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WAT KUN JE MET DEZE TOOLKIT? 

De collega’s van toezicht betrekken bij de strijd tegen mensenhandel?  
De mensen van de balie uitleggen dat zij signalen kunnen zien? De inhoud 
van deze toolkit kan je hierbij helpen. De toolkit maakt het eenvoudig om 
zelf een actieve bewustwordingsbijeenkomst te verzorgen in uw gemeente. 

De bouwstenen in de toolkit helpen bij:
1.  Het verspreiden van basiskennis (wat is mensenhandel)
2.  Het bevorderen van bewustzijn (mensenhandel kan ook in jouw  

gemeente en werk spelen)
3.  Het verhogen van de meldingsbereidheid (waar kan ik signalen 

mensenhandel kwijt en waarom zou ik dat doen). 

Uitgangspunt is steeds dat de voorlichter die de toolkit gebruikt zelf over 
voldoende basiskennis over mensenhandel beschikt, bijvoorbeeld vanuit zijn 
rol als aandachtsfunctionaris in een gemeente.1 

De toolkit is ontwikkeld in het kader van Meer Leren Over Mensenhandel 
2016, een trainingsprogramma in opdracht van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.  De onderdelen over melden zijn ontwikkeld met 
projectpartner Meld Misdaad Anoniem. Bij deze toolkit hoort de tweedaagse 
train-de-trainer. Hierbij leer je zelf bewustwordingsbijeenkomsten te 
organiseren.

Briljante ingeving na het lezen van de toolkit of juist met de handen  
in het haar? Neem gerust contact op met de FairWork Academie via  
academie@fairwork.nu. Wij zijn ook te benaderen voor advies (bijvoorbeeld 
over het inrichten van een meldroute mensenhandel) of voor het verzorgen 
van een hands-on signaleringstraining voor baliepersoneel, toezichthouders 
of sociaal wijkteams. 

Wij wensen je een succesvolle bijeenkomst.

Karin Burgerhout & Romaike Zuidema
Fairwork Academie

December 2016

1 De toolkit maakt van de gebruiker niet 
zonder meer een communicatietrainer 
en gaat niet in op het aanleren van 
(signalerings-)vaardigheden. 

Kijk voor het actuele aanbod  
op www.fairwork.nu/academie
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VOORBEELDOPZET BEWUST
WORDINGS BIJEENKOMST  
VOOR BALIEMEDEWERKERS  
EN TOEZICHTHOUDERS

‘ZO DRAAGT U BIJ AAN DE  
STRIJD TEGEN MENSENHANDEL  
IN UW GEMEENTE’

Voorbereiding 
• Versturen uitnodiging met programma drie weken van tevoren 
• Locatie regelen (beamer met geluid, laptop, wifi-code, flipover)
• Koffie en thee regelen

Materiaal 
• Presentatie geprint voor trainer
• Flipoverbladen en stiften
• Notitieblokjes 
• Pennen
• Presentielijst tekenen (format aangepast per training) 
• Groot vel of  x-aantal gekleurd A4 voor woordspin
• PPT mensenhandel
•  Filmpje ‘De champignonnenplukster’ op usb of via You Tube:  

https://www.youtube.com/watch?v=CnmqSQem4NQ
• Geeltjes (post-it)
• Indien gewenst: Casusmateriaal geprint p.p.
• Indien gewenst: Stappenplan/meldroute p.p.
• Indien gewenst: Naambordjes (gekleurd papier) p.p.
•  Indien gewenst: Achtergrondinformatie voor informatietafel: boeken, 

folders en rapporten

Programma
1. Inleiding: Woordspin (zie Toolkit: drie eenvoudige werkvormen)  
 (optioneel voorstelronde)
2.  Filmpje ‘De champignonnenplukster’  

(zie Toolkit: Film met kijkvragen in jouw bewustwordingsbijeenkomst)
3. Theorie (zie Toolkit: presentatiesheets mensenhandel)
4.  Toepassen van de theorie: aan de slag met casuïstiek  

(zie Toolkit: drie eenvoudige werkvormen) 
5. Bespreken lokale meldroute
6.  Afsluiting: Meldboard (zie Toolkit: Meldboard maken) 

Achteraf
•  Nazenden meldroute, meldboard, eventueel links naar aanvullende informatie
• Plaatsen meldboard op zichtbare plek

   PROGRAMMA 
Totale tijdsduur  
90 minuten

1.  tijdsduur 10 minuten 
tijdsduur 5 minuten

2. tijdsduur 10 minuten

3. tijdsduur 20 minuten
4. tijdsduur 30 minuten

5. tijdsduur 10 minuten
6. tijdsduur 5 minuten


