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Inleiding
DOELSTELLING

VRAGENLIJST

Doelstelling van het onderzoek was om een inschatting te maken van de
omvang van arbeidsuitbuiting / moderne slavernij in Nederland. Daarnaast had
het onderzoek als doel om de houding van werkgevers tegenover
arbeidsuitbuiting / moderne slavernij te onderzoeken.

De vragenlijst ten behoeve van het onderzoek is in overleg met FairWork
opgesteld. De in de startbespreking ten kantore van FairWork aangedragen
punten vormden daarvoor het uitgangspunt. In de vragenlijst kwamen de
volgende onderdelen aan bod:

STEEKPROEF

•
•
•
•
•

De steekproef bestond uit n=504 personen die verantwoordelijk zijn voor HRbeleid en / of het aannemen van personeel. Dit kunnen directeuren / eigenaren
zijn van ondernemingen, maar ook HR-managers. Om op totaalniveau zeer
betrouwbare en op subgroepniveau betrouwbare uitspraken te doen, is gebruik
gemaakt van een disproportioneel gestratificeerde steekproef. Dit omdat de
verdeling van de bedrijfsgrootte scheef is (er zijn bijvoorbeeld meer bedrijven
met < 20 werknemers dan bedrijven met 70-100 werknemers). Voor alle
verschillende categorieën bedrijfsgroottes zijn voldoende grote steekproeven
gehanteerd, zodat over elke categorie relatief betrouwbare uitspraken gedaan
kunnen worden. Om op totaalniveau over een representatieve steekproef te
beschikken, zijn de data gecorrigeerd voor de in werkelijkheid bestaande
proporties.
OPZET EN METHODIEK
Het onderzoek is online (Computer Assisted Web Interviewing, CAWI)
uitgevoerd. Voor de datacollectie is gebruik gemaakt van een extern, ISOgecertificeerd panel. Gedurende de veldwerkperiode is de kwaliteit van de
ingevulde vragenlijsten (completes) bewaakt door het regelmatig controleren van
een uitdraai van de resultaten. Het veldwerk vond plaats van 10 januari 2020 tot
en met 17 januari 2020.

Werken met uitzendbureaus
Selecteren van uitzendbureaus
Gedragsregels en klachtenprocedures voor uitzendkrachten
Voorkomen van arbeidsuitbuiting / mensenhandel
Bekendheid en contact met FairWork

De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 8 minuten.
RAPPORTAGE
De resultaten van het onderzoek zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en branche.
Wanneer in de tekst gesproken wordt over inleners, worden hiermee bedrijven
die wel eens flexibel personeel inhuren bedoeld. Waar relevant worden
significante verschillen in de rapportage toegelicht. In sommige gevallen zijn
kleine verschillen tussen de in de grafieken en in de tekst genoemde
percentages. Dit betreft afrondingsverschillen. Het verschil is nergens groter dan
één procentpunt. De rapportage is in week 5 van 2020 aan FairWork verstrekt.
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Samenvatting
De helft van de bedrijven in Nederland maakt momenteel gebruik van flexibel personeel. Hoe groter de organisatie, des te vaker
maakt men momenteel gebruik van flexibel personeel. Het betreft vooral personeel dat afkomstig is uit Nederland. Twee op de vijf
inleners maken permanent gebruik van flexibel personeel. Aanbod van het personeel, prijs en flexibiliteit zijn de belangrijkste criteria
bij het selecteren van een uitzendbureau. Iets meer dan één op de vijf inleners voert geen controles uit bij het selecteren van een
uitzendbureau of het werken met uitzendkrachten, een meerderheid controleert dus wel.
Iets meer dan één op de vijf inleners heeft gedragsregels en / of klachtenprocedures opgesteld voor uitzendkrachten, vooral in het
Nederlands en maar zelden (ook) in andere talen. Het hebben van een vertrouwenspersoon is bovendien geen usance: bij circa één
op de drie bedrijven is er één in dienst. Hij of zij is in de meeste gevallen ook beschikbaar voor niet-Nederlandse werknemers.
Eén op de twintig Nederlandse bedrijven en organisaties denkt dat arbeidsuitbuiting of mensenhandel vaak binnen de eigen branche
voorkomt. Op basis van de randomized response methode kan gesteld worden dat ongeveer twee derde van de Nederlandse
bedrijven of organisaties zich wel eens schuldig maakt aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel, rekening houdend met het gegeven dat
men ook verantwoordelijk is voor flexibele arbeidskrachten.
Misstanden komen met name voor in de transport en logistiek, ICT en bouwnijverheid.
Opvallend genoeg is men in de transport en logistiek (ten onrechte, dus) veel optimistischer gestemd over de eigen branche als het
gaat om arbeidsuitbuiting of mensenhandel dan in andere branches: men denkt dus dat misstanden in andere branches (nog) vaker
voorkomen. De kans dat men in de transport en logistiek gebruik zal maken van een ‘eerlijk’ uitzendbureau is dan ook het kleinst.
De bekendheid met arbeidsuitbuiting of mensenhandel is in de bouwnijverheid zeer groot. In deze branche komen deze misstanden
niet alleen vaak voor, men noemt de eigen branche ook vaak als ‘verdachte’ sector. Men doet er in deze branche wel veel aan om
dergelijke misstanden te voorkomen: men heeft vaker dan gemiddeld gedragsregels en / of klachtenprocedures opgesteld voor
uitzendkrachten, zou relatief vaak gebruik maken van een eerlijk uitzendbureau, is men bovengemiddeld vaak bekend met de
checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ en kent men FairWork vaker dan in andere branches.
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WERKEN MET
UITZENDBUREAUS
 De helft van de bedrijven in Nederland maakt momenteel gebruik van
flexibel personeel. Hoe groter de organisatie, des te vaker maakt men
momenteel gebruik van flexibel personeel. Circa één op de acht
Nederlandse bedrijven maakt ‘altijd’ gebruik van flexibel personeel.
 Ongeveer zes op de zeven inleners huren voornamelijk personeel in uit
Nederland. Circa één op de twintig huurt voornamelijk personeel uit
het buitenland in.
 Ruim twee op de vijf inleners maken permanent gebruik van flexibel
personeel. Een iets kleiner aandeel zet flexibel personeel in voor
seizoensgebonden werkzaamheden.
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Gebruik uitzendbureaus
Gebruik van flexibel personeel

De helft van de bedrijven in Nederland maakt
momenteel gebruik van flexibel personeel
(50%). Daartoe behoren inval-, oproep-, en
uitzendkrachten, en werknemers van wie de
arbeidsduur gewoonlijk varieert tussen een
overeengekomen minimum en maximum aantal
uren per week. Hoe groter de organisatie, des
te vaker maakt men momenteel gebruik van
flexibel personeel: dit aandeel loopt op van
47% in bedrijven met maximaal vier
medewerkers tot 100% in bedrijven met ten
minste 200 medewerkers. In de groot- en
detailhandel komt het gebruik van flexibel
personeel het minst vaak voor (38%). In de
industrie is dit 81%.

Basis: Totale steekproef

Ja

50%

Nee

50%

Frequentie gebruik flexibel personeel
Basis: Totale steekproef

12%

11%

Altijd

15%

Vaak

26%

Regelmatig

36%

Soms

Circa één op de acht Nederlandse bedrijven
maakt ‘altijd’ gebruik van flexibel personeel
(12%), 36% doet dat ‘zelden of nooit’. Het zijn
vooral bedrijven met maximaal vier
medewerkers die ‘zelden of nooit’ gebruik
maken van flexibel personeel (38%). Dit
aandeel neemt af tot 0% onder bedrijven met
ten minste 200 medewerkers. Met name
financiële instellingen geven vaak aan ‘altijd’
gebruik te maken flexibel personeel (47%).

Zelden tot nooit

V1. Maakt u momenteel gebruik van flexibel personeel? / V2. Hoe vaak maakt uw organisatie gebruik van flexibel personeel?
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Afkomst flexibel personeel en periode gebruik flexibel personeel
Frequentie gebruik flexibel personeel
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)

85%

Voornamelijk uit Nederland

6%

Voornamelijk uit het buitenland

9%

Gelijke mate Nederland / buitenland

Wanneer gebruik van flexibel personeel
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)

43%

37%

Permanent werkzaam

“

Incidenteel,
project.

bij

een

- ICT, 20-39 werknemers

groot

20%

Seizoensgebonden

“

Wanneer de nood hoog is.
- Zakelijke dienstverlening, 20-39
werknemers

Ongeveer zes op de zeven inleners huren
voornamelijk personeel in uit Nederland
(85%). Circa één op de twintig huurt
voornamelijk personeel uit het buitenland in
(6%). In de overige gevallen gaat het
ongeveer even vaak om personeel uit het
buitenland als personeel uit Nederland (9%).
Ruim twee op de vijf inleners maken daar
permanent gebruik van (43%). Een iets
kleiner aandeel zet flexibel personeel in voor
seizoensgebonden werkzaamheden (37%).
In de volgende sectoren wordt flexibel
personeel vooral ingezet voor
seizoensgebonden werkzaamheden:
zakelijke dienstverlening (59%) en cultuur,
sport, toerisme, recreatie en horeca (53%).

Anders

“

Puur ad hoc.
- ICT, 100-199 werknemers

V2A. Is het flexibel personeel dat u inhuurt voornamelijk afkomstig uit Nederland of uit het buitenland?
V3. Wanneer maakt u gebruik van flexibel personeel?
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Aannemen flexibel personeel en voor welke periode
Voor het laatst flexibel personeel aangenomen?
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik
van flexibel personeel (n=437)
Vandaag

2%

Gisteren

2%

Een paar dagen geleden

Periode gebruik van flexibel personeel
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik
van flexibel personeel (n=437)
Een dag

12%

Paar dagen

24%

12%
Ongeveer een week

Ongeveer een week geleden
Ongeveer twee weken geleden

8%
Ongeveer twee weken

6%

Ongeveer een maand

8%

9%

Ongeveer een maand geleden

Ruim een kwart van de inleners huurt voor
enkele maanden in (26%). Ook gebruikelijk
is om flexibel personeel voor een paar
dagen in te huren (24%). Eén op de acht
bedrijven huurt flexibel personeel meestal
voor één dag in (12%).

16%

Langer dan een maand geleden
Weet niet (meer)

18%

Ongeveer een kwart van de inleners heeft
minder dan een week of ongeveer een week
geleden voor het laatst flexibel personeel
aangenomen (24%). Eén op de vijftig
inleners heeft ‘vandaag’ voor het laatst
flexibel personeel aangenomen (2%). Dit
betreft vooral bedrijven in de bouwnijverheid
(48%). Voor bijna de helft is het aannemen
van flexibel personeel langer dan een
maand geleden (47%).

47%
4%

Enkele maanden

Weet niet

26%

5%

V4. Wanneer heeft u voor het laatst flexibel personeel aangenomen? / V5. Voor welke periode (per keer dat u een flexibele
werknemer inschakelt) maakt u normaalgesproken gebruik van flexibel personeel? Is dat meestal …
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SELECTEREN VAN
UITZENDBUREAUS
 Hoe groter het bedrijf, des te vaker maakt men gebruik van
verschillende uitzendbureaus.

 Ruim drie op de tien bedrijven die wel eens flexibel personeel inhuren,
vinden het (heel) makkelijk om een uitzendbureau te kiezen. Ongeveer
één op de twaalf vindt het (heel) moeilijk. Met name in de industrie
noemt men het (heel) moeilijk om een uitzendbureau te kiezen.
 Aanbod van het personeel, prijs en flexibiliteit zijn de belangrijkste
criteria bij het selecteren van een uitzendbureau. De behandeling van
uitzendkrachten wordt door één op de vijf inleners genoemd. Met name
in de industrie vindt men dit aspect van belang.
 Iets meer dan één op de vijf inleners voert geen controles uit bij het
selecteren van een uitzendbureau of het werken met uitzendkrachten.
De belangrijkste toets is of het uitzendbureau correct factureert. Het
belangrijkste criterium waarop een uitzendbureau door inleners wordt
geselecteerd is of uitzendkrachten legaal in Nederland verblijven.
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Gebruik van verschillende uitzendbureaus en gemak kiezen uitzendbureau
Drie op de tien inleners maken voor het
inlenen van personeel gebruik van
verschillende uitzendbureaus (30%). Hoe
groter het bedrijf, des te vaker maakt men
gebruik van verschillende uitzendbureaus:
dit aandeel loopt op van 26% in bedrijven
met maximaal vier medewerkers tot 86% in
bedrijven met ten minste 200 medewerkers.

Gebruik van verschillende uitzendbureaus
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van
flexibel personeel (n=437)
Ja

Nee

30%

Ruim drie op de tien bedrijven die wel eens
flexibel personeel inhuren, vinden het (heel)
makkelijk om een uitzendbureau te kiezen
(32%). Ongeveer één op de twaalf vindt het
(heel) moeilijk (8%). Met name in de
industrie noemt men het (heel) moeilijk om
een uitzendbureau te kiezen (66%). Ook in
de groot- en detailhandel vindt het men het
relatief vaak moeilijk om een uitzendbureau
te kiezen (20%).

70%

Hoe makkelijk of moeilijk is het om een uitzendbureau te kiezen?
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van
flexibel personeel (n=437)

8%

24%

Heel makkelijk

60%

Makkelijk

Niet makkelijk, niet moeilijk

5% 4%

Moeilijk

Heel moeilijk

V6. Maakt u voor het inlenen van personeel gebruik van verschillende uitzendbureaus / uitzendconcerns?
V10. In hoeverre vindt u het makkelijk of moeilijk om een uitzendbureau te kiezen?

9

Waar op letten bij selecteren van uitzendbureau / aannemen van flexibel personeel
Selecteren van uitzendbureau

“

“

Aanbod van personeel.
- Gezondheidszorg en welzijn,
40-99 werknemers

Betrouwbaarheid,
reputatie,
flexibiliteit, kennis van de
werknemers.

“
“

“

- Toerisme, recreatie en horeca,
5-19 werknemers

“

Ervaring
contactpersoon,
imago bedrijf en eerdere
ervaringen.
- Zakelijke dienstverlening, meer
dan 200 werknemers

- ICT, 40-99 werknemers

“

“

Betrouwbaarheid,
snelheid
van leveren, betrokkenheid,
kwaliteiten van de kandidaten.

De kwaliteit van personeel en
de kosten.
- Industrie, 40-99 werknemers

“

“

Betrouwbaar en moet passen
in organisatie.

“

- ICT, 100-199 werknemers

“

- Zakelijke dienstverlening,
40-99 werknemers

- Industrie, 100-199 werknemers

Dat een uitzendbureau bekend
is met mijn branche en
toegang heeft tot de juiste
werknemers die ik zoek.

Betrouwbaarheid.

Aannemen van flexibel personeel

Prijs en betrouwbaarheid.
- Bouwnijverheid,
40-99 werknemers

Reputatie, kwaliteit, ervaring.
- Bouwnijverheid,
100-199 werknemers

V8. Waar let u op bij het selecteren van een uitzendbureau?
V9. Waar let u op bij het aannemen van flexibel personeel?

- Bouwnijverheid,
100-199 werknemers

Dat ze gemotiveerd zijn, en ook
daadwerkelijk flexibel inzetbaar
zijn.
- Gezondheidszorg en welzijn,
<5 werknemers

“
“

Ervaring van personeel.
- Financiële instellingen,
100-199 werknemers

Hoe flexibel ze zijn qua
werktijden en beschikbaarheid.
- Bouwnijverheid,
20-39 werknemers

“

Kwaliteit, opleiding, houding
en
gedrag,
flexibiliteit,
ervaring en loon.

Kosten, uiteraard flexibiliteit en
ervaring.
- Zakelijke dienstverlening
<5 werknemers

“
“

Motivatie en flexibiliteit.
- Bouwnijverheid,
100-199 werknemers

Leeftijd,
diploma’s.

ervaring

en

- Financiële instellingen,
<5 werknemers

“
“

Of ze hard werken.
- Winning van delfstoffen,
40-99 werknemers

Werkethos. Willen ze of is het
alleen voor het geld. Denken we
dat ze snel ingewerkt en
betrouwbaar zijn.
- Zakelijke dienstverlening,
40-99 werknemers
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Gemak kiezen van uitzendbureau
Hoe makkelijk of moeilijk is het om een uitzendbureau te kiezen?
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van
flexibel personeel (n=437)

8%

24%

60%

Heel makkelijk

“

Altijd dezelfde.
- Gezondheidszorg en welzijn,
100-199 werknemers

Makkelijk

“

Niet makkelijk, niet moeilijk

Ik ga bij dezelfde en ik weet
waar ik ben en ik vertrouw het
daar.

“

- Industrie, 20-39 werknemers

“

Persoonlijke connectie,
vertrouw ik blind.
- ICT, 100-199 werknemers

“

We werken al een tijdje samen
met een uitzendbureau dus ze
weten inmiddels al goed waar
we naar op zoek zijn.
- Zakelijke dienstverlening, 100199 werknemers

“

Omdat er genoeg
uitzendbureaus zijn.

goede

“

- Energie, 20-39 werknemers

V10. In hoeverre vindt u het makkelijk of moeilijk om een uitzendbureau te kiezen?
V11. U vindt het … om een uitzendbureau te kiezen. Kunt u uw antwoord toelichten?

Moeilijk

Al diverse keren gehad dat er
gewoon
geen
geschikt
personeel geleverd is.

“

Er lopen veel slechte krachten
in onze markt.

“

Er zijn er tegenwoordig zo
ontzettend veel. Ik ben tijd kwijt
aan
het
uitzoeken
welke
bureaus
passen
bij
mijn
organisatie.

Zijn
er
een
hoop
wisselende resultaten.

met

- Gezondheidszorg en welzijn,
40-99 werknemers

“

Ze bieden vaak relatief slechte
werknemers.
- Toerisme, recreatie en horeca,
40-99 werknemers

- Industrie, 40-99 werknemers

“

4%

Heel moeilijk

- Financiële dienstverlening,
100-199 werknemers

- Gezondheidszorg en welzijn,
<5 werknemers

Er
zijn
genoeg
aantal
alternatieven
waaruit
we
kunnen kiezen.

5%

“

Er hangt een flink prijskaartje
aan.
- Overheid, 20-39 werknemers

- Toerisme, recreatie en horeca,
5-19 werknemers
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Kenmerken selecteren uitzendbureau
Kenmerken selecteren uitzendbureau
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)

Aanbod personeel

52%

Prijs

47%

Flexibiliteit

37%

Referenties / ervaringen van anderen

29%

Behandeling van uitzendkrachten

20%

Keurmerken / certificaten

20%

Uitzendbureau in mijn buurt
Anders

Weet niet

Iets meer dan de helft van de bedrijven die
wel eens flexibel personeel inhuren let bij
het selecteren van een uitzendbureau in de
eerste plaats op het aanbod van personeel
(52%). De prijs wordt door bijna de helft als
keuzecriterium genoemd (47%). Ook
flexibiliteit speelt een relatief belangrijke rol
in het keuzeproces (37%).
De behandeling van uitzendkrachten wordt
door 20% genoemd. Opvallend is dat de
behandeling van uitzendkrachten vooral in
de industrie een belangrijk keuzecriterium
wordt genoemd (81%).

18%
5%
18%

V12. Hieronder staan enkele punten waar men op kan letten bij het selecteren van een uitzendbureau. Kunt u aangeven waar u op
let bij het selecteren van een uitzendbureau?
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Aandachtspunten voor selecteren van uitzendbureaus en werken met uitzendkrachten
Controle aandachtspunten voor selecteren uitzendbureaus en werken met uitzendkrachten
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)

Uitzendbureau correct factureert

41%

Klopt identiteit uitzendkracht

33%

Uitzendkracht legaal in Nederland

32%

Uitzendbureau uitzendkrachten genoeg betaalt

31%

Juist geregistreerd bij Kamer van Koophandel

27%

Lid van brancheorganisatie

21%

Gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid

15%

Uitzendbureau heeft een G-rekening

4%

Anders

3%

Geen

Iets meer dan één op de vijf inleners voert
geen controles uit bij het selecteren van een
uitzendbureau of het werken met
uitzendkrachten (22%). Een meerderheid
voert wel één of meer controles uit (78%).
De belangrijkste toets is of het
uitzendbureau correct factureert: 41% van
de inleners controleert hierop. Drie aspecten
worden in ongeveer gelijke mate genoemd.
Dit betreft een check op de identiteit van de
uitzendkracht, een controle op het legaal in
Nederland verblijven en een check of het
uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg
betaalt (resp. 33%, 32% en 31%).
Opvallend is dat financiële instellingen
vooral controleren of een uitzendbureau lid
is van een brancheorganisatie (91% versus
21% gemiddeld). Of het uitzendbureau
geregistreerd staat bij de Kamer van
Koophandel wordt vooral gecheckt in de
industrie (72% versus 27% gemiddeld) en
gezondheidszorg en welzijn (54%). In de
bouwnijverheid controleert men vooral of het
uitzendbureau genoeg betaalt (48%) en in
de andere branches wordt het vaakst
gecontroleerd op correcte facturering.

22%

V13. Kunt u aangeven waar u bij het selecteren van een uitzendbureau en het werken met uitzendkrachten op controleert?
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Aandachtspunten voor selecteren van uitzendbureaus en werken met uitzendkrachten
Controle aandachtspunten voor selecteren uitzendbureaus en werken met uitzendkrachten
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)
Uitzendbureau correct factureert

17%

Uitzendkracht legaal in Nederland
Klopt identiteit uitzendkracht

23%

9%

Uitzendbureau uitzendkrachten genoeg betaalt

7%

Gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid
Uitzendbureau heeft een G-rekening
Top-1

26%

18%

17%

9%

6%

46%

17%

9%

Juist geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Lid van brancheorganisatie

30%

15%

40%

Het belangrijkste criterium waarop een
uitzendbureau door inleners wordt
geselecteerd is of uitzendkrachten legaal in
Nederland verblijven (23%). In totaal wordt
dit aspect door 40% van de inleners
belangrijk gevonden. Of het uitzendbureau
correct factureert is voor 17% het
belangrijkste selectiecriterium; dit criterium
wordt in totaal door 46% van de inleners
genoemd.

35%

27%

Vooral in de industrie wordt in eerste
instantie gekozen op basis van of de
uitzendkracht legaal in Nederland werkt
(65%).

25%

23%

8%

5% 5%

Top-2-/-3

Top-3

V14. Kunt u aangeven welke aandachtspunten u bij het selecteren van een uitzendbureau en het werken met uitzendkrachten het
belangrijkst vindt? Wilt u een top drie aangeven?
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GEDRAGSREGELS &
KLACHTENPROCEDURES
UITZENDKRACHTEN
 Iets meer dan één op de vijf inleners heeft gedragsregels en / of
klachtenprocedures opgesteld voor uitzendkrachten. De gedragsregels
en / of klachtenprocedures zijn bij het overgrote deel van de
organisaties die wel eens met flexibel personeel inhuren enkel in het
Nederlands opgesteld.
 Circa één op de drie bedrijven die wel eens flexibel personeel inhuren
beschikt over een vertrouwenspersoon. Deze is in de meeste gevallen
ook toegankelijk voor niet-Nederlandse werknemers.
 Een meerderheid van de inleners is van mening dat de controle op de
identiteit van de uitzendkrachten, de huisvesting en het opstellen van
gedragsregels en klachtenprocedures voor uitzendkrachten de
primaire verantwoordelijkheid zijn van het uitzendbureau en niet van
de eigen organisatie. Als het gaat om het naleven van de
arbeidstijdenwet en het creëren van een gezonde en veilige werkplek
legt men de verantwoordelijkheid vooral bij de eigen organisatie.

15

Gedragsregels en / of klachtenprocedures voor uitzendkrachten

Gedragsregels en / of klachtenprocedures voor uitzendkrachten binnen
organisatie
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)

22%

66%

Ja

Nee

Organisatie van plan om gedragsregels en / of klachtenprocedures op te stellen
Basis: Maakt geen gebruik van gedragsregels en / of klachtenprocedures (n=201)

9%

60%

Ja

31%

Nee

Weet niet

V15. Zijn er in uw organisatie gedragsregels en / of klachtenprocedures opgesteld voor uitzendkrachten?
V16. Is uw organisatie van plan om dergelijke gedragsregels en / of klachtenprocedures op te stellen?

Iets meer dan één op de vijf inleners heeft
gedragsregels en / of klachtenprocedures
opgesteld voor uitzendkrachten (22%). In de
kleinste organisaties (minder dan vijf
medewerkers) gebeurt dit minder vaak
(19%) dan in de grotere bedrijven; in
bedrijven met ten minste 200 medewerkers
die wel eens flexibel personeel inhuren is dit
aandeel 65%. Alleen in de industrie en
bouwnijverheid heeft een meerderheid van
de bedrijven die wel eens flexibel personeel
inhuren gedragsregels en / of een
klachtenprocedure voor uitzendkrachten
opgesteld (resp. 71% en 58%).
Van de inleners die werken bij organisaties
waar nog geen gedragsregels en / of
klachtenprocedures zijn opgesteld geeft 9%
van plan te zijn om dergelijke regels en / of
procedures op te stellen. Drie op de vijf
organisaties zijn dat niet van plan (60%) en
de rest weet het (nog) niet (31%). Als
eerdergenoemde 9% van de organisaties dit
alsnog doet, betekent dit dat uiteindelijk
ongeveer 28% van de bedrijven die wel
eens flexibel personeel inhuren
gedragsregels en / of klachtenprocedures
voor uitzendkrachten hebben opgesteld en
een ruime meerderheid dus niet.
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Andere talen dan Nederlands

Gedragsregels en / of klachtenprocedures in andere talen dan Nederlands
Basis: Maakt gebruik van gedragsregels en / of klachtenprocedures (n=203)

80%

20%

Alleen Nederlands

Vertaald

Arabisch

Turks

Roemeens

Pools

Spaans

Engels

Van de organisaties die wel eens flexibel
personeel inhuren en gedragsregels en / of
klachtenprocedures hebben opgesteld, heeft
80% de regels en / of procedures alleen in
het Nederlands opgesteld. De rest heeft een
en ander ook vertaald (20%).

Frans

Duits

V18. Zijn deze klachtenprocedures en gedragsregels ook in andere talen dan het Nederlands opgesteld?
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Gebruik gedragsregels en / of klachtenprocedures
Gebruik gedragsregels en / of klachtenprocedures
Basis: Maakt gebruik van gedragsregels en / of klachtenprocedures (n=203)

Vandaag
Gisteren

3%

1%

Enkele dagen geleden
Ongeveer een week geleden

10%
3%

Ongeveer twee weken geleden

7%

Ongeveer een maand geleden

8%

Enkele maanden geleden

8%

Ongeveer een jaar geleden

7%

Langer dan een jaar geleden
Nooit

Van de organisaties die wel eens flexibel
personeel inhuren en gedragsregels en / of
klachtenprocedures hebben opgesteld, heeft
28% er nog geen gebruik van gemaakt of
van hoeven maken. Een kwart heeft dat
langer dan een jaar geleden voor het laatst
gedaan (25%). In bijna de helft van de
gevallen is in het afgelopen jaar gebruik
gemaakt van gedragsregels en / of
klachtenprocedures (47%). Dit betekent dat
omgerekend 10% van de inleners in het
afgelopen jaar een beroep heeft gedaan of
heeft moeten doen op gedragsregels en / of
klachtenprocedures voor uitzendkrachten.

25%
28%

V17. Wanneer is er voor het laatst gebruik gemaakt van deze gedragsregels en / of klachtenprocedures?
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Vertrouwenspersoon binnen organisatie

Beschikking over vertrouwenspersoon binnen organisatie
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)

37%

54%

Ja

Nee

9%

Weet niet

Toegankelijkheid vertrouwenspersoon voor niet-Nederlandse werknemers
Basis: Organisatie beschikt over vertrouwenspersoon (n=275)

84%

Ja

8%

Nee

8%

Van de bedrijven die wel eens flexibel
personeel inhuren, beschikt 37% over een
vertrouwenspersoon en 54% niet. Naarmate
het aantal medewerkers groter wordt, neemt
de kans dat de organisatie een
vertrouwenspersoon heeft toe: in de kleinste
bedrijven (minder dan vijf medewerkers)
komt een vertrouwenspersoon in 35% van
de gevallen voor, in de grootste bedrijven
(ten minste 200 medewerkers) in 75% van
de gevallen. In financiële instellingen en
industrie is een vertrouwenspersoon bijna
gemeengoed (resp. 85% en 83%).
Als er een vertrouwenspersoon is, is deze in
een ruime meerderheid van de gevallen ook
toegankelijk voor niet-Nederlandse
werknemers (84%). In 8% van de gevallen
is de vertrouwenspersoon voor hen niet
toegankelijk.

Weet niet

V18A. Beschikt uw organisatie over een vertrouwenspersoon?
V18B. Is deze vertrouwenspersoon ook toegankelijk voor niet-Nederlandse werknemers?
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Verantwoordelijkheid voor behandeling van uitzendkrachten
Gedragsregels en / of klachtenprocedures voor uitzendkrachten binnen
organisatie
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)
Controle van identiteit van
uitzendkrachten

74%

Huisvesting

63%

Opstellen van gedragsregels en
klachtenprocedures voor
uitzendkrachten

37%

61%

Salaris personeel

39%

51%

Naleven arbeidstijdenwet

Gezonde en veilige werkplek

26%

49%

34%

18%

Uitzendbureau

66%

82%

Eigen organisatie

V19. Waar ligt, volgens u, de verantwoordelijkheid voor de behandeling van uitzendkrachten omtrent de volgende aspecten?

Een meerderheid van de inleners is van
mening dat de controle op de identiteit van
de uitzendkrachten, de huisvesting en het
opstellen van gedragsregels en
klachtenprocedures voor uitzendkrachten de
primaire verantwoordelijkheid zijn van het
uitzendbureau en niet van de eigen
organisatie (resp. 74%, 63% en 61%). De
vraag wie verantwoordelijk is voor het
salaris blijkt het lastigst te beantwoorden: de
ene helft denkt dat de verantwoordelijkheid
bij het uitzendbureau ligt, de andere helft bij
de eigen organisatie (51% versus 49%). Als
het gaat om het naleven van de
arbeidstijdenwet en het creëren van een
gezonde en veilige werkplek legt men de
verantwoordelijkheid vooral bij de eigen
organisatie (resp. 66% en 82%).
In de bouwnijverheid en industrie geeft een
ruime meerderheid van de organisaties aan
dat controle op de identiteit van de
uitzendkrachten (resp. 98% en 67%),
alsmede het opstellen van gedragsregels en
klachtenprocedures de verantwoordelijkheid
is van de eigen organisatie (resp. 92% en
72%). In de bouwnijverheid is men
bovendien van mening dat ook de
huisvesting tot de eigen verantwoordelijkheden – en niet die van het uitzendbureau –
behoort (90%).
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VOORKOMEN VAN
ARBEIDSUITBUITING /
MENSENHANDEL
 Ongeveer driekwart van de bedrijven en organisaties in Nederland
heeft wel eens iets gezien, gehoord of gelezen over arbeidsuitbuiting
of mensenhandel.
 Eén op de twintig Nederlandse bedrijven en organisaties denkt dat
arbeidsuitbuiting of mensenhandel vaak binnen de eigen branche
voorkomt, rekening houdend met het gegeven dat organisaties ook
verantwoordelijk zijn voor flexibele arbeidskrachten. Met name
bedrijven en organisaties in de sector industrie denken dat het vaak
binnen de eigen branche voorkomt.
 Ruim twee op de vijf Nederlandse bedrijven en organisaties die wel
eens flexibel personeel inhuren, zou ‘zeker wel’ gebruik maken van een
uitzendbureau als men zeker weet dat het bureau de uitzendkrachten
eerlijk behandelt.
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Bekendheid arbeidsuitbuiting / mensenhandel
Gezien, gehoord of gelezen over arbeidsuitbuiting / mensenhandel?

Ongeveer driekwart van de bedrijven en
organisaties in Nederland heeft wel eens
iets gezien, gehoord of gelezen over
arbeidsuitbuiting of mensenhandel (74%).
Circa een kwart zegt daar nog nooit iets van
vernomen te hebben (26%). In de
bouwnijverheid geeft 99% van aan wel eens
iets vernomen te hebben over
arbeidsuitbuiting of mensenhandel. In de
transport en logistiek is dit aandeel het
laagst (63%).

Basis: Totale steekproef

74%

26%

Ja

Nee

Hoe bekend geraakt met arbeidsuitbuiting / mensenhandel
Basis: Is bekend met arbeidsuitbuiting / mensenhandel (n=355)
Televisie

79%

Internet

59%

Dagbladen

42%

Social media

40%

Radio

29%

Tijdschriften

15%

Familie, vrienden, kenissen

15%

Werk
Weet niet meer

De belangrijkste bronnen als het gaat om
berichtgeving over arbeidsuitbuiting of
mensenhandel zijn achtereenvolgens
televisie (79%), internet (59%), dagbladen
(42%) en social media (40%). In alle
sectoren wordt televisie het vaakst als
informatiebron genoemd, met uitzondering
van industrie, financiële instellingen en
zakelijke dienstverlening. In laatstgenoemde
sectoren heeft men het vaakst iets
vernomen over arbeidsuitbuiting of
mensenhandel via internet (resp. 95%, 90%
en 75%).

9%

1%

V20. Heeft u wel eens iets gezien, gehoord of gelezen over arbeidsuitbuiting / mensenhandel?
V21. Waar heeft u wel eens iets gezien, gehoord of gelezen over arbeidsuitbuiting / mensenhandel?
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Wat wordt onder arbeidsuitbuiting / mensenhandel verstaan?

“

Werknemers niet naar behoren betalen en als de
werknemers niet doen wat hun wordt gezegd,
worden ze bedreigd.

“

- Zakelijke dienstverlening, 100-199 werknemers

“

Werk laten verrichten onder mensonterende
omstandigheden/voorwaarden.
- Overheid, 40-99 werknemers

“

Waarin mensen veel te veel worden ingezet om te
werken en slecht betaald krijgen.

Te lage salarissen tot het niet betalen van loon.
Slechte huisvesting van buitenlandse
werknemers etc.

“

- Groot- en detailhandel, 5-19 werknemers

“
“

Slavernij, niet kloppende lonen
- ICT, 40-99 werknemers

- Cultuur, sport en recreatie, <5 werknemers

“

“

Voorwaarden die niet door de beugel kunnen, waar
de arbeider onder lijdt en de werkgever van
profiteert.

Onderbetalen en slecht behandelen van
zwakkere mensen op de arbeidsmarkt.

“

- Toerisme, recreatie en horeca, 5-19 werknemers

Tegen een te laag loon, te lang moeten werken
in slechte omstandigheden met onvoldoende
kwaliteit van huisvesting en leven.

Misbruik in alle opzichten, welke dan ook, waarbij
de wettelijke en sociaal aanvaardbare normen
worden overschreden zonder correcte afspraken
hierover met de ingehuurde werknemer.
- Industrie, <5 werknemers

Onder valse voorwendselen naar ons land
gehaald. Extreme lange dagen werken. Slechte
huisvesting. Laag salaris.

“

- Toerisme, recreatie en horeca, 5-19 werknemers

Mensen werk laten doen tegen hun wil in al dan
niet in slechte omstandigheden en al dan niet uit
het zicht van de geldende wet-, en regelgeving.
- Zakelijke dienstverlening, 20-39 werknemers

- Groot- en detailhandel, 5-19 werknemers

“

Moderne slaven, zoals in Qatar die de stadion
moeten bouwen en niet weg kunnen. Vrouwen die
gedwongen worden in de prostitutie te werken.
- ICT, <5 werknemers

- Gezondheidszorg en welzijn, <5 werknemers

“

Mensen illegaal laten werken met een heel laag
loon. Of extreem gevaarlijk werk laten doen, of
tegen hun wil de prostitutie in.

“

Onder het minimum betalen, mensen hun
vrijheid ontnemen door bijvoorbeeld de papieren
te ontnemen, hun salaris af nemen, etc.
- Transport en logistiek, 40-99 werknemers

- ICT, <5 werknemers

V22. Wat verstaat u onder de term arbeidsuitbuiting / mensenhandel?

“

Lange werkdagen, onder het minimum loon
betaald krijgen. Slechte, kleine huisvesting met
vele in een kleine flat of huis. Kamers delen met
meerderen.
- Overheid, 20-39 werknemers
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Voorkomen arbeidsuitbuiting / mensenhandel in eigen branche

“

Onder arbeidsuitbuiting / mensenhandel wordt dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende
omstandigheden op de werkvloer verstaan. Dit geldt voor zowel het eigen personeel als voor de flexibele
arbeidskrachten (zoals uitzendkrachten) die in dienst zijn.

Frequentie voorkomen arbeidsuitbuiting / mensenhandel in eigen branche
Basis: Totale steekproef

5%

17%

Vaak

“

Waar bijvoorbeeld buitenlandse
goedkope krachten worden
ingezet zoals in de
bloembollenindustrie.
- Landbouw, bosbouw, visserij,
100-199 werknemers

“

Medewerkers tegen hun wil in
onhaalbare targets opleggen,
geen toiletbezoek toestaan en
allerlei andere mensonterende
dwang opleggen.
- Zakelijke dienstverlening, 20-39
werknemers

35%

Regelmatig

“
“

43%

Soms

Onderbetaald, slechte
huisvesting en te veel uren
laten werken.

Zelden tot nooit

“

- Financiële instellingen, 40-99
werknemers

In de nagelindustrie (…).
Mensen werken er in zo'n kort
mogelijke tijd klanten doorheen,
waardoor gezondheid, hygiëne
en kwaliteit in het beding
komen en het personeel
onderbetaald krijgt.

Mensen uit Oost-Europa die
door arbeidsbureaus voor
arbeidsmigranten met
busladingen tegelijk naar
Nederland worden gehaald.
- Onroerend goed, 5-19
werknemers

“

In de bouw, Polen die uren
moeten werken voor zeer
weinig geld.

Onder arbeidsuitbuiting of mensenhandel
wordt dwang, onderbetaling, misleiding en
andere mensonterende omstandigheden op
de werkvloer verstaan. Dit geldt voor zowel
het eigen personeel als voor de flexibele
arbeidskrachten (zoals uitzendkrachten) die
in dienst zijn.
Eén op de twintig Nederlandse bedrijven en
organisaties denkt dat arbeidsuitbuiting of
mensenhandel vaak binnen de eigen
branche voorkomt, rekening houdend met
het gegeven dat organisaties ook
verantwoordelijk zijn voor flexibele
arbeidskrachten (5%). Nog eens 17% denkt
dat het in de eigen branche regelmatig
voorkomt. In de industrie geeft maar liefst
62% van de bedrijven en organisaties aan
dat arbeidsuitbuiting of mensenhandel vaak
voorkomt. In de ICT-sector wordt
arbeidsuitbuiting of mensenhandel het
vaakst uitgesloten. Het aandeel dat
aangeeft dat dit zelden of nooit in de eigen
branche voorkomt, is 65% (gemiddeld 43%).

- Bouwnijverheid, <5 werknemers

- Anders, <5 werknemers

V23. Hoe vaak denkt u dat in andere bedrijven of organisaties binnen de eigen branche arbeidsuitbuiting / mensenhandel voorkomt,
rekening houdend met het gegeven dat organisaties ook verantwoordelijk zijn voor flexibele arbeidskrachten? / V24. Kunt u voorbeelden
noemen van de arbeidsuitbuiting / mensenhandel waarvan u denkt te weten dat dat bij andere bedrijven of organisaties voorkomt?
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Sectoren waar men denkt dat arbeidsuitbuiting het vaakst voorkomt
Sectoren waar arbeidsuitbuiting het vaakst voorkomt
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)
Landbouw, bosbouw en visserij

23%

Toerisme, recreatie en horeca
Bouwnijverheid
Winning van delfstoffen
Transport en logistiek
Industrie

17%

Zakelijke dienstverlening

20%

8%

5%

36%

19%

30%

21%

9%

15%

48%
37%

28%

10%

Gezondheidszorg en welzijn 4% 7%
Groot- en detailhandel

25%

26%

In de bouwnijverheid zet men de eigen
sector in 5% van de gevallen op de eerste
plaats. Met andere woorden: 5% van de
bedrijven en organisaties in de
bouwnijverheid noemen de eigen sector als
sector waarin arbeidsuitbuiting het vaakst
voorkomt. Opvallend is dat 97% van de
bedrijven en organisaties in de
bouwnijverheid de eigen sector in de top
drie noemt. In de transport en logistiek is
men daarentegen veel optimistischer
gestemd over de eigen branche dan
daarbuiten: afgerond 0% van de bedrijven
en organisaties in deze sector denkt dat
arbeidsuitbuiting in de eigen sector het
vaakst voorkomt en maar 1% noemt de
eigen sector überhaupt in de top drie.

23%

11%

5% 8%
4% 6%

Overheid 4% 4%
Energie

4%

Financiële instellingen

3%

Cultuur, sport en recreatie

2%

ICT

1%

Onroerend goed

0%

Top-1

Top-2-/-3

Inleners denken dat arbeidsuitbuiting het
meest voorkomt in de landbouw, bosbouw
en visserij. Bijna een kwart van de inleners
noemt deze sector als eerste (23%) en bijna
de helft noemt deze sector in de top drie
(48%). Andere sectoren die relatief vaak
genoemd worden, zijn toerisme, recreatie en
horeca (17% als eerste, 37% in totaal),
bouwnijverheid (resp. 8% en 36%) en
winning van delfstoffen (resp. 10% en 30%).

Top-3

V25. In welke sector denkt u dat arbeidsuiting het vaakst voorkomt? Rekening houdend met het gegeven dat organisaties ook
verantwoordelijk zijn voor flexibel personeel. Kunt u een top drie aangeven?

25

Afwijzen van uitzendbureau
Uitzendbureau afgewezen wegens vermoeden van arbeidsuitbuiting /
mensenhandel
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)
13%

87%
Ja

Nee

Stappen ondernomen tegen uitzendbureau
Basis: Heeft wel eens uitzendbureau afgewezen wegens vermoeden arbeidsuitbuiting /
mensenhandel (n=97)
43%

57%
Ja

“
“

Zwarte lijst, bespreken met
con-collega’s.

“

- Industrie, <5 werknemers

Gesprek gevoerd.
- Groot- en detailhandel, 5-19
werknemers

Nee

Bij de politie neergelegd en die
heeft verder onderzoek gedaan.

“

- Gezondheidszorg en welzijn,
100-199 werknemers

“

Misstanden breder kenbaar
gemaakt; werd helaas niets mee
gedaan (dat wil zeggen: niet
zichtbaar voor de buitenwereld).

Van de bedrijven die wel eens flexibel
personeel inhuren, heeft circa één op de
acht wel eens een uitzendbureau
‘afgewezen’, omdat men arbeidsuitbuiting of
mensenhandel vermoedde (13%). Dit
aandeel is opvallend hoog in bedrijven met
vijf tot twintig medewerkers (38%). Een
ruime meerderheid van de bedrijven in de
industrie die wel eens flexibel personeel
inhuren, heeft wel eens een uitzendbureau
afgewezen vanwege vermoedens van
arbeidsuitbuiting of mensenhandel (89%). In
de bouwnijverheid is dit 49%.
In minder dan de helft van de gevallen
waarin men een uitzendbureau afwees
vanwege vermoedens van arbeidsuitbuiting
of mensenhandel heeft men tegen het
bewuste uitzendbureau ook nog andere
stappen ondernomen (43%). In een
meerderheid van de gevallen heeft men dat
dus niet gedaan (57%).

- ICT, 100-199 werknemers

Aangifte gedaan.
- Bouwnijverheid, 40-99
werknemers

“

Juridische stappen.
- ICT, 20-39 werknemers

V26. Heeft u wel eens een uitzendbureau ‘afgewezen’ omdat u arbeidsuitbuiting / mensenhandel vermoedde? / V27. Heeft u nog
andere stappen ondernomen tegen dat uitzendbureau? / V28. Welke stappen heeft u ondernomen tegen het uitzendbureau?
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Voorkomen arbeidsuitbuiting / mensenhandel

“

Er zijn vragen waarop niet iedereen altijd een eerlijk antwoord geeft. De wiskundige Stanley Warner bedacht in 1965
een manier om op zulke gevoelige vragen toch een eerlijk antwoord te krijgen, en de techniek waarmee dat kan
heet randomized response. Deze techniek is ook in dit onderzoek ingezet op de vraag of het bedrijf of de
organisatie waarvoor men werkzaam is zich wel eens schuldig maakt aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel
(rekening houdend met de verantwoordelijkheid voor flexibele arbeidskrachten). Voor de deelnemers aan de enquête
werd bij deze vraag eerst digitaal een muntstuk opgegooid. Degenen die KOP te zien kregen, moesten de vraag
verplicht met JA beantwoorden (ook al is het voor hen NEE). Degenen die MUNT kregen te zien, moesten eerlijk
antwoorden. Uit de gegevens van een dergelijke test kan toch de waarheid worden achterhaald, omdat iedereen
de vraag heel veilig eerlijk kan beantwoorden, want als men JA heeft ingevuld weet niemand of dat was omdat men
KOP te zien kreeg of omdat men de waarheid heeft gesproken.

Op basis van deze methode kan gesteld
worden dat ongeveer twee derde van de
Nederlandse bedrijven of organisaties zich
wel eens schuldig maakt aan
arbeidsuitbuiting of mensenhandel, rekening
houdend met het gegeven dat men ook
verantwoordelijk is voor flexibele
arbeidskrachten (65%).

Voorkomen van arbeidsuitbuiting / mensenhandel
Basis: Totale steekproef
Ja

Nee

35%

65%

V29. Maakt uw bedrijf / organisatie zich wel eens schuldig aan arbeidsuitbuiting /
mensenhandel, rekening houdend met het gegeven dat u als organisatie ook
verantwoordelijk bent voor flexibele arbeidskrachten?
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Voorkomen arbeidsuitbuiting / mensenhandel per branche
Misstanden komen met name voor in de
transport en logistiek (99%), ICT (99%) en
bouwnijverheid (97%). In de
gezondheidszorg en welzijn komen
arbeidsuitbuiting of mensenhandel het minst
vaak voor (41%).

Voorkomen arbeidsuitbuiting / mensenhandel per branche
Basis: Totale steekproef (n=504)
Transport en logistiek (n=28)

99%

ICT (n=41)

99%

Bouwnijverheid (n=28)

97%

Industrie (n=43)

3%

76%

Cultuur, sport, toerisme,
recreatie en horeca (n=53)

24%

67%

33%

Financiële instellingen (n=39)

55%

45%

Zakelijke dienstverlening (n=86)

54%

46%

Groot- en detailhandel (n=65)
Gezondheidszorg en welzijn (n=45)

51%

49%

41%
Ja

59%
Nee

V29. Maakt uw bedrijf / organisatie zich wel eens schuldig aan arbeidsuitbuiting / mensenhandel, rekening houdend met het gegeven
dat u als organisatie ook verantwoordelijk bent voor flexibele arbeidskrachten?
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Stellingen over arbeidsuitbuiting / mensenhandel
Stellingen over arbeidsuitbuiting / mensenhandel
Basis: Totale steekproef
Ik ben mij bewust van de strafbaarheid van
arbeidsuitbuiting /mensenhandel
Arbeidsuitbuiting / mensenhandel in andere landen dan
Nederland is erger
Er moet meer aandacht in de media komen voor
arbeidsuitbuiting/mensenhandel

27%
10%

41%

13%

Arbeidsuitbuiting / mensenhandel is een groeiend probleem

10%

Ik herken de signalen van arbeidsuitbuiting/mensenhandel

10%

Ik weet bij wie ik terecht kan wanneer er arbeidsuitbuiting /
4%
mensenhandel plaatsvindt
Tegenwoordig wordt alles uitbuiting genoemd

Helemaal mee eens

Mee eens

27%

38%

14%

46%

8%

9%

39%

29%

41%
55%

Mee oneens

17% 2%
27%

41%

18%

9%1%
10%1%

44%
41%

15%

5%3%

39%

27%
19%

Neutraal

20%

32%

Arbeidsuitbuiting / mensenhandel van flexibele
7%
arbeidskrachten uit het buitenland is niet zo erg,…
Arbeidsuitbuiting / mensenhandel bestaat in Nederland niet

45%

5%
22%
24%

Een ruime meerderheid van de Nederlandse
bedrijven en organisaties is zich bewust van
de strafbaarheid van arbeidsuitbuiting of
mensenhandel (72%). Ongeveer vier op de
vijf bedrijven en organisaties ontkennen dat
arbeidsuitbuiting of mensenhandel in
Nederland niet bestaat; met andere
woorden: zij geven aan dat het wel in
Nederland voorkomt (79%). Bijna twee
derde is het er niet mee eens dat
arbeidsuitbuiting of mensenhandel van
flexibele arbeidskrachten uit het buitenland
niet zo erg is, omdat ze hier nog altijd meer
verdienen dan in het land van herkomst
(63%).
Dat arbeidsuitbuiting of mensenhandel een
moeilijk (te bespreken) onderwerp is, blijkt
uit het feit dat bij vijf van de voorgelegde
stellingen ongeveer twee op de vijf
ondervraagden neutraal antwoorden: zij zijn
het niet met de stellingen eens, maar het er
ook niet mee oneens. Deze groep is het
grootst waar het gaat om de vraag of
arbeidsuitbuiting, mensenhandel een
groeiend probleem is (46%).

Helemaal mee oneens

V30. De volgende stellingen gaan over arbeidsuitbuiting / mensenhandel. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met
onderstaande stellingen?
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Eerlijk uitzendbureau
Gebruik maken van eerlijk uitzendbureau?
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van flexibel personeel (n=437)

45%

Zeker wel

35%

Waarschijnlijk wel

9%

Waarschijnlijk niet

12%

Zeker niet

Extra betalen (in %) per uitzendkracht voor eerlijk uitzendbureau
Basis: Zal zeker wel, waarschijnlijk wel of waarschijnlijk niet gebruik maken van
een eerlijk uitzendbureau (n=404)
4%
17%
33%
11%

14%
17%

0%
1-5%
6-10%
11-20%
21-50%
51-100%

17%

V31. Zou u gebruik maken van een uitzendbureau waarvan u zeker weet dat het bureau de uitzendkrachten eerlijk behandelt?
V32. Hoe veel zou u bereid zijn extra te betalen per uitzendkracht aan een uitzendbureau waarvan u zeker weet dat het bureau de
uitzendkrachten eerlijk behandelt?

Ruim twee op de vijf inleners zouden ‘zeker
wel’ gebruik maken van een uitzendbureau
als men zeker weet dat het bureau de
uitzendkrachten eerlijk behandelt (45%).
Nog eens 35% geeft aan er ‘waarschijnlijk
wel’ gebruik van te zullen maken. Ongeveer
één op de acht bedrijven zou er ‘zeker niet’
gebruik van maken (12%). In de sectoren
waarin arbeidsuitbuiting of mensenhandel
het vaakst voorkomt, is de waarschijnlijkheid
waarmee men gebruik zou maken van een
uitzendbureau dat de uitzendkrachten eerlijk
behandelt in twee gevallen iets groter dan
gemiddeld: bouwnijverheid (51% ‘zeker wel’)
en ICT (49%). In het derde geval (transport
en logistiek) is de waarschijnlijkheid echter
het laagst van alle sectoren (8% ‘zeker
wel’). Dit aandeel staat in schril contrast met
de industrie. In die sector geeft 73% van de
bedrijven ‘zeker wel’ gebruik te zullen
maken van een uitzendbureau als men
zeker weet dat de uitzendkrachten er eerlijk
behandeld zullen worden.
Van de inleners die een dergelijk
uitzendbureau (licht) overwegen geeft één
op de drie aan niet bereid te zijn extra te
betalen per uitzendkracht (33%). Eén op de
25 inleners uit deze doelgroep is bereid
hiervoor ten minste 51% extra te betalen
(4%). Het gemiddelde dat men bereid is
extra te betalen, is 14%.
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Checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ van Ministerie van SWZ
Kent checklist ‘Werken met uitzendbureaus’
Basis: Maakt ≠ zelden of nooit gebruik van
flexibel personeel (n=437)
Ja
Nee
25%

75%

Gebruikt checklist ‘Werken met
uitzendbureaus’
Basis: Kent checklist (n=197)
Ja
Nee
44%

Een kwart van de inleners is bekend met de
checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ van
de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (25%). In bedrijven met
minder dan vijf medewerkers is dit aandeel
23%, in bedrijven met ten minste 200
medewerkers 59%. Alleen in de industrie
(85%) en bouwnijverheid (51%) is een
meerderheid van de bedrijven bekend met
de checklist. In de ICT is de bekendheid niet
meer dan 2%.
Van de inleners die bekend zijn met
eerdergenoemde checklist geeft 55% aan er
gebruik van te maken. De rest doet dat dus
niet (45%). Omgerekend maakt één op de
zeven bedrijven die wel eens flexibel
personeel inhuren gebruik van de checklist
(14%). Het zijn vooral bedrijven met ten
minste 200 medewerkers die gebruik maken
van de checklist (39%). Dit geldt voor
bedrijven met minder dan vijf medewerkers
in veel mindere mate (11%).

55%

V33. Bent u bekend met de checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie
van SWZ)? / V34. Maakt u gebruik van de checklist ‘Werken met uitzendbureaus’?
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BEKENDHEID EN
CONTACT MET FAIRWORK
 Ongeveer één op de zes Nederlandse bedrijven en organisaties heeft
wel eens iets van FairWork gezien, gehoord of gelezen. FairWork
geniet met name bekendheid via het internet.
 Bijna alle Nederlandse bedrijven en organisaties zijn positief over het
doel dat FairWork nastreeft, namelijk het bestrijden en voorkomen van
arbeidsuitbuiting of mensenhandel en opkomen voor de belangen van
de slachtoffers.

32

Bekend met FairWork
Gezien, gehoord of gelezen over FairWork
Basis: Totale steekproef

16%

84%

Ja

Nee

Informatiebron FairWork
Basis: Kent FairWork (n=150)

Internet

56%

Social media

36%

Televisie

19%

Radio

19%

Dagbladen

Tijdschriften
Weet niet meer

Bedrijven en organisaties die wel eens iets
vernomen hebben over FairWork zijn er met
name via internet bekend mee geraakt
(56%). Ruim één op de drie heeft via social
media van FairWork vernomen (36%).

17%

Werk
Familie, vrienden, kenissen

Ongeveer één op de zes Nederlandse
bedrijven en organisaties heeft wel eens iets
van FairWork gezien, gehoord of gelezen
(16%). Dit geldt met name voor bedrijven
met vijf tot twintig medewerkers (49%). In de
bouwnijverheid is de bekendheid van
FairWork aanzienlijk groter dan in andere
sectoren (37%). Ook in de groot- en
detailhandel overstijgt de bekendheid van
FairWork de 20% (22%).

16%
7%
5%

7%

V35. Heeft u wel eens iets gezien, gehoord of gelezen over FairWork?
V36. Waar heeft u wel eens iets gezien, gehoord of gelezen over FairWork?
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Contact met FairWork, houding tegenover het doel en terminologie
Van de bedrijven en organisaties die bekend zijn met FairWork geeft

1% aan wel eens

Bijna alle Nederlandse bedrijven en
organisaties zijn positief over het doel dat
FairWork nastreeft, namelijk het bestrijden
en voorkomen van arbeidsuitbuiting of
mensenhandel en opkomen voor de
belangen van de slachtoffers (94%). Alleen
in de transport en logistiek is een
substantiële groep bedrijven en organisaties
negatief gestemd over de doelstelling van
FairWork (21%).

contact te hebben gehad met FairWork. Dit ging over:

“

Werkdruk.
- ICT, 20-39 werknemers

“

Voorlichting.
- Financiële instellingen, 40-99
werknemers

“

Uitzendbureau.
- Bouwnijverheid, 40-99
werknemers

Houding tegenover doel dat FairWork nastreeft
Basis: Totale steekproef
40%

Zeer positief

54%

Tamelijk positief

Tamelijk negatief

3% 2%

Zeer negatief

Terminologie dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende
omstandigheden op de werkvloer
Basis: Totale steekproef
46%

Arbeidsuitbuiting

39%

Moderne slavernij

Mensenhandel

4%

11%

Weet niet

V37. Heeft u wel eens contact gehad met FairWork? / V38. FairWork bestrijdt en voorkomt arbeidsuitbuiting / mensenhandel in
Nederland en komt op voor de belangen van de slachtoffers. In hoeverre bent u positief of negatief over het doel dat FairWork
nastreeft? V39. Welke term vindt u de best passende omschrijving voor dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende
omstandigheden op de werkvloer?

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven
en organisaties vindt arbeidsuitbuiting de
best passende omschrijving voor dwang,
onderbetaling, misleiding en andere
mensonterende omstandigheden op de
werkvloer (46%). Een iets kleinere groep
opteert voor de term ‘moderne slavernij’
(39%) en 4% geeft de voorkeur aan
mensenhandel. Circa één op de tien weet
niet welke term het beste past. In de ICT,
industrie, cultuur, sport , toerisme, recreatie
en horeca, alsmede groot- en detailhandel
vindt men de term ‘moderne slavernij’ het
beste passen, in alle andere sectoren
arbeidsuitbuiting. Mensenhandel wordt
alleen in de ICT en industrie door ten minste
één op de tien bedrijven en organisaties de
best passende term gevonden (resp. 11%
en 10%).
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Steekproefkenmerken
Aantal medewerkers

Gewogen

Sector

Ongewogen

Gewogen

Ongewogen

%

n

%

Landbouw, bosbouw en visserij

2%

10

2%

Winning van delfstoffen

0%

2

0%*

19%

Industrie

2%

43

9%

101

20%

Energie

0%*

4

1%

0%*

103

20%

Bouwnijverheid

3%

28

6%

Groot- en detailhandel

14%

65

13%

0%*

51

10%

Transport en logistiek

5%

28

6%

Cultuur, sport, toerisme, recreatie
en horeca

19%

53

11%

ICT

8%

41

8%

%

n

%

1 tot 5 werknemers

93%

112

22%

5 tot 20 werknemers

5%

39

8%

20 tot 40 werknemers

1%

98

40 tot 100 werknemers

0%*

100 tot 200 werknemers
200 werknemers en meer

Weging
Financiële instellingen

2%

39

8%

Om op totaalniveau over een representatieve steekproef te beschikken, is de data
teruggewogen tot de in werkelijkheid bestaande proporties.

Onroerend goed

0%*

7

1%

* Resultaten zijn afgerond 0%.

Zakelijke dienstverlening

22%

86

17%

Overheid

1%

17

3%

Gezondheidszorg en welzijn

11%

45

9%

Anders

12%

36

7%
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