Uitnodiging
3 Bijeenkomsten mensenhandel
Seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting & criminele uitbuiting

21 mei Midden Holland
28 mei 2019 Rijn- en Veenstreek
4 juni 2019 Leidse regio en de Duin en Bollenstreek
14.00 – 17.00 uur
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wat?
SHOP organiseert in samenwerking met Veiligheidshuis Hollands Midden, gemeente Leiden en het
Leger des Heils 3 kennismiddagen mensenhandel. Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals op
het gebied van zorg en veiligheid in de regio Hollands Midden.

Wie zijn wij?
SHOP Is het kennis- en expertisecentrum mensenhandel en prostitutie. SHOP geeft voorlichting aan
professionals over deze thema’s en werkt daarmee aan bewustwording. Daarnaast biedt SHOP
zorgcoördinatie aan slachtoffers van mensenhandel in heel Hollands Midden.

De kennismiddag mensenhandel:
Eén van de speerpunten van de regio Hollands Midden voor 2019 is om mensenhandel is om
mensenhandel meer onder de aandacht te brengen van de professionals zorg en veiligheid in Hollands
Midden zodat zij mensenhandel (eerder) kunnen herkennen, signaleren en erop kunnen acteren. Het
doel van de kennismiddag is om al deze professionals te voorzien van informatie waar zij direct in de
praktijk mee aan de slag kunnen. Daarnaast is het van groot belang dat er een dekkend netwerk
ontstaat en wordt uitgebreid, zodat wij ons met elkaar hard kunnen maken voor slachtoffers van
mensenhandel!
Naast de presentatie van Shop over wat mensenhandel inhoudt, welke signalen hierop kunnen wijzen
en wat men als professional met deze vermoedens kan doen presenteer het gespecialiseerde team
van het Leger Des Heils, dat hulpverlening biedt aan slachtoffers van mensenhandel in deze regio, hun
hulpaanbod. De politie, team mensenhandel, houdt een presentatie over het doen van aangifte en het
strafrechtelijk proces.
Voelt u zich vrij deze uitnodiging te verspreiden onder collega’s en andere belangstellenden. We
nodigen u van harte uit om u zo spoedig mogelijk aan te melden voor deze kennismiddag via:
zoco@shop-denhaag.nl. De exacte locaties krijgt u samen met het programma na aanmelding.
NB: Mocht het aantal aanmeldingen onze verwachtingen overtreffen dan zijn we genoodzaakt u op de
wachtlijst te plaatsen. Wees er dus snel bij!

