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Ik hoI) het imago dat ik het aileen wei red Oat straal ik ook wei wt. 
Mltm SOI1/S ben ik ook bang, net als aile andere vrouwen, 

IIWI dot zien ze niet. Ook mijn wensen om een kind te nemen, 
{(foil niet serieus genomen. Neffe vrouwen hebben kinderen, 
fflll 11ebben aileen een kut " 1) 

kan men zich wenden tot onderstaar.de landelljke 
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Voorwoord 

oit is een broer,ure gemaakt veor aile hulpverleners die meer willen weten 
over de hulp- en dienstverlening aan prostituees. Uit onderzoek is gebleken 
dat de hulpverlening vaak niet goed verloopt (vijfennegentig procent van de 
hoeren haakt af). De drempel naar de reguliere hulpverlening wordt door 
prostituees als te hoog ervaren en voelen zieh door de meeste hulpverleners 
niet begrepen. 
Het doel van deze brochure is de iezer te informeren en handvatten te bie
den om de hulpverlening aan prostituees beter te laten verlopen. Wij willen 
de lezer activeren in het denken over prostitutie en stil laten staan bij eigen 
ideeen of (voor)oordelen. 
Tevens vorrOlt deze brochure de start voor een nog verder uit te werken 
project. oit zal zich Mehten op een meer effectieve hulpverlenlng aan prosti
tuees. Uitein-delijk is het de bedoe/jng dat er in steden een netwerk, gericht 
op hulpverlening aan prost!tuees en beleid ten aanzien van prostitutie, ont
staat. Inenkele steden bestaat dit al. Uit ervaring is gebleken dat hierdoor de 
hulpverlening aan prostituees verbetert. Deze netwerk:en bestaan uit contact
personen van o.a. GGD, algemeen maatschappelijk werk, politie en gemeen
telijke diensten. 

Deze brochure is gemaakt in opdracht van het instituut voor prostitutievraag
stukken, De Mr. A. de Graafstichting en de emancipatiebeweging, De Rode 
Draad. Zij ziJn beide gevestigd in Amsterdam. 
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Voorgaande maakt duidelijk dat er voor prostituees een extra hoge drempel 
naar de hUlpverlening bestaat. Ze zijn gewend hun "eigen boontjes te dop
pen" en verzwijgen hun beroep. De hUlp- en dienstverlening signaleert dit 
niet. Hierdoor is het moeilijk adequate hulp te vinden en te bieden. Wanneer 
ze hun beroep benoemen in het hulpverleningscontact, kunnen wederzijdse 
vooroordelen dehulpverlening be'lnvloeden. 

Veel prostituees die met hUlpvragen rondlopen, bereiken de hulpverlening 
niet of waarderen de hUlpverlening laag. Hulpverleners die hier iets aan 
willen doen nodigen we d.m.v. deze brochure uit om: 

na te gaan in hoeverre het stigma op prostitutie belemmerend werkt op
 
de hulpverlening aan prostituees,
 
stH te staan bij de eigen houding ten aanzien van prostitutie,
 
handvatten die wij aanreiken te bekijken of te gebruiken om effectiever
 
hulp te kunnen ver/enen aan prostituees.
 

N.S.
 
Waar wij het in de brochure hebben over vrouwelijke prostituees, verNijzen
 
wij tevens naar mannen d,e in de prostitutie werker.
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1. Het stigma op prostitutie 

Een s~;gr'1a is een stempel dat werkt als onderdrukkingsmechanisme. Het 
ve'eordeelt mefisen op basis van bepaalde kenmerken, zoals uiterlijk, leef
wijze of beroep. Het wordt gebruikt om rnensen rechten te ontzeggen en 
misbruik van mensen te rechtvaardigen. De onderdrukking van prostituees is 
hiervan een frappant voorbeeld, maar kan niet los worden gezien van andere 
gevolgen van stigmatisering zoa;s seksuele onderdrukki'lg, racisme en ge
weld tegen vrouwen in de hele samenleving, 

Uitspraak prostituee: "Oat heb ik altijd het zwaarste gevonden van het '16k, 

dat de maatschappij or.tkent dat het bestaat en dat er zo:;eel mensen var; 
profiteren. " 1) 

De prostituees die je op het spreekuur kur~t verwachten zuJlen met name 
bang ziJn dat de volgende zaken van het stigrra eer. re! spelen. 

Het gangbare beeld van hoeren taant vrouwen die als kind zijn verwaarloosd 
e') seksueel misbruikt, die frigide zijn, vijandlg staan tegenover mannen en 
latent af openlijk lesbisch zijn. De achterliggende gedachte is steeds dat 
normale vrouwen niet in de prostitutie gaan werken. Selander! ze er tach in, 
dan is dat ged,«ongen. 
Over het algemeen worden zowel het seksuele contact met veel partners als 
het aannemen van geld voor seks aangevoerd als bewijs voar de neurotische 
scheiding die een vrouw aanbrengt tussen seks en liefde, terwijl deze schie
ding bij mannen als gezand wordt beschouwd. 

Het woordenboek3l omschrijft "de prostituee" als voigt: "Een vrouw die haar Ii
chaam tegen betaling beschikbaar stelt voor geslachtsverkeer met iedereen, 
zonder onderseheid." Het verwijst naar "een vrouwelijk persoon die tegen 
betaling heteroseksuele seks en in het bijzonder geslachtsgemeenschap 
aanbiedt en hierbij geen klanten weigert." 
Het werkwoord prostitueren verwijst naar "onlofwaardige activiteiten van een 
prostituee." Een proslituee wordt 20 dus iemand die haar eer verkoopt als 
een minderwaardige handeling, met name geslachtsgemeens~hap, voor 
"vuig gewin" (uit een slechte daad voordeel halen) 



Itspraak hulpverlener: "Mijn eigen inttmiteit, ssksualiteit is zo'n hoag goed, 
that voor mij een maatstsf is hoe afschllwelijk het is als iemand hiermee 

t marchanderen." 2) 

oneerbaarheid van prostituees wordt vaak als besmettelijk beschouwd. 
uwen die geen prostituee zijn worden gewaarschuwd niet met hoeren am 

an en zich niet bezig te houden met prostitutie aJs onderwerp. De defi
van het woord prostituee geeft een vertekend beeld van het hoerenbe

n en ontkent de autonomie van hoeren. 
Ie gevolgen van het stigma hoer zijn: 
Hoeren zijn tweederangs vrouwen waar je geen respect voor hoeft fe 
hebben en waaraan je ongestraft seksuele rechten kunt ontlenen. 
Oat prostituees verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor proble
men die de hele samenleving aangaan. Zoals bijvoorbeeld het gevaar 
van aids, overlast, druggebruik, criminaliteit. 

1, De werkelijkheid 

we ons wat meer verdiepen in de wereld van de prostituees, blijkt het 
ma niet te kloppen met de werkelijkheid. Men denkt dat er in de prostitutie 
n maar vrouwen werken die als kind sexueel misbruikt zijn. Wat men 

'er vergeet is dat er in verhouding net zo'n grote groep niet-prostituees is 
In hun jeugd ook slachtoffer zijn geworden van sexueel misbruik. 

Ifde geldt voor de andere aspecten van het stigma, zoals frigiditeit, 
Itch zijn, en vijandig staan ten opzichte van mannen. Er zijn prostituees 
wie dit zo zal zijn, maar daarmee kan niet gezegd worden dat dit voor 
rostituees zo is. Net zomin als je kunt zeggen dat aile vrouwen op wie 
zaken van toepassing zijn ook in de prostitutie gaan werken. Vaak 

, gedacht dat werken in de prostitutie een gedwongen keuze is. Terwijl 
langrijk is om te begrijpen dat vrouwen op wie deze zaken wei van 
ing zijn, toch vrijwillig kunnen kiezen voor prostitutie. 

ns de definitie uit het woordenboek3) zijn prostituees "vrouwen die 
r onderscheid heteroseksuele geslachtsgemeenschap hebben." De 

Ilk wijst echter uit dat er ook homoprostitutie is, waarin zowel mannen 
rouwen werken die zelf wei of niet homoseksueel zijn. 
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Ook vrouwen worden steeds vaker klant van zowel mannelijke ais vrouwelij
ke prostituees. Tevens is een van de belangrijkste aspecten van het vak d~: 

een ~rostituee haar/zijn klanten kan kiezen en dus ook kan weige~en. 

Uitspraak prostituee: "Ik ',foel me buiten meer ais hoer behandeld dan in de 
club. Buiten wordt niet aan ie ge'.lraagd of ]e iets wei of niet vlift, binnen 
liggen de dingen gewoon duidelijker. Op straat lopen ze in je kont te kmjpen. 
In de club maak ik hoofdzakelijk uft wat er weI en niet gebeur:. Oat is een 
heel prettig gevoe!. Ii< kies klanten ven wie ik denk dat ik ze aankan. I: 1) 

De leuke kanten van het yak worden dcor een p'ostituee, die wij spraken be
schreven. 

"Ik vind werken in de prostitutie leuk omdat..."; 

* ik van mijn hobby mijn vak heb gemaakt .. ik eigen baas ben, zelf uitmaak welke handelingen ik voor welk bedrag 
aanbied .. ik zelf mijn klanten kan selecteren .. lk mijn eigen werk-uren bepaal: avond, nacht of middag .. mijn werk zich goed laat combineren met kinderen, studie en andere 
bezigheden 
ik dezelfde dag mijn inkomsten mee naar huis neem en niet aan het 
eind van de maand .. zelfs wanneer mijn klanten jokken het toch leuk is om te horen hoe 
mooi, lief en intelligent ik ben .. ik het heerlijk vind om me extravagant uit te dossen (verkleden) en me 
machtig voel wanneer ik mij faat zien .. ik heel veeI leer over man/vrouw verhoudingen en daardoor veel mon
diger ben geworden in mijn relaties met mannen .. ik tenminste naar waarde betaald krijg voor de naam (stigma) die ik al 
had .. ik het liefst met mensen werk
 .. er heel veel gelachen wordt in de prostitutie.
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.2. De invloed van het stigma in de hulpverlening 

onze maatschappij zijn mensen opgevoed met het stigma op hoeren. 
'ulpverleners en hoeren dus ook. Uit onderzoek is gebleken dat het door

rken van het stigma dus ook in de hulpverlening terugkomt. Omdat dit 
or hulpverleners op het eerste gezicht moeilijk te herkennen en erkennen 
verduidelijken we dit met enkere voorbeelden. 

Hulpverleners laten het van de client afhangen of het onderwerp prostitutie 
I of niet ter sprake komt. Stigma: prostffufie is een taboe, hier hoar je niet 
r fe pralen. 

sychische motieven die hulpverleners zien komen voort uit het stigma. 
ma: aile prostiluees zijn seksueel misbruikt en maken een neurotische 
iding tussen liefde en seks. 

Verdringing door hulpverleners; hoe het is om zelf prostituee of klant te 
n Stigma: mensen die seks kopen of verkopen zijn minderwaardig. , 
Hufpverleners hebben over het algemeen negatieve associaties bij het 

p. Stigma: een hoer komt uit een crimineel milieu ?f is psychisch ziek. 

praak hulpverlener:"Toen had ik zoiets van 'Moetje dat nu weI doen' toen 
'Ide ik dat mijn eigen waardeoordeel om de hoek kwam kijken. Ik kom uit 

I heel calvinisfisch milieu, waar dat soorl dingen slecht zijn. En het heeft 
:1 moeite gekost om me daar bij aan fe passen. "2) 

mannelijke hulpverleners spelen bovendien de volgende punten een rol. 

rampachtig bij de ral van hulpverlener blijven uit angst voor identificatie 
I hoerenlopers en/of pooiers.Stigma: hoerenlopers en pooiers zijn slecht. 

hUlpverlener kan zich beledigd of verward voelen vanuit schaamte voor 
kse, dit zeker bij traumatische geweldservaringen van de client. Ook 

het moeten onderzoeken van eigen seksuele gevoelens en mechanis
dreigend zijn. Stigma: prostitutie is een vorm van seksueel geweld. 
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2. Beeldvorming 

Voor een goede hulpverlening aan prostituees is het noodzakelijk je eigen t ideeen over prostitutie en seksualiteit kritisch te onderzoeken. Hoewel dit 
voor veel mensen moeilijk is, zal dit weI verrijkend werken. Het stelt je inI staat keuzes van anderen beter te begrijpen. Vanuit dat begrip zal de hulp
verlening aan prostituees verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk zal dit ertoe 
bijdragen dat het stigma vermindert en zal de hUlpverlening ook voor deze 
groep meer toegankelijk worden. Oit hoofdstuk behandelt de beeldvorming 
van de lezer ten aanzien van het beroep prostituee. 

2.1. Een vergelijking 

In plaats van je te dlstanti(§ren van de client zou je jouw werk ook eens met 
dat van de client kunnen vergelijken. Wij hebben hieronder enkele overeenk
cmsten tussen het beroep van hulpverlener en het beroep van prostituee op 
een rijtje gezet. 

Een deef van jezelf blijft buiten je werk.
 
Je hebt klanten die denken dat ze recht op je hebben.
 
Je bent intiem met vreemden voor een karte tijd.
 
De klant moet direct of indirect voor jouw diensten betalen.
 
Een klantenbezoek kan eenmalig zijn of voor langere tijd.
 
Het aanbod van de werker dient aan te sluiten bij de wensen van de
 
klant (hiervoor is onderhandeling nodig).
 
Bij onredelijke eisen van de klant heb je het recht hem/naar door te
 
verwijzen (te weigeren).
 

t 
f 
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2.2. Nadenken over je eigen waarden en normen m.b.t. seksualiteit 

Hulpverleners horen onbevooroordeeld te zijn en respect te tonen aan iedere 
c1i~nt. Omdat hier vanuit de opleiding tot hulpverlener de nadruk op ligt, 
vergeten hulpverleners stil te staan bij hun persoonlijke denkbeelden en 
(voor-) oordelen. 

Juist in aanraking met prostitutje en in contact met prostituees word je ge
dwongen na te denken over je eigen waarden en normen op het gebied van 
seksualiteit. Bewust of onbewust spelen deze altijd een rol in je hulpverle
ning. 

Hier volgen enkele vragen* over prostitutie die daarbij kunnen helpen: 

1. Wat zou je doen als je 's avonds in het tippelgebied van een stad 
door een man gevraagd wordt: "He schat, 9a je mee?" 

a) hem negeren en doorlopeil 
b) vragen: weet je vrouw hiervan? 
c) je dood schrikken 
d) zeggen: dat kost fI.100,= 
e) zeggen: sorry meneer, ik ben op we;) :laar het station 
f ) hem verrot scheldell 
g) hem uit!achen 
h) ... 
, 
2. Wanneer ]e zelf als hoer (m/v) zou gaan werken dan... 
a} ben je wei heellaag gezonken 
b) heb je geen seksuele gevoelens meer 
c) verkoop je je Iichaam 
d) heb je je partner meer dan ooit nodig 
e) verlies jeje zelfrespect 
f) ben je financieel onafhankelijk 
g) kun jeseks en liefde scheiden 
h) ... 

• Bran: lemkje Israels: "Straatprostitutie" 

IS 

3. Wat denk je dat hoeren hebben aan het sekscontact met klan
ten? 

a) geen enkel plezier 
b) afkeer en walgirog 
c) een gevoel van :nacht 
d) Iichame/ijk plez!er 
e) een bron van inkol:lste'1 
f) ... 

4. Wat zeg je tegen een vriend(in) die vertelt dat hij/zij onlangs 
als hoer is gaan werken? 

a) ik weet een goeie psychiater voor je 
b) korn nag maar eens langs als deze aanval voorbij is 
c) hoe bevalt dat 
d) (denken): ben je aan ae drugs 
e) mag ik met je mee 
f) je kan geld van me renen 
g) je kan altijd bij mij terecht 
h) kan ik geld van jou lenen 
i} ... 

Ruilen doen we allemaal. Prostituees ruilen seks voor geld, maar ook andere 
mannen en vrouwen vrijen in ruil voor iets anders; 

om kinderen te krijgen 
voor een romantische vakantienacht 
om de lieve vrede te bewaren 
omdat iedereen het doet 
voor genegenheid 
voor een orgasme 
voor een slaapplaats, als je net je laatste bus hebt gemist 

hMen moet de mensen niet verde/en in lieden met en zonder 
vooroordefen deze laatsten bestaan niet - maar in hen die 
hun 'olooroordelen koesteren en hen die ze v,Iantrouwen." 

Carry van Bruggen, Tirol reisimpressies, 1928. 
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3. Handvatten voor hulpverleners 

In dit hoofdstuk vertalen we de klachten van prostituees in concrete adviezen 
en methodisehe tips voor hulpverleners. 
Wij hebben de klachten gekoppeld aan de methodiek van de 
vrouwenhulpverlening. Wij hebben hiervoor gekozen omdat deze methodiek 
vooral uitgaat van overlevingsstrategieen, dus wat hebben vrouwen en man
nen allemaal al gedaan om te overleven. Het is belangrijk om bij prostituees 
uit te gaan van deze overlevingsstrategieen en deze positief te 
(her)waarderen omdat hier hun krachten liggen. Ze zijn te hanteren bij vrou
wen en mannen. 

3.1 Handvatten 

Voor een groot deel zullen onderstaande handvatten aansluiten bij je dage
lijkse hulpverlening. Oit benadrukt nogmaals dat voor prostituees met een 
probleem dezelfde uitgangspunten gelden als voor iedere andere klient. En 
daarom ook door reguliere hulpverleners geholpe,n kunnen worden. 

Als je vermoed dat je client prostituee is, is het goed deze vermoedens uit te 
spreken. Aan de prostituee laat je hiermee zien dat het onderwerp niet ver
meden hoeft te worden. Als hulpverlener kun je in de intake inventariseren of 
de hulpvraag te maken heeft met het beroep en of het relevant is hierover te 
praten. 

Ongeacht de hulpvraag zijn de va/gende uitgangspunten be/angriik: 

Doorgaans maakt een prostituee een sterke zelfbewuste indruk, maar haar 
elfwaardering kan laag zijn. Door de negatieve beeldvorming over prostitutie 

heeft ze vaak een zelfbewuste houding. Voor zichzelf opkomen, nee kunnen 
zeggen en problemen zelf oplossen zijn talenten die prostituees ontwikkeld 
hebben in hun beroep. Soms kun je daarom ten onrechte concluderen dat ze 
alles zelf kunnen oplossen. 

12 

Er zijn eehter vaak psychosociale en praktische p:oblemen waar de hulpvef 
lener wei cp in kan ga.l1. 
Hiervoor moel een aangepaste marier gevonden worden. Je moet ervoc 
waken de client niet te benaderen van:.Jil een superieure positie. Wees nie 
oang om je eigen slandpunt over prostitutie te verwcorden. Geef ook aal 
vanuit weike positie je hulp verleent. Hanteer de hUlpverlening als leerproces 
Rieht deze op het ontwikkelen van die kernis, vaardigheden, inzictiten el 
motieven die een prostituee nodig heeft in haar beroep en daarbuiten. 
Maak aa:1 het begin va" de hulpverlening duidelijk dal de privacy van dl 
prostituee beschermd wordt. De hUlpverlener heeft een geheimhoudings 
plicht. Als een prostilLee onlevreden is heeft zij het recht om een klachlen 
procedure fe starten. 
leder mens heeft z'r. eigen waarden en normen, ook op het gebied val 
prostitutie. Is het In jouw ogen geen normaal beroep dan kan nierr.and va; 
jou verwachten dat je je waarden en normen verandert ten gunste van d~ 
client. Net zo min als dat jlj jouw waarden en normen kunt opdringen aan dE 
client. Respect hebben en tonen kan, zonder dat je dez.elfde waarden er 
normen hebt. 
Ben je om wal veor reden dar. ook (reJigie, cultuur e.d.) niet in staat om dE 
prostit:.Jee te ondersteunen, verwijs dan door naar iemand die dit wei kan 
Ook nee zeggen om wat voor reden dan ook kan belangrijk zijn. Het is nie 
sleshl om onvermogend te zijn, wei om je onvermogen te ontkennen. 

Ontdek de krachten en talenten. 
Wat heeft Ele client allemaal al gedaan em Ie kunnen overleven. Wat zijr 
haar sterke kanten? Deze sterke kanten moeten benadrukt, ondersteund er 
verder ontwikkeld worden. Welke keuzes heeft ze in haar leven gemaakt er 
waardeer dez.e keuzes. Onderzoek samen met de client hoe zij keuzes 
maakt en gebruik dit als ingang om het probleemoplossend vermogen te 
vergroten. 
Je kunt aan het begin van de hulpverlening aansturen op het ontwikkelen van 
een positieve houding, op het ontwikkelen van krachten en talenten. Dit heefl 
een reehtstreekse invloed op de zelfwaardering van de prostituee. 
Prostituees zijn de deskundigen op het gebied van prostilutie. Stimuleer ze 
om deze deskundigheid te gebruiken in bijvoorbeeld het oprichten van een 
zelfhulpgroep. 
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Heeft de huWvraag te maken met het beroep. let dan op de yolgende 
aspecten: 

Belangrijk zijn vragen die zieht bieden op de persoon en haar situatie, zoals: 
- Welke positie neemt zij in op de volgende gebieden; 

de inkomenssituatie, het beheer ervan: belastingen, eigen onder 
neming, financieel (on) afhankelijk, uitgavepatroon. 
de verdeling var: de huishoudelijke arbeid en betaalde arbeid: 
onderhoudt de prostituee een gezin en hoe combineert ze dit. 
de huisvestingssituatie: werkt ze in haar woonplaats of juist niel. 
de dagelijkse bezigheden: werktijden in combir.atie met andere 
ac1iviteiten, zoals by. hobby's. 
de sociale relaties buiten het prostitutiecircuit: invloed hiervan op 
de persoon. hoe gewoon is haar beroep voor haarzelf en haar 
omgeving. 
de gezondheid: beroepsklachten, zoals rugklachten, bekkenk
lachten e.d., velWerking van geweldservaringen in het werk. 
arbeidsomstandigheden: veilige werkplek, omgang met collega's, 
hygiene, hulpmogelijkheden bij gevaarlijke situaties 
arbeidsverleden: welke kwaliteitenheeft ze binnen de prostitutie 
ontwikkeld en hoe kunnen deze gebruikt worden in andere werk
soonen. 
partnerrelatie. sociaal, economisch en seksueel 

- Welke aspecten belemmeren haar in haar handelingsvermogen en welke 
versterken juist haar zelfstandigheid. 

- Hoe is haar zelfv'Iaardering m.b.t. haar beroep: Wat heeft ze als jong meisje 
(thuis, op school) geleerd over prostitutie en in hoeverre bepaald dit haar 
houding t.a.v. het werken in de prostitutie? 

- Op welke rechten kan ze een beroep doen?
 
- Welke veranderingen wenst ze en in hoeverre zijn die haalbaar?
 
- Welke hulpbronnen kan ze aanboren? .
 
- Welke capaciteiten en interesses van haarzelf ziet ze over het hoofd.
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Denk niet hoofdzakelijk aan seksue/e prob/emen, maar negeer het 01 
derwerp ook niet. 

Uit onderzoek blijkt dat huJpverleners vaak geneigd zijn am 'de probleme 
van prostituees in het licht van 'seksualiteit te zien. 

Uitspraak prostituee: 
"Er stand op mijn formulierlje dat we over seksualiteit moesten praten. Ma, 
mijn seksualiteit ;s prima in orde, daar hoefje n;el over fe gaan prutfelen. "4) 

Aan de andere kant zijn hulpverleners ook geneigd de seksualiteit te nege 
ren. Ga na in hoeverre de hulpvraag te maken heeft met haar beroep en hac 
seksualiteit. Dit bepaalt of hierover gepraat moet worden of niet. 

Hou de hu/pvraag van de client centraal. 

Je werkt ten bate van de cJj~nt met haar hulpvraag. De keuzevrijheid van d 
cli~nt staat centraal. Het accent Iigt op haar proces van zoeken en vinde 
van oplossingen vaor haar situatie. Betutteling is uit den boze. Ondersteu 
haar bij het versterken van haar positie en eventuele houdingsveranderin~ 
Jouw kennis over maatschappelijke omstandigheden kan gekappeld worde 
aan de kennis van de cli~nt over haar individuele biografie, 
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Nawoord 

Als schrijvers van deze brochure, willen we de lezer meegeven dat het niet 
nkel noodzakelijk maar ook waardevol en interessant is om je als hulpverle

ner in dit onderwerp te verdiepen. We hebben zelf gemerkt hoe moeilijk het is 
om uit te leggen wat prostitutie nu eigenlijk echt inhoudt. Dus naast de nega
tieve, ook de positieve aspecten te laten zien. We zijn weinig mensen tegen 

ekomen die open stonden voor de positieve kanten van het vak. 
We hopen dat je door deze brochure bent gaan nadenken over je eigen 
normen en waarden op het gebied van seks en prostitutie. De vragen van 
bladzijde acht hebben we aan een groep toekomstige maatschappelijk wer
kers voorgelegd. Enkele van hen reageerden bijvoorbeeld met: "Ik vind 
prostituees laag gezonken, maar ben ervan overtuigd dat dit niet meespeelt 
in mijn hulpverlening." Of: "Je gaal zoiets toch niet doen als je een HBO
diploma hebt, dan ga je toch werk zoeken!" In het begin probeerden we 
ledere keer fanatiek deze uitspraken Ie weerleggen. Er overviel ons steeds 
een gevoel van machteloosheid als we weer op een muur van onbegrip 

tuitten. Het werd ons duidelijk dat je mensen niet in tien minuten met hun 
tigmatiserende denkbeelden kunt confronteren. Het proces dat wij hebben 

doorgemaakt is niet over te brengen, omdat veel mensen er niet voor open
taan. Dus moet het voor een prostituee al helemaal moeilijk zijn om begrip 

te vinden voor haar bestaan. 
nkele jaren geleden leek het er even op dat het bordeelverbod in Nederland 
ou verdwijnen en prostitutiebedrijven gelegaliseerd zouden worden. Zover is 

het echter nog steeds niet. Minstens zo belangrijk is een mentaliteitsverande
ring ten opzichte van prostitutie door de maatschappij. Hulpverleners kunnen 
hier hun bijdrage aan leveren door zich bewuster met het onderwerp bezig te 
houden en prostitutie Ie accepteren als een beroep als ieder ander en prosti
tuees te respecteren. Ondanks dat de hulpverlening over het algemeen nog 
niet zover is, kun je als individuele hulpverlener interesse en motivatie onder 
collega's verbreden. Ga in discussie met collega's! 
Ooze verzorgingsstaat pretendeert voor iedereen toegankelijk te zijn, toch 
blijkt dat dit helaas niet voor iedereen zo is. Voorlopig zal veldwerk hard 
nodig zijn om deze doelgroep te bereiken. Prostituees vormen slechts een 
van de vele gestigmatiseerde groepen, die nog een lange weg te gaan heb
ben. 
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