
Even Voorstellen...
 

Om te beginnen zal ik mij eerst voorstellen; mijn naam is Henk Klein /_.', {.--., 

Beekman en ik ben exploitant van de Flamingoclub in Beekbergen. 
Daamaast ben ik voor.litter van de V.E.R., de Vereniging Exploitanten 
Relaxbedrijven en sinds kort ben ik secretaris van de stichting Erotikeur. (Jt:'~D 
In dit artikel zal ik proberen duidelijk te maken wat de V.E.R. eigenlijk is en 
wat zij wit. Ongeveer vier jaar geleden is de V.E.R. opgericht omdat de 
regering het bordeelverbod (artikel 250bis) wilde opheHen. Veel 
exploitanten waren van mening dat er een spraakbuis moest komen die de 

mening van de exploitanten liet heren. Omdat ik bij de oprichting de groetste mond had werd 
ik tot voorzitter gebombardeerd, dus het feit dat ik voorzitter ben geworden haeft volgens mij 
niets met kwaliteiten ta maken maar is echter toevallig. 
De V.E.R. is dus aan belangenbahartiger voor exploitantan en komt dus zoveel als mogelijk is 
op voor de belangen van exploitanten, dat wil zeggen als daze exploitanten ook heraid zijn 
om op een correcte manier te werken. 
Ik persoonlijk kan en wil mij niet inzettan voor exploitanten die zich bezig houden met 
criminele nevenactiviteiten. Verder verwaehten wij dat ook de arbeidsomstandigheden in de 
bedrijven die bij de V.E.R. zijn aangesloten acceptabel zijn, daarmee is ook weer niet gezegd 
dat aileen superbedrijven lid zijn van de V.E.R. want ook bij de V.E.R.·bedrijven schort het 
nog wei eens aan hat aen an ander ~ maar het is de bedoeling dat het V.E.R. bedrijf in grate 
lijnen de toats der kritiek kan doorstaan. 
In de statuten van de vereniging is aehter opgenomen dat er altijd rekening gehouden moet 
worden met de belangen van de prostituees en dat is een regel die het bestuur van de V.E.R. 
erg belangrijk vindt. 
Wij zijn van mening dat er zoveel gemeenschappelijke belangen zijn dat het erg onverstandig 
ZOU zijn a1s we tegen elkaar zouden strijden. 
Vanaf de aerste dag hebben wij dus geprobeerd om daar waar dat mogelijk was samen te 
werken met de Rode Draad en na een voorzichtige start moet gezegd worden dat er op dit 
moment goade contacten zijn en sr wordt samengewerkt waar dat kan. 
Onze belangenbehartiging voor de exploitanten is natuur1ijk het belangnjkste en vraagt dus 
ook de meeste aandacht van ons. 
Wij helpen exploitanten bij aHe probleman waar zij mee geeonfrontaerd worden. Je kunt bij 
deze problemen aan alles denken; belastingen, politie, vreemdelingendienst, gemeente of 
problemen met de buurt. Wij helpen bij aile voorkomende problemen. 
Verder hebben wi; een arbeidsvoorwaardenoverieg met de Rode Draad en wij namen deel 
aan het Landelijk Prostitutie Over1eg (het lPO) en we hebben natuur1ijk regelmatig contact 
met de verschillende belastingdiensten. 
Het valt niet mee om eehte veranderingen tot stand ta brengen; zolang het bij praten blijft is 
iedereen bereid van alles ta doen maar als dan de praktijk komt blijkt dat men vaal< nog veel 
angst heeft om de zaken echt anders aan te pakken. Dit geldt voor exploitanten maar ook 
voor prostituees. voor ons is dat soms een groot probleem en ik denk dat de bestuurders van 
de Rode Draad hetzelfda zullen ervaren. 
Toeh dank ik dat er op korte termijn veel veranderingen zullen komen. Om ta beginnen zal er 
binnenkort gestart worden met Erotikeur', een keurmerk voar clubs en privehuizen en dat zal 
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naar mijn rnening het begin zijn van een reeks veranderingen. 
Erotikeur zal gevolgd worden door Prosex en ook de wetswijziging zal eindelijk een feit 
worden, waams de gemeentes hun eisen zullen gaan stellen. 
Ik persoonlijk denk dat Erotikeur voor de grootste veranderingen zal gaan lorgen; het zal 
namelijk mogelijk zijn voor de partners van hat arbeidsvoorwaardenoverleg om gemaakte 
afspraken via de bij Erotikeur aangesloten bedrijven ingevoerd te krijgen en dat zal een grote 
stap voorwaarts zijn. 
Er zijn veel prostitu6es en ook exploitanten die bezorgd naar de toekomst kijken en denken 
dat het de verkeerde kant op zal gaan en dat de hUidige vormen van de prostitutie geen 
overlevingskans hebben. Er wordt gezegd dat er vael prostitutie zal komen die niet 
controleerbaar (illegaal en ondergronds) zal zijn en dat ZOU wederom zeer nadelig voor de 
prostituees zijn, Als deze zwartkijkers gelijk zouden krijgen lOU het inderdaad voor 
betrokkenen zeer nadelig zijn. Ik dank eehter dat het niet zover zal komen. 
Ais wij samen de kar in dezelfda richting blijven trekken lullen we ook samen aankomen. 
We moeten er voor zorgen dat de voordelen in het legale werken liggen an ik ben er dan ook 
van ovartuigd dat de voordelen groter zullan zijn dan de nadelen. 
Het zal voor iederaen even wennen zijn maar uiteindelijk zal iedereen gaan profiteren van de 
voordelen. 
Ik merk op dit moment bij veel exploitanten toch de beraidheid om te bekijken wat ar ZOU 

kunnen veranderen en het feit dat er gekeken wordt naar de toekomst is voor wat mij betreft 
een goed teken, al zijn er natuur1ijk ook een aantal axploitanten die radicaal tegen elke 
verandering zijn an daze exploitanten zijn dan ook tegen aHes wat de V.E.R. probeert te
 
veranderen.
 
Maar ik hoop de praktijk hen zal laten zien dat zij ongelijk hebben en ik hoop dat ook zij
 
uiteindalijk een positieve bijdrage zullen leveren aan hat proees van veranderingen.
 
De V.E.R. zal, net als de Rode Draad voor de prostitueas zal doen, de exploitanten bijstaan
 
en helpen om daze veranderingen zonder al te grote probleman te overleven.
 
Tot slot hoop ik dat wij, net als dat nu het gaval is, ook in de toekomst vruchtbaar kunnen
 
samenwerkan met de Rode Draad.
 

In een amerikaans blad voor prostituees vonden we het volgende idee, misschien 
vael iii wei iets voor deze specialisatie. 

• 
Ik ben nu a116 jaar een scharrel hoar, zo at en toe werk ik eens en dan stop ik weer 'ean 
tijdje. 
In de loop van de jaren is er een hoop veranderd in hat vak. In hat "gewone" werk is steeds 
minder te verdienen. Er zijn steeds m'inder goede k1antsn en dat terwijl de prijzen voor het 
dagelijks levensondemoud stijgen. Toch zie ik een heel fascinerende trend. Ik noem het de 
"New Age Hoar", deze vrouwen benaderen sex vanuit aen maer spiritueel oogpunt. Ik heb 
enkele vrienden die deze specialisatie uitoefenen, en zij verdienen meer dan in het "gewone" 
sexwerk. zij hebben zelfs leveel klantsn dat ze klanten moeten afwijzen. Hun specialisatle 
komt hierop neer dat zij in hun werkkamer een meditatieve sfeer creeren, gebruik maken van 
massagetechnieken, aromatherapy, hypnose s.d. On in combinatie met het aftrekwerk en 
anals massage. Ze hebben geen sex, maar zijn weI naakt en de klant voelt zich na de 
behandeling compleat bevredigt. Misschien is dit het toekomstbeeld? 
brOfl: PONY X prElGS 
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