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Conny Rijken
Rijken studeerde internationaal- en Europees mensenrechtenrecht aan de Universiteit
Utrecht en de Universiteit van Tilburg en promoveerde op haar proefschrift over
mensenhandel onder begeleiding van Prof. Hirsch Ballin en Prof. Fijnaut. Ze heeft haar
onderzoeksgebied uitgebreid naar andere gebieden, waaronder wereldwijde migratie,
Europees strafrecht en inclusie en uitsluiting door middel van migratie. Centraal in haar
onderzoek staat de focus op mensenrechten en betrokkenheid bij de positie van het
individu. Ze doet haar onderzoek in interdisciplinaire en internationale teams, vaak onder
haar leiding, waardoor ze inzichten vanuit verschillende perspectieven kan combineren en
uitbouwen. Haar onderzoek kenmerkt zich door het creatief heroverwegen van
diepgewortelde principes die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd en het genereren
van nieuwe inzichten en ideeën. Het stimuleren en inspireren van studenten en andere
onderzoekers beschouwt zij als belangrijke aspecten van haar werk en die zij als hoogleraar
mensenhandel en globalisering vorm wil geven.
Warner ten Kate
In 1983 is Warner ten Kate in Strafrecht en Publiekrecht afgestudeerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is Warner ten Kate de landelijk officier
mensenhandel en mensensmokkel bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in
Zwolle.
Per 1 september 2016 is Warner ten Kate tevens aangesteld als flexibel inzetbare liaison
officier van justitie mensensmokkel. Binnen het Openbaar Ministerie en met de nationale en
internationale ketenpartners bestrijdt hij mensenhandel op een integrale en innovatieve
wijze.
Auteur van het boek ‘Mensenhandel’ 2018, Kluwer, Deventer ISBN 978 90 13 11706 6
Richard Sondeijker
Richard Sondeijker is een PhD kandidaat bij de Universiteit van Maastricht
(Rechtenfaculteit/Department of Criminal Law and Criminology). Zijn onderzoek gaat
over Early Marriages among Syrian Refugees in the European Union. Richard is jurist
en afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht.
Hij is een expert op het gebied van mensenhandel bestrijding met vele jaren werkervaring
in Nederland, Afrika, Midden-Oosten en de Balkan regio. Hij heeft onder meer gewerkt in
Kosovo als Hoofd van de Mensenhandel Unit van de OVSE in Prishtina en was adviseur op
het terrein van de aanpak van mensenhandel voor verschillende overheden (onder andere in
Albanië en Angola) en internationale organisaties (onder meer de EU, VN en ICMPD).
Richard werkt als Coördinerend Specialistisch Adviseur Internationaal bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid. Zijn bijdrage aan deze dag doet hij als PhD-onderzoeker aan
vorengenoemde universiteit.

Sabine Leermakers
Sabine Leermakers is werkzaam als onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel. Ze houdt zich onder andere bezig met juridisch onderzoek op het gebied van
het vreemdelingenrecht en het strafrecht. Zo deed ze eerder voor het CKM onderzoek naar
de verblijfsrechtelijke bescherming van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel in
Nederland en naar de drempels die Nederlandse, minderjarige slachtoffers van seksuele
uitbuiting ervaren bij het doen van aangifte. Op dit moment onderzoekt ze de rol van
medische rapportages in de verblijfsrechtelijke procedure van slachtoffers van mensenhandel.
Daarnaast is Sabine als projectleider verbonden aan een onderzoek naar de rol en betekenis
van religie ten aanzien van West- Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel en is zij betrokken
bij een pilot die zich richt op de bescherming van Nederlandse, minderjarige slachtoffers in
het strafproces. Eerder is Sabine werkzaam geweest voor de Immigratie-en
Naturalisatiedienst op het thema asiel en heeft zij ervaring opgedaan bij de VNVluchtelingenorganisatie UNHCR en Vluchtelingenwerk Nederland.

