
Ja. Waardoor komt 
dit?

Ik help graag mensen Ik vind veel uitdaging in mijn werk
Ik kan er goed geld mee 

verdienen Ik wil meer voor mensen betekenen Ik verdien niet genoeg

Nee. Waardoor komt 
dit?

Ik heb te weinig uitdaging

Ben jij tevreden met je werk?

Door scherp te zijn kun je echt mensen 
helpen, want mogelijk komen slachtoffers 

van uitbuiting/mensenhandel aan jouw 
balie. Ben je hier bekend mee?

Heb je ook al aan de uitdaging gedacht 
om slachtoffers van uitbuiting/mensen-
handel te helpen? Die komen ook aan 
jouw balie. Wil jij hier wat aan doen? 

Hoeveel denk je dat een slachtoffer van 
uitbuiting/mensenhandel verdient?

Hoeveel slachtoffers van uitbuiting/             
mensenhandel heb jij dit jaar gezien en 

geholpen?

Minder dan ik Meer dan ik
Nee

Wat kan jou hierin helpen?

Overzicht van signalen Training Algemene informatie
Weet je wat je voor slachtoffers kunt 

doen?

Wil jij nu actie ondernemen?

Geweldig dat jij al zoveel doet. Blijf je zelf 
hierin uitdagen, want elk slachtoffer is er 

één te veel.Ja

Ja Nee

Ja Nee

Veel

Nee

Nee

Nee Geen of geen idee

Daar kun je inderdaad vanuit gaan. 
Goede arbeidsomstandigheden moeten 
er zijn voor iedereen. Wil je hier wat aan 

doen?

Kan een training jou helpen? Websites met informatie over mensenhandel

1. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenhandel-
mensensmokkel 
(zoek o.a. op bestrijden mensenhandel)

2. www.ccv.nl 
(zoek op infosheet mensenhandel 06-06-2013-V2. pdf)

3. www.wegwijzermensenhandel.nl  
(zoek op signalen van mensenhandel)

Zie voor meer informatie over signalen 
en hoe te handelen de indicatorenlijst 

van Wegwijzer Mensenhandel (3). 

Neem contact op met het aanspreekpunt mensenhandel 
binnen jouw gemeente. Jan Uitbuiting via jan_uitbuiting@

gemeentemra.nl

Verdere informatie over mensenhandel en de rol van de 
gemeente in het tegengaan hiervan vind je bij het CCV (2).

Meer informatie over signalen en hoe te 
handelen? Zie de indicatorenlijst van de              

Wegwijzer Mensenhandel (3).

Dan ben je niet goed geïnformeerd over 
wat mensenhandel betekent. Zie de web-

site van de Rijksoverheid (1).

Meer informatie over uitbuiting/mensen-
handel en de rol van de gemeente kun je 
vinden op de website van het CCV (2).

Jammer! Jij kunt hier echt wat in 
betekenen. Kijk daarom op de site 

van de Rijksoverheid (1).

Jammer, jij kunt echt het verschil maken. 
Bekijk de website van de Rijksoverheid (1).

Meer informatie over mensenhandel en 
de rol van de gemeente kun je vinden op 

de website van het CCV (2).

Geweldig dat jij al weet wat je kunt doen. 
Een overzicht van de signalen en hoe 
te handelen vind je op de website van 

Wegwijzer Mensenhandel (3).
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