
Huisstijl
Criminele uitbuiting 

Wat kan jij als baliemedewerker doen?

Er is sprake van criminele uitbuiting wanneer iemand wordt gedwongen tot het verrichten van arbeid of diensten

die strafbaar zijn gesteld. Denk aan het onder dwang moeten zakkenrollen, bedelarij, plegen van diefstal,

drugssmokkel, de werkzaamheden moeten verrichten in een hennepkwekerij of het vervaardigen van drugs.

Arbeidsmigranten, vluchtelingen, maar ook illegaal in Nederland verblijvende personen zijn extra kwetsbaar voor

criminele uitbuiting. Ze zijn vaak afhankelijk van hun werkgever en zijn onwetend. Ze worden met soms

misleidende beloftes naar Nederland gehaald. Als baliemedewerker hoor en zie je veel en vang je signalen op.

Waar moet je op letten om te constateren of er sprake is van criminele uitbuiting?

Maak bij een signaal van uitbuiting altijd melding bij

de aandachtfunctionaris mensenhandel van je

gemeente.

Signalen aan je balie: 

Begeleider is in het bezit van het paspoort of ID.
Begeleider beantwoordt alle vragen.
Communicatie verloopt moeizaam in verband
met taalproblemen.
Er heerst spanning of angst om in gesprek te
gaan.
Op het adres zijn veel inschrijvingen.
Onderdanige houding naar begeleider.
De persoon weet niet waar hij/zij gaat wonen of
werken.

Voorbeelden van signalen
Aan de balie

Je hebt als baliemedewerker bij een gemeente het

eerste contact met degene aan de andere kant van de

balie. Je bent op dat moment de oren én ogen van de

gemeente. Als baliemedewerker kun je misschien niet

altijd onderscheiden om welke vorm van uitbuiting

het precies gaat. Wel kun je signalen opvangen

waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van een

uitbuitingssituatie. Leer deze signalen herkennen en

observeren door goed te kijken en te luisteren.

Leg zaken vast

Let ook op non-verbale signalen, zoals een timide

houding, een ontwijkende blik en een angstig gezicht.

Leg alles zo concreet mogelijk vast in een

meldingsformulier.

Houd je bij feitelijkheden, wat heb je gezien en

gehoord? Wanneer je denkt dat er sprake is van

uitbuiting probeer dan de persoon apart te spreken,

geef aan dat er hulp geboden kan worden door

bijvoorbeeld een zorgcoördinator. Voorzie de persoon

van informatie van organisaties zoals de

Rijksoverheid, FairWork of Comensha.

Leer meer met 
deze e-learning.

https://www.government.nl/documents/publications/2014/03/07/new-in-the-netherlands-2014
https://hetccv.nl/onderwerpen/mensenhandel/e-learnings-signalering-mensenhandel/e-learning-signalering-mensenhandel-gemeenten/

