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JE ZOU MAAR ÉÉN VAN DIE
HONDERDEN ZIJN
Ook in 2019 zijn er weer honderden mensen door het team van
FairWork en de tientallen vrijwillige cultural mediators geholpen. Als je
naar de data in dit jaarverslag kijkt is het gemakkelijk te vergeten: je
zal er maar één van die honderden zijn. Achter al die cijfers gaat een
mens schuil die hulp zoekt, een berichtje stuurt, eindelijk durft te
bellen en iemand te vertellen wat er eigenlijk gebeurt op het werk.
Deze menselijke maat is de kern van wat FairWork doet. Ook dit jaar
probeerden we elke drempel weg te nemen voor mensen in een
situatie van moderne slavernij.
Tegelijkertijd staan we juist ook voor die honderden. In de verhalen die
we horen, zien we het grotere plaatje. We analyseren de cijfers,
ontdekken de trends en gebruiken krachtige kwantitatieve en
kwalitatieve data in ons contact met partners, politici en
beleidsmakers. Zo brengen wij dit probleem van de straat naar de
staat en beïnvloeden zo het beleid. Een aansprekend voorbeeld is het
verbeterplan voor de uitzendbranche dat het team in 2019 opstelde.
Vijftien punten op het gebied van woon- en werkomstandigheden en
een hogere lat voor de uitzendorganisaties, die breed zijn omarmd.
Cruciaal in die aanpak zijn onze cultural mediators. Mensen die als
vrijwilliger een laagdrempelige gesprekspartner zijn voor moeilijk te
bespreken onderwerpen als wat er gebeurt achter de voordeur of
seksuele intimidatie. U kunt zich voorstellen dat dat bemiddelen
tussen culturen gaat over hoe over het gezag wordt gedacht, maar
natuurlijk ook over het bespreken van dit soort precaire zaken met
iemand die wat minder direct is dan de gemiddelde Nederlander!
Dit jaarverslag verschijnt later dan u van ons gewend bent. En daar is
een goede reden voor. De rol van FairWork bleek vitaal in de
coronacrisis en er kwamen honderden extra klachten en vragen
binnen. Enfin dat leest u in het jaarverslag 2020. Voor nu bedank ik
onze netwerkpartners, donateurs, vrijwilligers en alle andere anderen
die in 2019 met ons werkten aan het versterken van de positie van de
meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. En natuurlijk ons
onverschrokken team voor wie geen zee te hoog is en dat elke dag
voorop gaat in de strijd tegen moderne slavernij.
Namens het bestuur van FairWork, Femke Aarts, Mirthe Biemans,
Richard Coonen en Toke Huntjens,

Jitze Reeder (voorzitter FairWork)
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Jitze Reeder
Voorzitter
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SAMENVATTING RESULTATEN 2019
Preventie, signalering en ondersteuning
In 2019 hebben 736 mensen individueel advies van FairWork
ontvangen. Deze mensen hadden op zijn minst 480 collega’s die in
eenzelfde situatie zaten.
Bij 25% van de 736 cliënten was sprake van één of meer signalen van
mensenhandel en zij zijn verder begeleid door FairWork. De rest van
deze mensen is doorverwezen naar andere instanties voor
bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.
Bij FairWork waren in 2019 in totaal 64 vrijwilligers actief, via hen
konden we in 12 talen mogelijke slachtoffers bereiken. Zij zijn door
FairWork getraind om de doelgroep te kunnen benaderen en eerste
ondersteuning te kunnen bieden.
Door middel van online campagnes hebben we 423.700 migranten
voorzien van informatie over arbeidsrechten in Nederland.
Bewustwording publiek en politiek
FairWork zet zich in om Nederland bewust te maken van het feit dat
er – soms vlak onder onze ogen – mensen uitgebuit worden.
Om slachtoffers zichtbaar te maken in de samenleving, deelt FairWork
hun verhalen over moderne slavernij in Nederland. Ook delen we onze
inhoudelijke bevindingen en aanbevelingen. Dit is belangrijk met het
oog op beleidsbeïnvloeding en de profilering van FairWork.
In 2019 ontvingen we 42 mediaverzoeken. Er verschenen 30 publicaties
over ons werk in dagbladen, tijdschriften en op radio en tv.
We bereikten met deze free publicity ruim 3,5 miljoen mensen.
De mediawaarde van deze aandacht bedroeg ruim €423.000 (bedrag
dat betaalde publiciteit op die plek gekost zou hebben).
Op de sociale media is de achterban van FairWork toegenomen: op
Facebook groeiden we van 5.006 naar 5.935 volgers, ook op Twitter (van
2.178 naar 2.264) en LinkedIn (van 644 naar 812) groeiden we.
Het aantal leden van de nieuwsbrief daalde licht van 1.356 naar 1.332.
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Bewustwording werkgevers
Om de problematiek in de uitzendbranche aan de orde te stellen
schreef FairWork een verbeterplan, gesteund door elf organisaties.
Dit plan brachten we onder de aandacht van de branche en ook van
beleidsmakers en politici. We willen meer contractzekerheid,
transparantie in regels en afspraken, verbetering van de kwaliteit van
huisvesting door betere controle en goede coördinatie vanuit het
uitzendbureau om wantoestanden te voorkomen. Ook willen wij dat
de drempel om uit te mogen zenden wordt verhoogd.
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Verder werkte FairWork samen met CoMensha in een werkgroep aan
verbeteringen in de hotelsector. Door onderzoek brachten we de aard
en omvang van de problematiek in kaart. Ook zijn plannen gemaakt
om in samenwerking met de sector zelf de problemen van onder
andere de kamerschoonmaak en gedwongen prostitutie onder de
aandacht te brengen.

Beleidsbeïnvloeding
Vanuit de praktische informatievoorziening en ondersteuning aan
(mogelijke) slachtoffers van mensenhandel identificeert FairWork
regelmatig knelpunten. Deze delen wij zoveel mogelijk direct met
samenwerkingspartners en beleidsmakers. FairWork heeft goede
contacten met onder andere het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
het ministerie van Buitenlandse zaken en het Bureau Nationaal
Rapporteur Mensenhandel. Dit is een zeer directe vorm van
beleidsbeïnvloeding.
Daarnaast neemt FairWork deel aan diverse overleggen, zowel op
nationaal als internationaal niveau, onder andere om beleid te
beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn discussies vanuit de
‘Verkenning van verbetering van de aanpak van arbeidsuitbuiting’
en het landelijke programma ‘Samen tegen Mensenhandel’. Het doel
daarvan is uitbuiting vanuit een integrale visie en aanpak zo effectief
mogelijk te bestrijden.
Ook maakten wij ons hard voor een scheiding tussen autoriteiten met
verschillende rollen, de zogenaamde ‘firewall’. We maakten de
betrokken instanties bewust van het probleem en verkenden met hen
mogelijkheden voor verandering. We bespraken het thema ook op
Europees niveau, samen met andere organisaties.
Deskundigheidsbevordering
De FairWork Academie verzorgt trainingen over de signalering van
mensenhandel, de omgang met (mogelijke) slachtoffers, actuele
trends en preventie. Ook adviseren we over belangrijke voorwaarden
voor daadwerkelijke bestrijding van arbeidsuitbuiting, zoals een
effectieve meldroute, en over strategieën als cultural mediation.
Onze trainingen zijn gericht op professionals die tijdens hun dagelijks
werk in contact komen met slachtoffers van mensenhandel.
Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, medewerkers van
opsporingsdiensten en hulpverleners.
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In 2019 verzorgde de FairWork Academie 48 intensieve trainings
trajecten, in totaal bereikten we daarmee 614 professionals.
Daarnaast hebben we met 36 trainingen binnen projecten 250
anderen bereikt, zoals vrijwilligers van maatschappelijke organisaties
(bijvoorbeeld migrantenorganisaties).
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WIE KLOPTEN AAN BIJ FAIRWORK IN 2019?
In 2019 hebben 736 mensen individueel advies van FairWork
ontvangen. Deze mensen hadden op zijn minst 480 collega’s die in
eenzelfde situatie zaten.
De cliënten vonden FairWork via een zoekmachine (211), vrienden,
kennissen en familie (36), een van de hulporganisaties waarmee we
samenwerken (30), (het netwerk van) een cultural mediator (23) of via
een van onze Facebookprofielen (16). Ook vonden mensen ons via
veldwerk, andere cliënten, ambassades en social media.
We hadden in 2019 contact met 423 mannen en 234 vrouwen. Van de
mensen van wie de leeftijd is geregistreerd, was het grootste gedeelte
tussen de 20 en 40 jaar oud.
Misstanden
Bij 25% van de 736 cliënten was sprake van een of meer signalen van
mensenhandel en zij zijn verder begeleid door FairWork. De rest van
deze mensen is doorverwezen naar andere instanties voor
bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.
FairWork heeft in 2019 misstanden in bulk gemeld bij Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Stichting Naleving CAO voor
Uitzendkrachten (SNCU). We deden ook meldingen met persoonlijke
verklaringen: 30 cases bij ISZW en 9 cases bij de politie.
Over de eindresultaten van deze meldingen kunnen we niet altijd iets
zeggen. De weg van een melding of aangifte naar een veroordeling of
bijvoorbeeld compensatie voor een slachtoffer is over het algemeen
lang. Maar belangrijk is dat de eerste stappen richting
rechtvaardigheid gezet zijn. Voor zover we weten is in 2019 na
interventie drie keer alsnog loon uitbetaald door een werkgever.
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Landen van herkomst
In 2019 komt het merendeel van onze cliënten uit Polen (420). Verder
kregen we relatief veel vragen en klachten van mensen uit Roemenië
(81), Hongarije (64) en Bulgarije (36). Daarnaast klopten bij ons aan: 15
personen uit Brazilië, 11 uit de Filippijnen, 11 uit Spanje, 8 uit
Portugal, 4 uit Indonesië en 4 uit Marokko. Uit 27 andere landen van
herkomst meldde zich vorig jaar 3 mensen of minder bij FairWork.
Van 43 personen konden we het land van herkomst niet registreren.
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Verblijfsstatus
Het merendeel van onze cliënten in 2019 (576) was ingezetene van de
Europese Unie (EU). Verder klopten 20 ongedocumenteerde mensen
bij ons aan, 5 mensen met een au-pairvisum en 3 ingezetenen van de
EU zonder recht om te werken. Daarnaast meldden zich enkele
cliënten met een tewerkstellingsvergunning, verblijfsvergunning,
geprivilegieerd document, verblijf bij partner en een verlopen
toeristenvisum. Tot slot was van 112 mensen de verblijfsstatus bij ons
onbekend.

Sector
We ontvingen in 2019 de meeste vragen en klachten over de
productiesector (89), de land- en tuinbouw (32) en de commerciële
schoonmaak (28). Verder ontvingen we vragen en klachten over de
logistiek (21), horeca (18), de bouw (15), detailhandel (15), techniek (14),
de vleesindustrie (12) en transport (8). Ook kregen we vragen en
klachten over uitbuiting ‘achter de voordeur’ van au pairs (7)
en huishoudelijk medewerkers van diplomaten (3).
Regionale verdeling
De meeste vragen en klachten in 2019 gingen over uitbuiting in de
provincie Noord-Holland (54), Zuid-Holland (37), Brabant (35), Limburg
(14) en Gelderland (8). Uit Utrecht, Drenthe, Friesland, Flevoland en
Overijssel ontvingen we enkele klachten. Van de meeste mensen
konden we de regio helaas niet registreren. We werken aan manieren
om deze informatie in de toekomst wel te kunnen verzamelen.
Arbeidssituatie
Het grootste deel van de cliënten (326) in 2019 werkt als uitzendkracht (56 %).
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De meest genoemde klachten van cliënten zijn: salaris niet betaald
(244), andere arbeidsrechtelijke klacht (175), problemen rond ziekte
(87), pesterijen (77), ontslag (75), huisvesting (68) en lange dagen/veel
uren werk (57). Per persoon konden meerdere klachten worden
genoteerd.
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PREVENTIE, SIGNALERING EN
ONDERSTEUNING
In 2019 voerden we verschillende projecten uit op het gebied van
preventie en signalering van arbeidsuitbuiting in Nederland en
ondersteuning van de slachtoffers daarvan. Bij FairWork staat het
perspectief van slachtoffers van arbeidsuitbuiting daarin altijd
centraal.
De projecten richtten zich op migranten afkomstig uit de
Europese Unie (EU), migranten van buiten de EU en migranten die
‘achter de voordeur’ worden uitgebuit. Verder voerden we
projecten uit op het gebied van compensatie en seksuele
intimidatie. Daarnaast werkten we aan de preventie van
arbeidsuitbuiting door online informatie over arbeidsrechten en
ondersteuningsmogelijkheden te verspreiden.
Cultural mediators
In 2019 waren 64 vrijwillige cultural mediators actief bij FairWork.
Zij waren werkzaam in 12 verschillende taalteams: Filipijns (Tagalog),
Chinees, Spaans, Portugees, Arabisch, Indonesisch (Bahasa), Russisch,
Pools, Bulgaars, Roemeens, Hongaars en Italiaans.
Onze cultural mediators doen veldwerk in hun gemeenschappen en
geven informatie en begeleiding aan cliënten over (arbeids-)rechten in
Nederland. FairWork ziet dat deze vrijwilligers op een laagdrempelige
manier contact kunnen leggen met hun landgenoten. Zij zijn door
FairWork getraind om de doelgroep te kunnen benaderen en eerste
ondersteuning te kunnen bieden.
FairWork kiest er bewust voor om te werken met vrijwilligers.
In tegenstelling tot veel andere landen doet in Nederland één op de
twee mensen vrijwilligerswerk. Het is een goede manier om je in te
zetten voor je medemens, je te ontwikkelen en een (sociaal) netwerk
op te bouwen.
We steken veel tijd en energie in het opleiden en begeleiden van onze
vrijwilligers. Een mooi bijeffect hiervan is dat hun positie op de
arbeidsmarkt (vaak als nieuwkomer in Nederland) verbetert en hun
kansen op een (betaalde) baan toenemen.
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Online aanpak
Met onze online campagnes slaagden we er ook in 2019 in om het
bewustzijn en de kennis bij kwetsbare migrantengroepen over hun
arbeidsrechten en juridische positie in Nederland te vergroten.
Daarmee hebben we bijgedragen aan hun empowerment. Door
middel van betaalde berichten op Facebook en Instagram bereikten
we ruim 389.000 personen. Onze advertenties op Google zijn 34.700
keer vertoond aan de doelgroep.
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Verder hebben we samen met migrantenorganisaties succesvolle
combinaties van online campagne en offline
voorlichtingsbijeenkomsten gerealiseerd.

De vrijwilligers van FairWork spelen een belangrijke rol in de online
aanpak. Zij denken bijvoorbeeld mee over de inhoud van de online
campagnes en leggen eerste contacten met migrantenorganisaties.
Daarnaast doen zij zelf online veldwerk.
We betrekken de doelgroep nauw bij de online preventie. Door hen te
vragen naar ideeën en behoeften en door strategieën en
informatiemiddelen met hen te bespreken en te testen, wordt het
effect van de online preventie vergroot.
Meldschema
Waar meld ik welke misstanden eigenlijk? Voor veel mensen in ons
netwerk bleek dit niet duidelijk. Daarom stelden we een helder
schema op van wat je waar moet melden. Bijvoorbeeld klachten over
seksuele intimidatie, signalen mensenhandel, klachten op het gebied
van arbo en mogelijkheden voor compensatie. Dit meldoverzicht
deelden wij met meer dan 60 organisaties, bijvoorbeeld tijdens
trainingen en workshops. Het meldoverzicht maakt zichtbaar hoe
versnipperd de aanpak van arbeidsuitbuiting en gerelateerde thema’s
belegd is. Zie ook: https://www.fairwork.nu/2019/12/17/
waar-kan-ik-uitbuiting-en-andere-misstanden-melden/
Migranten afkomstig uit de Europese Unie
In 2019 heeft FairWork in totaal 631 migranten ondersteund
afkomstig uit de Europese Unie. Het merendeel kwam uit Polen (420),
gevolgd door Roemenië (82), Hongarije (68), Bulgarije (36), Spanje (11),
Portugal (8), Italië (3), Griekenland (2) en Servië (1).
De meest voorkomende problemen waren: (deel van het) salaris niet
betaald, pesterijen, problemen rondom ziekte, huisvesting, lange
werkdagen, ontslag en arbeidsongeval.

Folder
Vanuit diverse organisaties en instanties bleek vraag te zijn naar een
heldere, laagdrempelige folder voor cliënten die vragen hebben over
uitbuiting of die het risico lopen uitgebuit te worden. Daarom
verspreiden we een informatiefolder over rechten, die beschikbaar is
in vele talen, onder geïnteresseerde organisaties en instanties.
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Seksuele intimidatie
Eén van de focuspunten in onze ondersteuning van deze groep was
het signaleren van seksuele intimidatie. Ook wilden we
zorginstellingen, de uitzendbranche en migrantenorganisaties
attenderen op deze problematiek en handvatten bieden ter
voorkoming hiervan. We trainden onze vrijwilligers op het
bespreekbaar maken van dit onderwerp en we spraken met
werkgevers over maatregelen die zij kunnen nemen. We hebben ons
stappenplan hiertoe verspreid ( https://www.fairwork.nu/2019/10/07/
werkgevers-maatregelen-seksuele-intimidatie-arbeidsmigranten/).
Ook is het thema opgenomen in ons verbeterplan voor de positie van
buitenlandse uitzendkrachten (https://www.fairwork.nu/2019/11/11/
verbeterplan-uitzendbranche/).
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Vooruitblik
In 2020 wil FairWork aandacht besteden aan concrete verbeteringen in
de uitzendbranche ten behoeve van Europese arbeidsmigranten.
Verder wordt ingezet op het verbeteren van de informatievoorziening
over arbeidsrechten en ondersteuningsmogelijkheden. We willen
graag dat als migranten in contact komen met de overheid, er actief
informatie verspreid wordt. Verder willen we het komende jaar nog
meer bekendheid geven aan het feit dat seksuele intimidatie
regelmatig voorkomt onder migrantenwerknemers met flexibele
arbeidscontracten en tips geven over hoe dit te voorkomen.
Migranten afkomstig van buiten de Europese Unie
In 2019 ondersteunde FairWork in totaal 107 cliënten van buiten de
EU. Zij waren afkomstig uit 46 verschillende landen, waaronder 15
personen uit Brazilië, 11 uit de Filippijnen, 4 uit Indonesië, 4 uit
Marokko en 44 met onbekende afkomst.
Bij deze groep was de meest voorkomende klacht een onbetaald
salaris. Daarnaast hoorden we klachten zoals: bedreiging, te laag loon,
gevaarlijk/ ongezond werk of seksuele intimidatie.
Amsterdam en Den Haag
In 2019 richtten wij ons vooral op niet-EU-migranten die in de regio’s
Amsterdam en Den Haag verblijven. Het ging om mensen die ‘achter
de voordeur’ werken, maar ook om ongedocumenteerde migranten
die proberen te overleven in de informele sectoren van de
arbeidsmarkt.
Ongedocumenteerde migranten zijn extra kwetsbaar vanwege hun
dubbele afhankelijkheid. Ze zijn vaak afhankelijk van hun werkgever
voor hun basisinkomen, maar soms ook voor hun huisvesting of voor
hun sociale netwerk. Het opeisen van hun rechten is voor hen een
risicovolle stap omdat ze veel te verliezen hebben.
Veel slachtoffers van arbeidsuitbuiting of mensen die hier risico op
lopen hebben weinig kennis van hun rechten. Toch hebben zij die in
Nederland wel degelijk. De eerste stap voor deze mensen om hun
positie te verbeteren is het kennen van hun rechten. Knelpunten die
deze groep arbeidsmigranten ervaart in het opeisen van hun rechten
heeft FairWork in 2019 geagendeerd bij de betrokken autoriteiten.

FairWork Jaarverslag 2019

Voorlichting en training
In 2019 hebben we kennis verspreid over rechten van slachtoffers en
kwetsbare personen door 16 voorlichtingsbijeenkomsten bij 14
verschillende organisaties te verzorgen. Deze workshops dragen bij
aan het voorkomen dat deze mensen uitgebuit worden en ze weten
hierdoor waar ze naar toe kunnen als ze problemen ervaren.
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Verder ondersteunde FairWork in het Haagse Wereldhuis het
spreekuur voor cliënten, zodat het thema arbeidsuitbuiting beter in
beeld kwam en cliënten geholpen werden. Ook in het Amsterdamse
Wereldhuis maakten we hier in 2019 een start mee.

Daarnaast trainde FairWork in 2019 ruim 50 vrijwillige medewerkers
van verschillende migranten- en steunorganisaties in Amsterdam en
Den Haag in het signaleren van uitbuiting onder hun eigen cliënten.
Dankzij deze trainingen is er nu ook binnen andere organisaties dan
FairWork basiskennis en expertise om arbeidsuitbuiting te signaleren.
Dit leidde er in 2019 toe dat meerdere organisaties een casus aan
FairWork overdroegen of gezamenlijk met ons wilden oppakken.
Vooruitblik
In 2020 willen we voortbouwen op de samenwerkingsrelaties met
migranten- en steunorganisaties die we de afgelopen jaren hebben
geïntensiveerd. We willen bijvoorbeeld de ervaring van een
gezamenlijk spreekuur uitbreiden naar andere organisaties. Op die
manier verwachten we cliënten beter te kunnen ondersteunen door
expertise en capaciteit te bundelen. Verder blijven we andere
organisaties trainen en voorlichten. In 2019 hoorden we van diverse
samenwerkingspartners dat die behoefte blijft bestaan.
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De jarenlange werkzaamheden voor het project ‘Uitbuiting Achter de
Voordeur’ sluiten we in 2020 af met een verbindende bijeenkomst
waarin we verschillende actoren bijeenbrengen die een rol spelen in de
aanpak van deze vorm van uitbuiting.
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BEWUSTWORDING EN
BELEIDSBEÏNVLOEDING
Bewustwording publiek en politiek
FairWork zet zich in om Nederland bewust te maken van het feit dat
er – soms vlak onder onze ogen – mensen uitgebuit worden.
De aandacht voor het thema moderne slavernij in Nederland blijft
groeien, mede dankzij de verschillende bewustwordingsactiviteiten
van FairWork.
In 2019 ontvingen we 42 mediaverzoeken. Er verschenen 30 publicaties
over ons werk in dagbladen, tijdschriften en op radio en tv.
We bereikten met deze free publicity ruim 3,5 miljoen mensen.
De mediawaarde van deze aandacht bedroeg ruim €423.000 (bedrag
dat betaalde publiciteit op die plek gekost zou hebben).
Op de sociale media is de achterban van FairWork toegenomen: op
Facebook groeiden we door van 5.006 naar 5.935 volgers, ook op
Twitter (van 2.178 naar 2.264) en LinkedIn (van 644 naar 812) groeiden
we. Het aantal leden van de nieuwsbrief daalde licht van 1.356 naar
1.332.
Bewustwording werkgevers
	Uitzendbranche
	Een groot deel van onze cliënten is in dienst bij een uitzendbureau
(56% In 2019). Van dichtbij zien we de problemen die daar ontstaan:
zeer flexibele en onzekere contracten, onduidelijkheid over
inhoudingen en kosten, plotseling ontslag, dure en slechte
huisvesting, te weinig uren werk. Om de problematiek in deze
branche aan de orde te stellen heeft FairWork in 2019 een
verbeterplan voor de branche opgesteld, dat wordt gesteund door
11 organisaties. Zie https://www.fairwork.nu/2019/11/11/
verbeterplan-uitzendbranche/

FairWork Jaarverslag 2019

	Dit verbeterplan hebben we onder de aandacht gebracht van de
branche en ook van beleidsmakers en politici. We willen meer
contractzekerheid, transparantie in regels en afspraken,
verbetering van de kwaliteit van huisvesting door betere controle
en goede coördinatie vanuit het uitzendbureau met oog voor het
voorkomen van wantoestanden. Ook willen wij dat de drempel om
uit te mogen zenden wordt verhoogd.
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	FairWork is in 2018 begonnen met het zoeken van samenwerking
met enkele uitzendbureaus die goed werkgeverschap hoog in het
vaandel hebben staan. Doel is om kwetsbare of uitgebuite
arbeidsmigranten snel te kunnen bemiddelen richting een
betrouwbare werkgever. In de praktijk blijkt dit moeilijk te zijn en
niet altijd uitvoerbaar vanwege logistieke problemen, benodigde
huisvesting, beschikbaarheid van werk, vereiste diploma’s en/of
talenkennis. Hier gaan we in 2020 verder mee.

	Hotels
	FairWork organiseerde in 2019 samen met CoMensha
bijeenkomsten van een werkgroep die zich richt op verbeteringen in
de hotelsector. Hierbij zijn het OM, ISZW, Defence for Children en de
politie betrokken. Door middel van onderzoeken hebben we de
aard en omvang van de problematiek in kaart gebracht. Ook zijn
plannen gemaakt om in samenwerking met de sector zelf de
problemen van onder andere de kamerschoonmaak en gedwongen
prostitutie onder de aandacht te brengen.
	Een in opdracht van FairWork uitgevoerd onderzoek onder
schoonmaakpersoneel in hotels leverde waardevolle inzichten in de
omstandigheden waaronder zij werken (zoals flexibele contracten,
dubbele afhankelijkheid door huisvesting, druk van supervisors,
stukloon in plaats van uurloon, onzekerheid van werk). Zie ook:
https://www.fairwork.nu/2019/11/26/
precaire-werkomstandigheden-in-amsterdamse-hotels/
	Beleidsbeïnvloeding
	Vanuit de praktische informatievoorziening en ondersteuning aan
mogelijke slachtoffers van mensenhandel identificeert FairWork
regelmatig knelpunten. Deze worden zoveel mogelijk direct
gedeeld met samenwerkingspartners en beleidsmakers. FairWork
heeft goede contacten met onder andere het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie SZW, het
ministerie van Buitenlandse zaken en het Bureau Nationaal
Rapporteur Mensenhandel. Dit is een zeer directe vorm van
beleidsbeïnvloeding.
	Daarnaast neemt FairWork deel aan diverse overleggen op
nationaal en internationaal niveau, onder andere om beleid te
beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn discussies vanuit de
‘Verkenning van verbetering van de aanpak van arbeidsuitbuiting’
en het landelijke programma ‘Samen tegen Mensenhandel’.
Het doel daarvan is uitbuiting vanuit een integrale visie en aanpak
zo effectief mogelijk te bestrijden.
	In 2019 richtten we ons vooral op de beïnvloeding van beleid op
twee specifieke thema’s:

	Hoewel we er nog niet zijn, wordt de stem van onze cliënten steeds
beter gehoord en kunnen wij vanuit ons dagelijks werk een goede
bijdrage leveren aan de discussies. We kunnen bijvoorbeeld
schetsen wat de effecten van mogelijke maatregelen zullen zijn op
de doelgroep.
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Ernstige benadeling
	Het afgelopen jaar heeft FairWork deelgenomen aan discussies
over arbeidsuitbuiting met verschillende stakeholders. Deze
discussies zijn ingestoken vanuit het landelijke programma ‘Samen
tegen Mensenhandel’, en beogen vanuit een integrale visie en
aanpak zo effectief mogelijk uitbuiting te bestrijden.
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F airWork blijft de straffeloosheid van overtreders en daders zorgelijk
vinden. We maken ons zorgen over het gemak waarmee
arbeidsmigranten in Nederland het onderspit delven ten opzichte van
hun werkgever. Gerechtigheid is vaak onbereikbaar door enerzijds een
gebrek aan duidelijke regelgeving in bijvoorbeeld de uitzendbranche
en anderzijds de moeizame weg naar compensatie in het algemeen.
Firewall
Soms zorgt beleid of de implementatie daarvan ervoor dat het extra
moeilijk is voor slachtoffers om hulp te zoeken en hun rechten op te
eisen. Bijvoorbeeld omdat er geen duidelijke scheiding bestaat tussen
de autoriteiten die meldingen van arbeidsuitbuiting behandelen en
immigratiediensten. Hierdoor durven veel ongedocumenteerde
slachtoffers of benadeelden niet te melden en worden ze niet
geholpen. Autoriteiten krijgen bovendien niet de informatie die
belangrijk is om arbeidsuitbuiting effectief aan te pakken en te
voorkomen.
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F airWork heeft zich in 2019 hard gemaakt voor een scheiding tussen
autoriteiten met verschillende rollen, de zogenaamde ‘firewall’.
We hebben betrokken instanties bewust gemaakt van het probleem
en hebben met hen mogelijkheden voor verandering verkend.
We bespraken het thema ook op Europees niveau samen met andere
organisaties. In 2020 gaan we hier verder mee.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING:
FAIRWORK ACADEMIE
Het trainingsbureau van FairWork, de FairWork Academie,
verzorgt trainingen over de signalering van mensenhandel, de
omgang met (mogelijke) slachtoffers, actuele trends en
preventie.
Onze trainingen zijn gericht op professionals die tijdens hun
dagelijks werk in contact (kunnen) komen met slachtoffers van
mensenhandel. Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren,
medewerkers van opsporingsdiensten en hulpverleners.
FairWork zorgt ervoor dat we niet alleen de deelnemers goed
opleiden. We werken ook aan een duurzame ‘landing en borging’
van het geleerde, zodat het niet wegebt. Ook adviseren we over
belangrijke voorwaarden voor daadwerkelijke bestrijding van
arbeidsuitbuiting, zoals een effectieve meldroute, en over strategieën
als cultural mediation.
In 2019 heeft de FairWork Academie 48 intensieve trainingstrajecten
verzorgd, in totaal hebben we daarmee 614 professionals bereikt.
Daarnaast hebben we met 36 trainingen binnen projecten 250
anderen bereikt, zoals vrijwilligers van maatschappelijke organisaties
(bijvoorbeeld migrantenorganisaties).
	Ambtenaren met burgercontact
	Onze meest omvangrijke opdracht in 2019 was het trainen van
ambtenaren met burgercontact, als onderdeel van het landelijke
Plan van Aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
We richtten ons op diverse domeinen binnen de gemeenten om te
bevorderen dat het onderwerp zo breed mogelijk gedragen wordt
binnen de organisatie. De grootste doelgroep was dit jaar de
uitvoerende ambtenaren, zoals toezicht en handhaving en sociale
wijkteams, in de gemeenten met een RNI-loket.
Voorbereiding en nazorg
Het proces vanaf het aanbieden van een training tot de
daadwerkelijke uitvoer, kost veel tijd. Zo dient er voor daadwerkelijke
verandering niet alleen op bestuurlijk niveau aandacht zijn voor de
aanpak van mensenhandel, maar moet er ook intern draagvlak zijn bij
verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie om tijd te
investeren.

Binnen de gemeenten deden wij dat bijvoorbeeld door advies te
geven aan de aandachtsfunctionaris en teamleiders en door de
aandachtsfunctionaris te coachen op de insteek van zijn of haar
onderdeel in de training.
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Omdat de impact van de trainingen in sterke mate afhankelijk is van
deze voorwaarden, investeerde de FairWork Academie veel tijd en
energie in de voorbereiding en nazorg van de trainingen.
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Buiten de gemeenten deden wij dat door contacten te leggen met
externe stakeholders ten behoeve van de opvolging van signalen,
zoals bijvoorbeeld de ketenregisseur mensenhandel of de
zorgcoördinator. Op deze manier werden de randvoorwaarden voor
het signaleren door uitvoerders verbeterd en werd gewerkt aan de
effectieve opvolging van gemelde signalen.

Voorbeelden van in de praktijk waargenomen signalen die tijdens
trainingen genoemd zijn:
•	Klanten die aangeven hun begeleiders flinke bedragen te moeten
betalen voor een BSN-nummer;
• Werkgerelateerde verwondingen bij klanten;
• Mensen op de werkvloer die aangeven niet te mogen praten;
• Begeleiders die migrantenwerkers onaangenaam bejegenden;
•	Klanten die een BSN vragen maar niet weten wat voor werk ze
gaan doen;
• Overbewoning;
• Werkers die niet in bezit zijn van een identiteitsbewijs.
Vooruitblik
In gemeenten zijn alle lagen van de organisatie belangrijk om te
komen tot een veilige cultuur en structuur om signalen van
mensenhandel te herkennen en op te pakken. De trainingen van de
FairWork Academie richten zich op het motiveren van mensen en het
aanleren van vaardigheden. Dit gaat een stap verder dan het op papier
op orde hebben van een mensenhandelbeleid. Maar beleid is
natuurlijk wel een essentiële voorwaarde om de strijd aan te kunnen
gaan.
De komende jaren willen wij experimenteren met innoverende
trainingen die gemeenten helpen om de bestrijding van
mensenhandel duurzaam te verankeren. De sjablonen hiervoor
zouden wat FairWork betreft ter beschikking moeten staan van alle
gemeenten.
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Karin Burgerhout en Romaike Zuidema
(FairWork Academie)
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FINANCIEN IN 2019
Samenvatting jaarrekening 2019
FairWork kende in 2019 verschillende soorten inkomsten:
	Baten uit eigen fondsenwerving (contributies, giften, donaties,
schenkingen en particuliere fondsen)
	Subsidies van overheden (gemeentelijk, provinciaal, nationaal en
Europees)
	Overige baten (verkoop trainingen, opdrachten, e.d.)
In 2019 waren deze bronnen samen goed voor € 662.487.
FairWork besteedde in 2019 haar inkomsten aan:
	Haar doelactiviteiten, ondergebracht in twee werkgebieden;
	Kosten van beheer en administratie.
Voor 2019 heeft FairWork voor een bedrag van € 644.851 aan lasten
gerealiseerd.
Het exploitatieresultaat 2019 komt uit op een positief bedrag van
€17.636. De volledige jaarrekening is te bekijken op onze website:
https://www.fairwork.nu/.

Door de
belastingdienst
is FairWork
aangemerkt
als Algemeen Nut beogende
Instelling (ANBI) en we voldoen
aan de regelgeving op dit gebied.
Zie ook www.fairwork.nu/anbi.
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Fondsenwerving
De financiële strategie van FairWork is gericht op diversificatie van de
inkomsten. FairWork heeft in 2019 naast inkomsten uit
projectsubsidies gebouwd aan inkomsten uit de verkoop van
trainingen, organisatiefinanciering en donaties. Omdat de
afhankelijkheid van kortlopende projectsubsidies de organisatie
kwetsbaar maakt, streven we in de toekomst naar meer structurele en
organisatiebrede financiering.
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Sponsoring
Voor een stichting als FairWork is sponsoring onmisbaar. In 2019
kregen we steun van verschillende bedrijven en organisaties:
	Rijser ontwikkelt kwalitatief hoogstaande grafische producties en
zorgt dat FairWork voor een scherpe prijs grafisch ontwerp en
drukwerk kan afnemen;
	DLA Piper, een van de grootste wereldwijd opererende juridische
dienstverleners, heeft FairWork belangeloos geholpen met onder
andere het opstellen van statuten en reglementen en de
voorbereiding op de invoering van de nieuwe Europese privacywet;
	Clipforce is gespecialiseerd in het snel, voordelig en goed
produceren van online video en animaties en zorgt dat FairWork
deze producten voor een scherpe prijs kan afnemen;
	Maxlead is een strategische online marketing partner en
ondersteunt FairWork voor een scherpe prijs;
	Merlin Online Advies ondersteunt de online aanpak van FairWork
voor een scherpe prijs;
	Koekepeer is een full service creative agency, dat voor een scherpe
prijs campagnes maakt voor FairWork;
	Via Google Ad Grants ontvangt FairWork maximaal $10.000
advertentietegoed per maand om via Google Ads onze missie en
activiteiten te promoten;
	Via Techsoup Nederland bespaart FairWork op de aanschaffing van
ITproducten. We hebben onze efficiëntie kunnen verhogen door
kosteloos de professionele en up to date producten van Microsoft
te gebruiken.
Bedankt voor jullie steun, we hopen in 2020 op jullie te kunnen blijven
rekenen.
Financiers
Het werk van FairWork is in 2019 mede mogelijk gemaakt door:
	Anonieme particuliere donoren;
	European Union Justice Program;
	Gemeente Amsterdam;
	Gemeente Den Haag;
	KNR – Projecten In Nederland (PIN);
	Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
	Ministerie Justitie en Veiligheid;
	Oranjefonds;
	Steunfonds Amsterdam.
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Hartelijk bedankt voor jullie steun, we hopen dat we de samenwerking
in 2020 kunnen voortzetten.
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