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.De cooperatieve vereniging also startpunt van de zelf
organisatie va~ sexuele dienstverleensters.
Omschrijving

Binnenkort wordt bij het Parlement een wetsvoorstel ingediend om artikel 250bis WvStr te .
wijzigen. In de periode na de wijziging zuHen legale prostitutiebedrijven ontstaan waariillegale'
arbeid mogelijk is. Gezien de ervaringen in andere bedrijfstakken is de noodzaak om en de
behoefte aan regels voor de organisatie van het werk in de branche groot. Met name voor de
dienstverfeensters in de sexbr~nche is het nodig om de arbeidsrelatie met de bednjven te
structureren. Er is in eerste instantie gekozen voor de opzet van een nieuwe organisatie die in
het organiseren van sexuele dienstverlening is gespecialiseerde,
Vanuit de belangenorganisaties, de Stichting de Rode Draad en de V.E.R., wordt er, onder
voorzitterschap van Mr H. Scholtes, directeur van de Mr A. de Graaf Stichting, over deze
kwestie onderhandeld.
Het eerste resultaat van dit overleg is de conclusie dat beiden opteren voor een samenwerking
die is gebaseerd op zelfstandigheid. Een dienstverband tussen bedrijven en dienstverleensters is
weliswaar administratief eenvoudiger doch wordt vanwege de consequenties van arbeidsrech
telijke ondergeschiktheid als ongewenst gezien. Zelfstandig werken kan op individuele basis
doch gezien de mobiliteit en onervarenheid van de beroepsgroep is het de verwachting dat
velen willen terugvallen op een georganiseerde werkvorm. De keuze voor zelfstandigheid van
de dienstverleensters sluit aan bij hun wens tot emancipatie als beroepsgroep en lid van de
maatschappij.
De bedrijven die aangesloten zijn bij de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (V.E.R.)
kiezen voor een facilitaire bedrijfsvorm. Zelfstandigheid van dienstverleensters impliceert het
regelen van de eigen arbeidsvoorwaarden. Dat is een administratief ingewikkelde kwestie die
bovendien een zekere kennis van mogelijkheden en voorwaarden vereist. Daarbij komt dat
gezamenlijk optreden financieel voordeel oplevert. Daarom Iciest de Stichting de Rode Draad
voor de opz~t van een organisatie, die eigendom is van de dienstverleensters en zich bezig
houdt met de arbeidsbelangen yan dienstverleensters.
De organisatie zal in haar uiteindelijke vonn bestaan.uit twee bestuurslagen: de landelijke
Stichting PROsex ¢n regionaal opgeiette Cobperatieve Verenigingen. De Stichting krijgt tot
taak een servicepakkct op te bouwen waannee dienstverleensters in staat zijn als zelfstandige
in de branche te werken. De Stichting 'verkoopt' het pakket aan de cobperaties die daarnaast
ook kunnen inspelen op de behoefte aan arbeidsbemiddeling bij bedrijven en dienstverleensters
bij de overgang van de ene naar een andere werkplek.
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De hoofdlijn van de gedachte is dat regionaal werkende eooperatieve verenigingen de directe
belangen van hun leden behartigen terwijl de verenigingen worden overkoepeld door de
landelijk werkende Stiehting PROsex. Het overleg en de coordinatie tussen de eooperaties kan
via de stichting lopeno
De opzet van deze structuur wordt gecompliceerd door het feit dat dienstverleensters in deze
sector tot op dit moment nog weinig zieht hebben op hun gemeenschappelijk belangen. Het is
te verwachten dat de wijziging van artikel 250bis WvStr. een katalysator zal zijn om daar toe
te komen. De Stichting PROsex en de cooperaties kunnen een bijdrage leveren bij het formule
ren van die gemeenschappelijke belangen en daar tevens inhoud aan geven.
In principe moet het mogelijk zijn dat de cooperaties na de beginfase self supporting zijn. In de· - 
startfase zijn er echter nog geen contributies en andere inkomsten. Daarom is besloten voor de
opbouwfase van deze arbeidsorganisatie financieel 'ondersteuning te vragen bij de centrale
overheid. -Ondersteuning door de overheid geeft het belang van de overheid aan bij een goede
rechtspositie van deze groep v.rouwen; bovendien is het in de fase dat ontwikkeling van en de,
onderhandelingen over het voorzieningenpakket gaande zijn belangrijk om de onafhankelijke
positie van de stichting te garanderen en de machtsverhoudingen in de branehe te comgeren.
Waarom geen aansluiting hi; hestaande organisatie?

In Nederland bestaat een gedifferentieerd aanbod van organisaties dat zich met het organiseren
van arbeid bezighouden. Daarom is de vraag gerechtvaardigd waarom niet bij een of meer van
de bestaande organisaties kan worden aangesloten. Daarvoor zijn meerdere redenen te noe
men. De belangrijkste zijn:
1. zeker op dit moment kan sexuele dienstverlening weI als werk worden gestruetureerd doch
slechts een deel van de voor andere dienstverlenende beroepen geldende regels kan van toepas
sing zijn. Een voorbeeld is de toepassing van het beginsel van 'passende arbeid' in het geval
van werkloosheid.
2. het is de wens van vertegenwoordigers van de branche dat dienstverbanden tussen bedrijven
en dienstverleensters zoveel mogelijk worden uitgesloten. Dat brengt een geheel afwijkende
organisatie van de arbeidsverhoudingen met zich mee.
3. in haar kern heeft sexuele dienstverlening een element dat ongeclausuleerde acceptatie van
dit verschijnsel in de wegstaat. In passing in bestaande systemen en organisaties stuit daardoor
steeds op onverenigbaarheid van doelstellingen en/of opvattingen.
Zeker in het licht van de overgang van de exploitatie van het werk van illegaal naar legaallijkt
een autonome ontwikkeling van de verhoudjngen binnen de bedrijfstak in eombinatie met een
streven naar integratie in het maatschappelijk proces het beste te kunnen geschieden in een
afzonderlijke organisatie. De tijd zalleren of aanslui~ing bij reguliere arbeidsorganisaties in de
toekomst weI mogelijk is.
Initiatiefnemers

Het initiatiefvoor dit project is afkomstig van de Stichting de Rode Draad. De uitwerking van
het idee is ondersteund door de FNV Dienstenbond en het Instituut voor prostitutievraagstuk
ken de Me A. de Graaf Stichting.
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Opdrachtgever

De Stichting PROsex i.o. vraagt de bijdrage van de overheid aan. De statutaire doelstelling
van de stichting PROsex omvat het ten behoeve van de cooperaties van sexuele dienstverleen
sters opbouwen van een pakket van diensten dat de leden van de cooperaties in staat stelt
zelfstandig te werket:t binnen legale relaxbedrijven ( bedrijfsmatig georganiseerde sexuele
dienstverlening) en het coordineren van overleg en activiteiten van de regionaal georganiseerde
co6peraties. De statuten van de Stichting PROsex worden tlegin september 1995 verleden bij
notaris Schroeder van Notariskantoor Nauta Duthil te Amsterdam.
Uitvoerders
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De Stichting de Rode Draad en haar adviseurs zullen de stichting PROsex oprichten. Stichting
de Rode Draad, FNV Dienstenbond en Mr A. de Graaf Stichting zuBen in de eerste periode
naast twee onafhankelijke leden als bestuursleden optreden. De Stichting PROsex zal twee
uitvoerders aantrekken die, op basis van een Ondememingsplan*, de organisatie verder
uitwerken en het fundament leggen waarop de dienstverleensters zelf hun cooperaties kunnen
vormgeven. De uitvoerders zullen in de eerste fase dat dienstverleensters zelf met hun organi
satie bezig zijn, zorgen voor de nodige ondersteuning.
Bij twee uitvoerders wordt gedacht aan een persoon die verantwoordelijk is voor inhoudelijke
zaken en een persoon die verantwoordelijk is voor organisatorische zaken. De twee uitvoer
ders zullen worden bijgestaan door een parttime secretaresse en een fulltime administratieve
kracht.
Doel

Via een landelijk gecoordineerde organisatie een pakket van diensten en service opbouwen
waarmee voor sexuele dienstverleensters een reeele mogelijkheid ontstaat om zelfstandig te
werken onder optimale en landelijk geldende werkvoorwaarden. Onder werkvoorwaarden
worden niet alleen alle facetten van een concrete werkrelatie verstaan doch ook de tijd die aan
de opleiding wordt besteed, tussentijdse inactieve perioden en de fase nadat iemand gestopt is
met het werk als dienstverleenster.
Doelgroep

Allen die in Nederland werkzaam zijn als se~ele dienstverleenster.
Volgens schattingen gaat het om 25 tot 35.000 mensen. Dit zijn zowel fulltimers als parttimers
die op basis van een scala van contracten binnen hee.l verschillende werkvormen aIs sexuele
dienstverleenster actief zijn.
In eerste instantie wordt uitgegaan van vrouwen die aIs sexuele dienstverleenster werken. In
een latere fase worden daar andere groepen, waarvo,or'speciale regelingen nodig zijn, bijge
voegd.
Er wordt uitgegaan van:
a. een vrijwillige keuze om in dit beroep te werken;
b. het bestaan van legale bedrijven;
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c. een legale status op de arbeidsmarkt;
d. een minimum leeftijd van 18 jaar.

Voorlopige inventarisatie van aandachtspunten voor de Stichting PROs~
Inhoudelijke aspecten:
"
,
'
"
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. -.1. inhoudelijke werkafspraken dienstverleenster·bedrijf; 2. bescherming privacy; ~ .,~,Yt:ilJ~~.>,,.:'. <~~;::,:' ;;r~(:S':'J-;;
heidlgezondheid en welzijn; 4. belastingkwesties en sodale verzekeringen; 5. administratiev~ - ". '. '
,, .
ondersteuning; 6. diverse verzekeri,ngen en financieringen; 1. arbeidsbemiddeling (zelfstan~ig~~,:,.;'i" '.,,:: ",
en niet.zelfst.~digen (bij niet zelfstandi~en wordt er van uitgegaan da~ er geen,~i~'~~tver.~~~t~2(~;;'~j'.;,'::~;:'::, ;',
met het bednJfontstaat maar weI een dlenstverband met een coOperatle»; 8. opzet.v~·elg~~:":": ~,t,r, '~':;,,": ,
bedrijven door leden; 9. Arbo- en bedrijfsgeneeskundige zaken; 10. Inkoop en doorverk<?QP ;:',:';:~~'A4>\.,., .
van goederen die bij de uitoefening van het beroep worden ge~ruikt, en v~rbIVik;t; 1,1.; ~~g:::~:"~,:~(~, . , .,,: <'':,' '-"
,gen van financiele:'reserves; i12. Pensioenvoorziemngen; ~13>Opleidingen;'~I~~~Biilt'eiiliihaie~~~~~A~~I~~~;'t
dienstverleensters; 15. Niet meer actievenl job changing.
' :.1f~}:·',;,~;:;: .
.:t;~':' t;,;,:}:,;", ,
Orgamsatonsche aspecten:
" , . . .. ',::~~~.':;;;·i~> ,";:.'
1. Centraal management! interne organisatie en coordinatie; 2. ontwikkeling van'iclee~n en· ,; ·.\:t'!f\":'"':7€ ··t>
onderzoek; 3. economische enjuridische zaken; 4. sociologische en psycho~ogfsch~~zak~n; 5:;>,.J,:;ii;.,~,:',,"~~,.:):,;:~.~;.
exteme betrekkingen, marketing enPR; 6. administratie; 7. beheer van roerende en oriroerende' .:.: ."
,
zaken; 8. Geschillencommissie.
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Resultaten .
De uitvoerders van de Stichting PROsex zullen een inventarisatie moeten maken van alle .
aspecten waaruit het dienstenpakket moet bestaan en vanuit die kennis een optimaal.,paklcet ,
samenstellen. Het eindresultaat zal een concept-overeenkomst moeten;zijn mefaanbied~rS . van. ':~J\:;'"
voorzieningen die door de regionale cooperaties, als uiteindelijke contractpartner, kunnen
.....
worden getekend.
' .'
Daarnaast zullen zij zich bezig moeten houden met de verdere opbouw van het ta~enpakket
.::.:~~",.,.:, '::: .
van de stichtirig en de opzet van regionale cooperatieve verenigingen en de coordinatie van,hQn 'i ::,::;~, :<:';;'
werkzaamheden. Daarbij staan in eerste instantie twee zaken centraal: a. de inteme'organisatie '~"ir.
, van deze rechtspersonen en hun band met de Stichting PROsex en b. de ledenwerving. Het ;' .
eindresultaat zal moeten zijn dat de rechtspersonen formeel zijn opgericht) 'dat de samenwer-'; .....
king tussen de Stichting en de cooperaties is gestart en dat met de ledenwerVing
concrete. ' . ,',0'
start is gemaakt op basis van een wervingsplan.

een

Deze taken zullen door de uitv'oerders bij de start van hun werkzaamheden in een werkplan,
dat onderdeel uitmaakt van het ondernemingsplan, worden omschreven.

Looptijd
,Het project zaI in fasen worden uitgevoerd.. '
De eerste fase isnodig om te inventariseren en. te orienteren: Deze fase duurt 1 jaar.
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De tweede fase wordt gekenmerkt door een inhoudelijke uitwerking van het dienstenpakket,
het formaliseren en opbouwen van organisatiestructuur en het leggen van de eerste contacten
met direct betrokkenen. Deze tweede periode duurt ook 1jaar.
In de derde periode staat de begeleiding en coordinatie van de cooperaties centraal. Deze
periode duurt twee jaar.

Samenwerking
De Stichting PROser werkt primair samen met deskundigen van organisaties die zich bezig
houden met diverse aspecten van sexuele dienstverlening. Op dit moment zijn dat het Instituut
voor prostitutievraagstukken de Mr A. de Graaf Stichting, de SOA Stichting en de Stich.ting
Tegen Vrouwenhandel.
De Stichting PROsex is de onderhandelingspartner van belangenbelangenorganisaties die in het
werkveld actiefzijn zoals de Stichting Rode Draad gesteund door de FNV Dienstenbond, de
vertegenwoordigers van de bedrijven verenigd in de V.E.R. en het Stedelijk Overleg Raamex
ploitanten (S.O.R.) en de landelijke overkoepelende organisatie van deze raamexploitanten.
Daarnaast is er overleg met organisaties zoals de Stichting ManIVrouw & prostitutie .
Mogelijk zal de stichting een verzoek indienen te worden toegelaten tot het overleg dat binnen
de branche wordt gevoerd in het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO).
Naast deze structurele samenwerking wordt incidenteel samengewerkt met personen en
organisaties die bij de uitvoering van de taken van de Stichting PROser een bijdrage kunnen
leveren.

Regroting OR jaarbasis
Personeel:
1 fulltime functie 'inhoudelijke aspecten
1 fulltime functie 'organisatorische zaken'
1 half-time functie secretaresse
1 fulltime functie bureaumedewerkster

[
f
[
f

Totaal

f315.000,-

110.000,.
110.000,
45.000,
50.000,-

Exploitatiekosten:
.
Kosten bestuur St. PROser 5 pers, 6 vergaderingen
f 6.000,
[ 18.000,
f 12.000,
f25.000,
f 40.000,
f 20.000,
f 30.000,
[ 25.000,

30 x [200,-

Huisvesting 12 x f 1500,Overige huisvestingskosten 12 x [1.000,
Huishouding/ schoonmaakJonderhoud
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Reis- en verblijfkosten
PR/marketing
5

:

Representatie
Administratielaccountant

f 15.000,
f 20.000,·
l
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Totaal
Onvoorzien 10%

f211.000,·
f 20.600,
','

.1'otaal

f231.600,
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Personeel
exploitatie

f315.000,
f231.600,

Totaal

f 546.600,-*
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'" Bij dit 'bedrag is er van uitgegaan dat in de ,startfase van het project geen BTW verschuldigd
is. Hiervoor moet een verldaring van de belastinginspectie worden aangevr~gd.'~ " "':
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Financieringsplan
'::..:" ::.
Voor de eerste fase wordt, vanwege het belang van de overheid bij het maken van goede '.
werkafspraken voor haar burgers en het nog ontbreken van eigen inkomsten, g~acht'~~~lJ" ;.:·:~i~:':.·:
100% financiering door de centrale overheid. Het Ministerie van YWS, het Minist~.tie'van·;":·l.'·:·'·':::;;r.t~.'\·:, >,.
~ociale Z~en en Werkgelegenheid en het Ministerie van Economische Zaken komen,d~o'~[f~{;;~~J:.:.:~ik .
m aanmerking
'" ' '. '.'" ;'~")o'~""""'l''''''
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De tweede fase kan voor 75% worden gefinancierd door een'ofmeer van de genoemde Minis:'Ni'f:l~:;-": ~,' .'
teries en voor 25% door de Stichting PROsex uit contributies en marges in het aangebod~n.<~: 'i:<,'(;~,; . ' :.. "
pakket van diensten en voorzieningen.
,::i~·;·'~':ll,£;.h~t:/;;~;;
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De derde fase kan voor 50% worden gefinancierd door de Ministeries, voorbij 25%'uit.: .. ';,,-', ;~-,"
contributies van leden van de cooperaties en voor 25% uit marges.
Daarna zal het project zichzelf moeten financieren uit contributies van leden en marges bipnen
het aangeboden pa~et.
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Amsterdam, 7-7-1995
2arbvw.09
'" hierbij wordt het Ondememingsplan gebruikt zoals..dat is samengesteld door het Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf.Nederland te Diemen.
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