In de loop van dit jaar zullen aile prostitutiebe
drijven worden gelegaliseerd. Dit betekent dat
er allerlei instanties de bedrijven komen binnen
lopen om te controleren of het bedrijf zich aan
de gemaakte afspraken houdt.
Een van die afspraken is dat de bedrijven moe
ten vaststellen of de sekswerker 18 jaar is en/of
een legale werk-/verblijfsvergunning bezit.
Veel sekswerkers vinden het vervelend hun pas
poort aan de exploitant en/of controleur te to
nen. Het spreekt vanzelf dat zwart werken :
een legaal bedrijf niet meer mogelijk is in de
toekomst.
Prosex is een initiatief van de Rode Draad en de
FNV Dienstenbond. Zij voorspellen een grote
chaos indien er niets geregeld wordt. De beste
mogelijkheid om dit te doen is om sekswerkers
in iedere werkvorm (raam. club. prive enz.) te
organiseren. Gezamenlijk kunnen we een aantal
diensten organiseren om te komen tot een
bet~re rechtspositie van sekswerkers.
Het doel van Prosex is:
- professionaliteit van de sexuele dienstverlening
bevorderen;
- Zelfstandigheid door het bieden van servic
training. belangenbehartiging m.b.t. het voeren
van een gezonde. zelfstandige. professionele
beroepspraktijk te bevorderen.
Prosex heeh verschillende dienstenpakketten
ontwikkeld die aansluiten bij jouw persoonlijke
behoeften. Je kunt je aansluiten door een basis
pakket te kopen. Dit kun je eventueel uitbrei
den door hier andere pakketten aan toe te
voegen.

Wat kost dat?
I.
2.
3.
4.
5.

Basis pakket
Pluspakket I
Pluspakket 2
Pluspakket 3
Extra pakket

f 75.- p.m.
f 125.- p.m.
rekening op maat
rekening op maat
rekening op maat

Wat koop je ervoor?

zelfstandig willen blijven. maar hun boekt
willen uitbesteden. maar zelf zorg drager
het betalen van belasting. premies etc.

3. Pluspakket 2 Free-lancer

- Uitbesteden van boekhouding en admin
zoals in pluspakket I.
- Financieel beheer: Prosex zorgt voor d
dracht van belasting, premies etc. De se~
ker krijgt hier regelmatig een overzicht v

. Basis pakket
- legale registratie: Wanneer je je aansluit bij
Prosex moet je je legitimeren en krijg je een
persoonlijk pasje waarop enkel een registratie
nummer vermeld is. Dit geldt als legitimatiebe
wijs op de werkplek.
- Informatie en advies: Een dagelijks telefonisch
spreekuur en een maandelijkse nieuwsbrief
houden je up to date.
- Medische controle: Vier maal per jaar kun je
gebruik maken van een bedrijfsarts waardoor je
bijvoorbeeld de c1ubarts kunt weigeren.
- Training en scholing: Beginnende sekswerkers
krijgen persoonlijke begeleiding op maat. Meer
ervaren sekswerkers kunnen trainingen volgen
waarin zij zich kunnen specialiseren bijvoorbeeld
SM. gehandicapten etc.
• Belangenbehartiging: Prosex gaat onderhande
len met belastingdiensten. overheden. vertegen
woordigers van exploitanten. verzekerings
maatschappijen en leveranciers. We proberen te
komen tot goede voorzieningen tegen een zo
redelijk mogelijke prijs en een sterke rechts
positie voor sekswerkers.

2. Pluspakket 1 Zelfstandig ondernemer
- Uitbesteden van boekhouding en administratie: '
Dit pakket is bedoeld voor sekswerkers die

4. Pluspakket 3 Uitzendkracht
- Uitbesteden van boekhouding en admin
zoals in pluspakket I.
- Financieel beheer: zoals in pakket 2
- Uitzenden naar bedrijven; hier fungeert
als uitzendbureau en bemiddelt tussen bE
en jouw wensen als sekswerker.

5. Extra pakket
- Ziektekostenverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Sparen voor de "oude dag" via een Pen:
verzekering etc. of voor investeringen in
nieuwe carriere.

Het Prosex principe:
Basis pakket

l
ilat je op de mailinglijst zetten van Prosex dan
ntvang je aile laatste nieuwtjes. Jij zult dan ook
e eerste zijn die weet wanneer Prosex haar
akketten gaat aanbieden.
~

kunt bellen met: 06 - 32023060 (Igpm)

f een briefkaartje sturen naar:
:ichting Prosex
Dstbus 16422
JOI RM Amsterdam
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an deze folder kunnen geen rechten worden ont
end!

