
Ziet u signalen van  
mensenhandel?

Slachtoffers van mensenhandel zijn in de greep van hun baas of 
tussenpersoon en krijgen veel te weinig of niets betaald. Ze werken 
hier in Nederland onder (zeer) slechte omstandigheden, bijvoorbeeld 
in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Of 
ze worden uitgebuit in de seksindustrie. Veel slachtoffers van deze 
moderne slavernij zijn migranten die onder valse voorwendselen 
naar Nederland zijn gehaald. Maar ook Nederlanders kunnen  
slachtoffer van uitbuiting worden. Wat kunt u als toezichthouder 
doen?

Wat kunt 
u doen?

StappeNplaN VOOr tOeZichthOuderS 



‘Hoeveel mensen Werken voor u?’

stap 1 Win tijd 
Bekijk bijvoorbeeld even uw notities 
of loop een klein rondje, en bedenk 
wat u gaat doen.    

aaN WerkgeVer

‘Regelt u ook andere zaken voor ze, zoals een 
slaapplek of vervoer?’

‘Hebben ze een contract?’

aaN MOgelijk SlachtOffer

‘Hoeveel verdient u per uur/maand?’

‘Waar komt u vandaan?’
‘Bewaart u uw paspoort zelf?’

‘Wie heeft uw slaapplek geregeld? 
En hoeveel betaalt u daarvoor?’

stap 2 ‘Maak contact 
Knoop een gesprek aan.
Handige vragen:

in uw werk ziet u veel verschillende locaties en komt u met veel mensen in contact. u 
kunt hierbij mogelijke slachtoffers van mensenhandel tegenkomen, of een werkgever 
die zijn werknemers uitbuit. Ook kunt u werk- of woonomstandigheden zien die vragen 
oproepen. Wat kunt u doen als u een mogelijk signaal van mensenhandel oppikt?

‘Wordt Het loon gestort op Hun bankrekening?’ 
of ‘Hoe is dat geregeld?’

‘is Het Werk anders dan verWacHt?’
‘Krijgt u weleens een boete van uw werkgever?’

Tip: Geef de werkgever geen hand (dan denkt een 
mogelijk slachtoffer dat u zijn ‘vriend’ bent).



stap 3 kunt u het  
mogelijke slachtoffer  
alleen spreken? 
Doe dit dan. Loop bijvoorbeeld  
naar de gang of naar buiten met het 
mogelijke slachtoffer. Als u met een 
collega bent kunt u opsplitsen. U 
loopt mee met het slachtoffer, uw 
collega met de werkgever. 

stap 4 Overleg met  
een collega 
Door hardop de signalen uit te  
spreken komt u vaak een stap verder: 
moet ik hier iets mee of niet? Blijf bij 
de feiten. 

stap 5 Mogelijk sprake van 
mensenhandel? 
Volg de meldroute (z.o.z.)

Zelfs als u denkt:
ik Heb Het vast niet goed gezien….

Het is niet mijn taak om dit aan te kaarten…
Waar bemoei ik me mee…

melden Heeft geen zin, niemand doet Hier iets mee…
aarzel niet, maar bespreek het!



Meldroute mensenhandel  

BiNNeN uW geMeeNte kuNt u VOOr MeldeN eN OVerleg terecht Bij: 

 

daarNaaSt:

indien acuut:  
Politie: 0900-8844  
(vragen naar AVIM Afdeling Vreemdelingenpolitie, 
Identificatie en Mensenhandel)

anoniem:  
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Colofon
dit product is voor u gemaakt door:  in samenwerking met:

Voor meer informatie: www.fairwork.nu telefoon: 020 - 760 08 09

Met financiële steun van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vormgeving Studio Ann, www.annstudio.nl

drukwerk Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl


