
De FairWork Academie is het trainingsbureau van FairWork. We verzorgen training, 
coaching en advies over mensenhandel en arbeidsuitbuiting. FairWork voorkomt 
en bestrijdt moderne slavernij in Nederland en werkt vanuit het perspectief van 
slachtoffers.

FairWork Academie 
Meer Leren Over Mensenhandel

De FairWork Academie verzorgt sinds 2005 
trainingen over de signalering van mensen-
handel, de omgang met (mogelijke) slachtof-
fers, actuele trends en preventie. Ook denken 
we graag mee over randvoorwaarden zoals 
een effectieve meldroute en over strategieën 
als cultural mediation.

Onze trainingen zijn gericht op professionals 
die tijdens hun dagelijks werk in contact 
(kunnen) komen met slachtoffers van men-
senhandel. Bijvoorbeeld gemeenteambte-
naren, opsporingsdiensten en hulpverleners. 
Opdrachtgevers zijn o.a.: GGD Drenthe, IND, 
FNV en Gemeente Amsterdam.

Hoe vraag ik  
respectvol door  

als ik uitbuiting vermoed?

Welke signalen van  
mensenHandel kan ik in 
mijn Werk tegenkomen?

Is cultural  
mediation iets 

voor onze  
organisatie? 

Hoe zorg je  
dat mensen  
anders  
gaan kijken  
en doen?

Duidelijke, krachtige training met werkvormen die resultaat hebben’  
- beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid, gemeente Alkmaar



FairWork Academie 020 - 7600 809
Romaike Zuidema 06 -19584817
academie@fairwork.nu
www.fairwork.nu

Meer dan een voorlichting...
Trainen is een vak. De FairWork Academie streeft naar de juiste balans 
tussen werken aan kennis, attitude en vaardigheden. Zo zorgen we 
dat deelnemers ná de training echt iets anders doen dan ze daarvoor 
deden. 

Focus op uw professionele rol…
De werkpraktijk van de deelnemers staat centraal. We weten name-
lijk dat mensen pas echt iets leren als het aansluit bij hun dagelijkse 
verantwoordelijkheden. Wat precies aan bod komt tijdens een trai-
ning bepalen we dus altijd in overleg met de opdrachtgever.

Geworteld in de praktijk…
FairWork ondersteunt dagelijks slachtoffers van uitbuiting. De 
trainers van de FairWork Academie combineren de vaardigheden van 
een all-round communicatietrainer met deze specifieke kennis en 
ervaring op het gebied van mensenhandel. Onze trainingen zijn dus 
altijd geworteld in de actuele praktijk. FairWork werkt samen met de 
professionele partijen die een rol spelen in de nationale ketenaanpak 
mensenhandel.
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Contact


