
 

 

UITNODIGING 

Lezing met mr. Corinne Dettmeijer 
 
Stichting Vrienden van Rosa Manus maakt het 
mogelijk dat er regelmatig een bijeenkomst of 
lezing plaatsvindt over een belangrijk onderwerp 
waar ook Vrouwenopvang Rosa Manus bij 
betrokken is. Wij zijn heel blij dat we  
mr. Corinne Dettmeijer bereid hebben gevonden 
een lezing bij ons te verzorgen. Graag nodigen wij 
u uit deze lezing bij te wonen. 
 
 

Mensenhandel, dichterbij dan je denkt 
Vaak wordt gedacht dat mensensmokkel en 
mensenhandel hetzelfde zijn. Dat is niet zo. Bij 
mensensmokkel vraagt iemand een smokkelaar 
hem te helpen te vluchten en betaalt hem 
daarvoor. Juridisch gezien kent mensensmokkel 
geen slachtoffers, maatschappelijk wel. 
Mensenhandel kent zowel juridisch als 
maatschappelijk slachtoffers en veel meer dan wij 
denken. 37 Inwoners in Nederland per 100.000 zijn 
slachtoffer en bij meisjes tussen de 12 en 17 zijn 
het er 257 per 100.000.  
Corinne Dettmeijer zal uitleggen in welke vormen 
mensenhandel voorkomt en hoe ook de burger zijn 
steentje bij kan dragen in het signaleren van dit 
grote maatschappelijke onrecht. 
 

Mr. Corinne Dettmeijer 
Corinne Dettmeijer bekleedde van november 2018 tot 
november 2019 de Cleveringa leerstoel aan de 
Universiteit Leiden. Thema’s in haar leerstoel waren 
Rule of Law, vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarvoor 
was zij gedurende ruim 11 jaar Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In 
die functie deed zij ruim 200 aanbevelingen, waarvan 
80% is uitgevoerd. Zij begon haar loopbaan bij de 
Rechterlijke Macht, waar zij Vice President bij de 
Rechtbank Den Haag werd. Dettmeijer is lid van vele 
(inter)nationale Advisory Boards en Expert Groups. Zo is 
zij Vice-Chair van Child Helpline International en 
Voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad voor de 
IND.  

 

Woensdag 19 februari 2020 
 

20.00 uur – 22.00 uur 
Inloop: 19.30 uur 

 
 
 

Locatie 
Vrouwenopvang Rosa Manus 
Opaalstraat 302 
2332 TH  LEIDEN 
 

Programma 
19.30 uur Ontvangst 
20.00 uur Welkomstwoord en korte 

inleiding over 
Vrouwenopvang Rosa Manus 
door Marion Suijker, 
directeur-bestuurder 

20.10 uur Stichting Vrienden van Rosa 
Manus in vogelvlucht door 
Marion van Dongen, 
voorzitter 

20.15 uur Lezing ‘Mensenhandel, 
dichterbij dan je denkt’ door 
mr. Corinne Dettmeijer 

21.15 uur Dialoog met Corinne 
Dettmeijer, Marleen Damen, 
wethouder gemeente 
Leiden, en Marion Suijker 

22.00 uur Afsluiting 
 
 

 
 
Opgave 
Het is belangrijk dat u zich voor deze lezing 
opgeeft.  
Wilt u dit doen vóór 15 februari a.s. via 
secretariaat@rosa-manus.nl of telefonisch 
via 071-5730879? 
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