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VOORWOORD

Je recht halen
Fouad en Anouar zijn radeloos: ze werken al een aantal jaren voor een
wasserij in Amsterdam. Anouar is bedrijfsleider, Fouad brengt wasgoed
rond. Ze werken lange dagen, vaak tot ’s avonds laat en slapen in de
wasserij. In de zomer lopen de temperaturen in de wasserij hoog op.
Beiden mannen zijn ongedocumenteerd in Nederland. Ze zouden 40
euro per gewerkte dag ontvangen, maar krijgen elke maand slechts
300 euro. Voor een verblijfsvergunning wordt Anouar gedwongen tot
een schijnhuwelijk. Dat wil hij niet doen. Sindsdien is hij zijn leven niet
meer zeker.
Dat pik je toch niet!?
Nederlanders, opgegroeid in een land van wetten en regels, waar we
de weg weten naar de arbeidsinspectie of geleerd hebben dat we de
politie kunnen vertrouwen, denken bij bovenstaande: dat pik je toch
niet!? Maar als je in een vreemd land zit, je rechten niet kent, het
weinige geld ook goed kan gebruiken en je voelt je afhankelijk, ligt
het een stuk minder simpel. Je recht halen betekent dan wellicht geen
werk, huis of zelfs geen Nederland.
Je recht halen moet meer opleveren
Daarom zetten we ons dagelijks in om dit halen van recht meer op te
laten leveren dan het kost. Soms door een berichtje aan de werkgever,
soms door een jarenlange procedure. Fouad en Anouar (fictieve
namen, echte mensen) melden zich in 2015 en behaalden in 2021 hun
recht. Een deel van het onbetaalde salaris krijgen ze alsnog, maar het
belangrijkste is de erkenning dat het niet door hen komt, maar dat ze
opgelicht en uitgebuit zijn.
Elk jaar meer impact
Verhalen als deze inspireren ons elke dag om meer impact te hebben.
Op de situatie van mensen en op het systeem. Met een groeiend
team, tientallen cultural mediators en andere vrijwilligers. Als bestuur
zijn we dankbaar en trots dat we hier onderdeel van zijn. Ook de
komende jaren willen we doelgericht werken aan ons meerjarenplan,
zodat meer mensen hun recht kunnen halen. Want na het lezen van
dit jaarverslag denkt u ook vast; dat pik je toch niet!?

Jitze Reeder (voorzitter FairWork)

Namens het bestuur van FairWork, Femke Aarts, Klara Boonstra,
Toke Huntjens, Hans Spekman,
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Voorzitter
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SAMENVATTING RESULTATEN 2021
2021 was een jaar waarin we na de storm van het eerste Coronajaar weer in wat rustiger water belandden. Waarin we verder
bouwden aan ons systeem van zelfsturing, de verdere stabilisering
van onze financiering en groeiden, zowel in vaste medewerkers als
vrijwilligers. Daarmee zetten we goede stappen richting ons doel:
je recht halen moet meer opleveren dan het kost.
Preventie, signalering en ondersteuning
In 2021 adviseerde en ondersteunde FairWork 1.215 cliënten. Deze
internationale werknemers hadden tenminste 666 collega’s in een
vergelijkbare arbeidssituatie. Dat is lager dan het uitzonderlijk hoge
aantal cliënten in het eerste coronajaar 2020 (1.831), maar wel veel
hoger dan in de jaren voor de pandemie. We zien daaraan dat steeds
meer mensen FairWork weten te vinden. Tevens toont het aan dat
internationale werknemers in Nederland nog steeds een kwetsbare
positie hebben.
Bij 272 van de 1.215 cliënten is sprake van één of meer signalen van
mensenhandel (140 minder dan in 2020). Zij zijn intensiever begeleid
door FairWork. De rest van deze mensen is doorverwezen naar andere
instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies. Daarbij is het
belangrijk om te vermelden dat bij 53% van de cliënten mogelijke
signalen niet zijn ingevuld in de database.
In 2021 waren 64 vrijwillige cultural mediators actief bij FairWork (14
meer dan in 2020). Zij waren werkzaam in 12 verschillende taalteams:
Engels, Filipijns (Tagalog), Chinees, Arabisch, Indonesisch (Bahasa),
Russisch/Oekraïens, Spaans, Portugees, Pools, Bulgaars, Roemeens en
Hongaars. Zij zijn door FairWork getraind om de doelgroep te kunnen
benaderen en eerste ondersteuning te kunnen bieden.
Door middel van online campagnes hebben we ruim 262.500 mensen
voorzien van informatie over arbeidsrechten in Nederland (een daling
van 538.300 mensen ten opzichte van het intensieve campagnejaar
2020).
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Bewustwording publiek en politiek
FairWork maakt Nederland bewust van dat er – soms vlak onder onze
ogen – mensen uitgebuit worden. Om slachtoffers zichtbaar te maken
in de samenleving, delen wij 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.
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We ontvingen 40 mediaverzoeken (10 minder dan in 2020), dat is
vergelijkbaar met het aantal voor corona. Er verschenen 15 publicaties
over ons werk in dagbladen, tijdschriften, vakbladen en op radio en tv
(22 minder dan in 2020).
We bereikten met deze free publicity echter wel 10,1 miljoen mensen
(4,3 miljoen meer dan in 2020). De mediawaarde (bedrag dat betaalde
publiciteit op die plek gekost zou hebben) van deze aandacht bedroeg
€314.870 ( €246.730 minder dan in 2020).

Op de sociale media is de achterban van FairWork toegenomen: op
Facebook groeiden we van 7.903 naar 8.582 volgers en op LinkedIn van
1.228 naar 1.654. Alleen op Twitter daalden we licht (van 2.296 naar
2.288 volgers). Het aantal lezers van de nieuwsbrief steeg licht van
1.338 naar 1.359.
Bewustwording werkgevers
Minstens 309 van onze cliënten in 2021 waren 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.
2021 heeft FairWork meegedaan aan een pilot van de Algemene
• InBond
Uitzendondernemingen (ABU) die gericht was op het melden

•

van klachten van internationale werknemers over bij ABU
aangesloten uitzendbureaus. FairWork heeft 15 klachten besproken
met ABU. Op grond van de analyse van deze klachten en de
opgedane ervaringen kon de klachtenprocedure verder geforma
liseerd worden, zodat deze transparanter en toegankelijker werd.
Fair Jobs is een actieonderzoek naar de werking van de uitzend
branche als het gaat om het bemiddelen van arbeidsmigranten.
Binnen het project wordt getest of het mogelijk is dit op een
eerlijke manier te doen door de belangen van de uitzendkrachten
centraal te stellen. Voor dit doel heeft FairWork samen met de
Academie voor Beeldvorming voorbereidingen getroffen om in 2022
zelf een coöperatief uitzendbureau op te richten. Het proces wordt
vastgelegd en gepubliceerd, zodat dilemma’s en successen
inzichtelijk gemaakt worden.

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 Nederlandse Arbeidsinspectie
(NLA), het ministerie van Buitenlandse zaken, het ministerie van
Justitie en Veiligheid en het Bureau Nationaal Rapporteur
Mensenhandel. Dit is een zeer directe vorm van beleidsbeïnvloeding.
Verder richtten we ons in 2021 op de volgende thema’s:
FairWork ondersteunde in 2021 meerdere vrouwen die als
huishoudelijk werkers voor diplomaten in Nederland werkten en
misstanden hadden ervaren. Deze casussen zijn vaak erg complex,
mede door de onschendbaarheid van diplomaten. Nederland kan
deze diplomaten niet vervolgen of aanhouden, ook niet voor
uitbuiting, en dit heeft gevolgen voor de rechten van slachtoffers.
In 2021 heeft FairWork het contact met het ministerie van
Buitenlandse Zaken opnieuw geïntensiveerd. Zo willen we samen
betere oplossingen zoeken voor uitgebuite werknemers van
diplomaten.
In 2021 vond de laatste bijeenkomst plaats binnen de ‘Verkenning
van verbetering van de aanpak van arbeidsuitbuiting’. FairWork nam
samen met FNV en CoMensha deel aan de werkgroep om het
perspectief van de slachtoffers te vertegenwoordigen. Ondanks
enkele verbeteringen zien we nog steeds veel knelpunten waar het

•
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gaat om de rechten van ernstig benadeelden. Gerechtigheid is vaak
onbereikbaar, bijvoorbeeld door een gebrek aan duidelijke
regelgeving in de uitzendbranche.
Deskundigheidsbevordering
De FairWork Academie leert professionals hoe zij mensenhandel
kunnen herkennen in hun dagelijkse werk. Daarbij verzorgen wij
trainingen over hoe (mogelijke) slachtoffers te benaderen en modules
over preventie en actuele trends. Dat doen we voor professionals die
tijdens hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen met
slachtoffers, zoals gemeenteambtenaren, medewerkers van
opsporingsdiensten en hulpverleners.
In 2021 verzorgde de FairWork Academie 36 trainingen. Twee derde
hiervan was online en de rest live. In totaal bereikten we hiermee 590
professionals. Vergeleken met 2020 is dit bereik gegroeid met 120
mensen.
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Naast deze trainingen verzorgden we 20 trainingen binnen projecten
van FairWork. In deze bijeenkomsten werden 217 mensen getraind en
deden mensen van 25 verschillende organisaties mee (een flinke
stijging ten opzichte van het eerste coronajaar 2020). Dit waren
professionals en vrijwilligers die rechtstreeks werken met kwetsbare
groepen waarbinnen arbeidsuitbuiting een risico is, bijvoorbeeld
medewerkers van migrantenorganisaties en maatschappelijk werkers.
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CLAIM JE ARBEIDSRECHTEN!
SUCCESVERHALEN VAN CLIËNTEN
Je recht halen. Dat is niet gemakkelijk voor onze cliënten. Toch
lukt het soms wel. Lees hieronder hoe mensen hun recht behalen.

“ Mijn baas heeft vijf jaar van mijn leven afgenomen”
Uitbuiting in Amsterdamse wasserij

Fouad en Anouar (fictieve namen) zijn radeloos: ze werken al een aantal jaren voor een wasserij in
Amsterdam. Fouad brengt wasgoed rond in een bestelbus, Anouar is bedrijfsleider van de wasserij.
Ze werken lange dagen, vaak tot ’s avonds laat. In de zomer lopen de temperaturen in de wasserij hoog
op. In het begin slapen ze ook in de wasserij.
Beiden mannen zijn ongedocumenteerd in Nederland, en werken voor een Marokkaans/Nederlandse
werkgever die een aantal wasserijen in Amsterdam bezit. In deze wasserijen wordt het linnengoed
gewassen voor hotels.
Valse beloftes
Ze zouden een vast bedrag van 40 euro per gewerkte dag ontvangen. De werkgever doet voortdurend
valse beloftes. Zo zegt hij tegen Anouar en Fouad dat hij die 40 euro voor ze opspaart; geld dat ze nooit
meer terugzien. Elke maand ontvangen ze slechts 300 euro cash. De werkgever zegt dat hij met het
ingehouden loon een verblijfsvergunning voor de mannen gaat regelen.
Schijnhuwelijk
Anouar wordt tegen zijn wil gekoppeld aan een vrouw, zodat hij via een schijnhuwelijk een
verblijfsvergunning zou kunnen krijgen. Daarmee kan hij legaal werken, zodat er geen problemen
ontstaan tijdens een inspectie op de werkplek. Als Anouar niet meewerkt aan deze verblijfsprocedure,
zou hij zijn baan verliezen en zijn leven niet zeker zijn, wordt hem verteld. Anouar voelt zich zeer
onprettig bij deze situatie, en wil niet meewerken aan de fraude.

FairWork Jaarverslag 2021
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vervolg van de vorige pagina

De werkgever houdt zich ook voor anderen via valse contracten bezig met frauduleuze constructies ten
behoeve van verblijfsvergunningen.
Bedreigingen
Anouar en Fouad ontvangen regelmatig bedreigingen van de werkgever zodat ze geen stappen
ondernemen tegen hem; de mannen zijn afhankelijk van de baas en zijn bang voor hem.
Via een kennis komen ze in contact met FairWork. Wij helpen de mannen bij het doen van aangifte
tegen hun werkgever in het kader van mensenhandel. De zaak komt eind 2021, zes jaar later, voor de
rechter en de werkgevers worden veroordeeld voor mensenhandel.
Compensatie
Anouar en Fouad geven aan dat zij na het horen van het vonnis enorme opluchting voelen; de zaak had
zwaarder op hen gedrukt dan ze zich hadden gerealiseerd. Anouar geeft aan: ‘Mijn baas heeft vijf jaar van
mijn leven afgenomen, ik kon toen niets tegen hem doen, ik was machteloos’.
Nu zullen Anouar en Fouad eindelijk aan vrienden en familie durven te vertellen wat hen is overkomen;
de formele erkenning speelt een grote rol in hoe ze de zaak kunnen afsluiten. Door Fouad en Anouar uit
te buiten, verdienden hun werkgevers veel geld aan hen; een deel van dat onbetaalde salaris zal aan de
mannen worden terugbetaald, zoals het hoort in een rechtvaardige samenleving.
Misbruik van ongedocumenteerden
Zoals in zoveel zaken die FairWork ziet, heeft een werkgever misbruik gemaakt van de kwetsbare positie
van twee migranten zonder papieren. Hij heeft ze voorgelogen en het toch al magere loon grotendeels
nooit uitgekeerd.
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FairWork vindt het van belang dat arbeidsuitbuitingszaken voor de rechter worden gebracht.
Dit gebeurt nog te weinig en hierdoor staan slachtoffers in de kou. Zonder strafzaak is er geen
erkenning en vervliegt de hoop op achterstallig salaris. Ook ligt er een maatschappelijke
verantwoordelijkheid bij de klanten van deze wasserijen. De wasserijbranche is inmiddels een bekende
sector als het gaat om signalen dat er uitbuiting voorkomt. Hotels zouden er goed aan doen kritisch te
kijken met welke wasserijen ze in zee gaan, om te voorkomen dat ze in de keten betrokken zijn bij
uitbuiting en mensenhandel.

8

PREVENTIE, SIGNALERING EN
ONDERSTEUNING
In 2021 adviseerde en ondersteunde FairWork 1.215 inter
nationale werknemers. Zij hadden tenminste 666 collega’s in een
vergelijkbare arbeidssituatie.
Dat is niet zo hoog als in 2020, toen vanwege de pandemie een
recordaantal mensen bij ons aanklopten (1.831). Maar wel veel hoger
dan in de jaren daarvoor (736 in 2019, 449 in 2018). We merken dat
steeds meer mensen FairWork weten te vinden. Tevens toont het aan
dat internationale werknemers in Nederland nog steeds een
kwetsbare positie hebben. De gevolgen van corona speelden een
grote rol in problemen die mensen in 2021 bij ons neerlegden.
In 2021 vonden zij FairWork via een zoekmachine (256), via Facebook
(145), via een van de organisaties waarmee we samenwerken (95), via
social media (109), een andere cliënt (81), via (het netwerk van)
een cultural mediator (49) online veldwerk (46), of via vrienden,
kennissen en familie (45). Ook vonden mensen ons via flyers,
ambassades, advocaten of de nieuwe website www.workinnl.nl.
We hadden in 2020 contact met 691 mannen en 458 vrouwen, van de
rest konden we het geslacht niet registeren. Van de mensen van wie
de leeftijd is genoteerd, was het grootste gedeelte tussen de 20 en 40
jaar oud.
Misstanden
Bij 272 van de 1.215 cliënten was sprake van een of meer signalen van
mensenhandel. Deze mogelijke slachtoffers van mensenhandel zijn
intensiever begeleid door FairWork. Daarbij is het belangrijk om te
vermelden dat bij 53% van de cliënten door diverse omstandigheden
mogelijke signalen niet zijn ingevuld in onze database.
De rest van de mensen met vragen en klachten is doorverwezen naar
andere instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.
We verwezen door naar het juridisch loket (52), andere hulp
organisaties (37), een arbeidsrechtadvocaat (36), de Nederlandse
Arbeidsinspectie (NLA) (24), de Stichting Naleving CAO voor
Uitzendkrachten (SNCU) (16) en overige organisaties.

Landen van herkomst
In 2021 werden net zoals in voorgaande jaren vooral werknemers uit
Polen geadviseerd en ondersteund, het ging om 351 mensen.
Ook ontvingen we veel vragen en klachten van werknemers uit
Roemenië (229) en Hongarije (200).
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We ondersteunden ook cliënten bij het doen van meldingen met
persoonlijke verklaringen bij de politie (5) en bij de diverse afdelingen
van de NLA (51). Door deze meldingen proberen de benadeelden hun
uitbuiter aan te geven, hun achterstallig loon alsnog betaald te
krijgen, of andere misstanden door de autoriteiten te laten
aanpakken. Het heeft niet altijd het gewenste resultaat. Vaak is het
voor de slachtoffers prettig om met een melding het heft in eigen
hand te nemen en te streven naar recht.
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Daarnaast zagen we cliënten uit zeer veel verschillenden landen,
waaronder: Spanje (71), Filipijnen (46), Bulgarije (39), Brazilië (26),
Portugal (23), Kroatië (21), Indonesië (20), Oekraïne (16), Colombia (11),
Marokko (11), China (10) en 41 andere landen. Van 28 personen konden
we het land van herkomst niet registreren.
De meeste cliënten waren ingezetene van de Europese Unie (759).
Van de andere cliënten hadden 12 een verblijfsvergunning in
Nederland, 4 mensen hadden een tewerkstellingsvergunning, en 1
had een au-pairvisum. Daarnaast klopten 124 ongedocumenteerde
mensen bij ons aan voor advies en ondersteuning. Van 269 mensen
was de verblijfsstatus bij ons onbekend.
Regio en arbeidssituatie
We ontvingen in 2021 de meeste vragen en klachten van werknemers
in de sector logistiek (81), de bouw (59), huishoudelijk werk (53),
land- en tuinbouw (53), productiewerk (49), horeca (45), vleesindustrie
(37), commerciële schoonmaak (29), detailhandel (15), oppas (14),
transport (12) en nog enkele sectoren. Van 720 cliënten hebben we de
sector waarin ze werkten niet kunnen noteren.
Onder deze internationale werknemers waren tenminste 309
uitzendkrachten. Daarnaast werkten 203 cliënten direct voor de
werkgever. Er waren enkele werknemers die formeel in een
detachering- of zzp-constructie in Nederland werkten, en van de rest
hebben we hun arbeidspositie niet kunnen noteren. Regionaal was
het grootste deel werkzaam in Noord Holland (147) en Zuid Holland
(109). Overige klachten kwamen van cliënten werkzaam in Brabant (88),
Gelderland (36), Limburg (32), Overijssel (19) en overige provincies.
De meest genoemde klacht in 2021 was net zoals in de meeste
voorgaande jaren dat het salaris niet (geheel) betaald was. In 2020 was
de hoofdklacht een corona-gerelateerde klacht, dat waren er ook in
2021 nog 202. Andere vaak genoemde klachten waren (onrechtmatig)
ontslag (210), klachten die met huisvesting te maken hadden (157),
problemen rond ziekte (151), een te laag loon (121), ongelijke
behandeling (82) en pesten (75). Per persoon konden meerdere
klachten worden genoteerd.
Uitgelicht: problemen huisvesting
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Ook dit jaar waren er weer meer vragen en klachten rondom
huisvesting, mede door COVID-19. Veel internationale werknemers zijn
afhankelijk van hun werkgever voor huisvesting, en dat maakt hen erg
kwetsbaar voor misstanden en uitbuiting. Dit geldt voor de meeste
internationale uitzendkrachten, maar ook bijvoorbeeld voor
(ongedocumenteerde) inwonende zorgwerkers.
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In de eerste helft van 2021 alleen al noteerde FairWork 131 cliënten die
(ook) een vraag of klacht hadden over huisvesting. Tenminste 18 van
hen namen contact op omdat ze door hun werkgever uit huis waren
gezet. De anderen dreigden hun huisvesting te gaan verliezen of
hadden te maken met (zeer) slechte omstandigheden in het huis. Door
de sterke afhankelijkheidsrelatie die door huisvesting via de werkgever
kan ontstaan, is dit een belangrijk thema voor FairWork waar we in
2022 meer aandacht aan willen besteden.

Cultural mediators
Een belangrijke schakel in onze aanpak zijn de vrijwillige cultural
mediators. Een cultural mediator slaat een brug tussen migranten die
kwetsbaar zijn voor uitbuiting en Nederlandse instanties en
organisaties. Alle vrijwilligers worden getraind door middel van een
basiscursus en een training gesprekstechnieken om het werk als
cultural mediator goed te kunnen uitvoeren.
In 2021 waren 64 vrijwillige cultural mediators actief, dat was een groei
ten opzichte van 2020 (52). Zij waren werkzaam in 12 verschillende
taalteams: Engels, Filipijns (Tagalog), Chinees, Arabisch, Indonesisch
(Bahasa), Russisch en Oekraïens, Spaans, Portugees, Pools, Bulgaars,
Roemeens en Hongaars.
Voorlichting
Een belangrijk deel van de activiteiten van FairWork bestaat uit het
informeren en de empowerment van internationale werknemers.
Als zij weten wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen opeisen,
kunnen zij hun positie verbeteren en het risico op uitbuiting
verkleinen. Dit doen we zowel online als offline.
In 2021 organiseerden we 12 voorlichtingsworkshops voor intern
ationale werknemers. Hiermee bereikten we in totaal meer dan 200
mensen. Meestal geven we deze workshops aan een specifieke groep,
zoals mensen zonder verblijfsstatus in Amsterdam, of mensen die
allemaal eenzelfde taal spreken en in dezelfde stad wonen of werken.
Waar mogelijk organiseren we de workshops samen met andere
organisaties. Zo bereiken we meer mensen en kunnen we samen
integrale ondersteuning beiden.
Naast deze voorlichtingsbijeenkomsten draaiden we in 2021 een
gezamenlijk spreekuur met andere organisaties, waarin we ook veel
werknemers ontmoetten die arbeidsproblemen met ons bespraken.
We organiseerden een voorlichting via een radiozender, en we
droegen bij aan bijeenkomsten die andere organisaties voor de
doelgroep organiseerden.

Verder hebben we samen met migrantenorganisaties succesvolle
combinaties van online campagnes en offline voorlichtings
bijeenkomsten 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.
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Online aanpak
Met onze online campagnes slaagden we er ook in 2021 in om bij
kwetsbare migrantengroepen het bewustzijn en de kennis te
vergroten over hun arbeidsrechten en juridische positie in Nederland.
Daarmee hebben we bijgedragen aan hun empowerment. Door middel
van betaalde berichten op Facebook en Instagram bereikten we ruim
234.000 personen. Onze advertenties op Google zijn 28.500 keer
vertoond aan de doelgroep. In totaal bereikten we zo 262.500 mensen.
Niet verrassend was dit een daling van 538.300 mensen ten opzichte
van het intensieve campagnejaar 2020 (het eerste coronajaar).
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We betrekken ook de doelgroep 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.
Projecten
In 2021 voerden we 13 projecten uit waarin de preventie en signalering
van arbeidsuitbuiting in Nederland en ondersteuning van de
slachtoffers en kwetsbare werknemers een belangrijke rol had. In de
ondersteuning van internationale werknemers staat het perspectief
van de benadeelde altijd centraal.
In 2021 voerden we ook gezamenlijke projecten met partners uit, zoals
met het Nederlandse Rode Kruis, CoMensha, La Strada International
(LSI) en buitenlandse partners. Binnen de projecten combineren we
directe ondersteuning met (online) voorlichting van de doelgroep,
training van hulpverleners en het aankaarten van structurele
knelpunten.
Elk project heeft een specifieke focus. Zo hebben we in 2021 binnen
projecten specifiek aandacht besteed aan Europese uitzendkrachten
die te maken krijgen met misstanden, en aan ongedocumenteerde
werkers in de informele economie. Er was veel aandacht voor ‘ernstig
benadeelde’ internationale werknemers. Zij ervaren ernstige
misstanden, maar worden niet erkend als slachtoffers van arbeids
uitbuiting, en hebben daarom geen slachtofferrechten. FairWork zet
zich in om te zorgen dat deze groep na misstanden ook aanspraak kan
maken op belangrijke voorzieningen, maar ook juridische hulp krijgt
en dat hun onbetaalde salaris alsnog wordt betaald. We zoeken, waar
mogelijk samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en andere
instanties, naar mogelijkheden om hun misstanden te melden, op een
veilige en laagdrempelige manier en op zo’n manier dat het hun
positie verbetert.
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Regionaal hadden we extra aandacht voor de doelgroep in
Amsterdam en Den Haag. In deze steden is een belangrijke strategie
om samen te werken met relevante migranten- en steunorganisaties
die de doelgroep ook ondersteunen. Iedere organisatie draagt bij met
de eigen expertise. Door samen te werken kunnen we meer en beter
slachtoffers en benadeelden signaleren en ondersteunen. We bouwen
op deze manier aan een netwerk tegen arbeidsuitbuiting.
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Uitgelicht: project Hidden at Work
In 2021 startte FairWork het internationale project Hidden at Work
samen met de netwerkorganisatie La Strada International en partners
in Tsjechië en Oostenrijk. Binnen dit project richten we ons op vrouwen
die achter de voordeur werken, en kwetsbaar zijn voor uitbuiting.
De internationale partners delen hun ervaringen op het gebeid van
voorlichting en ondersteuning voor deze doelgroep. In oktober 2021
organiseerde FairWork een internationale Train-de-Trainer bijeenkomst
rondom dit thema, en zowel nationaal als internationaal beïnvloeden
we beleidsmakers om de positie van deze specifieke doelgroep te
versterken. Dit project loopt nog door tot eind 2022.

Meer weten over wonen en
werken in Nederland?
www.workinnl.nl
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Uitgelicht: project Work in NL
In de aanbevelingen van de commissie Roemer werd aangedrongen op
het verbeteren van de informatievoorziening aan mensen die in
Nederland komen werken. In 2021 werd daarom door de Rijksoverheid
de website www.workinnl.nl gelanceerd, waarop in 6 talen informatie
wordt aangeboden over werken en wonen in Nederland (Pools,
Roemeens, Bulgaars, Spaans, Engels en Nederlands). Op verzoek van en
met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
beheert FairWork vanuit haar expertise deze website. Ook verzorgen wij
de bijbehorende hulplijn.
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CLAIM JE ARBEIDSRECHTEN!
SUCCESVERHALEN VAN CLIËNTEN
Je recht halen. Dat is niet gemakkelijk voor onze cliënten. Toch
lukt het soms wel. Lees hieronder hoe mensen hun recht behalen.

kregen ze niet alleen geen contract,
“ Tot hun grote teleurstelling
maar ook niet volledig betaald
”
Ernstige benadeling in land- en tuinbouw

De Roemeense Alina en haar zoon Alexandru (niet hun echte namen) kwamen via een Roemeens
uitzendbureau naar Nederland om te werken in de land- en tuinbouw. Zij ontvingen geen contract van
het Roemeense bedrijf, dat zouden ze in Nederland krijgen. Dit bleek niet waar te zijn.
Honderden uren niet betaald
Over de arbeidsomstandigheden en de huisvesting waren moeder en zoon tevreden. Maar tot hun grote
teleurstelling kregen ze niet alleen geen contract, maar ook niet volledig betaald. Alina had nog recht
op loon over 229 gewerkte uren. Haar zoon had nog recht op loon over 215 gewerkte uren.
Klacht
Alina en Alexandru dienden via internet een klacht in bij de arbeidsinspectie. Omdat ze niets hoorden,
klopten ze bij FairWork aan. We verzochten de werkgever tweemaal het loon te betalen (per brief en per
mail), hierop kregen we geen reactie.
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Toen hebben we een advocaat ingeschakeld. We hebben alle documenten en noodzakelijke formulieren
verzameld en naar de advocaat gestuurd. De aanvraag voor rechtsbijstand lag klaar, maar deze is
uiteindelijke niet ingediend door de advocaat.
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Recht behaald
Want Alina verraste ons met het bericht dat zij was benaderd door een arbeidsinspecteur. Ze liet ons
screenshots zien van een e-mail die zij ontving. Daarin beloofde de werkgever dat hij het salaris van haar
en haar zoon zal betalen. Hij vroeg of het nummer van haar bankrekening nog hetzelfde was.
Ruim twee weken later heeft Alina 2.494 euro op haar rekening ontvangen en haar zoon 1.869 euro.
Ondanks dat het negen maanden duurde vanaf het moment dat zij een eerste klacht indienden totdat
zij hun salaris ontvingen, waren zij zeer tevreden met dit resultaat.

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.
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.
We ontvingen 40 mediaverzoeken (10 minder dan in 2020), dat is
vergelijkbaar met het aantal voor corona. Er verschenen 15 publicaties
over ons werk in dagbladen, tijdschriften, vakbladen en op radio en tv
(22 minder dan in 2020).
We bereikten met deze free publicity echter wel 10.1 miljoen mensen
(4,3 miljoen meer dan in 2020). De mediawaarde (bedrag dat betaalde
publiciteit op die plek gekost zou hebben) van deze aandacht bedroeg
€314.870 ( €246.730 minder dan in 2020).
Op de sociale media is de achterban van FairWork toegenomen: op
Facebook groeiden we van 7.903 naar 8.582 volgers en op LinkedIn van
1.228 naar 1.654. Alleen op Twitter daalden we licht (van 2.296 naar
2.288 volgers). Het aantal leden van de nieuwsbrief steeg licht van
1.338 naar 1.359.
Bewustwording werkgevers
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 of te weinig uren werk.
Fair Employment Code
In 2021 heeft FairWork meegedaan aan een pilot van de Algemene
Bond Uitzendondernemingen (ABU) die gericht was op het melden van
klachten van internationale werknemers over bij ABU aangesloten
uitzendbureaus.

In 2021 heeft FairWork 15 klachten van cliënten besproken met ABU.
Deze klachten waren daarvoor tevergeefs rechtstreeks aangekaart bij
leden van ABU. Op grond van de analyse van deze klachten en de
opgedane ervaringen kon de klachtenprocedure verder geformaliseerd
worden, zodat deze transparanter en toegankelijker werd.
Fair Jobs
Fair Jobs is een actieonderzoek naar de werking van de uitzendbranche
als het gaat om het bemiddelen van arbeidsmigranten. Binnen het
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Aanleiding was de Fair Employment Code Arbeidsmigranten die sinds
1 januari 2021 onderdeel uitmaakt van de lidmaatschapscriteria voor
ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen. Met deze code wil de
ABU bijdragen aan meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, eerlijke
concurrentie en een gelijk speelveld in de branche.
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project wordt getest of het mogelijk is dit op een eerlijke manier te
doen door de belangen van de uitzendkrachten centraal te stellen.
Voor dit doel gaat FairWork samen met de Academie voor
Beeldvorming in 2022 zelf een coöperatief uitzendbureau oprichten
en uitbaten. Het proces wordt in woord en beeld vastgelegd
en gepubliceerd, zodat dilemma’s en successen inzichtelijk gemaakt
worden. Het verbeterplan uitzendbranche van FairWork wordt als
uitgangspunt voor Fair Jobs gebruikt.
Beleidsbeïnvloeding
Vanuit ons rechtstreekse werk met (mogelijke) slachtoffers van
mensenhandel en ernstig benadeelden identificeert FairWork
regelmatig knelpunten. Deze knelpunten bespreken wij waar mogelijk
met samenwerkingspartners en beleidsmakers op lokaal, nationaal en
internationaal niveau. Zo werken we aan systemische oplossingen.
In 2021 zaten we regelmatig aan de (virtuele) tafel met het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie en
Veiligheid of de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), maar ook met de
gemeente Amsterdam of het Ministerie van Buitenlandse zaken.
(Inter)nationale samenwerking
FairWork is aangesloten bij het Strategische Overleg Mensenhandel
(SOM), zodat we met andere partners uit het veld gezamenlijk kunnen
pleiten voor verbeteringen voor (potentiele) slachtoffers van
mensenhandel. Als lid van internationale netwerken, zoals La Strada
International (LSI) en het Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants (PICUM), dragen we bij aan beleids
beïnvloeding op Europees niveau. Ook zijn we lid van de Global Alliance
Against Trafficking in Women (GAATW). Binnen deze alliantie werken
we aan ‘action advocacy’: we maken samen met de doelgroep plannen
voor positieverbetering, waarbij we ons richten op Zuidoost Aziatische
vrouwen.
Systemische verbeteringen
In 2021 werkten we onder andere aan systemische verbeteringen voor
de volgende knelpunten:
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benadeelden: In 2021 vond de laatste bijeenkomst plaats
• Ernstig
binnen de ‘Verkenning van verbetering van de aanpak van
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arbeidsuitbuiting’. De verkenning maakte onderdeel uit van de
actielijn Arbeidsuitbuiting van het programma Samen Tegen
Mensenhandel. FairWork nam samen met FNV en CoMensha deel
aan de werkgroep om het perspectief van de slachtoffers te
vertegenwoordigen. In 2021 konden wij dit perspectief toelichten in
meerdere bijeenkomsten. Ondanks enkele verbeteringen ziet
FairWork nog steeds knelpunten waar het gaat om de rechten van
ernstig benadeelden. 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.
van huishoudelijk werkers van diplomaten: FairWork
• Positie
ondersteunde in 2021 meerdere vrouwen die als huishoudelijk
werkers voor diplomaten in Nederlands werkten en misstanden

hadden ervaren. Deze casussen zijn vaak erg complex, mede door
de onschendbaarheid van buitenlandse diplomaten. Nederland kan
deze diplomaten niet vervolgen of aanhouden, ook niet voor
uitbuiting, en dit heeft gevolgen voor de rechten van slachtoffers.
In 2021 heeft FairWork het contact met het ministerie van
Buitenlandse Zaken opnieuw geïntensiveerd. Zo willen we samen
betere oplossingen zoeken voor uitgebuite werknemers van
diplomaten.
Onderzoek
FairWork voert regelmatig in samenwerking met studenten
onderzoek uit. Deze onderzoeken geven ons meer inzicht in
doelgroepen, risico’s of sectoren. De resultaten gebruiken we ook
voor onze activiteiten op het gebied van beleidsbeinvloeding.
In 2021 deden studenten voor ons onderzoek naar West-Afrikaanse
arbeidsmigranten in de Amsterdamse horeca, naar Nigeriaanse
ongedocumenteerden in Den Haag, en naar Roemeense ‘brokers’.
Verder presenteerden we een onderzoek uit 2020 over Filipijnse au
pairs voor een brede groep geïnteresseerden.
Daarnaast werkten we mee aan een meerjarig onderzoek van de
Radboud Universiteit Nijmegen: Migranten in de Frontlinie.
In samenwerking met de Global Alliance Against Trafficking in Women
organiseerden we focusgroepen onder Zuidoost Aziatische vrouwen
over hun ervaringen op de arbeidsmarkt.
Vooruitblik 2022
De thema’s waar wij ons in 2021 voor hebben ingezet zijn grotendeels
nog steeds relevant en de beleidsbeïnvloeding hierop gaat in 2022
door. De huishoudelijk werkers van diplomaten, de au pairs, en ook de
ernstig benadeelden hebben nog steeds niet voldoende toegang tot
rechten wanneer zij (mogelijk) slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting.
We zagen in 2021 enkele positieve veranderingen op beleidsniveau die
de komende jaren kunnen zorgen voor een verbeterde positie van
internationale werknemers:

•
•

moeten worden. Dit zou moeten zorgen voor belangrijke
verbeteringen voor vooral Europese arbeidskrachten in de
uitzendsector. FairWork houdt de vinger aan de pols door
rechtstreeks contact met het actieteam.
Een motie werd aangenomen om te verkennen hoe de juridische
definitie van arbeidsuitbuiting kan worden verbreed om
arbeidsuitbuiting beter aan te pakken. FairWork wil goed
monitoren wat een mogelijke aanpassing voor slachtoffers
betekent.
Verder stond in het nieuwe coalitieakkoord dat het kabinet het
programma Samen tegen mensenhandel voortzet. FairWork is van
plan om een bijdrage te leveren aan de concrete invulling van deze
plannen in 2022.
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Tweede Kamer besloot dat de aanbevelingen van de Commissie
• De
Roemer, waar FairWork ook aan bijdroeg, integraal uitgevoerd
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CLAIM JE ARBEIDSRECHTEN!
SUCCESVERHALEN VAN CLIËNTEN
Je recht halen. Dat is niet gemakkelijk voor onze cliënten. Toch
lukt het soms wel. Lees hieronder hoe mensen hun recht behalen.

“ De moeder bleef maar tegen me schreeuwen”
Uitbuiting van au pair

Vol goede moed kwam de jonge moeder Lorelie van de Filipijnen naar Nederland, met als doel: hard
werken om geld naar haar gezin dat in armoede leeft te kunnen sturen. Toen ze vertrok was één van haar
kinderen nog geen jaar oud. “Ik wilde heel graag naar dat ene verre land met de molens: Nederland.”
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De Filipijnse kwam terecht in een gezin met vier kinderen. “Ik ben een hardwerkende vrouw, en wilde
graag veel uren maken om geld te verdienen voor mijn eigen kinderen.” Maar al gauw realiseerde ze zich
dat ze in een heel vervelende situatie terecht was gekomen.
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Veel spanningen
“Ik stond elke ochtend om 05.00 uur op”, vertelt Lorelie. En om 11.00 uur ‘s avonds stond ik vaak nog
kleren te strijken.” Ze zorgde voor alle kinderen en deed alle huishoudelijke taken. “Het beetje geld dat ik
verdiende stuurde ik direct naar huis.”

In het gezin waren veel spanningen. “Ze waren niet aardig tegen me”, zegt Lorelie. En na 3 maanden
barstte de bom: “Nadat ik gehaast de kinderen had opgehaald, en door weer en wind zo snel mogelijk
naar huis probeerde te komen, terwijl ik ondertussen nog de route probeerde te zoeken, viel ik van mijn
fiets. Toen ik daardoor te laat thuiskwam, bleef de moeder alleen maar tegen me schreeuwen.”
Klaar mee
“Het ging altijd zo, dus ik was er op een gegeven moment klaar mee”, zegt Lorelie. Ze pakte haar spullen
en besloot te vertrekken: “Ik legde de sleutels en bankpasjes op tafel en schreef er nog een briefje bij.”
Au pairs die familie in hun thuisland financieel ondersteunen, zijn vaker bereid om meer te werken dan
de toegestane 30 uur, zegt de demissionair staatssecretaris. Soms in ruil voor extra geld. Door te eisen
dat au pairs geen kinderen hebben, niet getrouwd zijn of niet ouder zijn dan 25 jaar, wordt de kans op
misbruik kleiner, denkt zij. Nu ligt de leeftijdsgrens op 30 jaar.
Veel behoefte
“In Nederland is veel behoefte aan nanny’s, die plekken worden vaak opgevuld door au pairs”, ziet
FairWork. “En die behoefte wordt niet ineens minder, dus zullen au pairs op andere - illegale - manieren
naar ons land komen. Dan zijn ze helemaal uit het oog van au pair-bureaus.”
Want juist díe bureaus zijn volgens FairWork erg belangrijk voor een goed verloop van een au pairprogramma. Met goed toezicht kan een half jaar voor een au pair in Nederland ook heel anders lopen,
“dan wordt het echt een uitwisseling waarbij een jonge vrouw een zakcentje verdient.”
Nooit opgeven
Ondertussen probeert Lorelie, die hier opnieuw zwanger is geworden, haar twee kinderen naar
Nederland te krijgen, om zo alsnog gelukkig te worden in ‘het land van de molens’. “Als je iets wil
bereiken moet je blijven focussen en doorzetten.”
Lorelie wil dit verhaal vertellen voor alle jonge vrouwen die hetzelfde meemaken. “Want ik weet dat ik
niet de enige ben die deze vreselijke situatie heeft meegemaakt. Ik hoop dat ze de hoop niet verliezen,
want je moet doorgaan, doorvechten, sterk blijven en nooit opgeven.”
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(Bron: website EenVandaag 08-12-2021)
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING:
FAIRWORK ACADEMIE
De FairWork Academie leert professionals hoe zij in hun
dagelijkse werkpraktijk mensenhandel kunnen herkennen.
Daarbij verzorgen wij trainingen over de benadering van
(mogelijke) slachtoffers en 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.
De FairWork Academie heeft in 2021 ingezet op het uitrusten van
gemeentelijke ‘aandachtsfunctionarissen mensenhandel’ met de
juiste vaardigheden. Een collega die een signaal oppikt komt naar je
toe, hoe vraag je dan door op mensenhandel? Hoe zorg je dat je
zichtbaar bent binnen de organisatie zodat mensen je weten te vinden?
Dit hebben wij gedaan voor alle Veilig Thuis regio’s in Nederland en
voor aandachtsfunctionarissen van gemeenten.
Nieuw was ook de toolkit die voor huisartsen is ontwikkeld om beter
te kunnen signaleren. Deze wordt in 2022 verspreid.
Gemeenten
In 2021 verzorgde de FairWork Academie achttien intensieve
trainingstrajecten, zeven online vaardighedensessies en twee
opfrissessies. Twee derde hiervan was online en de rest live. Verder
verzorgden we drie intensieve eendaagse trainingen voor de
aandachtsfunctionarissen van Veilig Thuis (binnen een samenwerkings
project met CoMensha) en drie eendaagse sessies voor aandachts
functionarissen van gemeenten. Tijdens een VNG-webinar lieten we
zien welke vaardigheden je als ambtenaar moet hebben om effectief
te kunnen signaleren. Een tweedaagse train-de-trainer voor
professionals die zelf bewustwordingsbijeenkomsten willen geven,
stond ook op het programma.
Deelnemer aan de train-de-trainer: ‘De PowerPoint stuur ik niet meer
na. Ik ga voortaan op een andere manier bewustwordingsbijeen
komsten organiseren. Meer sprekende voorbeelden gebruiken die voor
hen leven. Mijn praatje moet hen stimuleren om actie te ondernemen.’’
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In totaal bereikten we daarmee 590 professionals. Vergeleken met
2020 is ons bereik van professionals gegroeid met 120 mensen.
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Projecten
Naast de trainingen die werden ingekocht bij de FairWork Academie,
verzorgden we 20 trainingen binnen de context van FairWorkprojecten in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, maar ook nationaal
en internationaal.
Tijdens deze bijeenkomsten werden in totaal 217 mensen getraind.
Dit betrof professionals en vrijwilligers die in de praktijk werken met
kwetsbare groepen waarbinnen arbeidsuitbuiting een risico is, zoals
medewerkers van migrantenorganisaties en maatschappelijk werkers.

Er werd bijvoorbeeld 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.
Aan de trainingen deden mensen van ongeveer 25 verschillende
organisaties mee. De bijeenkomsten droegen dan ook niet alleen bij
aan deskundigheid op het gebied van uitbuiting, maar waren ook
belangrijk op het gebied van netwerkopbouw en samenwerking.
De FairWork Academie zag een flinke stijging ten opzichte van 2020,
toen we door corona maar negen van deze trainingen konden
verzorgen voor vijftien organisaties, waaraan vijftig mensen
deelnamen.
Vrijwilligers
Naast deze externe trainingen hebben we - ondanks het thuiswerken
- onze eigen cultural mediators in 2021 actief getraind in ongeveer
15 online en offline bijeenkomsten. Nieuwe vrijwilligers kregen zoals
altijd een basistraining cultural mediation, er vonden halfjaarlijkse
vaardigheidstrainingen over gespreksvoering plaats, over arbeidsrecht,
trainingen over online veldwerk en over seksuele intimidatie op de
werkvloer. Ook kregen alle vrijwilligers van FairWork begeleide
intervisie aangeboden.

Trainingsacteur Arianne Fennema
en de experience room

Vooruitblik
In het komende jaar gaat de FairWork Academie nieuwe trainingen
ontwikkelen en verzorgen voor gemeentelijke toezichthouders. Deze
worden via de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s)
aangeboden.
Als nieuwe actieve werkvorm introduceren we komend jaar een
experience room waarin deelnemers leren door te puzzelen en te
ervaren. Het moet de stap naar het doen in de praktijk, het signaleren,
kleiner maken.
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De fact sheets die het RIEC Zeeland, Oost- en West-Brabant hebben
ontwikkeld voor onder meer toezichthouders worden ‘ingetraind’.
Diverse basisdocumenten zoals het Kader Aanpak Mensenhandel en
Kompas van de VNG en CoMensha zullen onderdeel zijn van het
inhoudelijk fundament van de trainingen.
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FINANCIEN IN 2021
Samenvatting jaarrekening 2021
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 2021 waren deze bronnen samen goed voor €976.795 (€1.059.903
begroot).
FairWork besteedt haar inkomsten aan:
	Haar doelactiviteiten, ondergebracht in twee werkgebieden;
	Kosten van beheer en administratie.
In 2021 had FairWork voor een bedrag van €930.511 aan lasten
(€1.012.394 begroot).
Het exploitatieresultaat 2021 komt uit op een positief bedrag van
€46.284. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve en de
bestemmingsreserves van de organisatie. FairWork beklemt haar
algemene reserves met een continuïteitsbuffer ten behoeve van het
voortbestaan van FairWork.
De volledige jaarrekening is te bekijken op onze ANBI-pagina ANBI
- FairWork en op te vragen via info@fairwork.nu.
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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 2021 naast inkomsten uit project
subsidies en uit verkoop van trainingen ook enkele substantiële
donaties ontvangen.
Omdat de afhankelijkheid van kortlopende projectsubsidies een
essentiële organisatie als FairWork kwetsbaar maakt, streven we naar
meer structurele en organisatie-brede financiering. In 2022 gaat onze
eerste organisatiesubsidie van start.
Sponsoring
Voor een stichting als FairWork is sponsoring onmisbaar. In 2021
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;
	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 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;
	Trainingsinstituut De Baak stelde een opleidingsplaats op het
gebied van persoonlijk leiderschap ter beschikking voor onze Lead
Link.
Bedankt voor jullie steun, we hopen in 2022 op jullie te kunnen blijven
rekenen.
Financiers
Het werk van FairWork is in 2021 mede mogelijk gemaakt door:
	European Commission (EC)
	Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)
	Gemeente Amsterdam
	Gemeente Den Haag
	Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
	Nationale Postcodeloterij via het Nederlandse Rode Kruis
	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 2022 kunnen voortzetten.
Donaties
In 2021 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.

FairWork Jaarverslag 2021

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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