Case studies voor het Gak
Naar aanleiding van vragen aan de informatietelefoon
NB: ‘Baas’ en ‘meisjes’ is gangbaar taalgebruik. De baas kan ook een bazin zijn, of
bedrijfsleider.
Aanvang werk:
Ik moest komen solliciteren.
Ik ben daar en daar niet aangenomen omdat er al genoeg Hollandse meisjes werken.
Ik mocht alleen komen werken als ik drie dagen per week kon.
Ik moet vanaf acht uur s avonds werken tot sluitingstijd. Ik mag niet eerder weg.
Bij de sollicitatie moest ik me uitkleden.
Met de andere meisjes moet ik een rooster maken, wanneer we aanwezig zijn.
Ik moest een contract tekenen dat ik na vertrek een half jaar niet bij een ander escort bureau
mag werken.
Toen ik daar kwam kreeg ik een papier met huisregels. Daarin stond dat we op alle spullen in
de ijskast briefjes moeten plakken met onze naam. Ook moeten we steeds de asbaskken legen.
We hebben ook schoonmaakbeurten.
De baas zegt dat ik er alleen mag komen werken als ik kan aantonen dat ik belasting betaal. Ik
moet een papier bij me hebben waarop staat dat ik zelfstandig ondernemer ben.
Het escortbureau zegt dat ze alleen mensen aannemen die een rijbewijs hebben en minstens
twee talen spreken.
Ramen: Ik moet drie dagen vooruit betalen.
Ik mag geen vervanger zoeken.
Als ik een vervanger heb, moet ik dat drie dagen van tevoren melden.
Ik moet minimaal drie dagen per week de ramen huren. Ik moet ook minstens een maand
blijven werken.
De huurbaas zegt dat ik niet onder de vijftig gulden mag gaan.

Werkkleding
Ramen: de baas zegt dat hij last met de politie krijgt als ik te bloot achter het raam zit.
Clubs: Bij ons is het goed geregeld. Op even dagen dragen we avondkleding, op oneven
dagen lingerie.
De baas heeft niets gezegd over kleding. Hij zei alleen maar: pas je een beetje aan aan de
andere meisjes.
De baas heeft me naar de kapper gestuurd.
Als je daar gewoon iets van H & M aanhebt, word je door de andere meisjes met de nek
aangekeken.
We hebben een keer per week een topless-avond.
Ik mag niet in een spijkerbroek en op gympen werken.

Escort: We moeten altijd een koffertje bij ons hebben met standaard uitrusting: een zweepje,
condooms, extra lingerie en laarzen met hoge hakken.
Jongensclub: de baas heeft speciale overhemden voor ons gekocht.

Betaling:
Ik kreeg een keer per week alles uitbetaald.
Ik krijg iedere avond uitbetaald.
Ik moet vaak de volgende dag terugkomen om mijn geld te halen. En dan proberen ze me over
te halen om meteen maar een klantje te nemen.
Ik krijg een keer per maand uitbetaald. De baas schrijft alles op en bewaart mijn geld in een
kluis.
Ik bewaar het geld van klanten in een kluisje dat ik voor weinig geld per dag kan huren.
De klanten betalen met creditcards en de baas schrijft op wat voor mij is.
Wij werken op fifty-fifty basis. (Geldt voor escort, clubs en privehuizen. Zie over de rol van
het percentagesysteem de brochure: Opheffing Bordeelverbod, het hoofdstuk over
arbeidsverhoudingen)
Ik krijg een percentage op de flessen champagne en cocktails die een klant voor mij bestelt.
Dat wordt een keer per week uitbetaald.
Escort: ik moet altijd een creditcard machientje meenemen.

Afspraken over verhoudingen:
De baas zegt dat hij alleen met zelfstandig ondernemers werkt.
Ik moet me bij de belasting gaan melden als zelfstandig ondernemer.
Ik heb een nul uren contract.
Ik heb een oproepcontract.
Ik krijg geen vakantiegeld. Als ik ziek ben, krijg ik niet uitbetaald.
Als de huisregels me niet bevallen, kan ik gaan. Voor mij tien anderen.
Ik mag geen prive-afspraken met klanten maken.
De baas is doodsbang dat ik klanten meeneem als ik bij een ander ga werken.
Als ik me bij nog een ander escortbureau inschrijf, word ik er hier uitgegooid. De baas zegt
dat hij er zo achter is of ik ook nog ergens anders werk.
Ik moet een contract tekenen waarin staat dat ik drie maanden moet blijven, hoe vaak ik
beschikbaar ben en wat ik wel en niet met klanten doe.
Ik wil hier niet weg, want dan raak ik mijn vaste klanten kwijt.
Gezagsverhouding:
Als het een vieze kerel is, mag ik hem weigeren. Ik hoef ook geen klant te nemen die een
ziekte blijkt te hebben. .
Als de baas merkt dat een meisje het zonder condoom doet, kan ze meteen vertrekken.
Wanneer er een klant binnenkomt, roept de baas ons uit de keuken en stelt hij ons aan hem
voor. De klant kiest dan een meisje uit.
De baas introduceert me bij de klanten.
We maken onderling uit wie er op welke klant afgaat.
Als de klant binnenkomt, bepaalt hij zelf naast welk meisje hij aan de bar gaat zitten.
Als ik geen trek in een bepaalde klant heb, zeg ik gewoon dat ik op iemand wacht. Of ik
verzin een andere smoes.

We hebben onderling een code. We gaan op onze beurt naar klanten toe. Maar als je zeker
weet dat je een man niet hoeft, ga je ineens heel ergens anders zitten.
De portier bepaalt welke klanten wel en welke niet binnenkomen.
De baas vindt het onzin dat ik niet wil werken als ik ongesteld ben.
We hoeven niet te zoenen met klanten, maar verder moeten we alles binnen redelijke grenzen
toelaten.
Als er klantenbinnenkomen, moet de teevee af en gaat er meteen een pornofilm aan..
We krijgen garantieloon. (Zie brochure)
We krijgen per avond een paar tientjes aanwezigheidsgeld.
De fooien zijn voor mij.
Ik moet de helft van het fooiengeld afdragen.
De fooien gaan in een pot en aan het eind van de avond wordt alles verdeeld.
Ramen: De baas zegt dat er onderling is afgesproken dat buitenlanders geweigerd worden.
Escort: de baas bepaalt welk meisje op welke klant wordt afgestuurd.
Je mag wel zeggen dat je een volgende keer niet voor die klant gebeld wilt worden.
Ik krijg een boete van een paar tientjes als ik een paar minuten te laat kom.
Ander werk:
We moeten soms gratis strippen.
Ik moet af en toe voor de barman invallen.
Bij toerbeurt maken we de zaak helemaal schoon.
Afwassen, koffie zetten en zo doen we zelf even. Kleine moeite.
Er staat een wasmachine. Bij toerbeurt doen we de was.
Ik mag op het werk geen alcoholische dranken voor mezelf bestellen. Ook niet als ik ze zelf
betaal.
Controle:
Overal hangen camera’s. Ook op de kamers. De baas weet dan meteen of je geld van klanten
achterhoudt.
Op de kamers zijn alarmbelletjes.
De baas heeft liever niet dat ik aangifte bij de politie doe als een klant me mishandelt. Hij zegt
dat hij het zelf liever met de klant regelt.
De baas telt iedere avond de hoeveelheid condooms die niet gebruikt zijn.
Ze hebben liever niet dat ik de condooms gebruik die ik zelf meeneem.
Als ik in de zaak ben, moet ik mijn mobieltje uitzetten.
Ik moet bij binnenkomen mijn mobiel inleveren. Aan het einde van de avond krijg ik hem
weer terug.
We mogen op het werk niet prive bellen.
Bij ons komt eens in de twee weken de clubarts. Het is eigenlijk verplicht van die arts gebruik
te maken. Hij is goedkoop. We hoeven maar 25 gulden zelf te betalen.
Ik moet een papier bij me dragen waarop staat dat ik iedere maand naar de dokter ga.
De baas gaat ervan uit dat we zelf zo verstandig zijn om ons te laten controleren.
De clubarts geeft de uitslagen van de onderzoeken door aan de baas.
Als een klant klachten over mij heeft, gaat hij naar de baas. De baas bespreekt het dan met mij
en probeert samen met de klant een oplossing te vinden.
De baas vindt het vervelend als ik een klant weiger.
De baas vindt het onzin dat ik geen sm wil doen.
Mijn vriend mag me niet op mijn werk komen opzoeken.

Werktijden: Ik mag pas naar huis als de tent dichtgaat.
Ik moet minimaal drie dagen per week werken.
Als ik een keer niet op kom dagen, kan ik het schudden.
We moeten precies op tijd binnen zijn. De baas wil de klanten niet laten wachten.
Als er na sluitingstijd nog klanten in de zaak zijn, mag ik niet weg.
Ik wil voortaan de weekenden vrij. Maar de baas vindt dat niet goed. Op zaterdag is het altijd
hartstikke druk.
Als ik geen zin heb, ga ik gewoon niet.
Boekhouding’
Ik moet gebruik maken van de boekhouder van de baas.
De baas heeft een boekhouder aanbevolen.
Ik moet tweehonderd voor de boekhouder van de baas betalen.
Met de baas zijn er afspraken welke klanten we wel opschrijven, en welke niet.
De baas wil dat mijn boekhouding kloppend is.
Via de baas kan ik anoniem belasting betalen.
De baas heeft voor alle meisjes een regeling met de belasting gesloten.
Ik doe mijn boekhouding zelf.
Mijn man doet de boekhouding.
Ik werk voor mezelf thuis en mijn man doet de administratie.
Ik moet lid worden van een stichting, en die regelt de betaling.
Ik moet iedere avond facturen bij de baas inleveren. Daarin staat: voor die club, die en die
diensten verricht met klant X.
Beeindiging werk:
Ik ben gewoon niet meer gegaan.
De baas belt me thuis om te vragen of ik weer wil komen werken. Hij heeft er spijt van dat hij
me de club heeft uitgezet.
Ik ben met ruzie weggegaan.
Ik ben ten onrechte ontslagen. Kan ik daar wat aan doen?
De baas heeft ineens alle meisjes ontslagen.

Type loondienst: vindt verlies van anonimiteit niet erg, houdt niet van administratieve
rompslomp, heeft liever vastigheid dan steeds moeten beslissen of er geinvesteerd moet
worden. Neemt saaie dagen op de koop toe. Vindt het niet erg om minder te verdienen in ruil
voor duidelijkheid. Heeft het goed naar de zin op huidige werkplek. Wil niet weg. Vindt het
niet nodig om wat rond te kijken voor ander werk. Heeft geen problemen met kinderopvang.
Blijft voorlopig nog een tijdje werken. Over een paar maanden zien we wel weer.
Zelfstandig: vindt administratieve rompslomp overkomelijk. Begrijpt de regels prima. Wil
rondkijken in andere steden en bij andere bedrijven. Vindt het leuk om in zichzelf te
investeren. Heeft het liefst alles zelf in de hand. Probeert zoveel mogelijk anoniem te blijven.
Wil ieder moment op kunnen houden. Verkiest vrijheid boven vastigheid. Wil ook het risico
lopen weinig te verdienen. Gaat de eigen gang.

