Human Trafficking Webinar
Waar en wanneer?
Datum
Maandag 30 november 2020
Tijd
16.00 - 18.00 uur
Locatie
Online
Entree
Gratis

30 november 2020
Maandag 30 november 2020 van 16.00 tot 18.00 uur organiseert de Community
Kennisgroep Compliance Officers het Webinar Human Trafficking. Jill Coster van
Voorhout, Universitair Hoofddocent aan de UvA, neemt u mee in de juridische definitie
en de sociale en maatschappelijke gevolgen van mensenhandel. Wat zijn de
verschijnselen en signalen waaraan u deze problematiek kunt herkennen? Zij geeft een
toelichting op de sociologische, juridische en financiële aspecten van deze
problematiek.
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Wereldwijd gaat er zo'n 150 miljard om in mensenhandel. Die uitbuiting vindt plaats in de
seksindustrie, in sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouw, toerisme, horeca,
huishoudelijk werk en bij de handel in organen. Mensenhandel (in het buitenland ook wel
'modern slavery' genoemd) is echter nog steeds te weinig bekend in de Nederlandse
samenleving. Bewustwording zou kunnen helpen om deze vorm van aan de rechtsstaat
ondermijnende criminaliteit terug te dringen. Wilt u meehelpen om uitbuiting van
mensen in de wietteelt, de bouw, de land- en tuinbouw, transport en voedselindustrie
tegen te gaan? Merkt u als medewerkers bij overheid- en zorginstellingen, in
volkshuisvesting of bij financiële organisaties, wellicht tijdens uw werkzaamheden tegen
dit fenomeen aan, zonder dat u daar weet van hebt? Helpt u mee om dit maatschappelijke
probleem, waar ongelofelijk veel menselijk leed bij te pas komt en wat het maatschappelijk
verkeer jaarlijks vele miljoenen kost aan te pakken?

Doel
De Compliance Officers, Accountants In Business, intern- en overheidsaccountants, maar
ook de extern accountants in de financiële en bankenwereld, lopen tijdens hun
werkzaamheden tegen de signalen van deze criminaliteit aan. Herkennen we ze dan ook?
Wat kunnen we dan doen om deze vorm van criminaliteit met de bijbehorende fraude- en
witwaspraktijken aan te pakken?
Door voldoende kennis op te doen over deze problematiek, kunt u als Compliance Officer
en/of als Accountant hierop sneller inspelen en zo tijdens uw werkzaamheden dergelijk
onrecht aanpakken en daarmee voldoen aan wet- en regelgeving.

Doelgroep
Accountants in Business, Compliance Officers, maar ook de andere NBA-leden en
geïnteresseerden zijn welkom deel te nemen aan dit Webinar. Meldt u nu aan!

Programma
16.00 – 16.10 uur - Louis de Bruijn opent het webinar en stelt Jill Coster van Voorhout
voor
16.10 – 16.15 uur - Wat weten we van de mensenhandel?
16.15 – 16.45 uur - Presentatie Jill Coster van Voorhout
Schets van de facetten; Waar hebben we het over bij mensenhandel?
Definities en feiten
Sociologische aspecten
Hoe kan men mensenhandel herkennen?
16.45 – 17.00 uur - Break-out-sessie

17.00 – 17.10 uur - Korte pauze waarin men de uitkomsten van de break-out-rooms
via de chat kan delen
17.10 – 17.50 uur - Vervolg (interactief gedeelte)
Samenvatting van de break-out-rooms.
Hoeveel gaat er in Nederland om in mensenhandel?
Wat zou men daaraan kunnen doen?
De rol van de banken en bedrijven
Hoe moet men daarop handelen?
Modern Slavery Act UK.
Nederlandse wet- en regelgeving (Wet zorgplicht kinderarbeid)
De meldplicht en Wwft nader uitgelegd.
Tot slot, wat weet u nu als deelnemers van de mensenhandel?
17.50 – 17.55 uur - Samenvatting en vragen
18.00 uur - Sluiting door Louis de Bruijn

