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BIZAR BELANGRIJK
Het is vrijwel onmogelijk voorbij de clichés te komen als het gaat om
2020. Dus ik begin er hier ook maar mee: het was een bizar jaar.
De zaken die dag in dag uit zo gewoon lijken, werden allemaal anders.
Het leven zoals we dat gewend waren werd ondersteboven gezet.
Tegelijk was 2020 voor FairWork ook een belangrijk jaar: ineens stond
arbeidsuitbuiting hoog op de agenda van politiek, bestuurders en
pers. Juist nu werden velen zich bewust van de situatie van mensen die
niet even thuis konden werken of een plek hadden om veilig in
quarantaine te gaan.
Daardoor kregen we bijna tweeëneenhalf keer zoveel hulpvragen als
in 2019. Bijvoorbeeld over verlies van werk en inkomen, angst voor
coronabesmetting op het werk en problemen met huisvesting. Vooral
ongedocumenteerden van buiten Europa werden hard geraakt.
Zo moesten we deze ervaring opschrijven in dit jaarverslag: Ik ben vijf
banen verloren als gevolg van de crisis. Ik ben nu afhankelijk van een
voedselpakket om mijzelf en mijn dochter te onderhouden.
Dat vergrootte ook het bewustzijn in Nederlandse organisaties:
Ongeveer twee derde (!) van de Nederlandse bedrijven of organisaties
zegt zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting, daarbij
gerekend dat men medeverantwoordelijk is voor flexibele
arbeidskrachten. Door deze ervaringen ook in te brengen in de aanloop
naar het rapport Roemer zetten we de dagelijkse realiteit van hoe we
veel mensen laten werken in Nederland hoog op de politieke agenda.
Zo werd een bizar jaar ook een belangrijk jaar voor FairWork. Waarin er
praktische hulp werd geboden én het systeem werd beïnvloed.
Ons geweldige team heeft er -thuiswerkend, nog meer zelfsturendvoor gezorgd dat de operatie door bleef lopen én er een tandje bij
werd gezet als het gaat om financiële stabiliteit en continuïteit.
Tot slot ook weer een woord van dank aan onze netwerk- en
ketenpartners. Want FairWork doet steeds meer samen. Samen met
het netwerk, want alleen dan maken we echt het verschil.
Met natuurlijk ook een speciale vermelding voor onze cultural
mediators; de stenen en het cement van onze organisatie.
Die letterlijk dag en nacht voor hun landgenoten in Nederland
klaarstaan en vooropgaan in de strijd tegen moderne slavernij!

Jitze Reeder (voorzitter FairWork)

Op naar 2021. Hopelijk naar een nieuw normaal met een nieuwe
moraal.

Jitze Reeder
Voorzitter

FairWork Jaarverslag 2020

Namens het bestuur van FairWork, Femke Aarts, Mirthe Biemans,
Richard Coonen en Toke Huntjens,
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SAMENVATTING RESULTATEN 2020
Impact van corona
Uiteraard stond 2020 ook bij FairWork vooral in het teken van de
coronapandemie. Tijdens de eerste coronagolf (maart-augustus)
ontvingen we maar liefst 996 vragen en klachten vanuit de doelgroep,
bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode het jaar ervoor. Ongeveer
de helft van de vragen en klachten tijdens deze golf was gerelateerd
aan corona. Veel genoemde onderwerpen waren: verlies van werk en
inkomen, angst voor coronabesmetting op het werk en problemen
met huisvesting. Daarnaast ontvingen we ook vragen en klachten van
mensen met corona en over de scholensluiting.
De knelpunten van met name ongedocumenteerde arbeidsmigranten
afkomstig uit landen buiten de Europese Unie zijn veel zichtbaarder
geworden tijdens de eerste coronagolf. Onthutsend was de precaire
situatie waarin zij terecht kwamen. Zij verloren hun bestaanszekerheid
en kwamen in armoede terecht.
FairWork reageerde met nieuwe informatie, gepast advies en door
werkgevers en overheid aan te spreken op hun verantwoordelijk
heden. Voor de meest kwetsbaren zetten we een noodfonds op.
Preventie, signalering en ondersteuning
In 2020 hebben in totaal 1831 mensen individueel advies van FairWork
ontvangen (bijna tweeëneenhalf keer zoveel als in 2019). Deze mensen
hadden op zijn minst 310 collega’s die in eenzelfde situatie zaten.
Bij 32% van de 1305 cliënten waarbij onze signalentool is ingevuld was
sprake van een of meer signalen van mensenhandel. Dat waren 412
mensen (ruim twee keer zoveel als in 2019) en zij zijn verder begeleid
door FairWork. De rest van deze mensen is doorverwezen naar andere
instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.
In 2020 waren 50 vrijwillige cultural mediators actief bij FairWork (14
minder dan in 2019). Zij waren werkzaam in 13 verschillende taalteams:
Engels, Filipijns (Tagalog), Chinees, Arabisch, Indonesisch (Bahasa),
Russisch, Spaans, Portugees, Pools, Bulgaars, Roemeens, Hongaars en
Italiaans. Zij zijn door FairWork getraind om de doelgroep te kunnen
benaderen en eerste ondersteuning te kunnen bieden.
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Door middel van online campagnes hebben we 800.800 mensen
voorzien van informatie, zowel over corona als over arbeidsrechten in
Nederland (een stijging van 377.100 mensen ten opzichte van 2019).
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Bewustwording publiek en politiek
De aandacht voor het thema moderne slavernij in Nederland groeide
in 2020 fors, mede dankzij de verschillende bewustwordingsactivi
teiten van FairWork.
We ontvingen 50 mediaverzoeken (8 meer dan in 2019). Er verschenen
37 publicaties over ons werk in dagbladen, tijdschriften en op radio en
tv (7 meer dan in 2019). We bereikten met deze free publicity ruim 5,8
miljoen mensen (2,3 miljoen meer dan in 2019). De mediawaarde
(bedrag dat betaalde publiciteit op die plek gekost zou hebben)
van deze aandacht bedroeg ruim €561.600 (€138.600 meer dan in 2019).

Op de sociale media is de achterban van FairWork toegenomen: op
Facebook groeiden we van 6.086 naar 7.903 volgers, ook op LinkedIn
(van 812 naar 1.228) en Twitter (van 2.264 naar 2.296) groeiden we.
Het aantal leden van de nieuwsbrief steeg licht van 1.332 naar 1.338.
Bewustwording werkgevers
	Particuliere werkgevers: Tijdens de eerste coronagolf zagen we dat
veel ongedocumenteerden die werken bij particulieren hun baan
(tijdelijk) verloren en niet werden doorbetaald. FairWork heeft
voorbeeldbrieven opgesteld waarmee de werknemers hun
werkgever konden verzoeken om doorbetaling. Ook benaderden wij
sommige werkgevers op verzoek van de cliënten. Uit angst voor
problemen wilden de meeste van onze cliënten dit echter niet.
Onderzoek werkgevers: Ongeveer twee derde van de Nederlandse
bedrijven of organisaties zegt zich wel eens schuldig te maken aan
arbeidsuitbuiting oftewel mensenhandel, rekening houdend met
het feit dat men medeverantwoordelijk is voor flexibele
arbeidskrachten. Eén op de twintig Nederlandse bedrijven en
organisaties denkt dat arbeidsuitbuiting vaak binnen de eigen
branche voorkomt. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat
FairWork heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Team Vier.
Uitzendbranche: Een groot deel van onze cliënten is in dienst bij
een uitzendbureau. 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. In 2020 analyseerden we de
klachten die wij binnen kregen en deelden deze analyse met
uitzendbureaus, SNCU en brancheorganisaties. Tijdens onze
gesprekken met stakeholders hierover maken wij steeds gebruik
van het door ons opgestelde 15 punten verbeterplan voor de
uitzendsector.

•

•

•

Beleidsbeïnvloeding
Vanuit ons directe werk met (mogelijke) slachtoffers van mensen
handel 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.
Ook richtten we ons in 2020 op de volgende thema’s:
Impact van corona: Ongedocumenteerde arbeidsmigranten zijn
sterk benadeeld door de coronacrisis en hun positie is nog
kwetsbaarder geworden. Dit vergroot het risico op uitbuiting.
De landelijke overheid heeft de verplichting om de mensenrechten
van deze groep te garanderen, maar Nederland ziet dat niet als
prioriteit. Lees onze oproep: Ongedocumenteerden tijdens
coronacrisis beter beschermen - FairWork
Commissie Roemer: Wij hebben in 2020 bijgedragen aan de
zichtbaarheid van het thema arbeidsmigranten en input geleverd
tijdens verschillende sessies van de Commissie Roemer. Lees onze
reactie op het eindrapport: https://www.fairwork.nu/2020/12/10/
geen-woorden-maar-daden-voor-arbeidsmigranten/

•
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Deskundigheidsbevordering
De FairWork Academie traint hoe je mensenhandel kunt signaleren,
hoe (mogelijke) slachtoffers te benaderen en verzorgt modules over
preventie en actuele trends. Onze trainingen zijn ontworpen voor
professionals die tijdens hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen
met slachtoffers van mensenhandel. Bijvoorbeeld gemeente
ambtenaren, medewerkers van opsporingsdiensten en hulpverleners.
Ook adviseren we over belangrijke voorwaarden voor daadwerkelijke
bestrijding van arbeidsuitbuiting, zoals een effectieve meldroute, en
over strategieën als cultural mediation.
In 2020 verzorgde de FairWork Academie 17 intensieve trainings
trajecten en 27 kortere modules, waarvan 9 trainingen live en de rest
online. In totaal bereikten we daarmee 470 professionals. Ook konden
we tijdens een webinar van de VNG en CoMensha vertellen welke
slachtoffers en met welke vragen bij ons aankloppen. Zo’n 300
deelnemers waren ingelogd. Vergeleken met 2019 is ons bereik van
professionals gegroeid met 156 mensen.

FairWork Jaarverslag 2020

Daarnaast hebben we met 9 trainingen vanuit projecten in
Rotterdam, Amsterdam en Den Haag ongeveer 50 mensen bereikt van
15 verschillende organisaties. Dit betrof professionals die in de praktijk
werken met kwetsbare groepen waarbinnen arbeidsuitbuiting een
risico is, bijvoorbeeld medewerkers van migrantenorganisaties en
maatschappelijk werkers. Vanwege corona is ons bereik van deze
organisaties vergeleken met 2019 gedaald met 200 mensen.
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WIE KLOPTEN AAN BIJ FAIRWORK IN 2020?
In 2020 hebben 1831 mensen individueel advies van FairWork
ontvangen, bijna tweeëneenhalf keer zoveel als in 2019 (736).
Deze mensen hadden op zijn minst 310 collega’s die in eenzelfde
situatie zaten (480 in 2019).
De cliënten vonden FairWork via een zoekmachine (247), via
Facebook (182), via een van de organisaties waarmee we
samenwerken (178), via online veldwerk (108), social media (74),
een andere cliënt (50), via vrienden, kennissen en familie (46) of
(het netwerk van) een cultural mediator (39). Ook vonden mensen
ons via veldwerk en ambassades.
We hadden in 2020 contact met 984 mannen en 748 vrouwen, van
de rest konden we het geslacht niet registeren. Van de mensen
van wie de leeftijd is geregistreerd, was het grootste gedeelte
tussen de 20 en 40 jaar oud.
Misstanden
Bij 32% van de 1305 cliënten waarbij onze signalentool is ingevuld was
sprake van een of meer signalen van mensenhandel. Dat waren 412
mensen (228 mensen meer dan in 2019) en zij zijn verder begeleid door
FairWork. De rest van deze mensen is doorverwezen naar andere
instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.
FairWork heeft 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: 26 cases bij ISZW en 10 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 rechtvaardig
heid gezet zijn. In 2020 hebben 10 van onze cliënten de bedenktijd
aangeboden gekregen omdat de autoriteiten de geringste aanwijzing
van mensenhandel vaststelden.

FairWork Jaarverslag 2020

Landen van herkomst
Het afgelopen jaar komt het merendeel van onze cliënten uit Polen
(1057). Verder kregen we relatief veel vragen en klachten van mensen
uit Hongarije (87), Roemenië (81), Bulgarije (58), de Filipijnen en Brazilië
(beiden 57). Daarnaast klopten bij ons aan: 45 personen uit Spanje, 34
uit Portugal, 25 uit Egypte en 25 uit Colombia. We ondersteunden ook
23 mensen uit Nigeria, 22 uit Indonesië, 21 uit Ghana, en 52 personen
uit overige landen. Van 102 personen konden we het land van
herkomst niet registreren.
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Verblijfsstatus
Het merendeel van onze cliënten in 2020 (1196) was ingezetene van de
Europese Unie (EU). Daarnaast klopten 225 ongedocumenteerde
mensen bij ons aan voor advies en ondersteuning (205 meer dan in
2019). We spraken met 8 mensen met een tewerkstellingsvergunning,
4 mensen met een geprivilegieerd document en 4 ingezetenen van de
EU zonder recht om te werken. Daarnaast meldden zich enkele
cliënten met een toeristenvisum, een verblijfsvergunning of een
verblijf bij partner. Tot slot was van 378 mensen de verblijfsstatus bij
ons onbekend.
Sector
We ontvingen in 2020 de meeste vragen en klachten over de horeca
(109), de commerciële schoonmaak (79) en de land- en tuinbouw (74).
Verder ontvingen we vragen en klachten over de logistiek (69),
productiewerk (67), de bouw (45), detailhandel (28), de vleesindustrie
(27), transport (27) en techniek (16). Er waren in 2020 veel mensen die
werkten in huishoudelijk werk aan huis (63) en enkelen die dit
combineerden met andere taken in huis, zoals oppaswerk (8) of die
huishoudelijk werk deden bij een diplomaat (6) en ons benaderden
met vragen of klachten.
Regionale verdeling
De meeste vragen en klachten in 2020 gingen over uitbuiting in de
provincie Noord-Holland (245), Zuid-Holland (181), Brabant (146),
Limburg (49), Gelderland (38) en Utrecht (31). Uit Flevoland, Friesland,
Groningen, Overijssel en Zeeland 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 (tenminste 517) in 2020 werkt als
uitzendkracht. Een grote stijging ten opzichte van 2019, toen klopten
326 uitzendkrachten bij ons aan.
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Vragen en klachten
De meest genoemde klachten van cliënten zijn: corona gerelateerd
(602), andere arbeidsrechtelijke klacht (471), salaris niet betaald (348),
ontslag (306), problemen rond ziekte (282), te laag loon (158), pesterijen
(148), te weinig werk (122), huisvesting (120) en lange dagen/veel uren
werk (78). Per persoon konden meerdere klachten worden genoteerd.
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IMPACT VAN CORONA
FairWork heeft tijdens de eerste coronagolf 996 vragen en
klachten ontvangen, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode
vorig jaar (348). Dat blijkt uit een analyse die FairWork heeft
gemaakt van de vragen en klachten die wij hebben ontvangen
tussen half maart en half augustus 2020 en dezelfde periode in
2019. Van de vragen en klachten tijdens de eerste golf waren er
426 corona gerelateerd, bijna de helft van het totaal. Veel
genoemde onderwerpen waren: verlies van werk en inkomen,
angst voor coronabesmetting op het werk en problemen met
huisvesting.
Kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt
De impact van deze epidemie was groter voor de zwakkeren dan voor
diegenen met een stevigere positie op de arbeidsmarkt.
De coronaepidemie maakte de knelpunten op de arbeidsmarkt voor
arbeidsmigranten niet alleen zichtbaarder, maar ook urgenter.
Opvallend was dat de knelpunten van met name ongedocumenteerde
arbeidsmigranten vanuit landen buiten de Europese Unie veel
zichtbaarder zijn geworden tijdens de eerste coronagolf. Onthutsend
was de precaire situatie waarin zij terecht kwamen.
Ongedocumenteerde werkers verloren veelal hun baan zonder enige
vorm van doorbetaling en hadden moeite in voedsel en huisvesting te
voorzien. Het maakten hen nog kwetsbaarder voor misstanden en
uitbuiting.
‘’Ze is 18 maanden geleden in Nederland gekomen. Ze werkte
sindsdien in de huishoudelijke schoonmaak. Over het algemeen
werkte ze acht uur per dag, maar dat is sinds het begin van de crisis
teruggevallen tot drie of vier uur. Ze kan haar huur niet meer
betalen en stuurt geen geld meer naar haar driejarige dochter die in
Brazilië woont. ”
‘’Ze is vijf banen verloren als gevolg van de crisis. Ze is afhankelijk van
een voedselpakket om zichzelf en haar dochter te onderhouden. ”
Arbeidsmigranten uit EU-landen met de meest precaire arbeidsposities
werden door de crisis ook flink geraakt: veel flexwerkers hadden plots
minder werk, of ze werden juist gedwongen om door te werken
zonder dat ze de coronamaatregelen konden respecteren.

Snelle reactie FairWork
FairWork reageerde met nieuwe informatie, gepast advies en door
werkgevers en overheid aan te spreken op hun verantwoordelijk
heden. Voor de meest kwetsbaren zetten we een noodfonds op.
Hierdoor konden we bijdragen aan empowerment en verminderde
kwetsbaarheid, en het risico op uitbuiting verkleinen.

FairWork Jaarverslag 2020

Mensen die recht op een uitkering hadden, wisten vaak niet hoe zij
dat moesten opeisen. Veel mensen hadden op hun werk, tijdens
transport en in huisvesting angst voor besmetting. Maar de angst om
ontslagen te worden woog voor hen sterker dan de angst voor
infectie.
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PREVENTIE, SIGNALERING EN
ONDERSTEUNING
In 2020 voerden we 13 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 daarin altijd centraal.
De projecten richtten zich in 2020 aanvankelijk op specifieke
doelgroepen die aandacht behoeven, zoals Europese arbeids
migranten die werkzaam zijn bij uitzendbureaus,
ongedocumenteerde werkers in de informele economie of
ernstig benadeelden. We hebben extra aandacht besteed aan de
situatie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook werkten we
aan de preventie van arbeidsuitbuiting door online informatie
over arbeidsrechten en ondersteuningsmogelijkheden te
verspreiden. Sinds de start van de coronacrisis hebben we ons in
het bijzonder hard gemaakt voor kwetsbare arbeidsmigranten
die door corona arbeidsproblemen ondervonden.
Cultural mediators
In 2020 waren 50 vrijwillige cultural mediators actief bij FairWork
(14 minder dan in 2019). Zij waren werkzaam in 13 verschillende
taalteams: Engels, Filipijns (Tagalog), Chinees, Arabisch, Indonesisch
(Bahasa), Russisch, Spaans, Portugees, 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.
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.

FairWork Jaarverslag 2020

Online aanpak
Met onze online campagnes slaagden we er ook in 2020 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 717.900 personen. Onze advertenties op Google zijn 82.900
keer vertoond aan de doelgroep. In totaal bereikten we zo 800.800
mensen, een stijging van 377.100 mensen ten opzichte van 2019.
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Verder hebben we samen met migrantenorganisaties succesvolle
combinaties van online campagnes 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 aanpak. Door hen te
vragen naar ideeën en behoeften en door strategieën en informatie
middelen met hen te bespreken en te testen, wordt het effect van de
online aanpak vergroot.
Voorlichting
In 2020 hebben we 3 offline en 3 online groepsvoorlichtingen aan
arbeidsmigranten gegeven. Zo hebben we ruim 65 mensen bereikt.
Vanwege de coronamaatregelen en de vele cliëntverzoeken hebben
we vervolgens ingezet op individuele voorlichting aan cliënten die
rechtstreeks contact met ons opnamen.
Uitgelicht: Arbeidsmigranten in Rotterdam
In opdracht van de gemeente Rotterdam verkende FairWork in 2020
de positie van Europese arbeidsmigranten in deze gemeente.
We onderzochten, samen met Humanitas Expertisecentrum
Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel, welke relevante actoren
arbeidsuitbuiting kunnen signaleren. Vervolgens trainden we een
groot aantal personen van welzijnsorganisaties, Ngo’s of gemeente,
in het herkennen en doorzetten van signalen. Op die manier kunnen
zij een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van
uitbuiting in Rotterdam en ertoe bijdragen dat slachtoffers de
juiste ondersteuning krijgen.

Uitgelicht: Netwerkopbouw en samenwerking
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. Tijdens de
coronacrisis in 2020 zagen we dat veel van hen moeite hadden hun
huur en eten te betalen. Hierdoor zijn zij kwetsbaarder voor
uitbuiting. Veel van hen bevinden zich in het grijze gebied tussen
slecht werkgeverschap met afhankelijkheidskenmerken, en
arbeidsuitbuiting.

Afsluitende conferentie ‘Uitbuiting
achter de Voordeur’

FairWork Jaarverslag 2020

Uitgelicht: Achter de voordeur
Begin 2020 organiseerde FairWork, samen met het Amsterdams
Coördinatiepunt Mensenhandel van HVO Querido, een afsluitende
conferentie over ons gezamenlijke project ‘Uitbuiting Achter de
Voordeur’. De interactieve conferentie gaf niet alleen inzicht in de
belangrijkste resultaten en geleerde lessen rondom dit thema, maar
had ook netwerkvorming als belangrijk doel. Er waren deelnemers
van de gemeente, Ngo’s, inspectie en politie, vrijwilligers en cliënten.
Op deze manier droegen we bij aan een netwerk in Amsterdam dat
zich gezamenlijk inzet tegen uitbuiting.
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Om de ongedocumenteerde arbeidsmigranten in met name
Amsterdam en Den Haag beter te bereiken en ondersteunen hebben
we in 2020 actief ingezet op samenwerking met migranten- en
steunorganisaties. Bij het Wereldhuis Amsterdam zetten we een
gezamenlijk ‘werkspreekuur’ op en ook bij Casa Migrante is er nu
een werkspreekuur voor Spaanstalige werknemers. Hierdoor
zorgden we ervoor dat cliënten nog laagdrempeliger hulp kunnen
zoeken, en dat we hen gezamenlijk op een integrale manier kunnen
ondersteunen.
Vooruitblik 2021
We zagen in 2020 veel arbeidsmigranten die formeel geen slachtoffers
van arbeidsuitbuiting waren, maar van ‘ernstige benadeling’. Het is
voor de slachtoffers van ernstige benadeling moeilijk om hun rechten
op te eisen, omdat zij geen aanspraak maken op bescherming en
voorzieningen zoals slachtoffers van arbeidsuitbuiting dat hebben.
In 2021 willen we de samenwerking met autoriteiten nog meer
opzoeken, om de rechten van ernstig benadeelden te effectueren.
In 2021 zet FairWork het project rondom arbeidsmigranten in de
uitzendsector voort. We blijven inzetten op goede informatie
voorziening voor buitenlandse uitzendkrachten en structurele
verbeteringen in de sector. Omdat het verlies van werk bij deze
arbeidsmigranten vaak gepaard gaat met verlies van huisvesting,
pleiten we niet alleen voor een ontkoppeling van deze twee zaken,
maar zoeken we ook actief naar alternatief werk en nieuwe
huisvesting. Gebrek aan werk en huisvesting maakt immers kwetsbaar
voor nieuwe misstanden. We zoeken hierbinnen de samenwerking
met de publieke en private sector en experimenteren met nieuwe
aanpakken.
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Om de arbeidsmigranten van buiten de EU goed te bereiken en
ondersteunen willen we onze samenwerkingsverbanden met andere
organisaties verstevigen en waar mogelijk uitbreiden. We willen
enkele uitdagende casussen van ernstig benadeelden op een
innovatieve manier oplossen, om zo een goed voorbeeld te stellen.

12

CLAIM JE ARBEIDSRECHTEN!
SUCCESVERHALEN VAN CLIËNTEN
FairWork heeft een aantal verhalen verzameld van arbeids
migranten die zich verdiept hebben in hun arbeidsrechten en de
ondersteuningsmogelijkheden in Nederland. Zij hebben
daardoor een sterkere arbeidspositie verkregen en/of hebben
hun recht behaald.

Ze vertelde dat ze begrepen heeft dat ze
“arbeidsrechten
heeft.
”
Gedeeltelijke doorbetaling tijdens lockdown
Clemencia, een 29-jarige Zuid-Amerikaanse vrouw, werkte fulltime
als oppas voor baby’s in verschillende Noord-Hollandse families. Toen
corona uitbrak vroegen haar werkgevers haar om niet meer te komen.
Ze raakte ineens al haar inkomsten kwijt.
Vervolgens nam Clemencia contact op met FairWork en werd
geïnformeerd over de arbeidsrechten van ongedocumenteerden.
Ze kreeg de tip om met haar werkgevers te onderhandelen over een
eventuele doorbetaling. Clemencia was erg verbaasd, want ze wist
niet dat ze arbeidsrechten had. Ze was blij met de informatie en de
tip van FairWork.
Daarna benaderde Clemencia haar werkgevers. Ze gaf aan dat ze in
een moeilijke situatie zat en hulp heeft gezocht bij FairWork.
Ze vertelde dat ze begrepen heeft dat ze arbeidsrechten heeft.
Clemencia zei verder dat ze graag met haar werkgevers wil praten over
de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen tijdens de lockdown.
Ze gaf ook aan dat als ze geen betaling krijgt, ze ook niet verplicht is
een werkrelatie met de werkgevers te behouden.
Een van de families heeft toen aangegeven haar weer terug te willen.
De familie heeft besloten Clemencia in de maand dat ze niet heeft
gewerkt de helft van haar gebruikelijke salaris te betalen. In de
periode daarna gaan ze bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt en
samen een oplossing bespreken.

…en kon ze het exacte artikel aanduiden
“waarin
haar rechten werden vermeld.
”

Het bureau informeerde haar over een opzegtermijn van twee weken.
Ook zei het bureau dat ze een boete van 250 euro zou moeten betalen
als ze die opzegtermijn niet respecteerde. Ze schrok en nam contact
met FairWork op voor hulp.
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Contract gerespecteerd
Julia, een 25-jarige Poolse vrouw, werkte zeven weken via een
uitzendbureau. Ze wilde haar contract opzeggen omdat ze de
arbeidsomstandigheden slecht vond.
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Wij namen het contract van Julia door en wat bleek? De opzegtermijn
en boete waren nergens te vinden! Noch in haar contract, noch in de
ABU CAO, waar alleen staat dat ze de verplichting heeft om het bureau
een dag voor haar vertrek op de hoogte te stellen.
Na ontvangst van deze informatie nam Julia opnieuw contact op met
haar werkgever en kon ze het exacte artikel aanduiden waarin haar
rechten werden vermeld. Toen realiseerde het bureau zich “plotseling”
dat ze dachten dat ze een ander contract had.

heeft zijn werkgever met deze
“Hijkennis
geconfronteerd.
”
Betalingsregeling achterstallig loon
Estevo, een 28-jarige Zuid-Amerikaanse man, deed via een tussen
persoon allerlei klussen in de bouw. De werkgever betaalde hem
echter niet al het toegezegde loon uit. De betalingsachterstand van
de werkgever was al opgelopen tot 1048 euro. Toen brak corona uit
en kwamen de bouwwerkzaamheden tijdelijk stil te liggen.
FairWork heeft Estevo geïnformeerd dat hij ondanks zijn gebrek aan
een geldige verblijfsvergunning wel arbeidsrechten heeft. Hoewel
hij geen schriftelijk contract had met de werkgever, waren er wel
duidelijke arbeidsverhoudingen. FairWork heeft Estevo geïnformeerd
dat hij daarom ook recht heeft om uitbetaald te worden volgens het
minimumloon.
Estevo heeft vervolgens zijn werkgever met deze kennis geconfron
teerd. In reactie daarop maakt de werkgever een afspraak met Estevo
om het achterstallige loon alsnog in wekelijkse termijnen te betalen
en de werkgever startte hier vervolgens meteen mee.

heeft positief besloten
“Deop dekantonrechter
loonvordering.
”
Succesvolle loonvordering
Kabali, een 30-jarige man uit Zuidwest-Afrika, gaat via een bemidde
laar bij een Noord-Hollands voedselproductiebedrijf werken. Hij klopt
aan bij FairWork omdat hij het salaris over laatste vijf weken niet heeft
ontvangen. FairWork heeft verschillende keren contact opgenomen
met werkgever, helaas zonder succes.
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FairWork heeft Kabali geïnformeerd dat hij, hoewel hij ongedocu
menteerd is, ook arbeidsrechten heeft, zoals betaling volgens het
minimumloon. Ook is hij geïnformeerd over het recht op een advocaat
dat ook voor hem geldt, en rechtsbijstand.
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Het verhaal van Kabali is door FairWork doorgezet naar advocaat,
die de zaak naar de rechter heeft gebracht. De kantonrechter heeft
vervolgens positief besloten op de loonvordering. De bemiddelaar
heeft zich niet verweerd. Daarom heeft de rechtbank een verstek
vonnis gewezen voor het betalen van achterstallig loon tot een
hoogte van enkele duizenden euro’s.

kreeg bescherming aangeboden omdat
”Zeer signalen
van uitbuiting waren en ze
werd begeleid bij het doen van aangifte.
”
Veilig aangifte doen van uitbuiting
Marcela, een 33-jarige vrouw uit Latijns Amerika, kwam samen met
haar zus naar Nederland om als huishoudelijk werkster en oppas te
werken bij een gezin thuis.
Toen ze terug naar huis wilde, gaf haar werkgever aan dat dat nog niet
kon. Ze moest nog een paar maanden blijven werken. Dit deed ze,
maar haar loon werd niet volledig betaald en beloftes om Nederlandse
les te krijgen kwam de werkgever ook niet na. Ook was de werkgever
regelmatig agressief tegen beide vrouwen.
Toen de lockdown vanwege corona van start ging, zette de werkgever
de vrouwen ineens op straat. Ze kwamen terecht bij een
hulporganisatie die vervolgens FairWork inschakelde.
FairWork informeerde Marcela en haar zus over arbeidsuitbuiting en
de signalen daarvan. FairWork vertelde de vrouwen dat niemand in
Nederland uitgebuit mag worden en dat slachtoffers recht hebben op
bescherming. Ook informeerde FairWork hen over de procedure van
het doen van aangifte.

FairWork Jaarverslag 2020

Marcela besloot in gesprek te gaan met de rechercheurs van de
Inspectie SZW. Ze kreeg bescherming aangeboden omdat er signalen
van uitbuiting waren en ze werd begeleid bij het doen van aangifte.
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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 groeide
in 2020 fors, mede dankzij de verschillende bewustwordings
activiteiten van FairWork.
We ontvingen 50 mediaverzoeken (8 meer dan in 2019). Er verschenen
37 publicaties over ons werk in dagbladen, tijdschriften en op radio en
tv (7 meer dan in 2019). We bereikten met deze free publicity ruim
5,8 miljoen mensen (2,3 miljoen meer dan in 2019). De mediawaarde
(bedrag dat betaalde publiciteit op die plek gekost zou hebben)
van deze aandacht bedroeg ruim €561.600 (€138.600 meer dan in
2019).
Op de sociale media is de achterban van FairWork toegenomen: op
Facebook groeiden we van 6.086 naar 7.903 volgers, ook op Twitter (van
2.264 naar 2.296) en LinkedIn (van 812 naar 1.228) groeiden we.
Het aantal leden van de nieuwsbrief steeg licht van 1.332 naar 1.338.
Bewustwording werkgevers

•

Particuliere werkgevers
Tijdens de eerste coronagolf zagen we dat veel ongedocumenteerden
die werken bij particulieren hun baan (tijdelijk) verloren en niet werden
doorbetaald. FairWork heeft voorbeeldbrieven opgesteld waarmee de
werknemers hun werkgever konden verzoeken om doorbetaling:
Voorbeeldbrieven voor werkgever - FairWork. Ook benaderden wij
sommige werkgevers op verzoek van de cliënten. Uit angst voor
problemen wilden de meeste van onze cliënten dit echter niet.
Onderzoek werkgevers
•Ongeveer
twee derde van de Nederlandse bedrijven of organisaties
zegt zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting oftewel
mensenhandel, rekening houdend met het feit dat men
medeverantwoordelijk is voor flexibele arbeidskrachten. Eén op de
twintig Nederlandse bedrijven en organisaties denkt dat arbeids
uitbuiting vaak binnen de eigen branche voorkomt. Dit blijkt uit een
representatief onderzoek dat FairWork heeft laten uitvoeren door
onderzoeksbureau Team Vier. Lees meer: https://www.fairwork.
nu/2020/08/04/tweederde-bedrijven-schuldig-aan-arbeidsuitbuiting/
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•EenUitzendbranche
groot deel van onze cliënten is in dienst bij een uitzendbureau.
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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 of te weinig uren werk.

We analyseerden de klachten die wij in 2020 van arbeidsmigranten
binnen kregen. De analyse van (geclusterde) signalen, misstanden en
knelpunten deelden we met uitzendbureaus, SNCU en diverse
sectoren en branches. Met een aantal van deze stakeholders hebben
wij de analyse besproken, met anderen doen wij dat in 2021. Hierbij
gebruiken wij het eerder opgestelde 15 punten verbeterplan voor de
uitzendsector: Verbeterplan uitzendbranche - FairWork. Daarmee
leveren wij een bijdrage aan het bewust maken van stakeholders van
misstanden in de uitzendsector en de noodzaak hierin een eigen
verantwoordelijkheid te nemen.
Verder hebben we in 2020 actief gewerkt aan het zoeken van nieuw
werk en nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten die hun werk en
huis waren kwijtgeraakt, en in onze ogen kwetsbaar waren voor
uitbuiting. Dit deden wij in samenwerking met anderen, waar
mogelijk ook met werkgevers.
Beleidsbeïnvloeding
Vanuit ons werk met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel
identificeert FairWork regelmatig knelpunten. Deze worden zoveel
mogelijk direct gedeeld met samenwerkingspartners en beleids
makers. 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.
We brachten in 2020 onder andere de volgende knelpunten onder de
aandacht van de overheid:
Impact van corona
•Ongedocumenteerde
arbeidsmigranten zijn sterk benadeeld door de
coronacrisis en hun positie is nog kwetsbaarder geworden. Dit vergroot
het risico op uitbuiting. De landelijke overheid heeft de verplichting
om de mensenrechten van deze groep te garanderen, maar Nederland
ziet dat niet als prioriteit. Lees onze oproep: Ongedocumenteerden
tijdens coronacrisis beter beschermen - FairWork

Commissie Roemer. In het rapport van deze Commissie ‘Geen
tweederangs burgers: Aanbevelingen om missstanden bij
arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’ wordt de input van
onze organisatie genoemd. Lees onze reactie op het eindrapport:
https://www.fairwork.nu/2020/12/10/
geen-woorden-maar-daden-voor-arbeidsmigranten/
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Commissie Roemer
•Daarnaast
droegen wij in 2020 bij aan verschillende sessies van de
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Geringste aanwijzing
•Mensen
die signalen van uitbuiting vertonen kunnen door de
autoriteiten de bedenktijd aangeboden krijgen. Dit gebeurt wanneer
de betreffende autoriteit ‘de geringste aanwijzing van mensenhandel’
aantreft in het verhaal van de persoon.
Toch zien wij in de praktijk dat dit niet altijd consistent wordt
toegepast; soms krijgen mensen waarbij wij duidelijke signalen zien
geen bedenktijd aangeboden. Dit zorgt voor verwarring. Het zorgt er
ook voor dat mensen in een zeer kwetsbare positie soms geen
bescherming krijgen en hun recht maar moeizaam kunnen opeisen.
Het kan ervoor zorgen dat ze (weer) slachtoffer van uitbuiting kunnen
worden. We blijven dit punt aankaarten bij de betreffende instanties.
benadeling
•SindsErnstige
2019 neemt FairWork deel 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. Het thema ‘Ernstig Benadeelden’ krijgt hierbinnen ook veel
aandacht. Voor FairWork is dit een belangrijke thema; de rechten van
ernstig benadeelden zijn immers vaak zeer moeizaam te behalen.
De sessies zijn daarom een relevante setting om de knelpunten die wij
zien en de ideeën die wij hebben op dit gebied te delen.
Dankzij onze directe contacten met cliënten kennen we de praktijk
goed, en kunnen we beargumenteren hoe bepaalde wetten en regels
van effect zullen zijn op de doelgroep. Hoewel we er nog niet zijn,
vinden we het prettig om te merken dat de stem van onze cliënten
wordt gehoord en onze input wordt gewaardeerd.
FairWork blijft de straffeloosheid van overtreders en daders zorgelijk
vinden. We maken ons zorgen over het gemak waarmee arbeids
migranten 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.

•
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Firewall
Ook de wens voor het instellen van een ‘firewall’ staat al langer op de
agenda van FairWork. Omdat er nu geen duidelijke scheiding bestaat
tussen de autoriteiten die meldingen van arbeidsuitbuiting
behandelen en immigratiediensten, is het vooral voor ongedocu
menteerde benadeelden moeilijk om hun recht te behalen. Zij durven
misstanden niet te melden of willen niet dat wij hun klacht
doorzetten naar de autoriteiten, omdat ze bang zijn uitgezet te
worden.
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Autoriteiten krijgen bovendien niet de informatie die belangrijk is om
arbeidsuitbuiting effectief aan te pakken en te voorkomen. In 2020
hebben we dit thema weer aangekaart en zijn meer personen en
instanties zich bewust geworden van het probleem. We blijven de
samenwerking zoeken met internationale en nationale organisaties
om elkaars punten kracht bij te zetten.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING:
FAIRWORK ACADEMIE
De FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, ging
succesvol online in 2020. Net als velen anderen maakte de
Academie gedwongen door corona de overstap van trainen ‘in
een zaaltje’ naar training op afstand. De conclusie: leren
signaleren van mensenhandel kan ook goed online!
De FairWork Academie traint hoe je mensenhandel signaleert,
hoe (mogelijke) slachtoffers te benaderen en verzorgt modules
over preventie en actuele trends. Onze trainingen zijn ontworpen
voor professionals die tijdens hun dagelijks werk in contact
(kunnen) komen met slachtoffers van mensenhandel.
Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, medewerkers van
opsporingsdiensten en hulpverleners. Ook adviseren we over
belangrijke voorwaarden voor daadwerkelijke bestrijding van
arbeidsuitbuiting, zoals een effectieve meldroute, en over
strategieën als cultural mediation.
Intensief of kort
In 2020 verzorgde de FairWork Academie 17 intensieve trainings
trajecten en 27 kortere modules, waarvan 9 trainingen live en de rest
online. De intensieve trajecten betreffen eendaagse vaardigheden
trainingen waarbij je leert mensenhandel te signaleren. Onze
eendaagse cursussen knipten we vaker op in modules die we
verdeelden over verschillende dagen. In totaal hebben we daarmee
470 professionals bereikt.

Trainingen binnen projecten
Daarnaast hebben we met 9 trainingen binnen de context van
projecten in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag ongeveer 50 mensen
bereikt van 15 verschillende organisaties. Dit betrof professionals die in
de praktijk werken met kwetsbare groepen waarbinnen arbeids
uitbuiting een risico is, bijvoorbeeld medewerkers van migranten
organisaties en maatschappelijk werkers. Deze trainingen gingen over
signalen van mensenhandel en het verschil en de overeenkomsten
tussen uitbuiting en benadeling in de arbeidsrechtelijke zin. Er werd
veel aandacht besteed aan welke vragen je kunt stellen als je een
signaal van uitbuiting oppikt en waar je met dat signaal terecht kunt.
Ook kregen, op veler verzoek, de specifieke problemen van kwetsbare
arbeidsmigranten gedurende de coronacrisis een plek in de
bijeenkomsten. Dit leidde er in 2020 meermalen toe dat organisaties
een casus aan FairWork overdroegen of gezamenlijk met ons wilden
oppakken.
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Ook kregen we de ruimte om tijdens het webinar Arbeidsuitbuiting
van de VNG en CoMensha op 25 oktober te vertellen welke slachtoffers
en met welke vragen bij ons aankloppen. Zo’n 300 deelnemers waren
live ingelogd. Dit webinar blijft beschikbaar op YouTube en zet de
FairWork Academie in als lesmateriaal voor aandachtfunctionarissen
mensenhandel. Bekijk het webinar: Webinar arbeidsuitbuiting
- YouTube
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Naast deze externe trainingen hebben we –ondanks het thuiswerkenonze eigen cultural mediators ook dit jaar zeer actief getraind.
Dat was nodig omdat er bijzonder veel van hen gevraagd werd in de
cliëntbegeleiding dit jaar en om hen ‘up to date’ te houden om te
kunnen adviseren en ondersteunen bij corona gerelateerde
arbeidsproblemen. In totaal verzorgden we 37 interne trainingen voor
50 vrijwilligers.
Uitgelicht: RNI
•	Onze
meest omvangrijke opdracht in 2020 was het trainen van 19
RNI-loketten (Registratie Niet-ingezetenen). Bewust kozen we voor
online groepjes van maximaal vijf personen: de
aandachtfunctionaris mensenhandel, leidinggevende van de
RNI-loket en twee of drie loketmedewerkers. Doel was om de
bestaande meldroute levendig te maken en te verbeteren.
Uitgelicht: Veiligheidshuizen
•	We
ontwikkelden in 2020 trainingen voor procesregisseurs bij
Veiligheidshuizen. Zij zien complexe zaken en daar zitten
verrassend veel elementen in die kunnen wijzen op uitbuiting.
Denk aan schuldenproblematieken en psychische problemen.
Ook startten wij met de trainingsontwikkeling voor huisartsen en
Veilig Thuis samen met CoMensha. In 2021 worden deze
professionals getraind.
Het succes van online trainingen
Net als de rest van Nederland maakte de FairWork Academie de
overstap naar online. Dit pakte verrassend goed uit. Hoewel wij
aanvankelijk dachten dat het ‘niet kon’ en het leereffect te laag zou
zijn, bleek het met aanpassingen uitstekend te werken. Het contact
en de intensiteit is er zeker, maar het is wel anders.
De eerste maanden na de lockdown hebben we de meeste trainingen
uitgesteld. Die tijd hebben de trainers aangegrepen om de leerstof
digitaal aantrekkelijk te maken. Want wat doe je om te voorkomen
dat mensen in slaap vallen en hoe houd je de leerstof spannend?
Hoe zorg je ervoor dat iedereen op tijd is ingelogd en de juiste
knoppen weet te vinden? Hoe maak je contact via zo’n kil scherm
terwijl je elkaar niet in de ogen kunt kijken? Gebruiken we Zoom of MS
Teams? Help!
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Deze vragen lijken inmiddels uit een ander tijdperk te stammen.
We zijn erin gestapt. We maakten fouten (zoals geen extra tijd
inbouwen om inlogproblemen van deelnemers op te lossen en te
weinig aantrekkelijke werkvormen aanbieden). We leerden bij
(trainingen verdelen over verschillende dagen, kleine groepen van
6 deelnemers en die elkaar bellen voor een opdracht of een ommetje
in eigen wijk maken met een oefening).
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De grootste uitdaging zat in het werken met de acteur. Kan dat wel
online? Gaat dat wel? Trainingsacteur Arianne Fennema zegt daarover:
‘Het blijkt verrassend goed te werken. Via een scherm heb je minder
zicht op de non-verbale communicatie. Dat is lastiger boven tafel te
krijgen. Door de focus nog meer te leggen op een goede structuur en
gesprekstechnieken kun je veel vaardigheden intrainen. Vaak speel ik
een slachtoffer en moeten de deelnemers door de juiste vragen te
stellen alle beschikbare signalen boven tafel krijgen. Daarna laat ik ze
oefenen met het maken een melding. Hoe doe je dat precies? Wat zeg je
woord voor woord? De oefeningen stromen zo de chat binnen.’
Vooruitblik
In 2021 blijft de focus van de FairWork Academie gericht op online
trainingen. We hebben de vele voordelen hiervan mogen ervaren.
(Bijna) al onze leerprogramma’s willen we ook online aanbieden.
We hebben een grote variëteit ontwikkeld aan online oefeningen in
kortere sessies waarbij we schermen delen, chatten, uiteen gaan in
break out-rooms, bellen en wandelen in de eigen wijk. Opdrachtgevers
kunnen kiezen voor live of een online versie.
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Trainingsacteur Arianne Fennema
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FINANCIEN IN 2020
Samenvatting jaarrekening 2020
FairWork kent drie soorten inkomsten:
	Baten uit fondsenwerving (contributies, giften, donaties,
schenkingen en particuliere fondsen);
	Subsidies van overheden (gemeentelijk, provinciaal, nationaal en
Europees);
	Overige baten (verkoop trainingen, opdrachten, donaties e.d.).
In 2020 waren deze bronnen samen goed voor €824.812 (€751.000
begroot).
FairWork besteedt haar inkomsten aan:
	Haar doelactiviteiten, ondergebracht in twee werkgebieden;
	Kosten van beheer en administratie.
In 2020 had FairWork voor een bedrag van €751.852 aan lasten
(€751.001 begroot).
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.

Het exploitatieresultaat 2020 komt uit op een positief bedrag van
€72.960. De volledige jaarrekening is te bekijken op onze ANBI-pagina
ANBI - FairWork en op te vragen via info@fairwork.nu.
Fondsenwerving
De financiële strategie van FairWork is gericht op diversificatie van de
inkomsten. FairWork heeft in 2020 naast inkomsten uit
projectsubsidies en uit verkoop van trainingen ook andere opdrachten
gerealiseerd en enkele substantiële donaties ontvangen.
Omdat de afhankelijkheid van kortlopende projectsubsidies de
organisatie kwetsbaar maakt, streven we naar meer structurele en
organisatiebrede financiering.
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ANBI
Door de belastingdienst is FairWork aangemerkt als Algemeen Nut
beogende Instelling (ANBI) en we voldoen aan de regelgeving op dit
gebied. Zie ook https://www.fairwork.nu/anbi/.
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Sponsoring
Voor een stichting als FairWork is sponsoring onmisbaar. In 2020
kregen we steun van verschillende bedrijven en organisaties:
	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;
	DLA Piper, een van de grootste wereldwijd opererende juridische
dienstverleners, helpt FairWork belangeloos met juridisch advies;
	Via Google Ad Grants kan FairWork per maand maximaal $10.000
advertentietegoed inzetten om onze missie en activiteiten online
te promoten;
	Koekepeer is een full service creative agency, dat voor een scherpe
prijs campagnes maakt voor FairWork;
	Maxlead is een strategische online marketing partner die FairWork
voor een scherpe prijs ondersteunt;
	Merlin Online Advies ondersteunt de online aanpak van FairWork
voor een scherpe prijs;

	Rijser ontwikkelt kwalitatief hoogstaande grafische producties en
zorgt dat FairWork voor een scherpe prijs grafisch ontwerp en
drukwerk kan afnemen;
	Stibbe NV voorziet FairWork pro bono van juridisch advies naar
aanleiding van vaak voorkomende en/of complexere juridische
vragen. Ook kan FairWork juridisch advies vragen over individuele
gevallen van arbeidsuitbuiting;
	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 2021 op jullie te kunnen blijven
rekenen.
Financiers
Het werk van FairWork is in 2020 mede mogelijk gemaakt door:
	Gemeente Amsterdam
	Gemeente Den Haag
	Gemeente Rotterdam
	Kansfonds
	Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
	Oranjefonds
	Steunfonds Amsterdam
	Stichting Dioraphte
	Stichting Haella
	United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of
Slavery
Hartelijk bedankt voor jullie steun, we hopen dat we de samenwerking
in 2021 kunnen voortzetten.
Donaties
In 2020 ontvingen we vele giften van particuliere donoren, waarvoor
onze hartelijke dank. Daarnaast hebben (werknemers of leden van)
bedrijven en organisaties aan FairWork gedoneerd ten behoeve van
onze ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Wij willen in het
bijzonder onze dank uitspreken aan Bureau Bouwcoördinatie
Nederland (BBN), Leander Invest BV, leden van Huizen van Licht (HvL)
en ook aan de medewerkers van Stibbe, die (een deel van)
hun kerstcadeau doneerden aan FairWork.
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Ook doneren? Dat kan rechtstreeks via NL54 TRIO 0198440405 t.n.v.
Stichting FairWork te Amsterdam of via onze website:
https://www.fairwork.nu/eenmalige-bijdrage.
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