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Stappenplan voor lokale aanpak arbeidsuitbuiting  

Van passieve naar actieve meldingsbereidheid.  

‚Herken de signalen en meld!” 

 

Voorwaarden voor activeren van meldingsbereidheid:  

 

1. Geloofwaardigheid/vertrouwen in lokale aanpak. 

2. Dader & melderprofielen. 

3. Relaties opbouwen met partners en collega’s. 

4. Campagne over arbeidsuitbuiting voor potentiële melders. 

5. Terugkoppeling voortgang en resultaten aanpak.  

 

 

1. Geloofwaardigheid/vertrouwen in lokale aanpak 

 Staat arbeidsuitbuiting op de agenda van jouw gemeente bij het 

college of in het veiligheidsbeleid? 

 Is de rol van het RIEC of het ministerie van SZW bekend? 

 Welke partners heb je (nog)nodig? 

 

2. Dader & melderprofielen 

 Welke collega’s in jouw gemeente zien mogelijk signalen van 

arbeidsuitbuiting?       

 

3. Relaties opbouwen met partners en collega’s  

Persoonlijke betrokkenheid bij de aanpak tegen arbeidsuitbuiting is 

onmisbaar! 

 Met wie binnen je gemeente moet je een relatie opbouwen 

om deze ‘meldersgroepen’ te bereiken? 

 Wie buiten je gemeenten (ketenpartners) moeten betrokken 

worden? 

 Hoe creëer ik ambassadeurs en wie zijn dit? 

 

Aandacht vragen voor de ernst van arbeidsuitbuiting. 

 Tonen filmpjes. 

 Persoonlijk overtuigen van ernst. 

 Aangeven wie het aanspreekpunt is voor vragen, raad etc. 

 Wie in de gemeente is verantwoordelijk/aanspreekpunt? 

 Informatie geven over melden.  

 Wat moet een leidinggevende doen met een melding? 

 Wat gebeurt er met een melding? 

 

Wat doet de verantwoordelijke voor arbeidsuitbuiting met de 

melding? 

 Bespreken met RIEC of een andere ketenpartner. 

 Contact met de Regionale Accountmanager van SZW. 

 Mailen naar IKP@minszw.nl  

mailto:IKP@minszw.nl
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4. Campagne over arbeidsuitbuiting voor potentiële melders 

 Hoe informeer ik mijn collega’s in de gemeente over 

arbeidsuitbuiting en activeer ik ze om te gaan melden? 

 

Balans vinden tussen warm en koud communiceren 

 Persoonlijke oproep voor het melden van misstanden.  

 Presentatie tijdens werkoverleg.  

 Filmpjes laten zien. 

 Bespreken in welke sectoren arbeidsuitbuiting 

voorkomt. 

 Bespreken mogelijke signalen.  

 Als ambassadeur regelmatig bij deze collega’s 

langslopen. 

 Informeren naar mogelijke signalen. 

 Herhalen belang van melden. 

 Herhalen hoe te melden. 

 Zijn er vragen? 

 

Inzetten van ondersteunende middelen: 

 Signaalkaart beschikbaar voor alle collega’s. 

 Q&A met veelgestelde vragen beschikbaar. 

 Aandacht op intranet of via social media. 

 Interne nieuwsberichten. 

 Website arbeidsuitbuiting.nl  

 …. 

 

5. Terugkoppeling voortgang en resultaten aanpak 

Herhaling van de boodschap is belangrijk, maar terugkoppeling van 

resultaten is cruciaal voor succes! 

 Communiceer je resultaten!  

 Aantal meldingen in de gemeente. 

 Eventuele onderzoeken en de resultaten daarvan. 

 Vraag informatie uit je keten/van je partners. 

 

Ook als er geen concrete resultaten (of meldingen) zijn: 

 Bedanken (individuele melder(s). 

 Benadruk dat ieder signaal telt.  

 Onderzoeken kunnen soms lang duren. 

 

 

 


