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SAMENVATTING 
 

Nederland is bron, bestemming en doorvoerland voor mensenhandel. Volgens het 

Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha, 2012a), als een bestemmingsland, wordt 
vermeld dat buitenlanders 75% van de mensenhandel slachtoffers in Nederland 

vertegenwoordigen. Het 2012 Jaaroverzicht (CoMensha, 2012b) stelt een verhoging van 40% 

bij gerapporteerde potentiële slachtoffers van mensenhandel in 2012 vast, vergeleken met het 
voorgaande jaar. Het aantal aangegeven mogelijke vrouwelijke slachtoffers gedwongen in de 
prostitutie is vermeerderd met 64%. 
 
Volgens de Internationale Organisatie van Migratie (1996; vermeld in Springer-Verlag, 1998), 
rapporteren bronnen dat de hoogste vier export landen van vrouwelijke sekswerkers in de 
wereld Thailand, Brazilië, De Filipijnen en de Dominicaanse Republiek zijn. Toen werd het aantal 
Dominicaanse sekswerkers in het buitenland op meer dan 50.000 vrouwen geschat, met 
Nederland als een van de hoofd bestemmingen. 
 
In Nederland zijn er regerings- en niet-regeringsorganisaties die zich bezig houden met het 
probleem van de bestaande mensenhandel en seksuele uitbuiting. Deze organisaties 

functioneren als een verbinding tussen de slachtoffers en de autoriteiten of dienstverleners 
zoals de politie, advocaten, schuilplaatsen, welzijnsorganisaties, etc. Echter, erop gewezen 
door de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2012) de uitdagingen die men 

tegenkomt op het terrein hebben nodig om geschakeerde en veelomvattende benaderingen te 

nemen om mensenhandel te bestrijden en te voorkomen, en de internationale samenwerking 
en coördinatie op het terrein te verbeteren. Bijvoorbeeld, het rekening houden met de push en 

pull factoren van migratie, vergroten van de bewustwording en preventie, de veiligheid en 
welzijn van de slachtoffers van mensenhandel. Momenteel ondervinden de organisaties in 
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Nederland zulke uitdagingen, en zijn beperkt in het vergemakkelijken van het hele proces van 

uitstappen van seksuele slavernij tot holistisch herstel, repatriëring, re-integratie in de 
maatschappij en op lange termijn zorg in de desbetreffende landen. Deze tekortkomingen 

worden gezien in het Red Light gebied van Nederland, waar week na week we vrouwen 

ontmoeten in wanhopige situaties en psychische crisis. Velen van hen roepen om het raam te 
verlaten, maar zijn onmachtig om hun weg eruit te vinden. 
 

Hope Initiatives Stichting 
 
Hope Initiatives Stichting is een niet-gouvernementele organisatie die zich richt om zich toe te 
leggen op deze uitdagingen door slachtoffers van mensenhandel en seksuele slavernij te 
assisteren door elke fase, van uitstappen, naar herstel, naar repatriëring en integratie in de 
maatschappij. De omvang van Hope Initiatives reikt tot verdediging en preventie. In de praktijk 
omvat dit het voorzien van een holistische verblijf programma voor hun herstel in Nederland. 
Opgeleide professionals zullen het verblijf programma overzien, en individuen zullen 
gezondheids- en psychologische zorg kunnen ontvangen, sociale diensten, juridische bijstand, 
en een re-integratie en werk training om hen toe te rusten voor een nieuw leven. Dit zal het 
eerste verblijf programma zijn voor de Spaanssprekende  gemeenschap in Nederland die een 
uitgebreide holistisch herstel benadering neemt, en zich bezig houdt met repatriëring en 

behoeften op de langere termijn. Deze geschakeerde en veelomvattende benadering tot herstel 

voorziet in meer dan een gecentraliseerde database en een samenwerkingsverband voor de 
slachtoffers en de autoriteiten ; en gaat over de Nederlandse grenzen. Hope Initiatives is 
goed in staat om vrouwen uit de seksuele slavernij te halen in heelheid en integratie in de 

maatschappij.  
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HOPE INITIATIVES STICHTING 

Doelstelling 

Om te netwerken met overheidsinstanties, organisaties zonder winstoogmerk en humanitaire 
organisaties, wetshandhaving en gemeenschapsleden tot het afschaffen van mensenhandel en 
seksuele uitbuiting. Om individuen te assisteren die zouden willen uitstappen uit de seks 
industrie en voorzien in behuizing om de overgang naar een gezonde en duurzame manier van 

leven te vergemakkelijken. Dit omvat hulp van uitstappen en herstel, naar repatriëring en 
integratie in de maatschappij – een veelomvattende benadering. Om een holistische benadering 
aan te bieden dat zich richt op het lichamelijke, psychologische, sociale en 
ontwikkelingsbehoeften van het individu. De basis van Hope Initiatives waar uit gewerkt wordt 
is in Amsterdam, Nederland, met een Latijns-Amerikaanse basis gevestigd in Santo Domingo, 
Dominicaanse Republiek. 
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Doelen 

Hope Initiatives heeft vijf bereikbare doelen: 

1-  Redding 

Slachtoffers helpen ontsnappen uit mensenhandel en seksuele uitbuiting door uit te reiken op 
hun werkplaats, verwijzingen ontvangen, hulp bieden naar veilige locaties, beoordeling van de 
gezondheid en behoeften om te verhuizen. 

2- Herstel 

Slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting assisteren om holistisch herstel te 
bereiken van de schade veroorzaakt door het misbruik dat ze hebben geleden. Dit zou bereikt 

worden door een woon- herstel programma in een veilige plek die het sociaal, psychologisch, 
geestelijk en lichamelijk welzijn van het individu behandelt, en belangrijke leven en 
interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelt.  

3-  Repatriëring 

Voor slachtoffers die naar hun thuisland terug willen keren om zich te herenigen met 
familieleden en een nieuw leven te beginnen, werkt Hope Initiatives samen met de regering van 
hun land, ambassades en instanties en organisaties die kunnen helpen in het voorzien van 
consulaire en juridische hulp om dit mogelijk te maken, en met vergelijkbare niet 
gouvernementele instellingen die voorzien in lange termijn zorg en baan omscholing. 

4- Integratie 

Slachtoffers terug laten integreren in de maatschappij. Dit zal bereikt worden door te voorzien 

of te verwijzen naar aanvullende woon- en niet-residentiële programma’s en/of diensten in het 
thuisland van de individuen. De programma’s zullen beroepsopleidingen, sociale en medische 
hulp etc. omvatten.  
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5- Verdediging 

Om het creëren van wetten naar afschaffing van mensenhandel en seksuele uitbuiting te 
beïnvloeden. 
 
Activiteiten van de stichting 

Strategisch Plan 

2015-2020 Om volledig operationeel te zijn in tegelijk Nederland en de Dominicaanse 
Republiek waar de programma´s van de 5 doelen worden ontwikkeld, operationeel en volledig 

geïntegreerd.  
 
Operationele activiteiten 
Seks werkers te bezoeken op hun werkplek met het doel steun aan te bieden en inschatten 

van de behoeften. 
Ontmoetingen met en een stappen plan ontwikkelen met degenen die ons benaderen met het 
verlangen om de seks industrie te verlaten. We assisteren met het creëren van een 
overgangsplan dat rekening houdt met huisvesting, basis behoeften, schuldhulpverlening, 
voorbereiden van Curriculum Vitae, beschikbare arbeid of training gelegenheid, 
overheidsbijstand, en in geval ze niet Nederlands zijn en zouden willen terugkeren naar hun 
geboorte land – repatriëring en vestiging. 
 
Voorzien in relevante gezondheidszorg om trauma te overwinnen bijv. medische hulp, 
psychologische therapieën, geestelijke zorg. Dit kan inhouden hulp om het stigma te 

overwinnen en discriminatie van dat beroep.  
 

Sociale hulp bijv. vergezellen van individuen naar afspraken om potentiële diensten/bijstand aan 

te vragen. 
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Ontwikkelen van levensvaardigheden, intermenselijke vaardigheden, en de voorbereiding van 

het individu om  te werken in een andere omgeving waarbij een andere etiquette en gedrag 
nodig zijn. 

 

Analyse van creëren van kleine persoonlijke ondernemingen voor individuen waar van 
toepassing. 
 

Verdediging – ontmoetingen met overheidspersoneel en instanties om te stroomlijnen en betere 
diensten te leveren, om de creatie van beleid om kwetsbare individuen te beschermen tegen 
mensenhandel en seksuele uitbuiting te beïnvloeden. 
 
Ondersteunende organisaties en andere niet gouvernementele organisaties in het zelfde veld te 
ontmoeten. 
 

Project evaluatie 

Elk doel zal meetbaar zijn ten opzichte van gespecificeerde resultaten. Bij de evaluatie van de 
doelen en doelstellingen met individuen, wordt vooruitgang gemeten op basis van geval per 
geval van bereikte mijlpalen en stappen naar lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, 
baanvaardigheden opleiding, levensvaardigheden en het vermogen om onafhankelijk besluiten 

te nemen. Deskundigen in de gezondheidszorg zullen betrokken worden in het beoordelen en 
evalueren van resultaat maatstaven.  
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Toekomstige projecten 

Verscheidene fonds wervende projecten. 
Internationale allianties – contact onderhouden met niet gouvernementele organisaties in 
verschillende delen van de wereld en verder werken en vestigen en versterken van deze 
allianties. 

 
Hope Initiatives verblijf en opleidingsvoorzieningen – gevestigd in Nederland en de 

Dominicaanse Republiek, onder toezicht van opgeleid personeel. De voorziening zal een woon 
programma presenteren voor de geschakeerde herstel fase (zie voorgaande), en zal toegang 
tot een maatschappelijk werker omvatten om het individu te helpen een plan te ontwikkelen 
voor het verblijf en voor hun verder gaand leven. Hope Initiatives zal het individu ondersteunen 
om hun doelen te bereiken. 
 
Opleidingen – naar het budget toestaat, korte termijn opleiding programma’s om vaardigheden 
te ontwikkelen voor andere gebieden van werk. 
 
Repatriërings- en re-integratie projecten – individuen assisteren om terug te keren naar huis en 
aanvullende zorg te ontvangen om te functioneren in de maatschappij waar nodig.  Om de 
repatriëring van de individuen naar hun thuislanden mogelijk te maken zullen we 
samenwerkingsprogramma’s creëren met de overheid van het thuisland, ambassades, 

instellingen en andere organisaties om de individuen te voorzien van consulaire en juridische 
hulp die zij nodig hebben om terug te keren naar hun thuisland, en hun te helpen te re-
integreren in de maatschappij. Voor de re-integratie fase zal er toegang zijn tot verdere interne 

en externe programma’s, ambulante ondersteuning, centrum waar men kan binnen vallen, 
baan vaardigheden opleiding etc. 
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Thans, net zoals in Nederland, hebben we een basis gevestigd in Santo Domingo, 

Dominicaanse Republiek, en we werken samen met de Dominicaanse Republiek in 
gezondheidszorg, maatschappelijke bijstand en baan omscholingsprogramma’s om de 

vrouwen te helpen bij hun terugkeer. We leggen ook contact met niet gouvernementele 

organisaties in Argentinië, Guatemala, Costa Rica, Mexico, Chili en Honduras, om hun 
landgenoten te helpen bij hun terugkeer. 
 

Organisatie Structuur 

Directie van Hope Initiatives bestaat uit vrijwillige posities van voorzitterschap, secretaris en 
penningmeester. Zij voorzien in visie en leiderschap voor de organisatie.  
 
De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor het succesvol le leiderschap en beheer van de 
organisatie volgens de strategische richting neergezet door de directie. 
 
De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de fonds wervende strategie, media 
en communicatie en het leiderschap voorzien van uitbreidingsplannen.  
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Winst- en Verliesrekening 

Hope Initiatives is een niet gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk en de 
verworven/gedoneerde fondsen gaan direct naar de te behalen doelen van de organisatie. 
 

Financiering en donatie begroting 

Vermogensopbouw en het plan financiële duurzaamheid 

Aanvragen aan toekennende organisaties en relevante overheidsinstellingen; privé donateurs; 
verschillende fondsenwervende activiteiten. 
 
Uitgavenbeleid 

100% van de fondsen gaan naar het bereiken van de voornoemde doelen. De directie geeft 
goedkeuring aan alle uitgaven en budget. De uitvoerend directeur heeft de vrijheid van 
handelen voor kleine administratieve uitgaven. Elk overschot van de begroting wordt 

herinvesteerd in de programma’s.  
 
Verwachte jaarlijkse begroting voor donateurs 

Thans activiteiten aan het ontwikkelen om fondsen te werven. 
 
Financiële Openbaarmaking 

Kosten tot dusver zijn allemaal uit eigen middelen gefinancierd en de stichting heeft geen 

kosten of schulden. In de toekomst wanneer fondsen aanwezig zijn, zullen we een structuur 
van de begroting presenteren met nauwkeurig omschreven alle ontvangsten en uitgaven van 
de stichting. 

Activa 

Thans geen activa 
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