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Samenvatting

Share Network

Share Network is opgericht om mensenhandel in onze tijd te laten verdwijnen. Dit doen we door slachtoffers 
van mensenhandel een programma aan te bieden dat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroot en 
onderwijs te verzorgen dat kan leiden tot een betaalde baan. We bieden perspectief en daardoor hebben 
deelnemers de mogelijkheid te ontsnappen uit een uitzichtloze situatie en een nieuw leven op te bouwen.

In de afgelopen jaren hebben we met ons mentorprogramma concrete resultaten geboekt en veel kennis 
gekregen over wat de beste aanpak is voor de mensen die ons werk nodig hebben en welke organisaties 
daarbij kunnen helpen en ondersteunen. We willen die kennis graag gebruiken om het programma de 
komende twee jaar verder uit te bouwen en aan te bieden aan een bredere groep mensen.

Share Network en haar programma's zijn  gericht op oplossingen, niet op de problemen waar slachtoffers van 
mensenhandel mee te maken hebben gehad. Het programma concentreert zich op vrijheid en zelfstandigheid van 
de deelnemers en reikt hen instrumenten aan waarmee ze hun optimale potentie kunnen bereiken.

Het programma geeft tegenwicht aan de sociale uitsluiting van de betrokkenen.  Wij bieden een reeks inspirerende 
programma's aan, die zorgen voor persoonlijke ontwikkeling en creëert een nieuwe mate van zingeving en 
vertrouwen. Deze positieve interactie betekent een start van een nieuwe, betrokken ʻreis’ en hoop voor de toekomst.
Waardoor zij van waardevolle betekenis zijn in de participerende samenleving.
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Share Network is een non-profitorganisatie die ernaar streeft mensenhandel in onze tijd te
laten verdwijnen. Dit doen we door gebruik te maken van onderwijs en werkgelegenheid ten
behoeve van een duurzaam herstel en doorontwikkeling van slachtoffers van mensenhandel. Wij geloven 
dat onderwijs en werkgelegenheid het beste tegengif zijn tegen mensen-handel.

2.1 Visie

Over Share Network
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2.2 Missie 

Share Network creëert kansen voor slachtoffers van mensenhandel waarbij zij groeien in hun eigen 
persoonlijkheid. Dit doen we doormiddel van de 3-E Strategie: Empower Educate en Employ.

Internet of Things Artificial Intelligence
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Het verdrijven van ʻmoderne slavernij’ uit
de maatschappij; 

Het creëren van bewustzijn bij mensen, organisaties, instellingen en ondernemingen over het bestaan van 
de ʻmoderne slavernij’ en de problematiek mensenhandel;

Slachtoffers van mensenhandel die meedoen aan de Empowerment programma’s, tools geven tot 
persoonlijke ontwikkeling;

De aanpak van mensenhandel bekijken vanuit het belang van het slachtoffer. Waarbij het slachtoffer 
betrokken wordt bij de hulpverlening en rechtspraak;

Ervaringsdeskundigen zijn over 5 jaar structureel betrokken bij het geven van voorlichting over 
mensenhandel aan professionals;

Het verhogen van het aantal aangiftes m.b.t. mensenhandel. Dit kan bewerkstelligd worden door de 
betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

2.3 Doelstelling 

Het bestuur van Stichting Share Network wordt gevormd door onderstaande 
bestuursleden. Zij vervullen hun werkzaamheden geheel onbezoldigd.
Marphen Mijnals (voorzitter)
Charmayne Sijm (Secretaris)
Chrisitna Moetsch (Penningmeester)

Het aantal betaalde krachten van Share Network is 14 en het aantal vrijwilligers 70. Een 
groot deel, 21%, is mentor. Zij worden als vrijwilliger gekoppeld aan een cliënt 
(slachtoffer).

2.4 Organisatiestructuur & vrijwilligers 



3.Share Network Projecten 
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De projecten van Share Network reiken slachtoffers van mensenhandel instrumenten aan 
waarmee zij hun optimale potentie kunnen bereiken. De projecten geven tegenwicht aan de
sociale uitsluiting van de betrokkenen en zorgen voor vertrouwen. Vertrouwen en veiligheid is een 
belangrijk vertrekpunt, zeker voor deze doelgroep om mee te (kunnen) doen in de samenleving. 
Met onze programma' s dragen we zorg dat een nieuwe reis en hoop voor de toekomst.

3.1 Doelstelling 

Het verzelfstandigen en het onafhankelijk worden van slachtoffers, waarbij zij weer kunnen
participeren in en met de samenleving, waarbij zij succesvol re-integreren en bijdragen aan de
samenleving. We zetten daarbij nadrukkelijk in op de 3 E’s: Empowerment, Education en Employment.

Empowerment gaat over persoonlijke ontwikkeling, vergroten van zelfvertrouwen en lekker in je vel 
zitten. Zoals onze wekelijkse Dansworkshops. Education is de eigenlijke opleiding en Employment het 
traject naar een baan, met stages en sollicitatie en de ondersteuning die daarbij nodig is. 

Ons mentor programmahebben wij nu opgeschaald naar Share Academy. waaarbij we slachtoffers 
 nog steeds koppelen aan een mentor maar met een bijzondere focus. Share Academy behoort voor 
het grootste deel tot 'Education’.
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3.2 Doelgroep

Share Network richt zich met het programma op slachtoffers van mensenhandel die uit de gedwongen 
prostitutie of andere vormen van misbruik komen. Dit kunnen zowel Nederlandse vrouwen zijn, als 
vrouwen, meisjes of jongens die via de mensenhandel in Nederland terecht zijn gekomen. In de praktijk
blijken dit veelal vrouwen uit het voormalige Oostblok, Zuid-Oost Azië of Afrika te zijn. De recente 
stroom vluchtelingen uit Oekraïne heeft geleid tot een extra groep vrouwen met deze achtergrond.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat deze groep een legale status moeten hebben, ofwel dat zij in 
Nederland mogen blijven. Indien dit niet het geval is betekent dit overigens niet, dat ze niet geholpen 
worden. Hierbij wordt er veelal samengewerkt met diverse instanties en maatschappelijke werkers, 
voor het creëren van een stabiele (woon)situatie.

We richten ons hierbij voornamelijk op slachtoffers wonend in Amsterdam. Daarentegen zien we ook 
een toenemende belangstelling vanuit andere delen van het land en kunnen ook zij instromen en 
deelnemen.



Het mentorprogramma hebben wij opgeschaald naar Share Academy. 
Een groot aandeel van onze mentees, hebben tijdens het 
mentorprogramma succesvol een opleiding in de IT gevold. Niet alleen dat, 
maar ze hebben daadwerkelijk ook een baan gevonden waardoor er nu 
een financiële stabiliteit aanwezig is. 80% van slachtoffers valt terug in de
vicieuze cirkel omdat zij vaak nog financieel afhankelijk zijn anderen en
of weerbaarheid moeten opbouwen.  

Share Academy bestaat uit een vijftal onderdelen: 
1) Opleiding/training
2) IT Boot-camp
3) Job Coaching (make-over)
 4) Community 
5) Stage

Onze studenten krijgen basisvaardigheden in
coderen. Ze zullen eerst beginnen met twee
basistalen, CSS en HTML.  Elke student krijgt een volledig scholarship en een
laptop. Zodat de studenten gebruik kunnen maken van een platform en le-
ren via een online interactief leersysteem. De studenten worden gekoppeld
aan een mentor (vrijwilliger) die werkzaam is in de IT. 
Deze geeft de student persoonlijke be-
geleiding gedurende hun traject binnen Share

et doel is om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de studenten de skills en 
het zelfvertrouwen krijgen om te beginnen aan een carrière binnen de IT. 
Binnen de komende 5 jaar zullen er naar verwachting 2 miljoen ba-
nen in de IT-sector zijn. Deze cursus is fundamenteel en essentieel in een 
wereld die steeds digitaler wordt. Het online platform  stelt je in staat
om op je eigen tempo te werken. 
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3.3 Share Academy 



Overig resultaat 

Kunst, en dans in het bijzonder, spreekt over de grenzen van taal en cultuur 
heen. Dance Movement Therapy (DMT) is gebaseerd op de overtuiging dat 
lichaam en geest op elkaar inwerken. DMT biedt een non-verbale manier om te 
kijken naar de verbinding tussen het lichaam en emoties. Omdat dansen vaak 
wordt gezien als een opbeurende en plezierige ervaring, is het een goede 
manier om deelnemers aan te moedigen hun lichaam op een plezierige manier 
te gebruiken, wat op zijn beurt zowel de geest als het lichaam sterker maakt. 
Overlevenden kunnen uiteindelijk in een veilige ruimte het gevoel van controle 
terugkrijgen en hun lichaam weer een stem geven.

3.4 Branded Free

Vele van de slachtoffers die wij in hun proces helpen komen hulp bij ons 
vragen voor hetzelfde probleem: meisjes die de prostitutie in worden 
gedwongen zijn vaak gebrandmerkt met een tatoeage door hun pooier als 
teken van eigendom. Deze symbolische manifestatie van dehumanisering 
heeft ons in 2017 geleid tot het project Branded Free’, waarbij wij 
slachtoffers van mensenhandel voorzien van een tatoeage cover up of 
laser removal. Dit blijkt een belangrijk deel van het re-integratie proces te 
zijn en geeft ze de 
steun om weer een stap naar voren te nemen.

In 2022 hebben wij meer dan 15 laserremovals mogen faciliteren voor 
slachtoffers van mensenhandel

3.5 Dans workshops  

Page -8 



Case Management

" Ik heb weer nieuwe hoop gevonden, ik 
weet dat ik niet alleen ben." 

Het maken van een CV was al een uitdaging en na een tijdje kreeg zij een andere mentor van 
Oracle, Theo. Door hun mentorrelatie zag Gina ook andere opties tijdens een lunchbezoek op 
kantoor bij Oracle. Ze heeft toeneen opleiding gedaan via RED hat, een online training. Zelfs tot 
Architect/software Engineer niveau. Na hard werken en steun van haar mentor heeft ze haar 
examen gehaald. Na met veel moeite haar profiel op LinedIn gemaakt te hebben, hadden veel 
bedrijven de gelegenheid haar te recruiten en begon het sollicitatieproces. Na een aantal sollicitaties 
heeft Gina een baan gekregen als Software Engineer bij een bedrijf met 150 medewerkers waar zij 
een van de vier vrouwen is!
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Gina werd door een loverboy naar
Amsterdam gebracht en kwam er 
gauw achter wat zijn echte intenties 
waren: geld met haar verdienen. Toen 
Gina en Share Network elkaar 
tegenkwamen, stond zij nog achter de 
ramen. 
Gina deed eerst mee aan onze 
dansworkshops en daarna aan het 
mentor- programma. Zij wilde eerst DJ 
worden. We hebben haar daarom 
gematched aan een mentor bij Oracle 
die dezelfde liefde voor techno muziek 
hadals zij.

Het verhaal van Gina



4.Partners

De afgelopen jaren hebben wij samen met 
onze partners impat gemaakt in de levens 
van slachtoffers van mensenhandel. middels 
verschillende projecten en special events 
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Een paar van onze partners: 

HVO Querido
Stichting Tussenvoorziening
ABN Amro
Dott
Oracle
Invue
GoPro
Hogan Lovells 
Lush Cosmetics
Tony Chocoloney
Cricut



5. Zichtbaarheid & vindbaarheid 

Page - 12

De vrouwen die zich aanmelden bij Share Network, weten de weg veelal te vinden doordat
(oud)bekenden hen over Share Network informeren. Het mond-tot-mond effect is hierin dus
een belangrijke pijler, maar tevens ook een hele vertrouwde. Doordat de vrouwen door
(oud)bekenden worden geïnformeerd, is er een mate van veilig- en vertrouwdheid richting de 
stichting gecreëerd. Door het eigen netwerk van de vrouwen, komen zij te weten wat Share
Network voor hen kan betekenen. Daarnaast merken we dat de doelgroep ook via Social
Media (Facebook) bereikt wordt en hierdoor
met ons in contact komt. 
De (toekomstige) mentoren zijn veelal via onze website bij ons terecht gekomen. Zij kunnen
zich via de website rechtstreeks aanmelden voor het mentorschap. Daarnaast spelen ook
onze ambassadeurs hierin een belangrijke rol. Zij vertegenwoordigen Share Network om zo
de stichting onder de aandacht te brengen en mensen over ons te informeren. Hierdoor 
melden zich eveneens weer nieuwe mentoren aan.

6. Financiering &  verrantwoording 
De belangrijkste bronnen van inkomsten van de stichting zijn donaties en giften. Bedrijven,
organisaties en particulieren kunnen ʻvriend’ worden van Share Network. Waarbij men er-
voor kan kiezen om een eenmalige schenking te doen, of een bepaald bedrag per maand. 

Dat is al mogelijk vanaf € 5,- per maand. Daarnaast worden diverse vermogensfondsen 
benaderd om het programma te financieren.



Contact

Organisatie Stichting Share Network

Adres Emmalaan 7
E-mail info@share-network.org
Postcode 1075 AT Amsterdam
E-mail info@share-network.org
Website www.share-network.org
Facebook www.facebook.com/stichtingshare
Instagram 
www.instagram.com/share_org/@sharenetwork.org
Twitter @Stichting_Share

Opgericht 5 augustus 2016
KvK-nummer 66610877
RSIN/ANBI 856630202
IBAN NL30TRIO0391216406
T.n.v. Stichting Share Network
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