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BETROKKEN ORGANISATIES
In het maken van deze factsheet over Mensenhandel voor 
professionals in alle beroepen die een Meldcode huise-
lijk geweld en kindermishandeling hanteren, hebben de 
volgende organisaties input geleverd:
• CoMensha, het landelijk coördinatiecentrum tegen men-

senhandel. Voor vragen en/of opmerkingen over de facts-
heet, kunt u emailen met de hoofdauteurs: Rik Viergever,  
r.viergever@comensha.nl en Sandra van den Berg,  
s.vandenbergh@comensha.nl 
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• Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 

Geweld tegen Kinderen
• Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
• FairWork
• GGD GHOR Nederland
• Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

BRONNEN 
De volgende documenten en informatiebronnen geven 
meer informatie over de signalen van Mensenhandel, 
risicofactoren, en dingen om op te letten bij het doorlopen 
van de 5 stappen van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling: 
• E-learning ‘Herkenning Mensenhandel’. Het Rode Kruis.   
• E-learning ‘Signaleren van dwang en uitbuiting in de 

prostitutie’. SOAAIDS Nederland. 
• E-learning ‘signalering mensenhandel’. CCV.  
• www.signalenkaart.nl  
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