Herken signalen van
uitbuiting op vakantieparken
Wat is uitbuiting?
Uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting
is wanneer mensen (soms onder mensonterende
omstandigheden) moeten werken en anderen
daarvan profiteren, door inkomsten af te nemen.
Dit gaat gepaard met dwangmiddelen zoals
geweld, chantage en misleiding.

Slachtoffers worden onderdrukt en hebben hulp
van buitenstaanders nodig om dit te stoppen.
Wees daarom alert en deel vermoedens van
uitbuiting met je leidinggevende.

Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen,
bijvoorbeeld wanneer iemand gedwongen voor
iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook
in andere sectoren, zoals de landbouw of horeca.
Het gaat dan om gedwongen werken onder zulke
slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden,
dat mensenrechten in het geding zijn. Het is in
bepaalde gevallen ook strafbaar slachtoffers van
mensenhandel te vervoeren of te huisvesten.
Slachtoffers van uitbuiting kunnen Nederlandse of
buitenlandse mannen, vrouwen en kinderen zijn.

Training medewerkers
Gemeenten doen geregeld controles op
vakantieparken en kunnen sancties opleggen
wanneer zij te weinig doen om uitbuiting op het
park tegen te gaan. Bovendien is de imagoschade
groot wanneer een vakantiepark geassocieerd
wordt met uitbuiting. Het is belangrijk dat
medewerkers getraind worden en signalen
van uitbuiting herkennen. Hang daarom de
signalenkaart (achterkant kaart) op in ruimtes
die bestemd zijn voor personeel en laat hen
trainingen volgen. Er zijn trainingen beschikbaar
voor verschillende medewerkers en verschillende
soorten uitbuiting.

Vakantieparken zijn geschikt om slachtoffers van
uitbuiting te huisvesten vanwege de privacy,
weinig controle en mogelijkheid om met de auto
bij het huisje of de caravan te komen.

Kijk voor e-learnings op:
www.hetccv.nl/defenceforchildren
of neem contact op met:
info@defenceforchildren.nl

Signalenkaart uitbuiting

Signalen arbeidsuitbuiting
• Innemen paspoorten
• Niet vrij om zelf van het park te gaan
• Veel mensen/matrassen in een huisje
• Boetebriefjes (betalen voor ziekte,
levensmiddelen)
• Groepje buitenlandse personen dat ’s ochtends
opgehaald en ’s avonds teruggebracht wordt
• Gordijnen van huisje zijn meestal gesloten
• Contante betalingen
• Wonen en werken op dezelfde locatie
(bijvoorbeeld schoonmakers huisjes)
• Vakantiehuisje ligt erg afgelegen (moeilijk met
openbaar vervoer te bereiken)
Signalen seksuele uitbuiting
• Innemen paspoort
• Vrouw/meisje in sexy kleding wordt in de avond
opgehaald en in de late nacht teruggebracht
• Vrouw/meisje wordt constant door een man
bewaakt
• Veel bezoek van mannen aan vakantiehuisje
• Veel condooms en lingerie in het huisje
• Gordijnen van huisje zijn meestal gesloten
• Grote vraag naar schone lakens/handdoeken
• Contante betalingen
• Mannen en minderjarigen kunnen ook
slachtoffer zijn!

Wat te doen bij vermoedens van uitbuiting?
• Bij nood, bel 112
• Meld de verdachte situatie aan je
leidinggevende
• Monitor het verdachte huisje extra samen met
andere collega’s
• Noteer het signalement van verdachte(n) en
mogelijke slachtoffer(s)
- Naam
- Leeftijd
- Kleding, haarkleur, gewicht, lengte,
opvallende kenmerken, tattoos
- Gesproken taal, accenten
• Noteer kentekennummer(s), merk en kleur
van de auto(s)
• Noteer exact tijdstip en plek
• Noteer wat er verdacht was aan de situatie
• Leidinggevende:
- Waarschuw bij meerdere signalen de politie:
de wijkagent of 0900-8844
- Arbeidsuitbuiting direct melden bij de
Inspectie SZW: www.inspectieszw.nl
of 0800-5151
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