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PERSBERICHT 

 
Den Haag, 21 september 2020 

 

‘Naar een stad zonder Uitbuiting’ 

 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 26 september 2020, richten wij ons 

- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  

‘Naar een stad zonder Uitbuiting’.  

Gasten aan tafel zijn: SHOP Jeugd Den Haag, Ania Paszak (IDHEM), Addie 

Stehouwer (gemeentelijke ombudsman) en Marieke van Doorn (raadslid D66). 

 

Voorkomen, bestrijden en beschermen van slachtoffers zijn de drie pijlers van het 

Actieprogramma Mensenhandel 2020-2023 van het stadsbestuur van Den haag. 

 

Mensen uitbuiten voor persoonlijk gewin door gebruik van dwang of misbruik van een 

kwetsbare positie: dat is mensenhandel. 

 

Jaarlijks zijn er gemiddeld 145 slachtoffers in beeld bij de hulpverlening. 

Het zijn niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en jongeren. 

De focus wordt gelegd op preventie, voorlichting aan arbeidsmigranten, laagdrempelige chat 

voor jongeren en meer online veldwerk. 

 
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  
uur durend live televisie-/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke, 
maatschappelijke en culturele inhoud.  
 
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook-pagina 
. Televisie: vanaf 18.00 uur Den Haag TV,  
 Ziggokanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur  
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl 
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