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De laatste tijd komen er bij de Rode Draad veel vragen binnen over werken in Japan. 
ledereen weet dat je daar veel geld kunt verdienen, maar daar gaan werken is nag niet 
zo makkelijk. De Japanse cultuur verschilt zoveel van de Nederlandse datje je wei even 
moet bedenken voordat je je koffers pakt. 

Allereerst zijn de clubs in Japan ook heel anders. Het is vaak een ruimte waar ook een 
bar in staat. En dan moet je niet denken aan enorme oppervlakten, maar eerder aan een 
ruimte van 4 bij 5 meter. Oaarin tegen zijn er wei een paar honderd van die clubs in een 
straat. De klanten zijn ook heel trouw aan de club. Ze gaan zelden naar een andere club. 

In Japan is het een gewoonte dat de mannen na hun werk met gezamenlijk nog even 
ontspannen. Na belangrijke zakelijke transactjes gebeurt dit vaak op uitnodiging. Hun 
vrouwen mogen daar geen moeite mee hebben. 

En nu komt het; ze hebben geen sex in de clubs! Zeffs het aanraken van een vrouw 
wordt maar oogluikend toe gestaan. De 'gast' vrouwen die in zo'n club werken hebben 
als voornaamste taak de man op te hemelen. Te vertellen hoe mooi en leuk hij is en 
geintereseerd te luisteren naarwatze te vertellen hebben. Je kunt ook ineen karoke bar 
werken en dan moet je met de gasten een riedeltje mee zingen en vertellen dat je klant 
waanzinnig talent heeft. Michael Jackson is er niks bij! 

Er zijn ook clubs met Geishas! Oit wordt besenouwd als het summum van ontspannen. 
Maar dat kun je wei vergeten want om Geisha te worden moet je een zware opleiding 
volgen die jaren duurt. 

Wil je in Japan gaan werken dan gebeurt dat meestal op contract basis. Zomaar daar 
naartoe gaan heeft geen zin. Je hebt een officiale werkvergunning nodig. Zonder 
werkvergunning wordt je niet aangenomen in een club. Er zal vast wei een ondergronds 
circuit zjjn maar met de Japanse maffia is dat heel erg oppassen geblazen. 

Vaak staan er in bv. de Telegraaf advertenties waarin staat datje kunt solliciteren naar 
een baan in Japan, want het is echt een officieHe baan. Ze houden een gesprek met je, 
kijken naar de maten en leeftijd en je,mag vooral niet te lang zijn. Oaar houden ze niet 
van. Vervolgens moet je wat foto's van je zelf opsturen, waarna ze in japan 'een 
geschikte club voor je zoeken. 

Als je wordt aan genomen krijg je een contract waarin staat dat je de volledige periode 
(meestal3 maanden) zal blijven. je officieHe werktijden en verdiensten staan oak in het 
contract. Aile tips mag je houden. Oaar verdien je het meeste aan. 

Lijkt het je leuk of een uitdaging? Denk er dan eans over na om met de kerst te gaan. 
Ze zijn daar extreem gul met kerstpresentjes. Succes! 
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