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TER INSPIRATIE 

De Fatale Fuik 
– Henk Werson (2012) 
Achter de schermen van Mensenhandel en gedwongen prostitutie In 
Nederland
De fatale fuik gaat over de keiharde wereld van mensenhandel en gedwongen 
prostitutie, en over de bestrijding daarvan. Hoofdinspecteur Henk Werson 
is een van die bestrijders en dit boek is het verslag van zijn jarenlange 
ervaringen. Hij vertelt over slachtoffers en daders, hoe opsporing in zijn werk 
gaat en informeert over de sociale, politionele en juridische aspecten.

Mensenhandel 
– W.J.B. ten Kate (2013)
Dit boek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensenhandel. 
Opsporings- en handhavingsinstanties, openbaar ministerie en de zittende 
magistratuur maar ook openbaar bestuur kunnen in de praktijk van alle dag 
met dit boek in de hand het fenomeen mensenhandel beter begrijpen. De 
advocatuur krijgt de mogelijkheid mensenhandelzaken voor te bereiden en te 
verdedigen aan de hand van inzichten die elders niet te verkrijgen zijn.
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Slaven in de Polder
– Martijn Roessingh & Perdiep Ramesar (2011) 
Hoe sekswerkers, schoonmakers en seizoenarbeiders worden uitgebuit
Mensenhandel beperkt zich niet tot prostitutie. Aspergestekers, 
aardbeienplukkers, huishoudsters, koks, schoonmakers, au pairs: er duiken 
steeds nieuwe voorbeelden op van mannen en vrouwen die gedwongen werken 
in schrijnende omstandigheden. Jaarlijks worden zo’n duizend slachtoffers 
geregistreerd, maar het werkelijke aantal is een veelvoud daarvan. Dit alles 
gebeurt in Nederland – bij u om de hoek. Hoe kan dat?

Mensenhandel: het slachtofferperspectief. 
– Conny Rijken, Jan van Dijk & Fanny Klerx-van Mierlo (2013) 
https://www.tilburguniversity.edu/upload/ccb598ac-2282-4491-aad4-
375430ce206f_Mensenhandel-online.pdf 
Voordat slachtoffers van mensenhandel worden ondervraagd door de politie 
zouden ze eerst een hulpverleningstraject in moeten. Dat draagt ertoe bij dat 
er meer daders worden opgespoord, omdat veel slachtoffers die informatie nu 
niet durven te geven. Dit concluderen onderzoekers van de Tilburg University in 
dit rapport.

Van aardbeien en telefoonabonnementen 
– L.B. Esser & C.E. Dettmeijer-Vermeulen (2015)
Een nieuw beoordelingsschema voor het bewijs van uitbuiting buiten de 
seksindustrie? 
De Nationaal Rapporteur vindt dat er meer duidelijkheid moet komen 
over de wijze waarop de rechter zaken beoordeelt waarbij personen zijn 
uitgebuit buiten de seksindustrie. Op dit moment wordt de wet verschillend 
uitgelegd, waardoor onzekerheid bestaat over de precieze reikwijdte van de 
strafbaarstelling van mensenhandel.

Deze moderne slavernij vond plaats in een willekeurige villa in 
Wassenaar 
– Renate van der Zee in HP de Tijd (2015)
http://www.hpdetijd.nl/2015-12-14/
deze-slavernij-vond-plaats-in-nederland-gewoon-in-een-villa-in-wassenaar/
Het komt voor in Nederland anno nu: ambassadepersoneel dat achttien uur 
per dag, zeven dagen per week werkt voor een loon van 110 euro per maand. 
Door de diplomatieke onschendbaarheid is het probleem knap lastig aan te 
pakken. HP/De Tijd sprak een slachtoffer en de organisatie die er iets aan 
probeert te doen.
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FILM 

FairWork YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/fairworkNU
Diverse korte filmpjes met slachtoffers van arbeidsuitbuiting aan het woord.

Hallo Nederland (2016)
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/366011/Hallo_Nederland.
html#
Aandacht voor het rapport Kwetsbaarheid van Poolse arbeidsmigranten voor 
seksuele intimidatie van FairWork met een cliënt.

3DOC: Meisjes van de vleesfabriek (2014)
http://www.npo.nl/3doc-meisjes-van-de-vleesfabriek/04-09-2014/AT_2020733
Dorota, Justyna en Malwina zijn jong, Pools en werken allemaal in de 
Nederlandse vleesindustrie. Hoe ze wonen, werken en leven in Nederland, dat 
zien we nooit. Voor het eerst vertellen ze hun verhaal. 

European Commission: Trafficking in human beings – victims’ 
testimonies (2012)
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I073610
A short film gathering testimonies of victims of trafficking is shown.

NPO EenVandaag: Uitbuiting door diplomaten (2015)
http://binnenland.eenvandaag.nl/index.php/tv-items/62359/
uitbuiting_door_diplomaten
Sinds 2010 zijn er twaalf gevallen van mensenhandel en uitbuiting door 
diplomaten geregistreerd door de ngo’s Fairwork en SHOP. Volgens hen is 
uitbuiting iets dat vaak voorkomt in de huishoudens van buitenlandse 
diplomaten in Nederland. Daarom bieden een aantal voormalige huishouders 
van diplomaten vandaag een petitie aan de Tweede Kamer aan. 

Ministerie van SZW: Meldarbeidsuitbuiting.nl 
www.meldarbeidsuitbuiting.nl
Bewustwordingscampagne met radio en internet spotjes over het melden van 
arbeidsuitbuiting.

Omroep Brabant: Kijkje achter de schermen van de strijd tegen 
mensenhandel in special Bureau Brabant (2014)
http://www.omroepbrabant.nl/?news/222291712/Kijkje+achter+de
schermen +van+de+strijd+tegen+mensenhandel+in+special+Bureau+ 
Brabant.aspx
Politie, Justitie en de Koninklijke Marechaussee geven maandag in een 
Bureau Brabant-special een kijkje achter de schermen van hun strijd tegen 
mensenhandel. Ieder jaar krijgt de politie in Brabant 300 signalen van 
mensenhandel.
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Zembla: Apple’s verbroken beloftes (2015)
http://tvblik.nl/zembla/apples-verbroken-beloftes
In 2010 plegen meer dan vijftien Chinese werknemers zelfmoord omdat 
ze de werkomstandigheden bij het bedrijf Foxconn niet meer aankunnen. 
Foxconn maakt onderdelen voor Apple. Apple belooft betere tijden en zegt 
de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Nu, vier jaar later, gaan de Engelse 
journalisten undercover om te zien hoe onze iPhones gemaakt worden. 
 
HUMAN Doc: Sterke vrouwen- Verhalen over mensenhandel 
(i.s.m. FairWork) (2011)
http://www.npo.nl/sterke-vrouwen-verhalen-over-mensenhandel/17-09-2011/
POW_00347347
Jaarlijks worden duizenden mannen, vrouwen en kinderen in Nederland het 
slachtoffer van mensenhandel. Een groep vrouwelijke slachtoffers verbreekt 
het stilzwijgen en maakt een vuist tegen deze misdaad.

RTV Noord: FNV onderzoek uitbuiting buitenlandse 
werknemers in Eemshaven (2010)
http://youtu.be/D7XDt9wdSXU
FNV Bondgenoten onderzoekt of buitenlandse werknemers in de Eemshaven 
worden uitgebuit.

Brandpunt: Moderne slavernij in de horeca.
http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/broadcasts/segment/898/
Reportage waarin Roemeense klokkenluider vertelt over uitbuiting in de 
horeca. Het team van Brandpunt gaat op pad met een verborgen camera.
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BRUIKBARE MENSENHANDELZAKEN 
EN SLACHTOFFERVERHALEN

Hieronder vind je een selectie van bruikbare (mogelijke) 
mensenhandelzaken die je kunt inzetten in je bewust-
wordingsbijeenkomst.

VERHALEN VAN SLACHTOFFERS
Verhalen van slachtoffers kun je vinden op:
http://www.fairwork.nu/wie_wij_helpen/verhalen_van_slachtoffers/
http://mensenhandel.nl/files/box/Magazine_Mensenhandel_2016.pdf

IN DE MEDIA
Bruikbare krantenartikelen

Groentekwekerij – Erica – Drenthe
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Groentekweker-in-Drenthe-
gebruikte-illegaal-als-slaaf%E2%80%99-21815406.html

Uitbuiting bij gezin met kringloopwinkel – Tubbergen
http://nos.nl/artikel/2138365-slavernij-komt-veel-vaker-voor-in-nederland-
dan-we-denken.html

Huishouding – Amsterdam
http://www.parool.nl/amsterdam/celstraffen-voor-amsterdams-stel-voor-
uitbuiten-braziliaanse-vrouwen~a4418063/

Champignonkwekerij – Horst, Limburg
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160921_00024743/failliete-
champignonkwekerij-uitbuiting-mensenhandel-en-valsheid-in-geschrifte

Roma-kinderen
http://nos.nl/artikel/2112690-uitgebuite-roma-kinderen-gered-en-
teruggehaald-naar-nederland.html

Prostitutie
http://www.nu.nl/buitenland/4352751/saban-b-in-hoger-beroep-veroordeeld-
ruim-zeven-jaar-cel-in-turkije-.html

1



TOOLKIT BEWUSTZIJNSBEVORDERING MENSENHANDEL

2  INFORMATIE OVER 
MENSENHANDEL

www.fairwork.nu/academie

VERDACHTE SITUATIES
Deze situaties kun je gebruiken om signalen te bespreken in je bijeenkomst.

Toezichthouders
Via de wooncorporatie is een klacht binnengekomen over vuurtjes die in de 
tuin van een benedenwoning worden gestookt. Je belt aan en hoort veel 
lawaai. Pas na drie keer bellen wordt er opgedaan. Een man opent de deur 
argwanend, en geeft in combinatie van Bulgaars en Nederlands aan liever 
niet open te doen voor onbekenden. Je vertelt over de klacht over het vuur. 
Hij geeft een onsamenhangend verhaal. Als je doorloopt naar de tuin, zie je 
matrassen op de grond en schimmel op de muren. In de tuin zie je een groep 
mannen die zich aan het warmen zijn rond het vuurtje. Het is stervenskoud in 
huis. Hoe pak je dit aan?

Balie
Henk, eind veertig, komt aan de balie om de 24-jarige Gligor bij hem in te 
schrijven op Kerkstraat 35. Het is Henk die het woord voert. Gligor kijkt niet 
naar jou, maar naar Henk die erg voorkomend wil zijn. Als Henk gebaart dat 
hij zijn paspoort moet pakken, doet hij dat onmiddellijk. Het leeftijdverschil 
tussen de twee is groot. Zijn het vrienden? Is het familie?, vraag je je af. 
Gligor spreekt geen Engels en Nederlands. Je vraagt hoe ze communiceren. 
‘Ik leg het in het Engels uit en hij begrijpt mij dan’, zegt Henk. Je twijfelt 
omdat Gligor niet lijkt te reageren op wat er wordt gezegd. In het systeem 
zie je dat er al 9 inschrijvingen staat op Kerkstraat 35. Wat doe je?

Leerplichtambtenaar
Via de leerplichtambtenaar begrijp je dat de 15-jarige Amber al drie maanden 
niet op school is verschenen. Je hoort via-via dat ze in een illegaal bordeel 
zou werken. Niemand weet precies hoe het zit. Ze woont nog (wel) thuis. Je 
maakt een afspraak met haar en haar ouders om de zaak te bespreken.  
Hoe pak je dit gesprek aan met het oog op mensenhandel? Wat ga je vragen? 
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OVIDIU GAAT AAN DE SLAG  
ALS PAPRIKAPLUKKER

 
Stel je voor. Ovidiu komt uit Plopis, Roemenië. Hij heeft via via gehoord dat 
de banen voor het oprapen liggen in Nederland. Het zijn geen ‘Hollandse 
banen’, maar speciale banen voor migranten. Je kunt er veel geld mee 
verdienen, vangt hij in een buurtwinkel op. Hij heeft bedragen horen vallen 
van wel 2000 euro per maand. Dat is meer dan 8 x zoveel als hij nu krijgt 
(minimumloon is 217,50 euro in Roemenië).  
 
Petru is degene die het werk als paprikaplukker aanbiedt aan Ovidiu.  
Hij komt uit een nabijgelegen dorp en heeft een soort uitzendbureau.  
Petru is een echte ondernemer en weet de juiste mensen te leveren voor  
de Nederlandse paprikateelt. Werknemers die van hard werken houden 
en niet vies zijn van een beetje modder op het lijf. Vroeger was het 
seizoenswerk, maar door de vele kassen in Nederland is er nu het hele  
jaar rond werk. 
 
Petru regelt niet alleen een baan voor Ovidiu, maar ook de reis naar 
Nederland. Hij rekent 1000 euro voor het transfer per busje. Aangekomen  
in Nederland rijdt hij linea recta met Ovidiu naar de gemeente om zich te 
laten inschrijven. Handig dat hij het doet, want Petru spreekt Engels en 
Ovidiu alleen Roemeens. Ovidiu krijgt daar zijn BSN-nummer. Dat papiertje, 
weet Petru, is de sleutel naar een wereld waarin je met hard werken veel  
geld kan verdienen. Petru bewaart zijn paspoort en BSN-nummer (bewijs) 
in de kluis zodat Ovidiu het zeker niet kwijt kan raken.
 
Ook regelt hij een kamer die hij met zes mensen deelt, voor hem in Den 
Haag. Het kost Ovidiu 740 euro per maand. De kamer is overigens wel vies, 
schimmel staat op de muren en er kunnen geen ramen open op de eerste 
verdieping. Ovidiu maalt daar niet echt om, hij is al lang blij dat hij deze  
once in a lifetime-kans krijgt. 
 
Het huisvuil staat buiten hoog opgestapeld. De lege flessen smirnoff liggen 
her en der op straat. Dit tot groot ongenoegen van de buurt. Die klagen 
steen en been. Het gerucht wil dat er regelmatig vechtpartijen zijn in het 
huis. Aanleiding voor de vechtpartij van gisteren was dat er onvrede was 
nadat bleek dat ze voor de 11e week niet uitbetaald kregen.  
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