
11 Tips voor beginners in het Yak 
werk in de prostitutie zander dat de prostitutie jou bewerkt 

bron: S.I.N. zomer 1993 

1. Houdt wat geld in reserve. 
Het is natuur1ijk heel erg ver1eidelijk om het 
geld dat je verdient ook allemaal uit te 
geven. Maar een slimme hoer spaart een 
gedeelte van haar geld, want in de 
prostitutie is een pensioen geen normale 
zaak. Daarom kun je bedrogen uitkomen, 
want ook jij bent weleens ziek, uitgeteld, of 
je hebt op een dag geen zin meer. Bereid 
voor op het feit dat je een keer uit de bizniz 
stapt. Probeer een gedeelte van je 
verdiende geld apart te houden zodat je op 
zijn minst 6 maanden, zonder te wer1<en, 
kunt rondkomen. Oit is het eerste advies: 
SPAAR (als je geen bankrekening wilt, 
koop dan traveller cheques, die zijn 
verzekerd wanneer ze gestolen worclen). 

2. Ken je grenzen. 
Wanneer je prostituee bent, wil dat nog niet 
zeggen dat je alles doet voor het geld. Als 
iets je niet aanstaat doe het dan niet. 
Wanneer iemand; de klan!, de c1ubeigenaar 
een collega of iemand anders je toch 
probeert over te halen, weiger dan of loop 
weg. 
Compromissen leiden vaak tot een 
onprofessionele aanpak en misschien zelfs 
tot een therapygroepje. (probeer in 
verschillende werkvonnen /e zoeken naar 
da/gene waf je echt aanspreekt. Probeer 
ook fechn;eken Ie Vli1den die voor jou goed 
werken) 

3.. Pmbeer' een positieve Yrienden
en kennissenkring op te bouwen 
binnen, maar ook builen tiel werk. 
We weten allemaal dat de samenleving niet 
echt prettig reageert op sekswer1<ers. 
Probeer toch datgene te doen om een 
omgeving te creeeren die je keuze 
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accepteert en ondersteunt. Wanneer je 
mensen om je heen hebt die geen respect 
hebben voor je keuze, of waarmee je met 
sen laugen moet leven, kun je daar bater 
van weggaan. Het is niet goad voor sen 
mens om een geisoleerd leven te leiden. 
Het kemt vaak veer dat je In een 
destructieve relatie komt met iemand die je 
constant naar beneden haalt. Het enige dat 
slecht is aan prostitutie is de negatieve en 
hypocriete houding van de samenleving 
ertegen. Jij verdient evenveel 
ondersteuning voor jouw keuze als moeder 



Theresa voor de hare. (Wanneer je niet 
lieg! over wie je bent wanneerje een 
relalie start, dan hoe!je later oak niets te 
verhullen) 

4. Respecteer je eigen werIL 
Probeer tijdens het werk: zoveel mogelijk te 
laran en mensenkennis op te doen. 
Wanneer ie onverschillig bUjft heeft dat een 
negatief effect op jezelf. (probeer zoveel 
mogelijk te weten te komen over het werk 
Lees boeken over seks, psychologie, 
geschiedenisboeken overprostitutie, 
tijdschriften etc). 

5. Respecteer Ie ldanten. 
Tenzij een klanl natuul1ijk erg grof is, maar 

• 
verder is er geen reden om een klant voor 
minder aan te zien. Jij en je klant krijgen 
iets uit de transactie die plaatsvindt tussen 
jullie. Het is dU5 belangrijk dat je dat inziet 
en waardeert. 
(onthou dat,· jij het geld krijgt, en de klant 
krijgt het gezelschap. Het is een 
gelijkwaardige uifwisselingj. 

• 

6. Welk veilig. 
Wanneer iemand je meer geld biedt, maar 
iij loopt daarmee maer risico, 9a daar dan 
niet in mee. Je gezondheid is niet in geld 
uit Ie drukken. Wat ze oak bieden, de tol 
zal uiteindelijk door jou betaalt worden, en 
dan is die klanl niet te vinden am je uit de 
brand te helpen. (gebruik waterbasis 
glijmiddel met een klant, dat voorkomt een 
/dapper, en de klant dank! dat je nat en 
klaar voor hem bent) 

7. Bereid Ie voor op een 
emotioneIe en seksuele 
verandering. 
In het begin ben je waarschijnlijk 
emotioneel en seksueel erg onder de 
indruk van je beslissing am in het yak Ie 
gaan. Dit heeft een diepe invloed op je 
gesteldheid. Prostitutie heeft te maken met 
een bepaalde rol speten en met relaties. 

Dit kan ten koste gaan van jouw 
persoonlijke relaties. Daarom moet je goad 
nadenken of het dat wei waard is. (neem 
waf fijd om hierover na te denkenj. 

8. Snelle venliellISIen ziin oak sneI 
weer weg; Kilk uil VOOf uilgaven 
uil schuld en profileurs.. 
Waarschijnlijk heb je veel geld om uit te 
geven, en misschien voel je je schuldig 
omdat je het zo snel hebt verzamelt. Maar 
je hebt elk dubbeltje eNan zeit verdient! 
Snelle verdiensten zijn niet hetzelfde als 
makkelijke verdiensten. Kijk dus uit aan 
wat je het geld uitgeeft. Ga niet elke dag 
winkelen en uitgeven aileen omdat je dat 
kunt. Betaal niet altijd de rekenlng omdat Je 
denkt dat je hiermee genegenheid krijgt 
van je vrienden. Ondsrhoud niet je 'arme' 
vriendje. Wijs je vriend de deur wanneer 
die elke week vraagt om een nieuwe gitaar 
of iets dergelijks. Je bent sen prostituee en 
geen wandelende portemonnee, waar 
iedereen wat uit kan halen. Stop je geld 
niet in een menselijk meubelstuk, ookal is 
het een enorm tekker stUk. (wanneer je je 
geld aan iemand uit wilt geven omdat je je 
schuldig voelt, gee!hef dan uit aan lezel!l) 

9. Neem bep8a1de magere 
momenten niet al te persoonlipl. 
In elke hoerencarriere Is sr weI een periode 
dat de zaken niet 20 voorspoedig gaan. In 
die periodes komt sr niet zoveel geld meer 
binnen, niemand komt langs of belt, 
nismand intereseert zich voor jou. Dit moet 
js niet te persoonlijk opnemen. Dit heeft 
iedereen namelijk wei eens, je kunt dan 
niet meer doen dan je best. Je moet van 
jezelf weten, hoe moeilijk dat dan oak is, 
dat je zeer aantrekkelijk, leuk en grapplg 
persoon bent. De betere periode komt er 
snel weer aan. (Wanneer het geld moeilijk 
binnenkomt, ga jezelf dan niet lopen 
op!okken, neem een paar dagen vrij, en 
raak je stress kwijt). 
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10. ....k pIezier. 
In de prostitutle heb je de mogelijk am er 
een leuke periode te hebben. Probeer 
verschillende pakjes en persoonlijkheden, 
manieren om een condoom zo onopvallend 
am te doen, vreemde gesprekken te 
veeren etc. Maak er sen groat avontuur 
van. Er zijn niet veel mensen die de 
mogelijkheid oppakken om met sexualiteit 
ta spelen zoals jlj. Probaer zoveel mogelijk 
ervaringen op te doen in het vak. (Je kunt 

bijvoorbeeld een bookje bijhouden met aile! 
dingen die je tijdens je war!< meemaakt). 

11. Behandel jezeIf goed. 
Okee dus je hebt je geld gespaard, alles in 
hoofd goed op een rijtje, geen misstappen 
gemaakt? Goedzo, dan mag je jezelf best 
belonen voor hetgeen je bereikt hebt. 
Nsem even de tijd te genieten van hetgeen ! 
js bereikt hebt, dat is heer1ijk. (doe waarje 
zelfzin in hebtj. 

DENKTANK
 
door: Margot A. 

In de vorige 2 afleverlngen van denktank heb Ik een en ander geschreven over de 
plannen van de Rode Draad om een aparte vakorganlsatie voor sekswerkers op te 
richten. Helaas is ons idee uitgelekt naar de pers die vervolgens voor veel verwarring 
zorgde. Door het PROSEX Idee op een hoop te gooien met het plan van de exploltanten 
om een keurmerk voor prostitutlebedrljven in te voeren zijn veel mlsverstanden ontstaan 
blj zowel sekswerkers als exploitanten. Inmlddels hebben wij de pers laten weten geen 
interviews te geven over Prosex zolang wij onze achterban nlet voldoende hebben 
geinformeerd. Prosex wordt op dit moment als stichtlng opgerlcht en de plannen die we 
hebben zijn nog volop in ontwlkkeling. In iedere Vluggertjes zal ik jullie op de hoogte 
houden van de stand van %aken van Prosex 

De Rode Draad is een landelijke organisatie die 
met twee en een halve betaalde medewerksters 
en een wisselend aantal onbetaalde 
medewerksters het doel heeft de positie Ie 
verbeteren van aile pros1ituees. Deze doelgroep 
is niet aileen divers van werk.vorm (raam, straat, 
club, escort, thuis enz.enz.) maar bestaat ook uit 
allerlei nationaliteiten en andere ondertinge 
verschillen. Een groot doel met weinig middelen. 
Het is dus hard werken bij de Rode Draad 
waarbij je aldOQ( het gevoel hebt "niet geOO89 te 
kunnen doenU Toen in 1992 hoeren ook BTW• 

plichtig werden en de belastingdiensten in het 
land aetiever werden stond onze telefoon niet 
stil. Aldoor belden ongeruste sekswerkers met 
de vraag wat zij moesten doen; onderduiken. 
aangifte doen bij de belastingen of een ander 
beroep gaan zoeken. De Rode draad had hier 
geen antwoord op maar ging driftig op zoek 
naar aUerlei informatie over het betalen van 

belastingen en de consequenties van 
geregistreerd staan als prostituee. Door het 
organiseren van info·dagen an publikaties in 
zowal Blacklight als Vluggertjes basloten aen 
aantal sekswerkers belasting te gaan betalen. AI 
snel bleken de beslastingdiensten een eigen 
beleid te voeren. Wat bij de een wei als 
aftrekpo$t ward geaceepteerd werd bij de ander 
afgewezen. Sommige escortwerkers zijn wei 
BTW-plichtig, anderen weer niet. Verder was het 
ook niet eenvoudig om goede boekhouders te 
vinden omdat het prostitutie~ondememerschap 

ook voor hen een nieuwe groep is. Verder 
blijven seksweri<ers ons bellen en hun zorgen 
uiten over de toekomst na het wijzigen van de 
bordeelwet. 
Zo "ongemerkt" wordt hat grootste deel van hat 
werk van de Rode Draad besteed aan de 
perikelen rondom de zakelljke kanten van hat 
werken in de prostitutie en dreigen sekswerkers 
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