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Doel 
Ter informatie. 
 
Aanleiding 
In onze vergadering van 21 februari 2023 hebben wij de Regiovisie aanpak Huiselijk geweld 
en Kindermishandeling én de Aanpak Mensenhandel Twente vastgesteld. In deze raadsbrief 
informeren wij u over beide onderwerpen. Hierover is op 17 november 2022 een informatie-
bijeenkomst gegeven voor alle Twentse raadsleden in Borne.   
 
Inhoudelijke boodschap 
 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Een buurman die zijn buurmeisje seksueel misbruikt. Een moeder die haar zoon regelmatig 
slaat. 
Of een dochter die het geld van haar bejaarde moeder stiekem gebruikt voor zichzelf. Een 
man die zijn vrouw continu streng controleert. Psychische en emotionele mishandeling is ook 
een vorm van geweld binnen het gezin/de huiselijke kring.  
 
Het zijn enkele voorbeelden van huiselijk geweld en kindermishandeling die helaas dagelijks 
voorkomen in Nederland. Maar liefst de helft van de Nederlanders heeft in zijn leven te 
maken (gehad) met huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld en kinder-
mishandeling is een maatschappelijk probleem, ook in Hof van Twente komt dit voor[1]. 
 
Gemeenten en organisaties in Twente werken samen om deze onveilige situaties te 
herkennen, te stoppen én te voorkomen. We doen al veel, maar zolang het probleem er is, 
moeten we ons blijven inzetten. In de regiovisie beschrijven we wat we willen bereiken in de 
komende vier jaar en wat er nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te 
pakken. Dit noemen we de Twentse Aanpak. 
  
De regiovisie gaat vooral over wat gemeenten en organisaties kunnen doen om huiselijk 
geweld en kindermishandeling tegen te gaan, denk bijvoorbeeld aan inzet op preventie, 
signaleren en voorlichting, bewustwordingsacties, hulp en ondersteuning aan slachtoffers en 
plegers. Maar ook inwoners kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld hun zorgen te delen of 
advies te vragen bij het regionaal meldpunt Veilig Thuis Twente. Dit kan als zij vermoeden 
dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
Laten we vooral naar elkaar omkijken zodat ieder mens in onze straat, ons dorp of onze stad 
veilig kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Alleen samen kunnen we kunnen we de cirkel 
van geweld doorbreken. 
 
 
 
 



 

Mensenhandel 
Mensenhandel is een groot, veelal onzichtbaar, maatschappelijk probleem. Het gaat bij 
mensenhandel om de (beoogde) uitbuiting van mensen. Dat betekent dat een slachtoffer 
wordt gedwongen dingen te doen, waar de mensenhandelaar aan verdient. Mensenhandel 
komt overal voor, ook in de dorpen en steden in Twente[2].  
 
Voor alle gemeenten geldt dat zij in 2022 een Aanpak Mensenhandel moeten hebben. In 
Twente is voor een gezamenlijke aanpak gekozen[3]. Portefeuillehouder van het Kennis-
centrum Mensenhandel Twente is Ellen Nauta. Mensenhandel overstijgt de gemeente-
grenzen en door regionaal en integraal samen te werken met de partners binnen de 
domeinen Zorg, Veiligheid en Straf, bereiken we meer dan alleen. 
 
De aanpak van mensenhandel is erop gericht slachtofferschap te voorkomen en slachtoffers 
de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Tegelijkertijd proberen we Twente 
zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor mensenhandelaren door daders te frustreren. 
Daarom zetten we onder andere in op preventie, signalering en bewustwording, door 
deskundigheidsbevordering en publiekscampagnes. En vinden we het belangrijk om de aard 
en omvang van mensenhandel goed in beeld te brengen. 
 
Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) heeft sinds 1 mei 2021 een centrale rol in 
de aanpak van mensenhandel in Twente. 
 
Lokale situatie Huiselijk geweld, kindermishandeling en Mensenhandel 
Zoals hiervoor is aangegeven is ook in Hof van Twente sprake van huiselijk geweld/kinder-
mishandeling en mensenhandel. In Hof van Twente wordt ingezet op onder andere preventie 
en voorlichting, met name voorschoolse voorzieningen en onderwijs. Ook intern is structureel 
aandacht voor deze onderwerpen en vindt afstemming plaats tussen uitvoering en beleid. 
Mocht er aanleiding zijn, dan wordt handhavend opgetreden. De beide nota’s zijn ook 
aanleiding geweest om de integraliteit tussen het sociale domein en het veiligheidsdomein 
verder te versterken.  
 
Beleidskader en uitvoeringsprogramma 
De afgelopen twee jaar is er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de nieuwe regiovisie 
aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling én de Aanpak Mensenhandel. Een omvang-
rijk proces waarbij ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners Zorg & Veiligheid en 
diverse bestuurlijke gremia en gemeenten actief zijn betrokken. 
 
Vanuit de centrumgemeentemiddelen stelt Enschede voor de komende vier jaar een budget 
uitvoeringsprogramma beschikbaar vanuit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DU 
VO) die wordt ontvangen van het Rijk om zo uitvoering te kunnen geven aan de gestelde 
ambities. Een belangrijk onderdeel hiervan is het stimuleren van de lokale aanpak van 
gemeenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conclusie 
Wij zijn zeer content met het gedegen integrale proces en zijn trots op het uiteindelijke 
resultaat. Met de visies die er nu liggen kunnen we de komende jaren met onze samen-
werkingspartners goed invulling geven aan de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermis-
handeling én de aanpak Mensenhandel in onze regio. Daarnaast kunnen we de visies goed 
gebruiken om de vertaalslag te maken naar het versterken van onze lokale aanpak. 
Wij zullen uw raad informeren over de ontwikkelingen betreffende de Regiovisie aanpak 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling én de Aanpak Mensenhandel Twente. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 
 
 
 
[1] Zie krantenbericht: 
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/contactverbod-moet-voorkomen-dat-jeffrey-uit-goor-zijn-vriendin-om-het-
leven-brengt~a4df5e92/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
[2] Zie krantenbericht: 
https://www.gelderlander.nl/enschede/enschedees-stel-opnieuw-voor-rechter-lokmeisje-slachtoffer-
mensenhandel~a5759111/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
[3] Zie https://www.hartvannijverdal.com/nieuws/algemeen/89784/-mensenhandel-komt-overal-voor-  


