. In box 3 wordt een aantal overplaatsingscasussen 
gepresenteerd. 

                                               
35  Omdat Jade alleen mannelijke slachtoffers opvangt, is uitwisseling met Jade binnen de COSM niet mogelijk. 
36  Volgens CoMensha geldt dat voor elf cliënten. Het verschil kan een gevolg zijn van snelle doorstroom; niet voor 

alle slachtoffers die snel weer vertrekken is in de COSM een dossier beschikbaar. 
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Box 3 Voorbeelden van overplaatsing tussen de COSM instellingen 

Overplaatsing vanwege veiligheid: 
Cliënt M is al eens eerder slachtoffer geweest van seksuele uitbuiting. Zij is toen 
opgenomen in de reguliere opvang van ACM (de COSM bestond toen nog niet). In 
2011 is zij voor enkele maanden weer opgenomen bij ACM, dit keer in de COSM. 
Gedurende het verblijf in de COSM kwam de cliënt haar handelaar tegen in de tram. 
Met het oog op haar veiligheid is zij overgeplaatst naar COSM De Lucia. Vanuit 
COSM De Lucia is zij overgeplaatst naar een psychiatrische inrichting. Na het ver-
laten van de inrichting is zij weer opgenomen in COSM ACM. In die fase is bekeken 
of de cliënt door zou kunnen stromen naar ACM regulier. Voordat deze doorstroom 
plaatsvond, is zij uit eigen beweging vertrokken. 
 
Cliënt A is achtereenvolgens opgevangen door Nidos (opvang voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen) en COSM ACM. Gedurende de opname in COSM ACM  
is de cliënt op straat de chauffeur van haar mensenhandelaar tegengekomen. De 
begeleiding had de indruk dat zij niet meer veilig was en heeft haar overgeplaatst 
naar COSM De Lucia.  
 
Overplaatsing vanwege het overtreden van huisregels: 
Cliënt D is in 2010 bij COSM ACM opgenomen. Toen COSM De Lucia een verzoek 
indiende om een cliënt te ruilen is in overleg besloten cliënt D naar De Lucia te 
plaatsen. Zij had bij ACM moeite zich te houden aan de regels over de verplichte 
activiteiten. Omdat er bij De Lucia geen verplicht dagbestedingprogramma is, meen-
den de begeleiders dat de cliënt daar beter zou kunnen aarden. Uiteindelijk heeft zij 
begin 2011 bijna twee weken bij De Lucia gezeten. Daarna is zij weer teruggegaan 
naar ACM omdat er onduidelijkheid ontstond over het recht op voorzieningen in 
verband met een sepot.  
Bron: Begeleidingsplannen 

 
Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat er ook overplaatsingen van cliënten tussen 
de reguliere instellingen plaatsvonden. Dit gebeurde om soortgelijke redenen: wan-
neer zij niet in de opvang bleken te passen, gevaar leken te lopen in de regio waar 
zij verbleven, maar ook wanneer zij bij nader inzien meer begeleiding nodig hadden 
dan binnen de desbetreffende voorziening geboden kon worden. 

4.3 Vervolgtraject  

In deze paragraaf wordt ingegaan op het vervolgtraject na opvang in de COSM en 
de reguliere opvang. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen door- en uitstroom 
van de slachtoffers. Tabel 23 bevat informatie over het vervolgtraject van de slacht-
offers na verblijf in de COSM- instellingen. 
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Tabel 23 Vervolgtraject na COSM 

 ACM De Lucia Jade 

Vervolgtraject N % N % N % 

Zelfstandig wonena  7 13 8 17 10 71 

Andere zorginstelling 27 60 27 59 2 14 

Inwonend 5 11 - - - - 

Terugkeer land van herkomst 3 7 5 11 1 7 

Onbekend 3 7 2 4 1 7 

Overig - - 4 7 - - 

Totaal 45 100 46 100 14 100 

Noot: De gegevens hebben betrekking op de slachtoffers die voor het eind van de onderzoeksperiode de COSM hebben 

verlaten. 
a  Sommige slachtoffers die zelfstandig gaan wonen worden nog wel ambulant begeleid. 

Bron: Begeleidingsplannen. 

 
Uit de tabel blijkt dat de meeste vrouwelijke slachtoffers vanuit de COSM door-
stroomden naar een andere zorginstelling (bijvoorbeeld een Blijf van mijn Lijf huis  
of begeleid wonen) terwijl de meerderheid van de mannelijke slachtoffers zelfstan-
dig ging wonen na het verblijf in de COSM.37 Zoals eerder is opgemerkt hebben 
mannen die slachtoffer zijn geworden van overige economische uitbuiting, vaak 
minder behoefte aan opvang. Daarnaast blijkt uit de interviews dat er bij COSM  
Jade sterk wordt ingezet op uitstroom naar zelfstandig wonen. Volgens de respon-
denten duurt het vaak lang voordat duidelijk wordt of slachtoffers in Nederland 
kunnen blijven; in de tussentijd is het van belang dat slachtoffers meedraaien in  
de maatschappij. Daarnaast werd opgemerkt dat er voor mannen beperkte moge-
lijkheden zijn voor vervolgopvang. In het voorgaande werd al duidelijk dat manne-
lijke slachtoffers langer in de COSM zaten dan vrouwen en dat zoeken naar een 
woning een belangrijke reden was voor hun langere verblijf. Vrouwen die vanuit  
de COSM zelfstandig gingen wonen bleken ook lang in de opvang te verblijven; 
gemiddeld bijna even lang als de mannelijke slachtoffers die uitstroomden vanuit 
COSM Jade.38 Ook uit de interviews komt naar voren dat uitstroom naar zelfstandig 
wonen lastiger te realiseren is en daarom langer duurt dan doorstroom naar vervol-
gopvang. Een respondent van COSM ACM: 
 

‘Er zijn vrouwen die naar een zelfstandige woning doorstromen. En er zijn vrou-
wen die dat willen en die we dat afraden. Maar wij zeggen ook: “Jij mag naar een 
woning zoeken, maar wij blijven ook voor jou naar een opvangplek zoeken.” Want 
we kunnen niet een eeuwigheid wachten tot dat iemand een zelfstandige woning 
heeft.’  

 
Uit tabel 23 blijkt voorts dat maar weinig slachtoffers direct na het verblijf in de 
COSM terugkeerden naar het land van herkomst. Vijf van de negen slachtoffers  
die terugkeerden zijn afkomstig uit voormalige Oostbloklanden. Volgens de respon-
denten van de COSM-instellingen willen alleen slachtoffers uit voormalige Oostblok-
landen soms terug naar het land van herkomst. Een medewerker van COSM ACM 
merkte hierbij echter op dat teruggekeerde vrouwen uit deze landen soms na een 
half jaar al weer in Nederland zijn en opnieuw in een uitbuitingssituatie terecht-
komen.  

                                               
37 Zie bijlage 3 voor een overzicht van de instellingen waar slachtoffers naar doorstroomden. 
38  Vrouwen gemiddeld 26 weken (SD 12 weken, n=14); mannen gemiddeld 27 weken (SD 13 weken, n=10).  
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Tabel 24 toont het vervolgtraject van de buitenlandse slachtoffers na het verlaten 
van de reguliere opvangvoorziening. 
 
Tabel 24 Vervolgtraject van buitenlandse slachtoffers na crisisopvang en 

langduriger opvang 

 Crisisopvang Langduriger opvang 

Vervolgtraject N % N % 

Zelfstandig wonen  7 28 22 63 

Andere zorginstelling 4 16 2 6 

Interne doorstroom 13 52 1 3 

Inwonend 1 4 - - 

Terugkeer land van herkomst - - - - 

Onbekend - - 7 20 

Overig - - 3 9 

Totaal 25 100 35 100 

Noot: Het vervolgtraject is weergegeven voor slachtoffers die voor het einde van de onderzoeksperiode door- of uitstroomden.  

Bron: Vragenlijsten  

 
De meerderheid van de slachtoffers in de crisisopvang blijkt intern door te stromen 
naar een voorziening voor vervolgopvang. Van een deel van de cliënten is niet 
bekend wat het vervolgtraject was, maar voor zover bekend keerde geen enkele 
cliënt direct vanuit de reguliere opvang terug naar het land van herkomst.  

4.4 Knelpunten in door- en uitstroom  

4.4.1 Knelpunten in de COSM 

Gebrekkige doorstroom 
Eerder werd geconstateerd dat niet alle slachtoffers die bij CoMensha werden aan-
gemeld meteen in de opvang geplaatst konden worden. Volgens een respondent van 
CoMensha heeft dit te maken met knelpunten in de doorstroom naar vervolgopvang:  
 

‘De boel zit verstopt. Kijk hier [in de COSM] gaat het snel, drie maanden, maar in 
het vervolgtraject zitten mensen een half jaar of een jaar. Dus hier [doorstroom-
voorziening] moet het ook sneller doorstromen, zodat het vooraan weer kan 
doorlopen. (…) Dus de doorstroom in de eerste doorstroomvoorziening, die zit 
vast. Terwijl de COSM eigenlijk veel sneller door wil stromen. Dan loopt het over, 
kan niet verder.’  

 
Ook de respondenten van de COSM merkten op dat het lang duurt voordat slacht-
offers door kunnen stromen naar een voorziening voor vervolgopvang. Dit heeft 
volgens hen te maken met het feit dat reguliere instellingen terughoudend zijn in 
het opnemen van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Zo krijgen mede-
werkers nog wel eens te horen dat er bij een instelling een ‘B9-stop’ is. 
Volgens respondenten van de COSM is de onzekere verblijfsstatus één van de rede-
nen dat reguliere instellingen terughoudend zijn in het opnemen van slachtoffers 
met een B9-status. Een respondent van COSM ACM merkte op dat een groot deel 
van de mensenhandelzaken geseponeerd wordt. Zoals eerder is opgemerkt, bleek 
uit onderzoek van NRM (2012) dat in de periode 2006 tot en met 2010 21% van  
de strafzaken tegen mensenhandelaren tot een onvoorwaardelijk sepot leidde. De 
verblijfsrechtelijke status is dan onzeker en de kans bestaat dat slachtoffers terug 
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moeten keren naar het land van herkomst. Volgens de geïnterviewde is dit een 
knelpunt voor de opvanginstellingen omdat zij slachtoffers van mensenhandel niet 
op straat kunnen en willen zetten. Bovendien is het onduidelijk hoe de opvang van 
deze groep gefinancierd wordt wanneer slachtoffers de B9-status verliezen. Het 
juridische verhaal is complex en volgens respondenten van de COSM niet altijd 
bekend bij potentiële locaties voor vervolgopvang.  
Taalproblematiek is volgens respondenten van de COSM een tweede reden dat 
sommige reguliere instellingen terughoudend zijn in het opnemen van buitenlandse 
slachtoffers van mensenhandel. Bij reguliere instellingen wordt niet altijd met de 
tolkentelefoon gewerkt. Vrouwen die Nederlands of Engels spreken stromen daar-
door makkelijker door naar reguliere voorzieningen voor vervolgopvang (respondent 
COSM ACM). Door verschillende respondenten werd ook gewezen op de complexe 
achtergrond van de doelgroep. Zo merkte een respondent van COSM De Lucia op 
dat psychiatrische problematiek en traumatische ervaringen vaak contra-indicaties 
zijn voor begeleid wonen.  
Bovengenoemde knelpunten zijn aanleiding voor respondenten van de COSM om  
de verantwoordelijkheid voor de doorstroom ter discussie te stellen. Volgens een 
respondent van COSM De Lucia zijn de problemen rondom doorstroom verschoven 
van CoMensha naar de COSM. Met het accorderen van de aanbestedingen is de 
verantwoordelijkheid voor de doorstroom primair bij de COSM komen te liggen (EG-
aanbestedingsprocedure, 2009; Projectplan pilot, 2010). Reguliere instellingen kun-
nen op basis van contra-indicaties cliënten weigeren. De COSM heeft die mogelijk-
heid niet terwijl er volgens medewerkers wel relatief veel slachtoffers met complexe 
problematiek geplaatst worden. Een respondent van COSM De Lucia: 
 

‘[..] als bijvoorbeeld een [reguliere] opvanginstelling zei: “Nou we hebben iemand 
en ik stop ermee”, [dan] moest CoMensha zoeken naar een volgende opvang. Wij 
hebben bij de aanbesteding de plicht gekregen om zelf de doorstroom te regelen. 
Wat  natuurlijk heel lastig is omdat wij niet de connecties hadden. We hebben nu 
wel een groot netwerk opgezet, dat is iets wat nu wel beter loopt. Maar dan moet 
er wel plek zijn.’  

 
Problemen met uitstroom 
Het feit dat een deel van de slachtoffers langer dan drie maanden in de COSM ver-
bleef, werd door de respondenten ook in verband gebracht met problemen rondom 
de uitstroom naar zelfstandig wonen. Bij COSM Jade is de moeizame doorstroom 
naar vervolgopvang één van de redenen om toe te werken naar zelfstandig wonen. 
Een van de medewerkers merkte op dat als zij zich niet zouden richten op de zelf-
standigheid van de slachtoffers, er bijna geen verloop zou zijn vanuit COSM Jade. 
De uitstroom naar een zelfstandige woning verliep echter ook moeizaam omdat er 
voor de slachtoffers weinig betaalbare woningen beschikbaar waren. Gemeenten 
moeten ieder half jaar een vastgesteld aantal vergunninghouders binnen de ge-
meentegrenzen een woning aanbieden.39 Tot januari 2012 vielen slachtoffers van 
mensenhandel met een B9-status echter niet onder die taakstelling.40 COSM Jade is 
daarom de uitstroom van cliënten zelf gaan regelen (zonder gemeente) via kamer-
verhuur en via de woningcorporatie. Volgens respondenten van COSM ACM en 

                                               
39 www.coa.nl/ned/website/faq.asp?command=detail&r=3&menuid=15 
40 Om de uitstroom van slachtoffers met een B9-vergunning te verbeteren is deze groep per januari 2012 onder de 

‘taakstelling voor de huisvesting van verblijfshouders’ komen te vallen, als bedoeld in artikel 60a en volgende van 

de Huisvestingswet. Dit houdt in dat een gehuisvest slachtoffer meetelt voor deze taakstelling. De bijbehorende 

resultaatsverplichting voor gemeenten, zal naar verwachting de doorstroom uit de opvang verbeteren (Brief van 

de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer, dd 1 februari 2012, TK, 2011-2012, 28 638, nr. 72). 
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COSM De Lucia verblijven vooral slachtoffers van overige economische uitbuiting 
langer in de opvang dan nodig is. Het lange verblijf in de COSM levert onder deze 
groep veel fricties op. 

4.4.2 Knelpunten in de reguliere opvang 

Tijdens interviews bij de reguliere opvang kwamen grotendeels dezelfde knelpunten 
naar voren als bij de COSM. Verschillende respondenten wezen op een tekort aan 
beschikbare plaatsen in de vervolgopvang en een relatief lange wachttijd voor de 
ontvangst van verblijfsdocumenten. Daarnaast werd beperkt beschikbare woon-
ruimte genoemd – mede in verband met de tot voor kort beperkte rol van de ge-
meenten. Uit ten minste de helft van de interviews met reguliere instellingen blijkt 
dat slachtoffers van mensenhandel moeilijk of niet in aanmerking kwamen voor een 
urgentieverklaring voor huisvesting. In enkele gevallen lukte dat wel op grond van 
resocialisatie.41 Volgens de respondenten verblijven buitenlandse slachtoffers van 
mensenhandel als gevolg van hun onzekere verblijfsstatus en juridische procedures 
gemiddeld genomen langer in de reguliere opvang dan andere groepen zoals slacht-
offers van huiselijk geweld. Daarmee houden zij beschikbare bedden bezet.  
De respondenten van de reguliere opvang bevestigden dat bovengenoemde knel-
punten redenen zijn om terughoudend te zijn in het aannemen van buitenlandse 
slachtoffers van mensenhandel. De terughoudendheid komt tot uiting in het be-
schikbaar stellen van een beperkt aantal bedden voor slachtoffers van mensenhan-
del. Een respondent van de vrouwenopvang:  
 

‘We hebben dus nu per afdeling een quotum van twee slachtoffers van mensen-
handel. Om niet straks alleen maar slachtoffers mensenhandel [in de opvang te 
hebben], want de rest die stroomt wel door en dan komt er weer een B9-slacht-
offer. Maar dat betekent dus ook dat intern, vanuit de crisisopvang weer niet 
meer naar vervolgopvang doorgestroomd kan worden want dat is vol. Dus er 
moet dan steeds weer andere opvang gevonden worden (…) Er zitten dus ook 
mensen in de opvang en dus vooral dan vrouwen met kinderen die eigenlijk niet 
meer in de opvang zouden moeten zitten. Die hebben helemaal die begeleiding 
niet nodig. Dus dat is zonde van al die begeleidingsuren die dan daar niet voor 
gebruikt hoeven te worden.’  

4.5 Aangiftebereidheid 

4.5.1 Aantal aangiften en redenen om wel of geen aangifte te doen 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1, is voor buitenlandse slachtoffers zonder verblijfs-
vergunning de toegang tot voorzieningen vastgelegd in de zogenoemde B9-regeling. 
Op basis van die regeling dient de politie bij de geringste aanwijzing van mensen-
handel een vreemdeling te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte 
waarbij gedurende maximaal drie maanden gebruikgemaakt kan worden van een 
bedenktijd (B9/3.1, 3.2). De bedenktijd wordt gegeven, omdat slachtoffers van 
mensenhandel vaak pas na wat langere tijd hun ervaringen kunnen uiten. Tijdens de 
bedenktijd moeten zij beslissen of zij aangifte willen doen van mensenhandel of op 
andere wijze medewerking willen verlenen aan een strafrechtelijk opsporings- of 

                                               
41 Resocialisatie (terugkeer in de samenleving) kan voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld ex-daklozen, ex-

prostituees, ex-verslaafden) een reden zijn om in een gemeente voorrang (urgentie) te krijgen op andere 

woningzoekenden bij het zoeken naar een woning.  
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vervolgingsonderzoek. Gedurende deze bedenktijd wordt de verwijdering van het 
slachtoffer uit Nederland opgeschort. Wanneer het slachtoffer afziet van het doen 
van aangifte of het op andere wijze verlenen van medewerking aan een strafrech-
telijk opsporings- of vervolgingsonderzoek, wordt de opschorting van het vertrek 
opgeheven (B9/3.3). Het slachtoffer dient dan terug te keren naar het land van 
herkomst.  
De aangifte dan wel het op andere wijze verlenen van medewerking wordt ambts-
halve aangemerkt als een aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning B9 
(B9/4.1). De grond voor het verblijf komt te vervallen wanneer de strafzaak door 
het OM wordt geseponeerd, tegen de uitspraak van de rechtbank geen beroep is 
ingesteld dan wel het gerechtshof uitspraak heeft gedaan en hiertegen geen be- 
roep in cassatie is ingesteld (B9/8.1). Ieder slachtoffer dat onder de voorwaarden 
van de B9-regeling valt krijgt de bedenktijd aangeboden en mag gebruikmaken van 
opvangvoorzieningen.  
Mensenhandel is geen klachtdelict. Aangifte is dus niet noodzakelijk om een ver-
dachte te kunnen vervolgen. Toch wordt een aangifte in de praktijk vaak onontbeer-
lijk geacht voor een succesvolle vervolging van de verdachten. Uit het Jaarverslag 
van CoMensha (2010) blijkt dat het percentage slachtoffers – daarbij gaat het om 
alle geregistreerde slachtoffers, (zowel binnen als buiten de opvang) – dat aangifte 
doet licht stijgt: in 2009 deed 33% van de slachtoffers aangifte, in 2010 was dat 
40%. 
In tabel 25 wordt het aantal aangiften weergegeven onder slachtoffers van mensen-
handel in de COSM.  
 
Tabel 25 Aangifte van mensenhandel door slachtoffers in de COSM 

 ACM De Lucia Jade 

Aangifte N % N % N % 

Aangifte gedaan 55 80 61 90 20 87 

(Nog) geen aangifte gedaan 13 19 7 10 3 13 

Onbekend 1 1 - - - - 

Totaal 69 100 68 100 23 100 

Noot: In deze en de volgende tabel is het mogelijk dat slachtoffers die (nog) geen aangifte deden wel op een andere wijze 

medewerking verleenden aan het opsporings- of vervolgingsonderzoek. 

Bron: Begeleidingsplannen  

 
Het grootste deel van de slachtoffers in de COSM blijkt aangifte te doen.  
Redenen om wel of geen aangifte te doen zijn in de interviews aan de orde geko-
men. De helft van de respondenten bij de COSM merkt op dat buitenlandse slacht-
offers aangifte doen met het oog op de bijbehorende verblijfsstatus en voorzienin-
gen. Volgens een aantal respondenten speelt bij een deel van de slachtoffers ook  
de behoefte aan rechtvaardigheid een rol. De redenen waarom slachtoffers geen 
aangifte doen waren niet in alle gevallen bekend, maar voor zover wel ging het om 
de volgende zaken: 
• Het slachtoffer zit nog in de bedenktijd /wil nog geen aangifte doen (9x); 
• Aangifte is nog niet gedaan, maar zal wel plaatsvinden (2x) (in een geval was de 

datum al gepland); 
• Diverse andere redenen die elk maar een keer werden genoemd, zijn: het slacht-

offer is terug naar het land van herkomst, vermist, hoogzwanger, of te angstig. 
Verder werd in een geval geen aangifte gedaan omdat het misbruik binnen het 
huwelijk plaatsvond en het slachtoffer geen aangifte wil doen tegen haar echt-
genoot. In een ander geval was sprake van psychiatrische problematiek en een 
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niet waarheidsgetrouw verhaal. In een laatste geval ten slotte nam de politie de 
aangifte niet op omdat de uitbuiting in Italië plaats had gevonden.   

 
In tabel 26 is weergegeven hoeveel slachtoffers in de reguliere opvang aangifte 
deden van mensenhandel.  
 
Tabel 26 Aangifte van mensenhandel door buitenlandse slachtoffers in de 

reguliere opvang 

 Crisisopvang Langduriger opvang Totaal 

Aangifte N % N % N % 

Aangifte gedaan 44 85 78 94 122 90 

(Nog) geen aangifte gedaan 2 4 3 4 5 4 

Onbekend 6 12 2 2 8 6 

Totaal 52 100 83 100 135 100 

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten  

 
Uit de gegevens blijkt dat ook het overgrote deel van de buitenlandse slachtoffers in 
de reguliere opvang aangifte deed. Redenen om wel of geen aangifte te doen zijn 
ook in de interviews bij de reguliere opvang aan de orde gekomen. Meer dan de 
helft van de respondenten bij de reguliere instellingen noemde ten aanzien van de 
buitenlandse slachtoffers de bijbehorende verblijfsstatus en voorzieningen als reden 
voor het doen van aangifte. Volgens deze respondenten speelt bij een deel van de 
(Nederlandse en buitenlandse) slachtoffers de behoefte aan rechtvaardigheid even-
eens een rol.  
Redenen waarom slachtoffers geen aangifte doen, voor zover bekend: cliënt wil wel 
aangifte doen maar spreekt geen Nederlands en is onzeker omdat ze niet weet 
welke instanties te benaderen (1); angst voor stress voor het ongeboren kind (1); 
de cliënt wilde niet en sprak pas later over haar slachtofferschap van een loverboy 
(1). Angst voor represailles van de mensenhandelaar(s) is volgens de meerderheid 
van de respondenten bij de COSM en een deel van de respondenten bij de reguliere 
instellingen ook een reden om te twijfelen over het doen van aangifte. Bij buiten-
landse slachtoffers gaat het dan vooral om angst voor bedreiging richting familie-
leden in het land van herkomst.  

4.5.2 Aangiften onder Nederlandse slachtoffers 

Zoals eerder opgemerkt, is voor Nederlandse slachtoffers de toegang tot de vrou-
wenopvang en de maatschappelijke opvang geregeld in de Wmo. Dit betekent dat 
voor deze groep de instroom in de opvang niet gekoppeld is aan een bedenktijd of 
het doen van aangifte. Ook hoeven zij om langdurig van de voorzieningen gebruik  
te kunnen maken niet mee te werken aan de opsporing en vervolging van daders, 
zoals wel het geval is voor buitenlandse slachtoffers zonder een verblijfsstatus. Res-
pondenten die met Nederlandse slachtoffers te maken hebben gehad merkten op 
dat de aangiftebereidheid onder hen lager is. Volgens een respondent in de maat-
schappelijke opvang valt dit te verklaren vanuit de dreiging die uitgaat van de men-
senhandelaren. Deze is bij Nederlandse slachtoffers, die vaak te maken hebben 
gehad met loverboy-problematiek, meer prominent aanwezig dan bij buitenlandse 
slachtoffers. Een respondent van CoMensha onderschrijft dit en stelt dat het doen 
van aangifte vooral een knelpunt is bij Nederlandse slachtoffers: 
 

‘Een van de doelstellingen van de categorale opvang was aangiftebereidheid ver-
hogen. En veiligheid garanderen. En snel doorplaatsen. Nou, aangiftebereidheid, 
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als je cijfers zou vergelijken, hoeveel slachtoffers uit andere landen die een ver-
blijfsvergunning nodig hebben om hier te blijven, die doen altijd aangifte. Dus  
de [stijging in] aangiftebereidheid had denk ik moeten zitten in de Nederlandse 
slachtoffers. En die zie je niet zo terug in de categorale opvang.’  

 
Bijlage 2 bevat cijfers over de aangiftebereidheid in de (crisis)opvang voor meisjes 
en jonge vrouwen. De meerderheid van de slachtoffers in deze voorzieningen heeft 
de Nederlandse nationaliteit (n=35; 73%). Een minderheid van de slachtoffers in die 
voorzieningen (n=17; 35%) deed aangifte van mensenhandel. 

4.6 Conclusies 

De belangrijkste conclusies met betrekking tot doorstroom, uitstroom en aangifte-
bereidheid zijn: 
• Mannelijke slachtoffers verblijven langer in de COSM dan vrouwelijke slachtoffers. 

De overgrote meerderheid van de mannen en ongeveer de helft van de vrouwen 
verblijft langer dan drie maanden in de opvang. 

• Meest genoemde redenen voor langer verblijf van vrouwelijke slachtoffers in de 
COSM zijn een lange wachttijd voor vervolgopvang en overige hulpbehoeften, 
bijvoorbeeld rondom zwangerschap en gezondheid. 

• Meest genoemde redenen voor langer verblijf van mannelijke slachtoffers in de 
COSM zijn verblijfsrechtelijke/administratieve problemen en wachttijden voor 
zelfstandige woonruimte. 

• De meeste vrouwen stromen uit de COSM door naar een andere zorginstelling,  
de meeste mannen stromen uit naar een zelfstandige woning. 

• De verblijfsduur in de reguliere crisisopvang is in bijna de helft van de gevallen 
langer dan drie maanden. 

• Redenen voor een langer verblijf in de reguliere opvang zijn vooral het zoeken 
naar een woning, wachten op doorstroom naar vervolgopvang (vanuit de crisis-
opvang) en verblijfsrechtelijke en administratieve problemen. 

• Vanuit de reguliere crisisopvang stroomt de meerderheid van de slachtoffers 
intern door naar een voorziening voor vervolgopvang, of naar een andere zorg-
instelling.  

• De COSM en de reguliere opvang ervaren vergelijkbare knelpunten in de door- en 
uitstroom van slachtoffers: gebrek aan vervolgopvang (mede in verband met de 
onzekere verblijfsstatus van de slachtoffers) en gebrek aan uitstroommogelijk-
heden naar zelfstandige woonruimte – mede doordat huisvesting van slachtoffers 
van mensenhandel met een B9-vergunning tot begin 2012 geen deel uitmaakte 
van de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders.  

• Een doel van de COSM was een verhoogde bereidheid van slachtoffers om aan-
gifte te doen van mensenhandel of anderszins mee te werken aan opsporing en 
vervolging van daders. Het overgrote deel van de slachtoffers in de COSM blijkt 
aangifte van mensenhandel te doen. In hoeverre slachtoffers daartoe eerder be-
reid zijn als gevolg van hun verblijf in de COSM is de vraag: de aangiftebereidheid 
is onder buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang ook hoog.  

• Nederlandse slachtoffers doen in mindere mate aangifte. 
• Voor buitenlandse slachtoffers is de toegang tot een verblijfsstatus en voorzienin-

en een belangrijke overweging om aangifte te doen. Ook de behoefte aan recht-
vaardigheid speelt bij sommigen een rol.  
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5 Conclusies en discussie 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan of de pilot Categorale Opvang voor 
Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) beantwoordt aan de doelen die daaraan 
gesteld zijn. 
Daarbij gaat het om: 
• slachtoffers snel plaatsen in een veilige opvang om daarmee de uitbuiting te 

stoppen; 
• methodiekontwikkeling; 
• inzicht in de aard en omvang van de behoeften van de doelgroep;  
• betere doorstroom uit de opvang; 
• vergrote bereidheid om mee te werken aan opsporing en vervolging van daders.  
 
Figuur 3 bevat het doelenschema dat werd gebaseerd op de beleidsdocumenten 
over de pilot (zie hoofdstuk 1). 
 
Figuur 3 Doelenschema voor pilot COSM 

Probleem: opvangcapaciteit, beperkte aansluiting reguliere opvang, lage aangiftebereidheid 
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Op basis van dit schema en de verwachting van de Task Force Mensenhandel dat de 
pilot inzicht zou opleveren in kenmerken van geïdentificeerde slachtoffers, zijn een 
aantal onderzoeksvragen geformuleerd over de werkwijze van de pilot en de daar 
opgevangen slachtoffers. Om de bevindingen in perspectief te plaatsen, zijn tevens 
vragen geformuleerd over de reguliere opvang. In dit slothoofdstuk worden de 
onderzoeksvragen beantwoord en worden conclusies getrokken over de mate waarin 
de doelen van de COSM zijn bereikt. Daarbij wordt ook gerefereerd aan een recent 
afgesloten WODC-onderzoek naar ervaringen met categorale opvang in vier andere 
Europese landen: België, Italië, Spanje en Tsjechië (hierna: ‘vierlandenonderzoek’; 
Kulu-Glasgow et al., 2012). Tot slot wordt een aantal aandachtspunten voor even-
tueel toekomstig onderzoek besproken. 

5.1 Belangrijkste bevindingen en knelpunten 

Aanmelding, registratie en plaatsing 
Hoe is de werkwijze voor wat betreft de (centrale) aanmelding, plaatsing en regis-
tratie van slachtoffers?  
Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel worden gemeld bij CoMensha – deze 
instelling draagt tevens zorg voor de registratie en de coördinatie van de (eerste) 
opvang.42 Nederland wijkt daarmee af van de situatie in de landen uit het ‘vier-
landenonderzoek’, die geen van allen een centraal systeem van registratie of plaat-
sing kennen (Kulu-Glasgow et al., 2012).  
Volgens gegevens van CoMensha was direct na aanvang van de COSM het aantal 
slachtoffers op de wachtlijst voor opvang laag, daarna nam het aantal slachtoffers 
op deze lijst weer toe. Het bestaan van een wachtlijst op enig moment, hoeft echter 
niet te betekenen dat er op dat moment geen plek was in de COSM. Gedurende de 
pilot zijn de toelatingscriteria voor de COSM namelijk aangescherpt. De COSM heeft 
zich daarmee ontwikkeld tot een crisisopvang voor vooral buitenlandse slachtoffers 
van mensenhandel die net uit de uitbuitingssituatie komen of pas in de bedenktijd 
zitten. 
 
Omvang en samenstelling doelgroep 
Hoe is de COSM ingericht voor wat betreft het aantal opvangplaatsen en de samen-
stelling van de doelgroep?  
De opvangplaatsen voor de COSM werden na een aanbestedingsprocedure onder-
gebracht bij drie instellingen; samen hadden zij plaats voor 50 slachtoffers van 
mensenhandel. In de periode vanaf de start van de pilot tot en met eind september 
2011, vingen de drie instellingen samen in totaal 154 vrouwelijke en 23 mannelijke 
slachtoffers op (inclusief geruilde cliënten). De overgrote meerderheid van deze 
slachtoffers kwam van buiten Europa en verbleef minder dan een jaar in Nederland. 
De samenstelling van deze groep slachtoffers was heterogeen wat betreft nationa-
liteit. Bij binnenkomst zat het grootste gedeelte van hen in de bedenktijd; bij ver-
trek was de meerderheid van de slachtoffers in het bezit van een verblijfsvergun-
ning. Het grootste gedeelte van de slachtoffers had te maken gehad met seksuele 
uitbuiting. Er werden weinig Nederlandse slachtoffers in de COSM opgevangen. Ook 
de samenstelling van de groep slachtoffers in de categorale opvang in de landen uit 
het ‘vierlandenonderzoek’ is divers in termen van nationaliteit. Net als in Nederland 
komen binnenlandse slachtoffers in België en Italië niet of nauwelijks in de catego-
rale opvang terecht (Kulu-Glasgow et al., 2012).  
 

                                               
42 Dit doet CoMensha zowel voor de reguliere opvang als voor de COSM. 
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Hulpbehoeften van slachtoffers en begeleiding bij hulpvragen 
Welke hulpvragen hebben slachtoffers gedurende het verblijf in de COSM?  
Veel voorkomende hulpvragen waren: ondersteuning bij het zoeken naar huisves-
ting en begeleiding bij juridische procedures en financiën. Ook hulpvragen op het 
gebied van psychisch en lichamelijk welbevinden werden relatief vaak genoemd; 
deze laatste typen vragen bleken echter vaker voor te komen onder vrouwelijke 
slachtoffers dan onder mannelijke slachtoffers. Een belangrijke bevinding is verder 
dat mannelijke slachtoffers van overige economische uitbuiting minder behoefte 
lijken te hebben aan opvang en begeleiding, in het bijzonder wanneer zij financieel 
verantwoordelijk zijn voor familieleden in het land van herkomst. Deze groep heeft 
vaak wel hulpvragen over juridische en administratieve zaken, financiën, en huis-
vesting, maar wil vooral zo snel mogelijk weer aan het werk. Ook uit eerder onder-
zoek bleek dat slachtoffers die financieel verantwoordelijk zijn voor hun partner, 
kinderen of andere familieleden, om die reden af kunnen zien van opvang (Brunov-
skis & Surtees, 2007). Bij mannen kan ook meespelen dat zij zichzelf niet als slacht-
offer zien (Rosenberg, 2010; Surtees, 2008). Een conclusie die uit het voorgaande 
kan worden getrokken, is dat voor een deel van de mannelijke slachtoffers van 
overige economische uitbuiting zelfstandig wonen met ambulante hulpverlening 
beter aansluit bij de hulpbehoeften.  
 
Wat wordt gedaan aan de psychosociale zorg en juridische begeleiding in de COSM?  
Bij een van de COSM-instellingen blijkt een sociale vaardigheidstraining te zijn op-
gezet voor de slachtoffers, daarnaast was er in samenwerking met de GGZ een 
preventiegroep opgericht. Diagnostiek en psychotherapie waren geen onderdeel van 
het hulpverleningsaanbod in de drie COSM-instellingen.43  
De juridische begeleiding in de COSM blijkt onder andere te bestaan uit het geven 
van voorlichting over de rechten en plichten die verbonden zijn aan de B9-proce-
dure. Daarnaast worden slachtoffers voorbereid op het doen van aangifte – voor 
zover zij dat nog niet gedaan hebben, en worden zij in contact gebracht met ge-
specialiseerde advocaten. De juridische en administratieve ondersteuning neemt 
volgens de medewerkers veel tijd in beslag. Daarbij wordt onder andere gewezen  
op het onderhouden van contacten met de politie, advocaten en de IND en het 
regelen van verblijfsdocumenten (bijvoorbeeld het zogenoemde B9-pasje). Volgens 
de medewerkers blijft er door dit soort praktische taken soms weinig tijd over voor 
de psychosociale begeleiding van de slachtoffers, mede doordat niet alle externe 
contacten goed op de hoogte zijn van alle mensenhandelgerelateerde wet- en 
regelgeving.  
Een onderzoek onder elf staten rond de Baltische Zee, leidde tot vergelijkbare be-
vindingen: diverse begeleiders van zowel overheidsorganisaties als NGO’s gaven 
aan dat veel tijd verloren gaat door het ontbreken van heldere procedures en on-
bekendheid met, of verkeerde interpretaties van, regelingen voor slachtoffers. Goe-
de oplossingen bleken daar vaak af te hangen van persoonlijke contacten (Sidoti, 
2010). Ook personen die zich bezig houden met de bestrijding van mensenhandel 
blijken vaak onzeker te zijn over de juiste interpretatie van wettelijke regels, be-
leidsaanbevelingen, terminologie of specifieke maatregelen ter ondersteuning van 
slachtoffers (Craggs & Martens, 2010). Dergelijke knelpunten resulteren niet alleen 
in tijdsdruk; de noodzaak om als categorale opvang samen te werken met andere 
organisaties die niet altijd goed op de hoogte zijn van mensenhandelkwesties, kan 
ertoe leiden dat slachtoffers verkeerd geïnformeerd worden (Kulu-Glasgow et al., 
2012).  

                                               
43 Diagnostisch, (psychologisch) onderzoek was oorspronkelijk wel onderdeel van de aanbestedingsprocedure, maar 

is later komen te vervallen. 
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Wat wordt er in de COSM gedaan aan de zorg en begeleiding richting doorstroom 
naar vervolgopvang, uitstroom naar zelfstandig wonen en terugkeer naar het land 
van herkomst?  
Onderdeel van de begeleiding in de COSM is een gesprek over terugkeer; de meeste 
slachtoffers willen echter niet terug naar het land van herkomst. In de praktijk 
wordt daarom toegewerkt naar doorstroom naar vervolgopvang of uitstroom naar 
zelfstandig wonen. Het vervolgtraject dat wordt ingezet hangt af van de mogelijk-
heden en de wensen van het slachtoffer. Wegens een tekort aan beschikbare woon-
ruimte, is uitstroom echter niet altijd mogelijk op het moment dat slachtoffers daar 
klaar voor zijn.  
 
Methodiekontwikkeling en veiligheid 
Wat wordt in de COSM gedaan aan methodiekontwikkeling en in hoeverre worden  
er maatregelen getroffen om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen? 
In de begeleiding van de slachtoffers wordt gewerkt met individuele begeleidings-
plannen, gebaseerd op het zogenoemde ‘8-fasenmodel’. Het betreft een bestaand 
model voor hulpverlening dat in de loop van de tijd is aangepast aan de behoeften 
van de slachtoffers en dat erop gericht is hen de grip op hun eigen leven weer zo 
veel mogelijk terug te geven. Er is in de COSM geen specifieke methodiek ontwik-
keld voor de doelgroep.  
In de drie COSM-instellingen zijn verschillende maatregelen getroffen om de veilig-
heid van de slachtoffers en het personeel te waarborgen. In de praktijk bleek er 
echter weinig sprake te zijn van bedreiging door mensenhandelaren en was de 
veiligheid zelden in het geding. Gezien de achtergrond van de doelgroep en de 
mogelijke betrokkenheid van criminele mensenhandelnetwerken is het bieden van 
een veilige plek, net als in Nederland, een erg belangrijke doelstelling van de cate-
gorale opvang in de landen uit het ‘vierlandenonderzoek’ (Kulu-Glasgow et al., 
2012). Er zijn overeenkomsten in de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen: 
het geheim houden van adressen, plaatsing van slachtoffers buiten de regio waar  
de uitbuiting plaatsvond, beperkingen wat betreft bezoek, beperkingen in telefoon-
gebruik en videobewaking komen zowel in Nederland als in deze landen voor. Op-
merkelijk is dat ook uit het ‘vierlandenonderzoek’ bleek dat daadwerkelijke bedrei-
ging door mensenhandelaren weinig voorkomt. Sommige van de buitenlandse 
categorale opvanginstanties treffen dan ook geen veiligheidsmaatregelen (ibid.). 
Wellicht is het voor de daders minder riskant en lucratiever om nieuwe slachtoffers 
te werven dan om eerder uitgebuite slachtoffers weg te halen uit de opvang.  
Volgens de medewerkers in de COSM ervaren slachtoffers wel onveiligheidsgevoe-
lens en maken zij zich zorgen om de veiligheid van familieleden in het land van 
herkomst. Ook dat komt overeen met de bevindingen uit het eerder genoemde 
‘vierlandenonderzoek.’  
 
Doorstroom en uitstroom 
Hoe lang verblijven slachtoffers gemiddeld in de COSM en hoe ziet de doorstroom 
en uitstroom eruit?  
Opvang in de COSM was vooral bedoeld voor de eerste drie maanden. Bijna de helft 
van de vrouwelijke slachtoffers blijkt binnen drie maanden de COSM te hebben 
verlaten. Het leeuwendeel van de mannelijke slachtoffers verbleef langer dan drie 
maanden in de opvang; voor meer dan de helft van hen was de verblijfsduur zelfs 
langer dan zes maanden.  
De meeste vrouwelijke slachtoffers uit de COSM stroomden door naar een andere 
zorginstelling (bijvoorbeeld een Blijf van mijn Lijf huis of begeleid wonen) terwijl de 
meerderheid van de mannelijke slachtoffers zelfstandig ging wonen na hun verblijf 
in de COSM. Volgens medewerkers heeft dit mede te maken met het beperkt aantal 
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voorzieningen voor vervolgopvang voor mannelijke slachtoffers. Ook het feit dat 
mannelijke slachtoffers van overige economische uitbuiting niet altijd behoefte lijken 
te hebben aan opvang en mannelijke slachtoffers zich, zoals eerder is aangegeven 
(Rosenberg, 2010; Surtees, 2008), niet altijd slachtoffer voelen kan een rol spelen. 
Slechts een klein percentage van de buitenlandse slachtoffers keerde direct na het 
verblijf in de COSM terug naar het land van herkomst.  
Voor vrouwelijke slachtoffers vormden problemen rondom de doorstroom naar ver-
volgopvang de voornaamste reden voor een langer verblijf. Er lijkt een tekort te zijn 
aan voorzieningen voor vervolgopvang, mede door het feit dat verschillende regu-
liere instellingen een beperkt aantal buitenlandse slachtoffers van mensenhandel 
opnemen (zie ook NRM, 2004). Volgens respondenten van de reguliere opvang is de 
reden voor de beperkte opname van deze groep dat zij als gevolg van de onzekere 
verblijfsstatus en langlopende juridische procedures gemiddelde genomen langer in 
de opvang verblijven dan overige groepen als slachtoffers van huiselijk geweld. 
Daarmee houden zij plekken bezet voor andere groepen. Ook uit eerder onderzoek 
van Wolf et al. (2003) naar de instroom van vrouwen in de vrouwenopvang, blijkt 
dat een onzekere verblijfsstatus als exclusiecriterium wordt gehanteerd, naast ver-
slavingsproblemen en ernstige psychische problematiek. Bij de meeste van deze 
instellingen wordt bij aanmelding expliciet gevraagd naar de verblijfsstatus van 
potentiële cliënten. Voor een derde van de instellingen is een onzekere verblijfs-
status voldoende reden om een cliënt af te wijzen, iets meer dan een tiende deel is 
hierover ambivalent. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat driekwart van de instellingen 
slachtoffers van mensenhandel als een lastige groep voor de opvang ervaart. Daarin 
is Nederland geen uitzondering. Zo blijkt dat sommige opvangcentra voor slacht-
offers van huiselijk geweld in de Verenigde Staten geen slachtoffers van mensen-
handel opnemen uit veiligheidsoverwegingen en in verband met de specifieke be-
hoeften van deze slachtoffers.44 
Ten tijde van het onderzoek was de uitstroom vanuit de COSM naar zelfstandig 
wonen ook een knelpunt. Voor mannelijke slachtoffers was het wachten op een 
zelfstandige woning, naast verblijfsrechtelijke en administratieve knelpunten een 
belangrijke reden voor een langer verblijf. Gemeenten moeten ieder half jaar een 
vastgesteld aantal vergunninghouders binnen de gemeentegrenzen een woning 
aanbieden maar tot januari 2012 vielen slachtoffers van mensenhandel met een  
B9-status niet onder die taakstelling. Ook uit het ‘vierlandenonderzoek’ blijkt dat  
het moeilijk is om huisvesting te vinden voor slachtoffers die de categorale opvang 
verlaten (Kulu-Glasgow et al., 2012).  
 
Aangiftebereidheid 
In hoeverre doen slachtoffers in de COSM aangifte van mensenhandel? En wat voor 
redenen hebben de slachtoffers volgens de medewerkers in de opvang voor het wel 
of niet doen van aangifte?  
Meer dan 80% van de slachtoffers in de COSM deed aangifte. Hierbij dient echter 
aangetekend te worden dat in de COSM vooral buitenlandse slachtoffers verbleven. 
Volgens medewerkers is de toegang tot de verblijfsstatus en voorzieningen voor 
buitenlandse slachtoffers een belangrijke reden om aangifte te doen, naast een 
behoefte aan rechtvaardigheid.  

                                               
44  Anti-Human Trafficking Task Force Strategy and Operations e-Guide’, United States Bureau of Justice Assistance 

and the Office for Victims of Crime (www.ovcttac.gov, geraadpleegd op 11 december 2012).  
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5.2 Overeenkomsten en verschillen tussen de COSM en de reguliere 
opvang 

Om de bevindingen met betrekking tot de COSM in een breder perspectief te plaat-
sen is waar mogelijk een vergelijking gemaakt met de reguliere opvang. Dat levert 
overeenkomsten en verschillen op die hieronder worden aangestipt. 
 
Overeenkomsten 
Het belangrijkste doel van de begeleiding in zowel de COSM als de reguliere opvang 
is het werken aan weerbaarheid van het slachtoffer. Dat geldt ook voor de NGO’s 
die categorale opvang bieden in België, Italië, Spanje en Tsjechië (Kulu-Glasgow et 
al., 2012). 
De onzekere verblijfsstatus van slachtoffers van mensenhandel is zowel in de COSM 
als in de reguliere opvang een knelpunt in de begeleiding; de juridische procedures 
kosten veel tijd en toekomstgericht werken is lastig omdat het niet zeker is of een 
slachtoffer wel in Nederland kan blijven. Ook uit het ‘vierlandenonderzoek’ bleek  
dat medewerkers in de categorale opvang het lastig vinden om toe te werken naar 
integratie terwijl de slachtoffers het risico lopen op een gegeven moment het land  
te moeten verlaten (Kulu-Glasgow et al., 2012).  
In de COSM en in de reguliere opvang wordt met slachtoffers gesproken over de 
mogelijkheid om terug te keren naar het land van herkomst. Bij beide typen opvang 
blijkt echter dat slachtoffers over het algemeen niet terug willen keren naar het land 
van herkomst. 
Zowel in de COSM als in de reguliere opvang, worden maatregelen getroffen om de 
veiligheid van de slachtoffers en het personeel te waarborgen. In beide typen op-
vang wordt echter opgemerkt dat er geen concrete ervaringen zijn met bedreiging 
van handelaren. 
Bijna de helft van de vrouwelijke slachtoffers en de overgrote meerderheid van de 
mannelijke slachtoffers verblijft langer dan drie maanden in de COSM. Ook in de 
reguliere crisisopvang verblijft bijna de helft van de slachtoffers langer dan drie 
maanden. Zowel in de COSM als in de reguliere opvang wordt een langer verblijf in 
verband gebracht met juridische en administratieve vertraging, beperkte beschik-
baarheid van vervolgopvang en knelpunten bij uitstroom naar zelfstandig wonen.  
De beperkte beschikbaarheid van voorzieningen voor vervolgopvang houdt verband 
met het beperkt aantal opvangplekken dat de reguliere opvang beschikbaar stelt 
voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.  
Het overgrote deel van de slachtoffers in de COSM en in de reguliere opvang doet 
aangifte van mensenhandel. In beide typen opvang wordt opgemerkt dat de bij-
behorende verblijfsstatus en voorzieningen een reden is voor buitenlandse slacht-
offers om aangifte te doen, naast een behoefte aan rechtvaardigheid. 
 
Verschillen 
De COSM heeft zich ontwikkeld als een crisisopvang voor vooral buitenlandse slacht-
offers van mensenhandel. De reguliere opvang biedt ook voorzieningen voor ver-
volgopvang, maar neemt in de regel een beperkt aantal buitenlandse slachtoffers 
van mensenhandel op. 
Medewerkers in de COSM zijn nauw betrokken bij de juridische procedures van  
de slachtoffers. De meeste reguliere instellingen vangen in vergelijking met de 
COSM een relatief kleine groep slachtoffers op; volgens medewerkers in een aan- 
tal van deze instellingen is de kennis over de B9-regeling daardoor niet actueel of 
zijn er maar een aantal medewerkers in dienst die op de hoogte zijn van de rege-
ling.  
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In overeenstemming met de aangescherpte voorwaarden verblijven in de COSM 
vooral buitenlandse slachtoffers die nog geen jaar in Nederland zijn. Bij binnen-
komst zit het grootste gedeelte van deze slachtoffers in de bedenktijd; het leeuwen-
deel van de buitenlandse slachtoffers in de reguliere opvang is langer dan een jaar 
in Nederland en heeft bij instroom al een verblijfsvergunning. 
Anders dan de COSM kan een aantal reguliere instellingen voor diagnostisch onder-
zoek een beroep doen op interne diensten (bijvoorbeeld de eigen psychologische 
staf). Deze zullen overigens niet alle gespecialiseerd zijn in de doelgroep slachtoffers 
van mensenhandel. 

5.3 Concluderend: zijn de doelstellingen bereikt? 

In hoeverre zijn de doelen die aan de COSM zijn gesteld bereikt? Op basis van de 
onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• In overeenstemming met de doelstellingen zijn er meer opvangplekken gecreëerd 

voor slachtoffers van mensenhandel. Mede door de aangescherpte voorwaarden 
voor opvang in de COSM en het beperkt aantal plekken dat in de reguliere opvang 
beschikbaar is, blijft er echter een wachtlijst bestaan voor de opvang van slacht-
offers van mensenhandel; 

• In de COSM wordt aandacht besteed aan zowel doorstroom en uitstroom als 
terugkeer naar het land van herkomst. Begeleiding richting terugkeer is echter 
nauwelijks aan de orde omdat de meeste slachtoffers niet terug willen naar het 
land van herkomst; 

• Opvang in de COSM was vooral bedoeld voor de eerste drie maanden. Veel 
slachtoffers verblijven echter langer in de COSM omdat er geen doorstroom of 
uitstroom voorzieningen beschikbaar zijn. Het is de vraag wie in het vervolg ver-
antwoordelijk moet zijn voor de organisatie van de doorstroom naar vervolg-
opvang. Voorheen was CoMensha verantwoordelijk voor de doorplaatsing van 
slachtoffers. Met het accorderen van de aanbestedingen is de COSM primair ver-
antwoordelijk geworden voor de doorstroom van slachtoffers. De problematiek 
rondom de organisatie van de doorstroom is daarmee meer bij de COSM komen 
te liggen. De nieuwe taakverdeling heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat  
er bij de COSM meer kennis is over de behoeften van een cliënt. Zij kunnen dus 
beter vaststellen wat de cliënt in het vervolgtraject nodig heeft. Een nadeel is dat 
medewerkers veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar vervolgopvang.  

• In de COSM is binnen het kader van het aangepaste 8-fasenmodel gewerkt met 
individuele begeleidingsplannen. Anders dan bedoeld is er geen specifieke metho-
diek ontwikkeld voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhan-
del. Gezien de diversiteit van de doelgroep qua kenmerken, achtergrond en uit-
buitingservaringen, en de diversiteit van hun behoeften, is het werken met een 
individuele gefaseerde benadering wellicht ook het meest passend (zie ook IOM, 
2007; Surtees, 2007). Ook in België, Italië, Spanje en Tsjechië wordt in de cate-
gorale opvang begeleiding op maat aangeboden nadat daar samen met de cliënt 
individuele plannen voor zijn gemaakt (Kulu-Glasgow et al., 2012). 

• In overeenstemming met de doelstellingen, worden slachtoffers in de COSM indi-
vidueel begeleid door medewerkers met kennis over de juridische (verblijfs- en 
strafrechtelijke) procedures. Mede door alle juridische en administratieve regel-
zaken wordt de werkdruk als hoog ervaren; 

• Er is in de aanbesteding veel nadruk gelegd op veilige opvang, dienovereenkom-
stig zijn er verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen in de COSM. In de 
praktijk blijkt echter dat er weinig concrete bedreiging is en de veiligheid van 
slachtoffers en personeel zelden in het geding is. 
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• De COSM had als doel de bereidheid om mee te werken aan de opsporing en 
vervolging van handelaren te vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat de aangifte-
bereidheid van in de COSM opgevangen slachtoffers groot is. Dat geldt echter ook 
voor buitenlandse slachtoffers die in de reguliere opvang terecht kwamen. De 
grote aangiftebereidheid lijkt meer samen te hangen met het feit dat medewer-
king aan opsporing en vervolging van daders gekoppeld is aan rechten op verblijf 
en opvang in Nederland, dan met de opvang en begeleiding in de COSM. 

• Verder was de verwachting van de Task Force Mensenhandel dat de pilot inzicht 
zou opleveren in kenmerken van geïdentificeerde slachtoffers. In navolging van 
deze doelstelling, zijn in dit rapport enkele achtergrondkenmerken gerapporteerd 
van slachtoffers in de COSM (en de reguliere opvang). Een knelpunt hierbij is dat 
verschillende uitvoeringsorganisaties slechts enkele kenmerken van slachtoffers 
registreren en cijfers niet altijd eenduidig zijn. Om meer inzicht te krijgen in het 
complete hulpverleningstraject, en dubbeltellingen uit te kunnen sluiten, is het 
belangrijk dat uitvoeringsorganisaties in hun registratie precies bijhouden hoeveel 
slachtoffers zij hebben opgevangen, in welke periode en wat de achtergrondken-
merken zijn van deze slachtoffers. Centrale sturing daarin is belangrijk om ervoor 
te zorgen dat de registratie bij de verschillende instellingen op dezelfde wijze 
plaatsvindt 

5.4 Aandachtspunten voor vervolgonderzoek 

Tot slot worden enkele aandachtspunten genoemd voor vervolgonderzoek. In dit 
onderzoek is niet met slachtoffers zelf gesproken omdat dit voor hen als te belas-
tend werd ervaren. Slachtoffers van mensenhandel vormen een kwetsbare groep. 
Door ervaringen in het land van herkomst en/of de mensenhandel situatie staat een 
deel van de slachtoffers wantrouwend tegenover anderen, bovendien hebben zij 
soms last van fysieke en psychische gezondheidsklachten (Zimmerman et al., 
2006). Cliënten en hulpverleners kunnen echter verschillende ideeën hebben over 
de noodzakelijke begeleiding (zie bijvoorbeeld Van Dijk, Hoekstra & Nieuwenhout, 
2010; Wolf et al., 2006). Een aanbeveling is daarom om in vervolgonderzoek ook 
met de slachtoffers zelf te spreken. Ook zou het interessant zijn om na te gaan hoe 
het slachtoffers na verloop van tijd vergaat en of er sprake is van revictimisatie 
(opnieuw slachtoffer worden). 
Verder is het om effecten te kunnen meten van verschillende typen opvang of speci-
fieke hulpverleningsprogramma’s, noodzakelijk om de situatie van slachtoffers voor 
en na de interventie te vergelijken met die van één of meer vergelijkbare controle-
groepen. Hiervoor zouden slachtoffers in principe willekeurig toegewezen moeten 
worden aan verschillende opvanglocaties of hulpverleningsprogramma’s. Het kan 
echter lastig zijn om dit te realiseren omdat instellingen verschillende toelatings-
criteria hanteren en slachtoffers om veiligheidsredenen niet overal geplaatst kunnen 
worden. 
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Summary 

Evaluation of the pilot on categorical accommodation and 
assistance for victims of trafficking in human beings 
 
 
Research background  
 
In response to a shortage of suitable shelter facilities, the Dutch government started 
a pilot project on categorical accommodation and assistance (CAA) for victims of 
trafficking in human beings (THB). The pilot was officially launched in June 2010,  
for the duration of two years, and offered specialised housing and assistance for fifty 
adult victims of THB, among three institutions.45 The main objective of the pilot was 
to accommodate the victims’ immediate needs for secure shelter facilities and to 
ensure their safety in order to stop the exploitation. It was expected that because  
of immediate, categorical housing and assistance in a safe environment, victims 
would be more willing to cooperate in law enforcement investigations and the cri-
minal prosecution of traffickers. In addition, it was expected that the pilot would 
increase the transition to follow-up accommodation, provide insights into the needs 
of victims, and contribute to the development of an assistance methodology for the 
target group.  
The aim of the present study was to examine the extent to which the pilot on CAA 
contributes to its objectives. To evaluate the pilot, a comparison was made with 
regular shelter facilities that accommodate victims of THB in addition to other 
groups such as victims of domestic violence.  
 
 
Research problem and method 
 
The research problem addressed in this study reads:  
To what extent does CAA meet its objectives, and to what extent are there differ-
ences or similarities in the accommodation and assistance of victims of THB in CAA 
and regular shelter facilities?  
 
The research problem has been translated into a series of research questions. The 
following methods were used to answer these questions:  
• analysis of registration data of CoMensha on victims of THB;  
• semi-structured interviews with representatives of shelters providing CAA and 

representatives of regular shelter facilities; 
• analysis of data gathered via assistance plans and questionnaires concerning 

victims of THB who were accommodated in the pilot on CAA or in regular shelter 
facilities from the start of the pilot until September 2011.  

Victims of THB were not questioned.  
 
 

                                               
45 In June 2012 CAA was extended until the end of 2014 and the available accommodation increased from fifity to 

seventy places. The extended CAA is not part of this evaluation. 
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Most important findings regarding the pilot on CAA 
 
Registration, admission criteria and entry 
 
In the Netherlands, victims of THB are registered by CoMensha – which is also res-
ponsible for the coordination of the first accommodation of victims. CoMensha keeps 
a waiting list for victims who cannot immediately be allocated to a shelter. At the 
start of the pilot, few victims were on this list; thereafter the number of victims in-
creased. The existence of a waiting list did not necessarily imply a lack of accommo-
dation in CAA at the time. After the pilot was implemented, admission criteria were 
redefined and CAA developed into an emergency shelter for foreign victims who had 
just escaped from trafficking or who had just been granted a ‘reflection period’.46 It 
is thus possible that there were victims on the waiting list who, due to the adjusted 
admission criteria, were not considered qualified for placement in CAA.  
From the start of the pilot until the end of September 2011, a total of 154 female 
victims and 23 male victims were accommodated in the pilot (including exchanged 
clients). The vast majority of this group consisted of third-country nationals who 
arrived in the Netherlands less than a year ago. In accordance with the adjusted 
admission criteria, most of them were still in their ‘reflection period’. When leaving 
the shelter, the majority had a residence permit. In comparison to the number of 
victims registered by CoMensha, relatively few Dutch national victims were accom-
modated. 
 
Victims’ assistance needs, service provision and security measures 
 
Frequently reported needs were access to independent housing, legal assistance, 
and financial services. Physical and mental health needs were also mentioned, 
especially by female victims of THB. According to several respondents, male victims 
of economic exploitation have less need for accommodation, especially when they 
are financially responsible for family members in the country of origin. 
Contrary to what was intended, no specific methodology was developed for the 
accommodation and assistance of victims of THB. Service providers employed an 
existing method (referred to as the ‘8 phase model’) which was adapted to victims 
of THB. The method involves the use of individual assistance plans in which the 
individual’s goals and the necessary means to achieve these goals were defined in 
co-operation with the victims. Given the diverse backgrounds of victims of THB as 
well as the variety in their experiences and needs, such person-specific assistance 
might well be the most appropriate approach. 
Legal assistance in CAA consists of informing victims about the rights and obliga-
tions involved in immigration procedures (e.g. qualifying for the B9), preparing 
them for hearings during criminal proceedings, and introducing them to lawyers 
specialized in criminal law and immigration issues. According to the respondents, 
the legal and administrative assistance (e.g. preparing documents for immigration 
or social assistance) is time-consuming. As a result, there may be little time left  
for psychological and social assistance. At the time of the study, psychological 
assessments and psychotherapy were not part of the standard service which was 
offered.  
One of the aims of CAA was to ensure the victims’ safety; accordingly, the shelters 
involved in the pilot implemented several security measures for the victims and per-
sonnel. Yet, in practice, there seems to be little threat from traffickers. According to 

                                               
46  Non-national victims of THB are granted a reflection time of three months to decide whether they want to co-

operate in law enforcement investigations and the criminal prosecution of traffickers.  
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respondents, victims of THB do experience feelings of insecurity and worry about 
the safety of their family members. 
 
Follow-up accommodation, independent housing and complaints against traffickers 
 
Accommodation in the pilot on CAA was specifically meant for the first three 
months. In practice, almost half of the female victims of THB left CAA within three 
months after arrival; the majority of the male victims stayed longer than six 
months. 
Possibilities to return to the country of origin were discussed with foreign victims  
of THB, but most of them did not want to return. Only a small percentage of the 
foreign victims returned to the country of origin directly after leaving CAA. Accord-
ingly, providers tried to arrange follow-up accommodation in a shelter or independ-
ent housing. In practice, most of the female victims were accommodated in a dif-
ferent shelter facility after leaving CAA, while the vast majority of the male victims 
moved out to live on their own.  
For female victims, difficulties in finding follow-up accommodation were the main 
reasons for their prolonged stay in CAA. There seems to be a shortage of follow-up 
accommodation for victims who leave CAA, in part because regular shelters tend to 
allocate a limited number of places to foreign victims of THB. Arranging independent 
housing for victims of THB also proved to be problematic because of a shortage of 
affordable dwellings. For male victims, this was one of the reasons for their prolong-
ed stay, aside from cumbersome legal and administrative procedures. Every half 
year, Dutch municipalities have to allocate a number of houses to foreigners who 
obtained a residence permit. Until January 2012, foreign victims of THB with a so-
called ‘B9 status’ were not part of this agreement. 
The vast majority of victims accommodated in CAA filed a complaint against their 
traffickers. 
 
 
Similarities and differences between CAA and regular shelters 
 
Similarities 
 
• The main purpose of the assistance offered in CAA as well as in regular shelter 

facilities is the ‘empowerment’ of victims of THB. According to the respondents  
in both types of shelters, the uncertain resident status of foreign victims is a 
problem when offering assistance. The legal and administrative procedures are 
time-consuming and the shelters’ assistance approach, which is commonly future-
oriented, may be difficult to apply as it is not certain that foreign victims can stay 
in the Netherlands. 

• Although the possibility to return to the country of origin is discussed in CAA as 
well as in regular shelters, most foreign victims of THB do not want to return. 
Only a small percentage of the foreign victims returned to the country of origin 
after they left the shelter. 

• In CAA as well as in regular shelters, security measures were implemented to 
ensure the safety of victims and personnel. In practice, providers in both shelter 
facilities encountered little threat from traffickers. Victims do, however, experi-
ence feelings of insecurity. 

• For almost half of the female victims and the vast majority of the male victims 
the length of stay in CAA was longer than three months. The latter corresponds 
with the situation in regular crisis facilities where almost half of the victims stayed 
longer than three months. In CAA as well as in regular crisis facilities, a prolonged 
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stay is associated with cumbersome legal and administrative procedures, limited 
availability of follow-up accommodation, and problems in finding affordable 
housing. 

• Irrespective of the type of shelter, the vast majority of foreign victims filed a 
complaint against their traffickers. According to the providers, the ability to obtain 
a residence permit and access to amenities were important reasons for foreign 
victims to file a complaint, aside from a need for justice. 

 
Differences 
 
• CAA has developed into an emergency shelter for foreign victims who just es-

caped from trafficking or were just granted a ‘reflection period’. Regular shelters 
also provide follow-up accommodation, but tend to allocate a limited number of 
places to foreign victims of THB. 

• An important aspect of the assistance in CAA is the support during legal proce-
dures. Compared to CAA, most regular shelters accommodate a limited number  
of non-national victims of THB; in some of these shelters the expertise in legal 
procedures concerning the B9 is limited or there are only a few staff members 
who have a good understanding of these procedures.  

• The vast majority of victims in CAA consisted of third-country nationals who  
were still in the ‘reflection period’ upon arrival; the majority of foreign victims  
in regular shelters already had a residence permit at the time of arrival in the 
shelter.  

• For psychological assessments and diagnoses, victims of THB are referred to 
trained professionals. While providers of CAA had to rely on contacts in their 
network, some regular shelters could rely on internal services (e.g. their own 
psychological staff), though these may not all be specialized in victims of THB.  

 
 
Concluding remarks 
 
The present study provides an overview of the characteristics of victims of THB who 
were accommodated in the pilot on CAA as well as the assistance provided in these 
shelters. In addition, the report offers an analysis of the situation after leaving the 
shelter, e.g. return to the country of origin, follow-up accommodation or independ-
ent housing in the Netherlands. Furthermore, figures are presented on the number 
of victims who file a complaint against their traffickers. For all these aspects, a 
comparison is made between the pilot on CAA and regular shelter facilities. Based 
on the present findings, no conclusions can be drawn on the effectiveness of CAA 
compared to regular shelter facilities. To draw such conclusions, registration data 
should be more consistent and more accurately kept, and victims of THB should be 
randomly assigned to the different types of shelters.  
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Bijlage 1 Opvanginstellingen en voorzieningen die 
deelnamen aan het onderzoek 

Provinciea Sectorb Type dienstc Categoraald Enquête Interview 

Instelling 

Voorziening 

     

Groningen/Drenthe      

Toevluchtsoord VO    X 

Crisisopvang Groningene  Crisisopvang  X  

Crisisopvang Emmen  Crisisopvang  X  

Blijf van mijn Lijf  Langduriger opvang  X  

Jade Zorggroep MO     

COSM Jade  Crisisopvang X X X 

Zorgcentrum Wittelte - Langduriger opvang  X  

Friesland      

Fier Fryslân VO    X 

Blijf van mijn Lijf plus  Langduriger opvang  X  

Asja  (Crisis)opvang meisjes/vrouwen X X  

Zahir  (Crisis)opvang meisjes/vrouwen  X  

Metta  (Crisis)opvang meisjes/vrouwen  X  

Rena  Langduriger opvang X X  

Noord-Holland      

Blijf van mij Lijf, Den Helder VO Langduriger opvang  X  

Vluchtheuvel MO     

Crisisopvang  Crisisopvang  X  

Blijf Groep VO     

Crisisopvang  Crisisopvang  X  

HVO-Querido MO / VO     

COSM ACM  Crisisopvang X X X 

Spirit -     

Meisa  (Crisis)opvang meisjes/vrouwen  X  

Gelderland      

Hera VO     

Voorziening  Langduriger opvang  X X 

Utrecht      

VieJaf VO    X 

Crisisopvang  Crisisopvang  X  

Mannenopvang  Langduriger opvang  X  

Tiener en jonge moeders  (crisis)opvang meisjes/vrouwen  X  

Tussenvoorziening MO     

Bolksbeek (mannenopvang)  Langduriger opvang  X X 

Kwintes MO / VO     

Blijf van mijn Lijf   Langduriger opvang  X  
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Provinciea Sectorb Type dienstc Categoraald Enquête Interview 

Instelling 

Voorziening 

     

Zuid-Holland      

Stichting Wende VO     

Schutse (mannenopvang)  Langduriger opvang  X X 

Voorziening  Langduriger opvang  X  

SHOP - Crisisopvang  X  

Rosa Manus VO     

Crisis en opname  Crisisopvang  X  

SOMIK - Langduriger opvang  X X 

Humanitas-PMW -     

COSM de Lucia   X X X 

Vrouwenopvangcentrum Midden 

Holland (VOC) 

VO    X 

Vrouwenopvang  Crisisopvang  X  

Brabant      

Verdihuis MO     

Crisisopvang  Crisisopvang  X X 

Kompaan en de Bocht VO     

Lima  (Crisis)opvang meisjes/vrouwen  X  

De Poort  Crisisopvang  X  

Eva  (Crisis)opvang meisjes/vrouwen  X  

Hera  Langduriger opvang  X  

Zeeland      

Emergis MO/VO     

Lage Flancken  Crisisopvang  X  

Maresaete  Crisisopvang  X X 

Blijf van mijn Lijf   Langduriger opvang  X  

Limburg      

Mutsaersstichting      

Blijf van mijn Lijf  VO Langduriger opvang  X  

Moveoo MO     

Crisisopvang  Crisisopvang  X  

Rimo MO     

Crisisopvang  Crisisopvang  X  

Wieckerhoes VO Langduriger opvang  X  

Overijssel      

Kadera  VO     

Intensieve zorg  Langduriger opvang  X  

Noot: Enkele instellingen stuurden gegevens over begeleid wonen, deze voorzieningen zijn niet opgenomen in het overzicht. 
a De indeling in provincies is gebaseerd op de ligging van de opvangvoorzieningen in het overzicht.  
b Sectorindeling volgens de ledenlijsten van de Federatie Opvang. 
c De indeling in diensten is gemaakt door het WODC op basis van gegevens van de Opvangatlas, websites van de betref-

fende instellingen en aanvullende gegevens per e-mail. 
d Voorzieningen in de kolom ‘categoraal’ zijn exclusief voor slachtoffers van mensenhandel. 
e Plaatsnamen zijn alleen vermeld als de instelling dat op de eigen website ook doet.  
f VieJa werkt voor de mannenopvang samen met Bolksbeek (de Tussenvoorziening).  
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Bijlage 2 Slachtoffers in de (crisis)opvang voor 
meisjes en jonge vrouwen 

Tabel b2.1 Slachtoffers in de (crisis)opvang voor meisjes en jonge vrouwen 
naar nationaliteit 

 (Crisis)opvang meisjes en jonge vrouwen 

Nationaliteit N % 

Nederlandse 35 73 

EU-onderdaan 1 2 

Burger derde land 6 13 

Onbekend 6 13 

Totaal 48 100 

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten  

 
Tabel b2.2 Aangifte van mensenhandel door slachtoffers in de 

(crisis)opvang voor meisjes en jonge vrouwen 

 (Crisis)opvang meisjes en jonge vrouwen 

Aangifte N % 

Aangifte gedaan 17 35 

(Nog) geen aangifte gedaan 26 54 

Onbekend 5 10 

Totaal 48 100 

Noot: Het is mogelijk dat slachtoffers die (nog) geen aangifte deden wel op een andere wijze medewerking verleenden aan het 

opsporings- of vervolgingsonderzoek. 

Bron: Administratiegegevens en vragenlijsten  
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Bijlage 3 Locaties voor vervolgopvang na verblijf in 
de COSM 

De tabellen in deze bijlage geven een overzicht van de instellingen waar slachtoffers 
van mensenhandel naar doorstroomden na het verlaten van de COSM.  
 
Tabel b3.1 Locaties voor vervolgopvang na verblijf in COSM ACM 

Type opvang Aantal vrouwen 

Vrouwenopvang/maatschappelijke opvang  

Blijf van mijn Lijf huis 3 

COSM De Lucia 4 

HVO/ACM regulier 4 

Fier Fryslân (Rena) 1 

Hera 1 

SMO Den Bosch 1 

Vluchtheuvel (onderdeel van RIBW Gooi en Vechtstreek) 1 

Overig  

Begeleid wonen (geen instelling genoemd) 1 

Zorgcentrum Wittelte 1 

Wereldhuis Deventer 1 

Passantenhotel 1 

Onbekend 8 

Totaal 27 

 
Tabel b3.2 Locaties voor vervolgopvang na verblijf in COSM De Lucia 

Type opvang Aantal vrouwen 

Vrouwenopvang/maatschappelijke opvang  

Blijf van mijn Lijf huis 1 

COSM ACM 1 

HVO/ACM regulier 1 

Fier Fryslân (Rena) 2 

SOMIK 2 

Toevluchtsoord 1 

Vrouwenopvang (geen instelling genoemd) 1 

Lage Flancken (Emergis) 1 

Overig  

Begeleid wonen (geen instelling genoemd) 1 

Begeleid zelfstandig wonen (geen instelling genoemd) 1 

Geheime opvang 2 

The Village 1 

Afkickkliniek 1 

Stichting Timon begeleid wonen 2 

Tieneropvang  1 

Valkenhorst 1 

Zorgcentrum Wittelte 2 

Zorghotel 1 

Onbekend 4 

Totaal 27 
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Tabel b3.3 Locaties voor vervolgopvang na verblijf in COSM Jade 

Type opvang Aantal mannen 

Vrouwenopvang/maatschappelijke opvang  

SOMIK 1 

Overig  

Inwonend in kleinschalige leefomgeving met ondersteuning 1 

Totaal 2 
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