VERSLAG SCHELEBERG 22 en 23 november 1992
Op zondagmiddag 22 november vertrokken wij allen per trein naar Ede
Wageningen, waar we afgehaald werden door een busje van de Scheleberg.
Dit werkelijk prachtige confrentieoord van de FNV is voorzien van aIle
luxe en ligt midden in de bossen.
Nadat er eerst volop genoten werd van de inrichting van de privekamers
(met douche), en de bedden en wekkerradio's uitgeprobeerd waren, togen
we de bossen in voor een gevaarli jke (mini) overlevingstocht onder
leiding van Patrick.
~
Hierbi j werden ons een zestal opdrachten verstrekt die we natuurli jk
met goed gevolg hebben gemaakt. AIleen de naam van de kat van
president to be, Clinton, gaf wat problemen. Na een f ikse tippel,
vonden we uiteindelijk het sUbtropische zwembad.
We hadden het
bubbelbad van ongeveer 10 bij 20 meter geheel voor onszelf en hebben
dan ook weI even de beest uitgehangen.
In het donker en natuurlijk te laat, hadden we nog een fikse wandeling
erug voor de boeg.
a een prima maaltijd konden we aan het werk.
avond
Hier volgen de drie "opdrachten 'J voor de eerste avond van het
studieweekend. Voor elke opdracht zijn we in werkgroepjes ingedeeld,
De antwoorden werden door de cursusleider op een flap geschreven.
1. Voor welke prosti tuees moet de Rode Draad werken? Zou je ze
kunnen groeperen? Beschri jf de groepen prosti tuees zo nauwkeurig
mogelijk.
Met deze vraag begon de avond. Hier
(bijna) aIle groepen, categorieen etc.

voIgt

een

inventarisatie

van

Mannelijk,
vrouwelijk;
straat,
raam;
club,
escort,
privehuis;
thuiswerkers
sexshopwerkers, overige (taartenspr ingers, 06 dames en
heren; verslaafd, niet verslaafd; weI of niet hulpbehoevend; illegaal,
egaal, scharrel, niet scharrel; part time, full time; gedoogd, niet
gedoogd;
meerderjarig,
minderjarig;
binnenlands,
buitenlands;
EG
hoeren, nog verder weg hoeren; witte hoeren, gekleurde hoeren; anoniem
ensen te blijven of niet; traffen en transen; Nederiands sprekend,
_,iet Nederlands sprekend; zichtbare en niet zichtbare hoeren:; reis
en trekhoeren; starters en geroutineerden; exen, profs en hobbyisten;
mobiel of hokvast; makkelijk of moeilijk bereikbaar; gedwongen of
gekozen;
inkomensafhankelijk of niet; Randstad of grate stad of
provincie; meewerkende exploitanten etc ....
I

Deze inventarisatie is niet compleet. De Rode Draad is er in principe
voor aile hoeren! Om het overzichtelijk te houden gaan we de rest van
de tijd uit van de volgende (min of meer willekeurige) indeling:
Raam en straat hoeren
Club, privehuishoeren
Escort, thuiswerkers en diverse artiesten

geldig voor aIle hoeren):

*

*

endheid en bereikbaarheid Rode Draad bevorderen
e ~edia het ontkoppelen van de termen 'prostituee en crimineel
e~ neroine
Sociale kaart
Stimuleren cOllectieven
Decentraliseren Rode Draad ---ctiscussieren hierover
AIle gedwongen hoeren hebben ander wer

Aandachtspunt moet bij aIle discussies

ziln~de

3. Welke problemen of knelpunten verwacht
speelt de rol van de 'tegenpartij'?

'illegale' hoeren.
je tegen te komen" Wie

Knelpunten en problemen
Verloop in de bizniz en in de Rode Draad
Hoerencultuur, wantrouwigheid en behoudendheid
stigma bp prostitutie
Geen maatschap~elijke ondersteuning voor reele eisen
Niemand (in de politiek) wil z/n nek uitsteken
Corrupte ambtenaren
Anonimiteit
Positie Nederland en de EEG
Interne verdeeldheid
Verschillend beleid in de gemeenten
Geld en menskrachtgebrek binnen de Rode Draad (priori tei ten
dee I

Ie

Maandagochtend
Vandaag is Mieke Veenstra aan het gezelschap toegevoegd en zij opent
de dag met een inleiding over de geschiedenis van de vakbanden. Zij
noemt zichzelf een "1evend archief ll daar zij al 40 jaar vaar de
vakbond werkt waarvan 20 jaar als bestuurder. In haar takenpakket
heeft zij de vrije beroepen en daar haren wij dus ook bij.
Vakbanden zijn ooit ontstaan vanuit een behoefte aan ondersteuning in
de verschillende beroepsgroepen. Vakgenoten formeerden groepjes die
ezamenlijk fondsjes organiseerden die uitkeerden bij ziekte en/of
Jverlijden.
Langzaam maar zeker werden deze graepjes groter en
terker. Er konden zelfs bestuurders in dienst genomen worden. Meestal
'~aren dat mensen die bedreigd werden door hun werkgevers omdat zij hun
nek uitstaken.
In 1929 kwam de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst waardaor de
verdeel en heerspolitiek enigszins bestreden werd omdat vakbondsleden
nu eenmaal J,astiger waren voor werkgevers en daardoor regelmatig op
straat kwamen te staan. Dankzi j deze wet werden arbeldsvoorwaarden
voor aIle werkers geregeld.
In 1950 ontstond de NVV
een overkoepelende organisatie om de
samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen en achtergrondEm
(katholieken en christelijken) te bevorderen. Hierdoor ontstond de
bedrijfstaksgewijze organisatie, de Bouwbond bevatte de argo van bijv.
timmerlieden maar ook betonstorters,
loodgieters
en metselaars.
Inmiddels zi jn de samensmel tingen tot staan gebracht. Je hebt nu de
sociale bonden en de christeli jken. Daarnaast bestaan in totaal zo' n
18 zelfs~andige vakbonden die een eigen beleid voeren maar gezamenlijk
afgestemmen.
De verschillende bonden hebben allerlei investeringen gedaan om
I

2. Wat wil je als Rode Draad over twee jaar bereikt hebben voor je
doelgroepen? Wat over tien jaar?

worden weer in groepjes ingedeeld am dit per doelgroep (zie boven)
bekijken.
CLUB EN PRIVEHUIS
Over twee jaar tot tien jaar:
*
Naambekendheid van de Rode Draad moet groter ZlJD
*
'Bereikbaarheid' van de Rode Draad moet voor deze groep beter
zijn.
*
Er moet helderheid zi jn over de arbeidsverhoudingen in clubs en
privehuizen. (of werknemer of zelfstandig)
*
Er moet duidelijkheid zijn over het recht of onrecht van de
huidige verdeelsleutel
*
Er moet keuze vrijheid van artsen zijn
*
Er moeten folders zijn in aIle talen met de rechten en plichten.
*
Exploi tant mag niet meer inkomensafhankeli jk zi jn van het aantal
klanten 'van de hoeren.
*
Er moet een keuie mogelijkheid zijn hoe je wilt gaan werken
De onkosten die hoeren hebben aan tderden t (taxits, barpersoneel)
moet in kaart gebracht zijn en eventueel verminderd.
De bewustwording t.a.v. drank en drugs moet gestimuleerd worden.
* Er moet voorlichting gegeven worden in clubs door de Rode Draad
eventueel d.m.v. de VER
J

ESCORTjTHUISWERKERS en div. Artiesten
Over twee jaar
*
Stimuleren 'zelfstandig t werk
*
Meer contacten tussen de hoeren onderling (solistische groep)
*
Gerichte advertenties plaatsen
* Profileren van De Rode Draad d.m.v. scholing
Over tien jaar
*
Bemiddelingskosten moeten omlaag
*
veilig ophaal, werk en wegbreng beleid
*
Betere bedrijfsvoering
Karakteristiek voor deze groep is dat ze weinig contact met collegats
ebben en afhankelijk zijn van de media voor het werven van klanten.
STRAAT en RAAM
Over twee jaar:
*
Lagere huren
*
, lets I met de tippe120nes (of avera 1 of nergens) Hier was het
groepje onderling het niet over eens.
*
Gratis condooms voor de straatprostituees (hier was ook niet
iedereen mee eens)
*
90 % naambekendheid v.d. Rode Dr~ad onder raamhoeren
*
Bewustwordingsproces hulpvraag op straat stimuleren
*
Minimumtarief 50 piek raamhoeren!
*
Een nieuw peeshotel in het land (minimaal)
Over tien jaar:
*
Iedereen gratis condooms
*
toeristentariefj attractie toeslagen
Minimum tarief 50 piek overall

'armee meer invloed te krijgen op de geldmarkt. Zo startte men o.a.
rzekeringsmaatschappijen, banken en vakantiecentra.
e bonden hebben altijd gestreden voor goedc sociale verzekeringen.
et began allemaal in 1894 met "het kinderwetje van van Houten" en de
arbei.dswet in 1919. Voor de oorlog werden er bijv. sanatoria opgericht
voor t.b.c.-lijders, na de oorlog is de overheid een grotere rol gaan
spelen in de zin van volksverzekeringen. AIleen de bouwbond kent nog
een aantal "eigen" verzekeringen zoals de vakantiebonnen.
Momenteel worden de soc. verz. bedreigd door de overheid. Premies
worden betaald door wcrknemers en werkgevers maar de overheid vindt
dat de premies te hoag zi jn en willen <fat men meer netto inkomen
kri jgt. De overheid int de sociale en belastingspremies. Inmiddels
zijn er overal ondernemingsraden en vanaf 1964 is de wet op het
rninimumloon van kracht.
Het. Ii jkt alsof de stri jd gestreden is maar er is nog genoeg te doen
va or de bonden. Conflicten zat op de werkvloer. In tijden van
problemen op het werk stijgt de loyaliteit naar de werkgever, men is
weer bang om ontslagen te worden als je lastig bent.
am te kunnen onderhandelen is ook een organisatie van werkgevers
oodzakelijk. De deskundigheid binnen de bonden komt van de werkers in
ie desbetreffende beroepsgroepen. De bonden weken dus allemaal met
veel onbetaalde vakbondsmensen (kader).
dienstensector, waar Mieke voor werkt, j.s niet altijd makkelijk in
actie te krijgen omdat dienstverleners zich verantwoordwoordeli,jk
voelen voor de klant ("die mag nooi t de dupe worden"). Aktie is dan
ook vaak het uiterste middel.
Waar zit de Rode Draad op dit moment:
Aan de ene kant op vakbondsnivo van 1890 maar we zijn weI erkend door
de overheid. SUbsidie is aangenaarn maar er kleven natuurlijk ook
nadelen aan, je moet bijv. aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is
voor de Rode Draad noodzaak om een achterban te ontwikkelen die zich
sol idair verklaard. J'e zou bi jv. congressen kunnen gaan gebruiken am
je Rode Draad beleid te presenteren en ondersteuning te winnen. De
meerwaarde van onze organisatie kan oak zitten in rechtskundige
service en belastingservice.
Haalbare doelen zijn noodzakelijk!!
Scoren maakt je achterban enthousiast dus moeten wi j priori Lei ten
stellen omdat onze rnenskracht nu eenmaal beperkt is. Goede resultaten
verhoogt de betrokkenheid .
.aandagmiddag
middag was opgesplitst in twee delen:
1. Voor elke doelgroep een haalbaar plan maken om een of meer van
de doelen van zondagavond te halen.

2. Inleiding in organisatiestructuur.
Voor de eerste deel waren wij weer in vier groepjes gedeeld. Na same,n
een geweldig plan te hebben bedacht, hebben wi j di t aan de groep
gepresenteerd. De plannen zagen er als voIgt uit:
Clubs/prive huizen
Deze groep k005 a15 prioriteit de om naambekendheid van de Rode Draad
onder clpb.~n.. privehoeren vergroten en duidelijkheid te krijgen over
de werkelijk arbeidsomstandigheden in clubs. Om dit eerste uit te
voeren stelae deze groep voar om promotieproducten te ontwerpen

eciaal gericht op deze doelgroep (spiegels,
lippenstifthouders
z. ) .
e tweede doelstelling zou bereikt worden met een onderzoek onder
clubhoeren. De Rode Draad zou de opdracht hiervoor moeten geven en in
de begeleidingscommissie zitten. Als het onderzoek at was zou er een
rapport, geschreven door de Draad, moeten verschi jnen. Ti jdsplanning
hiervoor was anderhalf jaar. Verder zou er gekeken moeten worden naar
juridische mogelijkheden om de arbeidsverhouding ten gunste van hoeren
te laten veranderen,
zoals proefproccessen. Dit in overleg met
advocaten van bijvoorbeeld het Clara Wichmann Instituut.
"

Commentaar van anderen over dit plan:
te groot, niet praktische uitvoerbaar
FNV zou het onderzoek kunnen uitvoeren
ledenwerving
zou
met
vergroten
van
naambekendheid
tegelijkertijd plaats moeten vinden.
Voorlichting is belangrijker dan arbeidsverhoudingen
Escort/thuisweLk~rs

. . . eze groep stelde als priori teit het bereiken van hoeren werkzaam j n
ze
branche.
Omdat
het
een geIsoleerde
groep vormt
zou
de
gelijkheid om collega's te ontrnoeten ,een belangrijke beweegreden
kunnen zijn voor die hoeren om positieve te regeren op dit initiatief.
Om dit doel te bereiken zouden er advertenties worden gezet in de sex
rubrieken van de kranten. Mogelijk tekst: 'Escort meisje gezocht'.
Thuiswerkers die zeIt een advertentie hadden geplaatst zou een info
pakket thuis gestuurd moeten k.rj jgen, met een brief erbi j dat ze na
twee weken gebeld gaan worden.
Via het gesprek zou er achter gekornen moeten worden wat de wensen en
behoeften van thuiswerksters zijn.
Tijdstip voor dit plan was als volgt:
Op een maandag zouden de pakketten allemaal gestuurd kunncn worden. Nu
anderhalve week zou een groep vrijwilligers opbellen.
Commentaar:
er moet een vragenlijst voor het bellen ontworpen
worden.
er moet iets concreets aangeboden worden zoals een hoerenbal
--..
Er was enige vraag over de haalbaarheid, besloten om daar
later over te hebben

~

straat/raam
straat en raam zi jn door' de groep apart behandeld. Ze presenteerde
zowel lang~.als .korte termijnplannen voar beide werkvormen.
straat korte termijn~
standpunt van de Rode Draad over gedoogzones bepa1en d.m.v.
een discussiedag.
spuitbus actie in Groningen naar aanleiding van kenteken
registratie.
De sjab10nen die a1 gemaakt zijn zouden
hiervoor gebruikt kunnen worden.
even~uele briev-encarnpagne naar Groningse po1itici.

ter.m.ijn :
er zouden meer faciliteiten moeten zijn voor met name
straathoeren
zoals
mobiele
dienstverlening
en
het
ontwikkellen van meer peeshotels j.n de buurt. Eventuele
uittreedregelingen zouden kunnen worden ontwikkeld i.s.m.
bijv. de junkiebond.
Raam korte termijn
De Raamhoeren Z ouden erg bi i j z i j n wanneer de kl anten weer
gewoon 50 piek gingen betalen dus er zou een raamsticker
ontwikkeld moeten worden waarop staa~ dat er niet meer onder
dat bedrag gewerkt wordt.
lange termijn
Belastingfolders ontwikkelen
Ook wordt het eerder vanochtend genoemde systeem van
vakantiebonnen (en/of risicozegels) overwogen maar dit lijkt
op korte termijn niet haalbaar.
qanisatiestructuren
arianne begon met de Rode Draad te karakteriseren als een organisatie
t veel diverse mensen dus veel diverse markten. Voor dit soort
organisatie zijn er 2 mogelijk structuren.
~

Eenheid door verscheidenheid

Kenmerken voor dit organisatievorro zlJn:
Algemene, ideologische doeistelling
Veel verschillende rourkten (doelgroepen)
Deze doelgroepen moeten allemaal anders benaderd
worden,
dus werkt de organisatie met in een hoge mate autonome
divj.sies,
die gespecialiseerci zijn j,n de verschillende
markten.
Eenheid is voor deze vorm heel belangrijk. nit kan bereikt
worden o.a. door:
het feit dat iedereen naar hetzelfde algemene
doelstelling streeft
'huisstijl'
dezelfde woordvoerders
~orwaarden zijn
'een sterke, duidelijk centrale leiding
een sterke, duidelj,jk centrale beleid
veel discussies
voldoende overleg
vo~doende beleidsruimte over voor"de divisies

.~

knelpunten "k,unnen zijn:
het ontstaan van 'eigen winkels'
de algemene doelstelling wordt uit het zicht verloren
Voordelen:
doelgroepen kunnen zichzelf beter herkennen
divisie is die zich op hun problemdtiek richt
de mogelijkheid om 'maatwerk' te leveren
,

;,

omdat

;\'

Deze organisatievorm vindt je meestal bij grote organisaties.

er

een

