
• Heeft eigen paspoort of ID niet in het bezit;
• Is illegaal in Nederland;
• Met valse beloften naar Nederland 
 gehaald;
• Een hoge schuld aan de werkgever moeten 
  betalen;
•• Te weinig betaald krijgen, niet uitbetaald    
 worden of betaling wordt uitgesteld;
• Niet kunnen beschikken over het geld op   
 de eigen bankrekening;
• Worden mishandeld, gechanteerd, 
 gedwongen of bedreigd;
•• Fysiek geweld, of dreigen daarmee, tegen  
 de werknemer;
• In een bedrijfspand of op het bedrijfsterrein  
 wonen, of anderszins slecht zijn gehuisvest;
• Lange werkdagen moeten maken, heeft    
 geen recht op pauzes, vrije dagen of vrije   
 tijd;
•• Persoon maakt angstige indruk en ontwijkt   
 de professional.

• Heeft geen arbeidsovereenkomst, arbeids-  
 voorwaarden zijn slecht gedefinieerd of de  
 overeenkomst is opgesteld in een taal die   
 de werknemer niet machtig is;
• Tewerkstelling in een andere sector of      
 onder andere omstandigheden dan af    
 gesproken;
•• Regelt eigen vervoer niet zelf of weet niet   
 wat de woon-werk route is;
• Meervoudige afhankelijkheid. Bijvoorbeeld  
 afhankelijk van de werkgever voor onder-  
  dak, eten, banen voor familieleden of     
  andere behoeften;
•• Is sociaal geïsoleerd en/of werkt op       
 geïsoleerde plekken;
• Mag niet of nauwelijks contact onder-     
 houden met de buitenwereld;
• Woont met veel andere mensen samen;
• Doet gevaarlijk of ongezond werk;
• Vertoont tekenen van lichamelijk letsel;

Arbeidsuitbuiting is als een persoon zich beschikbaar heeft gesteld voor werk of diensten 
maar uiteindelijk onder dreiging van geweld, misleiding of dwang deze werkzaamheden 
moet blijven verrichten, zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen. 
Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap of slechte huisvesting: de Nederlandse 
jongen met een verstandelijke beperking die huishoudelijke taken moet doen zonder ver-
goeding, slaapt in een schuurtje en wordt mishandeld. Een vrouw uit China, 
illegaal, werkt 15 uur per dag in een salon, woont in een ruimte op haar werk. 
In allerlei sectoren komt deze vorm van uitbuiting voor. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, 
schoonmaakbranche, distributiecentra, bouwsector en land- en tuinbouw.




