EERSTE VQQRBEREIDING STAGE
MARKTONDERZOEK DIENSTENPAKKET AANGEBODEN DOOR
PROSEX
Dit is een eerste begin op de voorbereiding van het eindverslag. Het
eindversJag zal op zijn beurt gebruikt worden als voorbereiding op
het vooron derzoe k.
He t v aoro nd erzoek za I bes taa n ui t
inventariserende g.esprekken met experts op het gebied van
prostitutie en aanverwante zaken.
Onder *experts worden werkzame
prostituees en ex-prostituees, exploitanten en onderzoekers op dit
gebied verslaan. In deze fase van de voorbereiding zullen de
volgende aspecten van het eindverslag aan bod komen :
- probleemstelJing en de relevante variabelen:
- methode van gegevellsverzall1eli~
- doelpopulatie en steekproe.f..
Probleemslelling ell de rclevante variabelen
Alvorcns deze uiteen te zetten wit ik antwoorden bekomcn op de
volgende vragen.
1)
Wal is he' doel V(//1 het onderzoek ?
War verw{lcht de opdrachtgever, w(lf wil de onderzoeker
IJereiken. !
Het doel van het onderzock' is te weten te komen welk(e)
"dienstenpakket(ten)" het meest in trek is (zijn) bij prostituees die
zich bij PROsex zullen aansluiten. Dit dienstenpakket zal bestaan uit
het opbollwen van cen reelc mogelijkheid voar sexuele
dienstverleensters om zcIfstandig te werken onder optimale en
landelijk geldende werkvoorwaarden.
De werkvoorwaardcn : - aile facetten van een concrete werkrelatie;
- de tijd die nan de opleiding wordt besteed;
- tussentijdse inaktieve perioden;
- fase nadat iemand gestopt is met het werk
a J s die Il s tvcrleen .'Iter.
De inhoudelijke aspecten hiervan zijn :
1. i nhoudelijke werkafspraken dienstverleenster-bedrijf;
2. beschcrming privacy;
3. vei]igheid/gezondheid en welzijn;
4. belastingkwesties en sociale verzekeringen;
5. administratieve ondersteuning;
6. diverse verzekeringen en financicringen;

7. arbeidsbemiddeling (zelfstandigen en niet-zelfstandigen (bij niet
zelfstandigen wordt er 'van uitgegaan' dat er geen dienstverband met
het bedrijf ontstaat, maar weI een dienstverband met eeo
cooperatie));
8. opzet van eigen bedrijven door !eden;
9. Arbo- en bedrijfsgeneeskundige zaken;
10. inkoop en doorverkoop van goederen die bij de uitoefening van
het beroep worden -gebruikt en verbruikt;
II. aanleggen van financiele reserves';
12. pen 8ioeDvoorzieningen;
13. opleidingen;
14. huitenlandse dienstverleensters;
15. niet meer actieven I job changing.
De opdrachtgcver wil een invcntarisatie van aIle aspecten waaruit
het dienstenpakket moet bestaan en vanuit die kennis een optimaal
pakket samenstellen.
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2)

ls een opinie~onderzoek wet de aangewezen weg om antwoord
te krijgen op de vraag ?

Mijns inziens is een opienie-onderzoek gerechtvaardigd :
- het gaat om de opinie van sexuele dienstverleensters 1. a. v. de aan
te bieden diensten door PROsex
- er is nog geen eerder ond'erzoek uitgevoerd naar de behoeftes van
prostituees op dit gebied.
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3)

Wat moet er precies gemeten worden ?
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Van de 15 bovengenoemde inhoudelijke aspecten moet gemeten
worden op welke de sexuele dienstverleenstcrs vinden dat de
klemtoon moet komen te liggen en hoe hieraan YoIgens hen het beste
invulling kan gegeven worden. Daar de dienstverleensters in deze
sector volgens de opdrachtgever tot op dit moment nog weinig zieht
hebben op hun gemeenschappelijke belangen, zal dit gemeten
worden door het aanbieden van een aantal mogelijke allernatieven
waaruit een keuze kan gemaakt worden. Deze mogelijke
alternatiev'en zuBen worden opgesteld in overleg met deskundigen
op dit gebied.
Br 7.al eeo kort voorooderzoek geschieden, daar de uiteindelijke
vragenlijst zeer duidelijk en zeker niet te lang zal moeten zijn. Met
del.e vragenlijst kunnen twee doelen bereikt worden :

.,

1. hij kan antwoorden versehaffen op de vragen van de
opdrachtgever;
2. hij kan 'sturend' werken voor dienstverleensters die ermee
geconfronteerd worden in het zieht krijgen op hun
gemeenschappelijke belangen.
4)

Btj wie moet he! onderzoek worden. ({fgenomen
Welke methode· !1loet worden gehruikt ')

?

De doelgroep die de opdrachtgever zich stclt wordt door hem
omsehreven £lIs "allen die in Nederland werkzaam zjjn £lIs sexueel
dienstverlecnster". Oit zijn zowel full timers £lIs parttimers die op
basis van een scala van conlraclen binnen heel verschillende
werkv.of,mcn £lIs sexueel dienstvcrleenster aetief zijn.
In eerste
instantie gnat de opdrachtgever uit van vrouwen die £lIs sexueel
diensterleenster werken. In cen laterc fase (deze is nlet direkt van
belang voor het onderzoek) worden dual' andere groepen, waarvoor
speciale regelingen nodig zijn, bijgcvoegd.
Er zal dus een representatievc steekproef van deze doclgroep
getrokkcn mocten worden.
Volgens deskundigen op dit gcbied zijn
de dienstverleensters in de Yolgende proportie over de volgende
bedrijfstakken verdeeld
- 80% escort/Jllive- h u i zen/c I u bs
-17% ranmbordelen
- 3% straat.
Ais methode kies ik voor ecn mondelinge afname van een standaard
vragenlijst. Deze zai in clubs (wanr het grootste gedeelte van de
prostitllees momenteel werkzaam is) worden Jfgenomen in
£lansluitlng op een voorlichting over de stichting PROsex i.o. Deze
voorlichting wordt gegeven door medewerkers van de stichting de
Rode Drand. Het organiseren van voorliehting aan prostituees uit
andere bedrijfstakken ligt veel ingewikkelder en zal daarom
hoogstwaarschijnlijk niet georganiseerd geschieden.
Deze
voorlichting kan eve.ntueel door de enqueteur worden gegeven in
een inleiding op de vragenlijst. Ik opteer yoor eeo mondelingc
afname, daar voor de meeste prostituees de op til zijnde
veranderingen (van een illegale naar legale status van
prostitutiebedrijven en aile gevolgen die dit voor de branche met
zich meebrengt) nog zeer vaag zijn en zeer veel onzekerheid en
twijfels met zich meebrengen. In een paging deze onzekerheid te
reduceren kan voor hen de mogel ijkheid gecreeerd worden tel'
plekke vragen hierover te slellen.

SAI\1EN VA TTEND : Aan welke diensten-/service-verlening door
PROsex hebben sexuele dienstverleensters het meest in het
opbou wen van cen ree1e mogelij kheid om zelfstand ig te werken
onder optimale en landelijk geldende voorwaarden?
Relevante
variabelen hicrbij zijn de verschillende alternatieven die worden
aangeboden door de opdrachtgever en de verwachte waarde hiervan
door de sexuele dienstverleensters.
Dit onderzoek heeft een praktisch belang. De opdrachtgever kan
nanr aanleiding van de resultaten conclude~en op welke
dienstverlcning hij zich zal toespitsen.
Methode

van

gcgevensverzameling

Mondelinge afnamc van standaard vragenlijst.
De respondent heeft
de vragenlijst voor zich en vult deze zelf in. De vragen worden stuk
voor stuk samcn doorgenomen met de enCjueteur.
De mogelijkheid
wordt geschapen ten allen tijde relevante informatie te vragen aan
de enqueteuf.
Doelpopulatie en steekproef
De doelpopulatie betreft vrOllwen die in Nederland werkzaam zijn als
sexueel dienstverleenster.
Daar deze doelpopulatie zeer moeilijk
benaderbaar is, lijkt een quotasteekproef mij het meest aangewezen.
Ik zou me willen hOllden aan de eerder genoemdc
prop ortie verd e Ii n g.
V 0 or de om van g van de s teek proe f word t n aar
100 respondenten gestreefd.
Bcslllitcnd
Over deze eerste voorbereiding op het cindverslag zal overleg
worden gepleegd met de opdrachtgever.
Nanr aanleiding van dit
QverJeg kan een nieuwc ycrsie van deze voorbereiding worden
opgcsteld. In een volgend overleg zal deze nicuwe versie besproken
worden alsook een eerste versie van de tweede voorbereiding op het
cindverslag.
In de tweede voorbereiding zullen de volgende
aspecten aan bod komcn :
- operationalisatie vall de variabelen : meetmethoden;
- ontwikkeling meetinstrument : statistische aspecten;
- beantwoording vraagstelling : statistische analyses,

SAMENVATTEND : Aan welke diensten-/servicc-verlening door
PROsex hebben sexllcle dienstverleensters het mcest in het
opbouwcn van een reeJe mogelijkheid am zelfstandig te werken
onder optimale en landelijk geldende voorwaardcn?
Relevante
variabelen hierbij zijn de verschillende alternatieven die worden
aangeboden door de opdrachtgever en de verwachte waarde hiervan
door de scxlIele dienstverleensters.
Dit onderzoek heeft eell praktisch belang. De opdrachtgevcr kan
naar aanleiding van de resultaten conclud<:;ren op welke
dienstverlening hij zich zal toespitsen.
Methode

van

gegevensverzameling

Mondclinge afname van standaard vragenlijst.
De respondent heeft
de vtagenlijst voor zich en vult deze zelf in. De vragen worden stuk
voor stuk sameu doorgenomen met de enqur3teur.
De moeclijkhcid
wordt gcschapcn ten allen tijde relevante informatie te vragen aan
de enquetclIr.
DoelpoplIlatie en steekproef
De doelpopulatie betreft vrOllwen die in Nederland werkzaam zijn als
sexueel dienstverleenster.
Daar deze doelpopulatie zeer mocilijk
bcnaderbaar is, lijkt een qllotasteekproef rnij het meest aangewezen.
Ik zou me willen houdcn aun de eerder genoemde
proportieverdeli ng.
Voor de omvang van de stcekproef wordt naar
100 respondenten gestrccfd.
Beslu i tend
Over deze eerste voorbereiding op het cindverslag zal overleg
worden gcplecgd met de opdrachtgever.
Nanr aanleiding van dit
overleg kan eell nieuwe versie van deze voorbereiding worden
opgesteld. In ecn volgcnd overleg zaJ deze nieuwe versie besproken
worden alsook cen eerste versie van de tweedc voorbereiding op het
eindverslag.
In de tweede voorbclciding zullen de volgcnde
aspecten aan bod komen :
- operatiomdisatle van de variabelen : meetmethoden;
- ont.wikkeling meetinstrulllent : statistische aspecten;
- beantwoording "rang-stelling : statistische analyses.

