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Kloof tussen hulpvrager en hulpverlener over
bruggen 

Op 23 november 1995 vond in Tilburg een studiedag plaats over hutpver

Jening aan prostituees. 
De dag was georganiseerd door Stichting De Rode Draad, zelforganisatie 
van (ex)hoeren, Mr A. de Graaf Stichting, instituut voor prostitutievraag

stukken en her Hrabants Ondersteuningsinstituuc Zorg (BOZ). Ook de 

maatschappelijk werksters Marielle van der Aa en Hedwig Geerts (co
auteurs van het bockje 'Hueren in de hulpverlening') waren betrokken hij 

de organisatie van de dag. 
Thema van de dag was de reJatie tusseo hulpvraag van en hulpaanbod aan 
mensen in de prostitmie. Ollder andere kwam de vraag aan bod of de 
bestaande huJp- en dicnstverlening voldoet aan de wensen en behoeften van 
prostituees. 
Achtergrond van de dag was her gegeven dal prostituees vaak niet de hulp 

vinden die ze nodig hebben. HulpverJeners hebben trouwens veelal ook te 
weinig deskundiBheid op dit gebied. 
Bekeod is het gcgeven dat prostituees niet eernakkelijk om hulp vragen. Ze 

verlrouwen hulpverleners niet zo en zijn bang voor de vooroordelen die 
onder vee I hulpverleners nog leven. Prostituees die toch bij hulpverleners 
terechckomen, hebben de ervaring dat die hulpverleners zich va<lk niet in 
eerste instantie richten op de problemeo waarmee ze aankloppen, maar 
veel meer op !let beroep van de hulpvrager. 
Er bestaat dus een kloof tussen prosti tuces en veel !luI pverleners. 
De organisalo.ren van de studiedag z.ijn ervan ovcrLuigd dat die kloof kan 
eo moet worden gedicht. Zij zijn ook van meoing dac regionale netwerken 

van des kUlldige hulpverJeners bij voorzien ineeo die te rnaken hebben of 
krijgen met prostituees, kunnen bijdragen aan de verbetering v<ln de 
situatie. Oak de rnethodiek van de vrouwenhulpverlcning kan volgens de 
organisatQren van nut zijn bij een goede hlllpverlening aan prostitutes. 

Deze studiedag bood de mogelijkheid hulpverleners uit diverse Brabantse 
voorzieningen te illformeren, deskundigheid uit te wisselcn, de behoefte 
aao scholing te peilen ell regionale netwerkvorming te stimuleren. De 
studiedag bood inleidmgen en workshops, waarvoor overigens eeo ruime 
beJangstelling bestond bij hulpverleners die in hun dage1ijks werk te maken 

kriJ gen met prost ituees. Oak de bel angstclling van de zijde van pol itiemen
sen was groot. fn de praktijk zal het echter nag niet meevallen am projec
ten op te zetten of in te voereD. 
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De condities daartoe ontbreken veelal nog en de belangslelling van loka!e
 

overheden vid tijdens deze dag helaas tegen. Terwijl zij lOch veelal die
 

voorwaarden kunnen scheppen.
 
M isschien kan d it boekj e de gemeenten inspireren om in de lOekomst een
 

voorwaardcnscheppende bijdrage te leveren aan eigeorijds prostitutie·
 

be/eid.
 

Liesbeth Bisscllop (BOZ)
 

Jan Visser (Mr A. de Graaf Stichting)
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Prostituee in isolclnent door stigma 

Een vrouw kan niel enthow'iast zijn over dit vak. Dar slrookr flier mel de 

opvouing die mel1 heeft over Vr(!uwen, Hel is nog maar sinds kOrl dat 

vrouwen van seks mogen genieten en dan 110g l/1 beperkte mate, Walmeer 

een vrOllW gesignaleerd wordt met meer dan een man, is ze een hoeT of een 

::,1et. Een man met meer dan cen vrouw h juisl prijzenswaardig. een echte 

macho. 

Rico Harley van Stichting De Rode Draad maakt in haar inJeiding duidel ijk 

dar het stigma dat prosrituees krijgen opgeplakt, hen in eeo isolement 

drukt. "Het is onmogelijk naar buiren rc treden met dit werk. Niet op 

feestjcs of in familiekring. Prostiruees zijr teruggcworpen op zichzelf." 

Mevrouw Harley schetst hel beeld dat anderen rneestal hebben over 

vrouwen in de prostitutie: "Ze zijn frigide, mannenhaatster, nymfomaan, 

dom, zielig en mcelijwekkend of ze hebben te maken gehad met seksueel 

geweld. Vrou wen in de prosti tutie zi] n zel f ook opgegroeid met de oorde

len die anderen over hen hebben. Daardoor kunnen ze cen negarief zelf

beeld ontwikkelen. Ze komen tot de conclusie dat ze er aileen voor staan 

en dat ze van anderen geen hulp hoeven te verwachten. Daardoor en door 

negatieve ervaringen met instanties en organisaties en met familie en 

vrienden. zUn ze vaak heel wantrouwig. Daarom zijn ze ook niet graag 

klant " 

Barrieres in de hulpverlening 

"Klant zijn houdr in dat ze iets nodig hebben. maar prostituees hebben 

geleerd zichzelf te redden. Tach wordt het isolement waarin prostituees 

verkeren en her dubbelleven dat ze lciden soms bijna ondraaglijk. Dan 

komen ze uireindelijk in de hulpvedening tereeht. Boveo(lIeo krijgen ze 

problemen die zich in ieders leven voordoen. Door ervaringen wijs ge

worden, zwijgen 7.e bij bulpverleners over het beroep dat ze uitoefenen. 

Soms presenteren ze zich juisr heel demonsrratief als hoer of praten juist 

heel negaticf over het vak. Oat zijn srrategieen die prostituees zich hebben 

eigen gemaakt rer bescherming ren opzichte van de buitenwereld. Maar 

zwijgen kan ergernis oproepen bij de hulpverlener. Die denkt dat de vrouw 

niet echr aan de problemen wit werken, door zaken achter te houden. 
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Als de prostituee ncgatief praat over het vak, kan dat ertoe bijdragen dat 

de hulpverlener het idee heeft, dat de vrouw zo soe! mogelijk uit het Yak 

moet. Ben demonstralieve houding bij de prostituee kan eene teweegbren

gen biJ de bulpverlener." 

Voorwaarden tot verbetering van de hUlpverlening 

Mevrouw Harley geeft cen aaotal l1andvanen, waarmee hulpverJeners de 

toegang tot d~ hul pverlen ing kunilen verbeteren Yoor prostituees. 

,. Allereerst is het belangrijk dat de hulpverlf-ner zijn of haar eigen houding 

bepaalt ten opzichce van prostitutie. Wat is je bekend over het beroep en 

ken je andere prostitutes? Als een vrauw am hulp vraagt en je vermoedt 

dat ze in de prostitutie zit, benoem dat vermoeden dan. Daardoor creeer je 

ruimtc voor haar verhaaJ. Inventariseer of de vrouw beroepsklachten heef! 

of andersoortige problcmen. Er is niet ahijd een duidelijke grens te trekken 

tussen die twee. Het is dan van belang de houding van de vrouw ten 

opzichte van het vak te pcilen en ook de oorzaak van die houding (heeft 

het te maken met hee stigma en bet daaruit Yoortvloeiende neeatieve 

z.el fbeeld? Is de vrouw negatief over het vak op zich?). 

Vraag naar achtergrondinfonnatie over het Yak. Wat is de werkkring van 

de vrouw? Werkt ze ze!fst30dig? Werkt ze vrijwillig of gedwongen? Vraag 

oak naar de leuke kanten van het Yak. Ais hulpverJeners deze aanwijzingen 

hanteren, is dar een s tap op weg naar een betere samenwerki og tussen de 

prostituee als klant en de hulpverlener.·' 


