


ne 5-work is een magazine voor 

sekswerkers, een uitgave van 
~;s~n stichting De Rode Draad 
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DE '/1l9DE DRAAD 
N E D E R L A N D 

Voorwoord 
De com p limentjes vlogen ons om de oren 

oen de eerste S-work uitkwam. 'Wat ziet 

ie er mooi uit' 'Eindelijk een b lad voor 

ons.' ' Ik herken veel van de verhalen.' 

En toen kwam de vraag: 'Wanneer komt 

het volgende nummer?' Daar hadden we 

eerst geen antwoord op. Ook bij ons 

groeit de subsidie niet aan de bomen. 

Maa r gelukkig, met steun van met name 

de gemeente Amsterdam en ook dankzij 

onze adverteerders, is hier dan toch: 

S-work nummer twee. 

et weer veel herkenbare verha len, die je 

aëen glimlachen en die je aan het denken 

:e:-ren. Met informatie over waar je terecht 
__ ,als je hulp nodig hebt of als je je 

e en op een ander spoor wilt zetten. Met 

een quiz over veiligheid en natuurlijk met 

~-ze onvolprezen horoscoop. 

a 201 2 is het voortbestaan van 

:)e ~ode Draad weer onzeker. 

aar onze passie en bevlogenheid 

:: en in ieder geval. 

ee o lezier met S-work en graag tot ziens! 

- e andra van Dijk 
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Waargebeurd 

Het 
verraad 

van 
Cleopatra 

telefoontje naar De Rode Draad 
Ik heb een beetje rare vraag. Ik zit 
nu drie jaar in de prostitutie en 
heb bes loten om met mijn 
partner een kind te maken. 
Daarom wil ik stoppen met de pil. 
Moet ik tegelijk met de pil ook 
stoppen met de prostitutie? 

Metje zat met haar partner te 
eten in een restaurant, toen een 
tafeltje verderop een klant van 
haar samen met zijn vrouw plaats 
nam. Ze vermeed hem aan te kij
ken, maar haar hondje Cleopatra 
had hem herkend en holde met 
een vrolijk welkomstblaf)e op hem 
af. Metje schaamde zich dood en 
haalde haar hondje terug, 
mompelend dat de man op haar 
vader leek. De vrouw van de man 
keek haar echter spottend aan en 
zei: 'Ik dacht dat honden op geur 
afgingen'. En ze siste 'Maak dat je 
wegkomt met die kuttenlikker van 
je, temeier'. 
Op de foto: Cleopatra 



helpdesk 
Als je vragen hebt over het werk, jouw rechten, de belastingen, of iets anders dat met 
sekswerk te maken heeft, neem dan contact op met onze helpdesk. Als je problemen hebt, 
bijvoorbeeld met huisvesting of schulden, kunnen we je doorverwijzen. Wil je het vak uit? Dan 
brengen wij je met de juiste persoon of organisatie in contact . Kom je gedwongen werken, 
uitbuiting of mensenhandel tegen, meld dit dan bij ons. Dat kan ook anoniem. 

Je kunt ons bellen : 020- 624 33 66 en mailen: info@rodedraad.nl Dat kan in diverse talen: 
Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Russisch, Roemeens, Hongaars en Thais. Op onze website 
www.rodedraad.nl vind je veel informatie. 

wij zoeken je op 
Onze veldwerkers bezoeken sekswerkers op hun werkplek. Niet alleen in Amsterdam, maar in 
heel Nederland. Sekswerkers kunnen ons dan hun vragen stellen. Wij delen informatie
materiaal uit en ook ons eigen tijdschrift S-work. Misschien heb jij deS-workwel net op die 
manier van ons gekregen. 

wat doen we nog meer 
~ Doordat we overal in het land komen en veel sekswerkers spreken, zijn we goed op 

de hoogte van de situatie in de seksbranche. 
~ Deze kennis gebruiken we in gesprekken met onder meer gezondheidsorganisaties, 

gemeenten, en de landelijke politiek. Hierbij zetten wij de verbetering van de positie 
van sekswerkers centraal. 

~ Als we horen dat er ergens misstanden zijn, geven we dat door aan instanties die 
daar iets aan kunnen doen. Hierbij bewaken wij altijd de privacy van de betrokkenen. 

~ De Rode Draad geeft voorlichting aan organisaties en overheden die vanuit hun 
beroep met sekswerkers te maken hebben. 

~ De laatste nieuwtjes zetten we op Twitter: twitter.com/sekswerk 

Stichting De Rode Draad 
Kloveniersburgwal 47 
1011 JX Amsterdam 
Tel. 020- 624 33 66 
info@rodedraad.nl 
www.rodedraad.nl 
www.twitter.com/sekswerk 
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Het kantoor waar uw 
belangen sinds het 
kalenderjaar 2000 

staan 

Waargebeurd 

een H«JJie dood 
Tommy Tom hield van brandende 
kaarsen en heet kaarsvet op zijn 

eikel. Ik moest ook altijd met een 
sigarettenaansteker zijn borsthaar 

afbranden. Hij hield van pijn. Tommy 
Tom was directeur van een bedrijf in 
de buurt. Een paar van mijn klanten 

werkten ook in dat bedrijf. Zij 
' hadden geen hoge pet van hem op, 

ze vonden hem een dictator. Op een 
maandagmorgen om een uur of elf 
stond een van zijn werknemers op 

de stoep. 'Moet jij niet werken', 
vroeg ik. 'Nee', zei hij, 'we hebben 

vrij. Onze baas Tom is overleden.' Ik 
schrok: 'wat is er gebeurd?' De man 
vertelde: 'Hij was op safari in Afrika 

en heeft een helicopterongeluk 
gehad. Hij is levend verbrand.' Ik 

.J kon me nog net inhouden, maar had 
bijna gezegd: 'Wat een mooie dood 

voor Tommy Tom.' 

advertentie 

Een mooie website? 
Bereikbaar zijn voor 

je klanten via een 
beveiligde site? 

Ook op de 
• DAVDIGITAL.COM Smartphone? 

Tekst 
Beeld 
Illustraties 
Webcam 
Winkel 
Smartphone 
I pad 

Dat kan . 

Wij zijn betrouwbaar 
en bieden je 30 jaar 

ervaring. 

020 6207647 
Fenna Westerdiep 

Hansje Verbeek 

www.davdigital.com 

organisaties over 
de hele wereld 
Wil je in contact komen met een 
organisatie die hulp en informatie geeft 
aan sekswerkers? Van de Nederlandse 
organisaties staat een lijst in deze S
work. Een lijst met organisaties over de 
hele wereld vind je op onze website 
www.rodedraad.nl/adressen. 

Het zijn organisaties zowel binnen als 
buiten Europa. 

Vermeld staat hun contactgegevens, en 
ook kort wat hun doel is en wat ze je 
te bieden hebben. 



advertentie advertentie 

Administratiekantoor 
Winter 

Wij bieden sekswerkers: 
• voeren van uw volledige 

administratie 
• verzorgen van uw aangiftes 

inkomstenbelasting en 
omzetbelasting 

• geven van adviezen 

Bel of mail voor meer informatie 
H.J. Winter 
072-5069089 
06-12458904 
h.j.winter@quicknet.nl 



Migratiecriminaliteit, een ander woord 

voor mensenhandel, zit in het pakket van 

de Vreemdelingenpolitie. 

De afdeling Vreemdelingenpolitie vormt 

in onze regio, samen met de jeugd- en 

Zedenpolitie het Prostitutie Controle 

Team. Dit team voert controles uit in de 

prostitutiebedrijven met een vergunning. 

In onze regio zijn dat zeven bedrijven. 

Deze worden zes keer per jaar gecontro

leerd. Dat is zo afgesproken in het lande

lijke beleid. 

Watdoet 
de politie 

tegen 
mensen
handel? 

Rob (53), chef Vreemdelingenpolitie 
regio Hollands-Midden (Leiden-Gouda 

e.o.) geeft ons graag uitleg. 

Alle medewerkers van het Prostitutie Controle 
Team hebben een speciale cu rsus in omgangs
technieken gevolgd . Omdat we het belangrijk 
vinden om goed om te gaan met sekswerkers en 
exploitanten . Ook is het landel ijk voorgeschre
ven. 

We controleren ook o6-nummers op internet. 
Een politieman kan zich daarbij voordoen als 

8 5-Work 

klant, maa r mag niet zelf vragen na a' , • ~ 
beeld) een minderjarig me isje, want dan ·s-e: 
uitlokking. Ook gaan we naa r Tha ise en Ch "n ese 
massagesalons, maar ook daar moeten v e 
oppassen dat we niet aan uitlokking doe n. 

We proberen altijd uit te vinden hoe vrijwi llig 
een vrouw aan het werk is. We geven haar oo k 
altijd een telefoonnummer, zodat ze ons kan 
bellen . Als er sprake is van uitbuiting (bijvoor
beeld omdat je een deel of al je in komsten moet 
afstaan) of werken onder dwang (b ijvoorbeeld 
omd at iemand andersjouw paspoort in zij n bez it 
heeft), ka n je een beroep doen op de Bg -regel ing. 
je hebt dan dri e maanden beden kti j d of je 
aan gi fte wil doen tegen je uitbuite r. Er wordt 
opvan g, uitkering en indien nodig , medisc he 
hulp ge regeld. Als j e besluit om mee te werken 
aan de ops poring en vervolging van de verdach 
ten , krijg je een tijdelijke verb l ijfsve rgunn in g. 
Daarmee krijg je ook het recht om in Ned erland 
te we rken. Het maakt niet uit of de verdachte 
uite inde lijk wordt veroordeeld, je kunt als EU
burger niet worden uitgezet. Wel houden 
uitke ring en opvang op aan het einde van het 
traject. 

Het bl ijft frustrere nd da er toch nog poo iers 
rondh angen. Voora 'n de raamgeb ieden zie je ze . 
Ma ar we kunnen ze niet zomaar oppakken . Er 
moete n wel bewijzen zijn en het is veel werk om 
die te verzamelen . Daarb ij is het niet altijd nodi g 
dat een sekswerker aangifte doet. Als bewij s 
kunnen ook een aantal feiten op el kaar gest a
pe ld worden, ma ar met een aangifte wordt het 
bewijs wel sterker. 

Ik wil benadrukken dat je de politie echt kunt ver
trouwen. Er kan wel eens een 'rotte appel' tussen 
zitten, maar in Nederland is de politie niet corrupt. 
Wij willen je graag helpen. De aanpak van dwang en 
uitbuiting in de prostitutie heeft bij ons hoge priori
teit. ledere regio heeft gespecialiseerde medewer
kers die een training hebben gevolgd, vraag daar 
naar. Ook als het niet over jezelf gaat, maar over 
iemand anders, kom het ons vertellen! 

Ook De Rode Draad wil onderstrepen dat de 
politie hier deugt. Geloof het niet als je pooier zegt 
dat de politie in Nederland niet te vertrouwen is, 
zoals (waarschijnlijk) in je thuisland. Hier is dat 
niet zo. Maak gebruik uan de politie als je de 
situatie niet meer aan kan. je kunt bij elk politie
bureau binnenstappen. 



cijfers 2011 
De politie heeft in 2011 zo'n goo zaken onderzocht, 
die te maken hadden met mensenhandel of uitbui
ting. De meeste speelden in de se ksb ranche . Er kwa
men ruim 260 zaken voor de rechtbank. Bij 58% 
kwam het tot een ve roo rde li ng. Doo rdat de politie 
beter omgaat met se kswerkers zijn tegenwoordig 
meer slachtoffers bereid om een verkla ri ng af te leg
gen . Hun aantal is gestegen vans% naar 35%. 

Vrouwen , ook niet-Nederlandse slachtoffers, kunnen 
recht hebben op een schadevergoeding, via het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven . Dat is ook mogelijk 
als uiteindelijk niemand wordt veroordeeld. Vrouwen 
kunnen als slachtoffer in het proces van de dader(s) 
een vergoeding eisen voor geleden immateriële 
schade en voor de inkomsten die ze moesten afstaan . 

Ruim 260 zaken 

5 x kans 
op 

een gratis 
boek 

58% 
veroordeeld 

~ 



·----------------, 
Boeken over sekswerk 1 
tekst: boekenwurm 

Over vrouwelijke sekswerkers zijn boeken vol geschreven. 
Een van onze favorieten is Een Schitterend Gebrek van Arthur Japin. 
De schrijver kwam trouwens voor informatie naar De Rode 
Draad. Het boek gaat over een Italiaanse in de achttiende eeuw, 
die in Amsterdam in de prostitutie gaat werken en een reputatie 
opbouwt als mysterieuze vrouw, omdat ze haar gezicht altijd 
bedekt met een sluier. Weduwe voor één jaar van John lrving speelt 
zich ook af in Amsterdam, maar dan in de twintigste eeuw. Ook 
deze schrijver heeft bij De Rode Draad zijn licht opgestoken 
over het wel en wee op de Wallen. In een van de hoofdpersonen, 
agent Harry Hoekstra, herkennen wij voormalig wijkagent Flip 
de Fluiter. 

Heel dik, maar een boek dat je toch in een adem uitleest is 
lelieblank Scharlakenrood van Michel Faber over een jonge intelli
gente prostituee in het negentiende eeuwse Londen. Lees je 
graag een klassieke tranentrekker, dan is Keetje Tippel van Neel 
Doft je boek. Het zou autobiografisch zijn, maar zeker weten 
doen we dat niet. Keetje werd door haar moeder tot tippelen 
gedwongen. Het boek loopt goed af, net als de film die naar het 
boek werd gemaakt door Paul Verhoeven. 

Een moderne klassieker, 11 minuten van Paolo Coelho, is een 
roman over een vrouw die onder dwang in de prostitutie werkt, 
maar daaraan weet te ontkomen. De hoofdpersoon wordt niet 
zielig voorgesteld, maar als een sterke vrouw. Hoe realistisch het 
is? Bepaal dat zelf maar. Wij weten dat een paar vrouwen die het 
zelf hebben meegemaakt, dit boek hebben verslonden. Een van 
de weinige romans waarin een mannelijke sekswerker op een 
aanvaardbare wijze wordt geportretteerd is 0 an S 
v· R lig ay. 

Wil je je klanten imponeren? Leg dan de volgende 
klassiekers op je bedtafeltje: Schuld en Boete van Dostojevski, Na na 
van Emile Zola en Vrouw van Rome van Moravia. 

Waar zou de literatuur zijn 
zonder de prostitutie? 

Zonder jullie? 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je als man in 
vrouwenkleren achter het raam begint? Hoe is het om in 
Antwerpen en in Groningen achter het raam te werken? Hoe 
kijkt Bas terug op zijn beginjaren toen hij in boysclubs 

~~r]<_t~? _C~i~ P3_g_i~~-~~ ~.!1- ~.1 ) ____________________________ _ 

Paul van Gelder 
'Ik ben wel mezelf maar ik ben mezelf ook niet' Een 
dwarse kijk op gender, diversiteit en seksuele 
zelfbepaling. 
Uitgeverij De Graaff 
€ 22,50 
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Wanneer er ·man· in je paspoort staat. kun 
je in Nederland niet overal achter het raam 
werken . Bij de raamboten langs het 
Zandpad in Utrecht zijn alleen vrouwen 
toegestaan. Ook in de Haagse Doublet
straat maak je als man weinig kans. De 
exploitanten willen er niet aan. De meeste 
smaken zijn mogelijk in de Haagse 
Geleenstraat op de Amsterdamse wallen 
en in Antwerpen. Daar zijn speciale plek
ken voor travo's (mannelijke travestieten). 
Ook transgenders (mannen die zich vrouw 
voelen en als vrouw willen leven) kunnen 
hier terecht. 

Voor de klanten blijkt een travestiet soms 
ook wennen. Dat merkte Bas toen hij 
besloot om naar Groningen te gaan. 
'Ik had van tevoren gebeld of het kon. Ze 
wilden eerst aan de meisjes vragen wat ze 
vonden van een man achter het raam. Die 
vonden het geen probleem. Dus ik vertrok 
naar Groningen. Ik kreeg een mooi raam. 
achter in de straat. Dus zo ver mogelijk. 
Maar wat ik daar van mannen niet alle
maal naar m'n hoofd kreeg. Spugen tegen 
m'n raam. Bedreigingen.' 

I 

Hoe is het om als travestiet achter het raam 
te werken? Is er veel verschil met vrouwen of 
juist niet? Paul van Gelder lveldwerker bij 
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Shop Den Haag) raakte in gesprek met Bas 
131). die als Nathalya in de Haagse 
Geleenstraat werkt. Hij schreef over zijn 
gesprekken met Bas een boek lzie pag.ll). 



Bas is naar de verhuurder gestapt en 
kreeg toen een raam aan het begin van de 
straat. bij het verhuurkantoor. Daar is de 
straat smaller. veiliger en bovendien 
gezelliger. 
Over het verschil met vrouwen zegt Bas: 
"Je verleent allebei een dienst op seksge
bied. Dat is hetzelfde. De wensen van 
klanten zijn uiteraard wel 

verschillend. Het is hoe dan ook al een 
groot verschil of een klant naar een meisje 
gaat of naar een travestiet. Klanten weten 
dat ze bij een travestiet iets extra·s krijgen. 
Die mannen komen voor iets heel speci
fieks. Dus voor de klanten is er een groot 
verschil. Maar voor ons? Of je nu als 
jongen of als meisje achter het raam 
werkt. het blijft natuurlijk hetzelfde.' 
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h p t v a k u t h e t v a k u t 

Victoria heeft de stap net gezet 

Victoria komt uit Rusland en is een goed
verzorgde vrouw van 54, al zou je haar die 
leeftijd niet geven. Ze trouwde bijna twintig jaar 
geleden met een Nederlander en kreeg een 
Nederlands paspoort. Na vijf jaar liep het 
huwelijk stuk en vroeg ze een uitkering aan. Die 
kreeg ze niet. Wel moest ze werken in de 
tuinbouw en paprika's sorteren. Ze vond het er 
vreselijk. Toen ze een advertentie zag waarin 

vrouwen werden gevraagd voor een highclass 
escortbureau, was haar keuze snel 

gemaakt. 

Victoria: 'Na twee maanden 
ontmoette ik via m'n werk een oudere 
Japanse zakenman, die me onderhield, 
op voorwaarde dat ik stopte met werken. 
Elke twee maanden kwam hij over. Ook 
beloofde hij een zaak voor me te kopen. 
Maar daar kwam het helaas niet van, na 
twee jaar zette hij er een punt achter. 
Het escortbureau nam me niet terug: ze 
hadden toch gewaarschuwd niet met 
klanten in zee te gaan!' 

Ze ging werken bij een chique club in de 
hoofdstad. Al snel ontmoette ze daar een 
Amerikaan , die met haar wilde trouwen . Hij 
moest nog wel scheiden. In de tussentijd 
stuurde hij steeds vliegtickets om samen op 
vakantie te gaan. 'Ik geloof in de liefde' 
lacht Victoria en ze laat foto na foto zien. 
Las Vegas, Niagara watervallen, New York: 
overal is ze met hem geweest. Toen de 
scheiding er eenmaal door was, belandde 
hij in een depressie. Op een gegeven 
moment hoorde ze niets meer van hem. 
Ook Victoria werd depressief. Ze had geen 
geld meer, verloor haar huis, en raakte aan 
de kalmeringsmiddelen . 

illustraties: Petra Urbon 
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De chique club nam haar niet terug. Er volg
de een rondgang bij diverse clubs, elke keer 
minder chique. Ze verdiende steeds minder 
en was ook niet meer zo blij . Toen De Rode 
Draad enkele maanden geleden op haar 
werkplek langskwam, greep ze haar kans 
en zette ze de stap naar een ander leven. 
Het Prostitutie Maatschappelijk Werk hielp 
haar met huisvesting en een uitkering. Daar 
moest ze bijna drie maanden op wachten , 
maar nu krijgt ze toch een voorschot. 
'Kijk maar' , zegt ze en ze laat de brief zien. 
Financieel heeft ze het nu zo zwaar, dat ze 
het bijna wil opgeven. Ook omdat ze nog 
schulden heeft. 

Victoria moet twintig uur per week actief zijn 
om de uitkering te behouden. 'Het liefst zou 
ik in de kinderopvang werken. Maar ik ben 
bang dat mijn Nederlands niet goed genoeg 
is. De uitkerende instantie had trouwens 
bedacht dat een massagesalon wel iets 
voor mij was. Mijn plan is nu om het 
diploma Sociale Hygiëne te halen. Dan kan 
ik als bedrijfsmanager aan de slag bij een 
keten van clubs. Ik heb al een toezegging. 
Hopelijk vind ik dan ook weer een lieve 
man .. . ' 



h e t v a k u i t h e t v a k u t 

Temya droomt van een andere baan 

Temya (32) komt uit Roemenië, is nu tien jaar hier 
en spreekt zeer goed Nederlands. 'Ik had een 
hard leven in Roemenië. Ik groeide op met zeven 

broers en met ouders van wie ik niet snap 
waarom ze ooit bij elkaar waren gekomen. 
Toen ik elf was, lieten ze ons in de steek 

en moest ik voor mijn vier jongste broers 
zorgen. Op mijn achttiende wilde ik weg 
om een beter leven voor ons op te 
bouwen. Nadat het me gelukt was om 
mijn broers in een weeshuis te plaat

sen, vertrok ik naar Cyprus. Er was mij 
werk beloofd als stripper, maar ik kwam 
in de prostitutie terecht. Ik bleef er een 
half jaar.' 

'Twee 
jaar later hielp 

iemand me om 
naar Nederland 

te komen (toen 
moest je nog een 

visum hebben). Ik 
moest hem één jaar 
de helft van mijn 
verdiensten 

betalen. Ik werkte eerst op de tippelzone en 
daarna voor een escort-bureau. Door een 
relatie met een Nederlander kreeg ik een 
verblijfsvergunning. Maar die relatie heeft 
niet lang geduurd en ik moest weer gaan 
werken. Omdat Roemenen en Bulgaren 
geen werkrecht hadden, werd ik zzp'er en 
ging ik achter het raam werken. Ik kreeg 
een tijdelijke ID-kaart van de IND. Achterop 
de kaart stond: 'zelfstandige prostituee'. 
Ik durfde hem nauwelijks te laten zien. Een 
jaar later kreeg ik een andere kaart, waarop 
gewoon 'zelfstandige zonder personeel' 
stond. ' 

Toen kwam een van haar broers hierheen 
en roofde haar hele huis leeg. Later kwam 
een andere broer naar Nederland en teerde 
een tijdlang op haar zak. Temya maakte 
schulden en raakte in een depressie. Maar 
ze krabbelde er weer bovenop en begon 
aan een (privé) opleiding in het toerisme. 
Door ziekte kon ze die helaas niet afmaken. 

Nog steeds werkt Temya achter het raam , 
al wil ze niets liever dan van carrière 
veranderen . Ze weet echter zeker dat ze de 
opleiding gaat afmaken en droomt van een 
baan in de luchtvaart. 'Het leven heeft me 
heel veel pijn gedaan', zegt ze. 'Als ik lach, 
voel ik altijd ook een traan. Maar ik wil niet 
meer huilen ... Ik voel me nu weer sterk en 
zal niet opgeven voor ik mijn droom heb 
waargemaakt en ik helemaal gelukkig ben 
met mijn leven' , voegt ze er trots aan toe. 
Later sms't ze nog: 'Bedankt voor de mooie 
avond. Mogelijk kan ik met mijn verhaal aan 
anderen wat hoop geven.' 
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h P. t v a k u t h e t v a k u t 

Jeanine besloot open kaart te spelen 

Jeanine, een lange blonde oer-Hollandse 
verschijning van 36 jaar, werkte acht jaar in 
de business. Vrijwillig en met plezier. Ze deed 
voornamelijk escort, maar probeerde haar 
geluk ook in diverse clubs. Toen ze wat ouder 
werd en merkte dat de verdiensten begonnen 
terug te lopen, ging ze nadenken over haar 
toekomst. 

Jeanine: 'Een 
vriendin zei me 
dat ik vast 

geschikt zou zijn als 
verpleegkundige in de psychiatrie. Tenslotte 
was ik wel gekke mensen gewend.' Het 
idee sprak Jeanine wel aan. Tijdens de 
opleiding zou ze meteen gaan werken en 
ook meteen salaris ontvangen. Allereerst 
moest ze een leer-werkplek vinden bij een 
instelling en dus solliciteren. 'Ik lag er 
nachten wakker van', vertelt Jeanine. 'Hoe 
verklaarde ik het gat op mijn cv van acht 
jaar werken in de seksbranche? Ik kon niet 
zeggen dat ik thuis was gebleven voor de 
kinderen, want die heb ik niet. Wat moest ik 
doen: open kaart spelen of het verzwijgen? 
Uiteindelijk nam ik een beslissing: ik ging 
voor de waarheid. Tenslotte is de 

psychiatrie een vak waarbij je stevig in je 
schoenen moet staan en dat had ik de 
afgelopen jaren wel geleerd. Ik noemde in 
mijn sollicitatiebrief ook de mensenkennis 
d~ikhadopgedaan. ' 

Ze kreeg een oproep om op gesprek te 
komen en wat was ze zenuwachtig. Maar 
ze bracht het er goed van af en kon aan de 
opleiding beginnen. Dat was vier jaar 
geleden. 'Ik ging er in salaris fors op achter
uit. Maar ik wist, hierna heb ik een diploma 
dat me een toekomst geeft.' Niet elke 
collega hoefde te weten wat haar 
achtergrond was, zolang haar begeleiders 
het maar wisten. Nu is Jeanine 
psychiatrisch verpleegkundige. En 
super trots op wat ze heeft bereikt. 

•..•••.••••••...••.........................••••••••••••..•.•••..••.•....................•.••• . . 
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Open kaart spelen of niet? 
Tips van Jeanine 

Heeft jouw sekswerk toegevoegde waarde voor je nieuwe baan, kun je 

bepaalde talenten benadrukken, zoals goed met mensen kunnen omgaan? 

Kun je het gat in je cv overbruggen met iets anders, zoals zorgen voor je 

kinderen of veel reizen? 

Ben je zelfverzekerd tijdens een sollicitatiegesprek over je sekswerk? Hoe 

meer je trots uitstraalt hoe minder mensen er negatief over zullen doen. 

Zie een nieuwe baan als een carrière switch, zoals zoveel mensen die 

zetten. Waarom zou dat hier opeens 'uitstappen' moeten heten? 



I, e t v a k u i t h e t v a k u t 

Magdalena weet het even niet meer 

Magdalene is eind 30 en komt uit de 
Dominicaanse Republiek. Ze is alweer vele 

jaren in Nederland, heeft een Nederlands 
paspoort en spreekt de taal goed. Ze kreeg twee 

kinderen en werkt in een club om te voorzien in 
haar en hun levensonderhoud. De vader van de 
kinderen is niet in beeld. Al enkele jaren wil ze 
stoppen met het werk. 

'De eerste keer dat ik stopte, 
was ik nog optimistisch' , 
begint Magdalena. 'Ik had 
goed gespaard en kon het 
wel een tijdje uitzingen tot ik 
ander werk zou vinden. Ik 
kon weliswaar geen werk
ervaring op mijn cv zetten, 
maar ik zei gewoon dat ik 
huismoeder was geweest.' 
Maar hoe Magdalena ook 
zocht, ze had een 

administratief baantje op het 
oog, zonder aantoonbare 

werkervaring vond ze geen ander werk. 
Haar spaargeld raakte op en ze zag dat er 

maar één ding op zat: weer terug naar de 
club. Ze werd er hartelijk ontvangen en 
werkte er twee jaar met redelijk plezier. 

Is het moeilijk om een 
uitkering te krijgen? 

Antwoord door Wendel Schaeffer van 
P&G292 (Prostitutie en 
Gezondheidscentrum) in Amsterdam: 

Bij het P&G292 hebben wij een vast 
contactpersoon bij het DWI, de uitkerende 
instantie van Amsterdam. Als een 
sekswerker wil stoppen en er een 
uitkering nodig is, komt die gewoonlijk wel 
rond . Voor andere zelfstandigen gaat dat 
vaak moeilijk, maar van prostitutie vindt 
men dat je dit werk niet tegen je zin mag 
doen . 

'Toen nam ik contact op met een 
organisatie die sekswerkers helpt bij 
carrièreverandering. Ik nam aan dat zij me 
konden helpen met een opleiding en een 
uitkering. Ik nam weer afscheid van de club 
en leefde van mijn spaargeld. Maar tot 
mijn verbazing werd de uitkering 
afgewezen. Mijn geld raakte op en de 
opleiding tot account manager die wilde 
gaan doen, was ook nog niet rond. Er zat 
niets anders op dan weer terug te gaan 
naar de club.' 

Net zo liefdevol als de vorige keer werd ze 
binnengehaald . Maar bij Magdalena is de 
fut er uit. En er komen de laatste tijd zo 
weinig klanten. Ze had echt gedacht dat het 
in Nederland anders in elkaar zit. Ze zucht 
nog eens diep. Ze weet het even niet meer. 

Soms ligt het verkrijgen van 
een uitkering ingewikkelder: 

Als er geen inschrijfadres is. 
Als iemand langdurig op een adres 
'logeert' , maar zich daar niet kan 
inschrijven. 
Als iemand geen recht heeft op een 
uitkering vanwege haar/zijn 
buitenlandse afkomst. 

Hoe zijn jouw ervaringen met het 
aanvragen van een uitkering? Laat 
het ons weten! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Speciaal voor S-work kree9 ik zeven foto's toe9estuurd van het mannelijk 9eslachtsdeel. 
Hun bezitters ken ik niet. 

Gewoonlijk kan ik aan een man zien wat voor piemel hij heljt. Nu moest ik aan de piemel zien wat voor 
man erbij hoort. Maar toen ik de foto's bekeek, wist ik meteen wat voor vlees ik in de kuip had. 
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Wil je het vak uit, een ander leven beginnen en heb je daarbij hulp nodig? 
Deze hulpverleningsorganisaties hebben speciale uitstapprogramma's. 

Groningen 

Stichting Terwille 
Project Perspectief+: 
uitstapprogramma voor 
prostituees in Groningen 
(raamprostitutie en tippelzone). 
ism de gemeente Groningen 
050 313 07 00 
(ma-vrij 1 0-12 en 19-22 uur) 
www.terwille.nl 

Verslavingszorg Noord
Nederland 
Project Nachtvlinder: een 
onderzoek naar wensen en 
mogelijkheden voor (verslaafde) 
straatprostituees van de 
tippelzone in Groningen 
ism gemeente Groningen 
050 522 56 00 
www.vnn.nl 

Friesland 

Fier Fryslän 
Opvang en begeleiding voor 
Friese slachtoffers van loverboys 
en meiden die uit de prostitutie 
willen stappen 
0900 567 567 8 
www.fierfryslan.nl 

Overijssel 

Gemeente Zwolle 
Project 'regionale uitrol van het 
uitstapprogramma prostitutie in 
de regio IJssel-Vecht' om het 
uitstapprogramma van de 
gemeente Zwolle ook in de regio 
beschikbaar te maken. 
De uitvoering van het project 
geschiedt door de organisatie 
voor maatschappelijke 
dienstverlening De Kern. 
038 425 88 88 

Carinova 
Voor prostituees uit de regio 
Ommen, Dalfsen, Hardenberg, 
Staphorst, Raalte, Olst-Wijhe en 
Deventer 
0900 8662 
www.carinova.nl 
info@carinova.nl 
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Gelderland 

Meldpunt Bijzondere 
Zorg/GGD-Nijmegen 
Hulp en advies aan prostituees 
(vrouwen en mannen die uit de 
prostitutie willen stappen, hun 
situatie willen verbeteren, mensen 
die gedwongen worden om in de 
prostitutie te werken, risico/jeugd
prostitutie). Ook advies aan 
hu I p/ dienstverleners. 
Aanmelding, vragen om advies, 
en consultatie kan anoniem. 
Groenewoudseweg 275 
Nijmegen 
024 329 71 29 
meldpunt@ggd-nijmegen.nl 

Noord-Holland 

P&G 292 
(Prostitutie en Gezondheidscentrum) 
Amsterdam 
020 531 86 00 
www.pg292.nl 

Scharlaken Koord, 
Amsterdam 
'Een nieuw perspectief. Een uitstap
programma van werk naar beter 
werk voor vrouwen in de prostitutie' 
in Amsterdam, ism Randstad 
HR Solutions 
020 622 68 97 
info@scharlakenkoord.nl 

Scharlaken Koord 
Uitstapprogramma voor 
prostituees in Haarlem, 
ism gemeente Haarlem en 
Randstad HR Solutions 
020 622 68 97 
(Vanuit Amsterdam word je in contact 
gebracht met een maatschappelijk 
werker in Haarlem) 
info@scharlakenkoord.nl 

Zuid-Holland 

Stichting Hulpverlening 
Opvang Prostituees (SHOP) 
Den Haag 
Carrière Switch: 
uitstapprogramma met opvang 
en hulpverlening voor (ex)prosti
tuees in de regio Den Haag. 
Onderdeel is een 'maatjes
project' ism Stichting De Haven 
(dehaven@solcon.nl) 
070 361 47 47 
i nfo@shop-denhaag. n I 

Humanitas prostitutie 
maatschappelijk werk PMW, 
Rotterdam 
Uitstapprogramma voor 
prostituees in de regio 
Rotterdam- Rijn mond 
0102211715 
www.humanitaspmw.org 

Utrecht 

CCV, Centrum voor 
criminaliteitspreventie en 
veiligheid, Utrecht 
Landelijk project: evaluatie van 
de RUPS en expertise 
uitwisseling tussen de projecten, 
ontwikkelen modelaanpak voor 
uitstapprogramma 
030 751 67 28 
www.hetccv.nl /rups 

De Tussenvoorziening 
Uitstapprog ramma voor 
prostituees die werkzaam zijn in 
Utrecht, ism de Doorstroom 
www.tussenvoorziening.nl 
030 234 08 19 

Noord-Brabant 

Leger des Heils, Eindhoven 
Pilot 'Levenskracht' voor 
straatprostituees van de 
tippelzone in Eindhoven, 
ism gemeente Eindhoven. 
06 200 191 63 
Hilda .pel legrom@legerdesheils.n 

Kijk voor meer adressen op www.rodedraad.ni/adressen 



Vol goede moed kwam ik oon 
Toen ik binnenkwam was 't met de moed snel gedaan 

Het was een gigontische puinhoop 
Kostje volle asbak -sigaretten os op de grond- wasbok 

Beddengoed onder de os- smeervlekken 
Bekers nog halfvol 

Alle lichten + radio aan 
Raampjes open 

Het enige wat gedaan was = het bakje legen 
Dot is niet leuk binnenkomen. 

** 
Zo, nu niet meer zeuren 
Kan een keer gebeuren 

Zit relaxed op mijn stoel 
Spierpijn in mijn bovenbenen, wat een naar gevoel 

Kon van de pijn mijn benen niet spreiden 
Het wippen moet ik vondoog moor mijden 

Wat een rare gedachte 
Wie zit er op een gehandicapte prostituee te wachten 

Wat is er vondoog mis met mij 
'T is nu drie uur en ik ben nog steeds vrij 

De energie zakt steeds verder weg 
Misschien mag 't vondoog niet en heb ik gewoon pech 

Uiteindelijk toch nog wat 
Moor nu heb ik 't helemaal gehad 

Volgende week weer nieuwe konsen 
Gaan we met volle moed weer zitten sjansen. 

Kan ik bij jullie een klacht neerleggen? Ik werk 
als een zelfstandige in een club en betaal dus 
alleen de kamerhuur. Daar heb ik geen moeite 
mee, maar wel dat mijn baas wil dat ik twaalf 
uur per dag aanwezig ben, terwijl er de helft van 
de tijd niks te doen is. Ik weet precies wanneer 
mijn klanten komen en wil daarom alleen op die 
tijden aanwezig zijn. Wat vinden jullie hiervan? 





Pitbull ofStafford 
Je bent een stoere meid en laat je zachte kant 
niet snel aan je klantjes zien. Dus heb je echt 

geen vent nodig die 'op je past' . Je geld beheer 
je heel verstandig. Wie weet schuilt er wel een 

goede secretaresse of accountant in je. 

Chihuahua 
Je lijkt een schattig poppetje, 
maar je kunt somsfel uit de 

hoek komen. Voor je vrienden 
en famil ie ga je door het vuur. 
Je bent dol op kinderen en je 

zou je talenten later goed 
kunnen ontplooien in de 

kinderopvang. 

Yorkshire terriër of Maltees 
Je bent altijd netjes verzorgd en laat ook je 
werkplek graag keurig achter. Je droomt er 

soms van om als kapster/visagiste/ 
nagelstyliste je eigen bedrijfje op te zetten . 

I I 

••• ~. 

Duitse herder 
Je staat stevig in je schoenen. Door je 
sterke intuïtie schat je mannen feilloos 
in . Deze kwaliteiten zouden ook prima 

van pas kunnen komen in de 
beveiliging . Mixhondje 

Je hebt geen voorkeur voor 
een bepaald ras en ook niet 

voor een bepaald type klant. 
Je ziet in ieder mens wel iets 
goeds. Je denkt er niet over 

om te stoppen , maar door je 
sociale kant zou je ook heel 
geschikt zijn voor de zorg. 

I I 
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tekst en foto's: 

Alexandra van Dijk (43) groeide op in 
Spanje en Nederland en voltooide haar 
studie archeologie aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. Als archeoloog maakte ze 
deel uit van het team dat opgravingen 
uitvoerde op het terrein waar de Betuwelijn 
was gepland. Ze was erbij toen het oudste 
skelet van Nederland (7000 tot 7500 jaar 
oud) werd gevonden, van een vrouw die 
Trijntje wordt genoemd. Later werkte 
Alexandra bij een archeologisch bedrijf als 
commercieel manager en vorig jaar nog als 
senior adviseur archeologie bij een 
consultancy bureau. Sinds juni 2011 is zij 
directeur van De Rode Draad. 

'De Rode Draad is een kenniscentrum met zeer bevlogen 
mensen en diepe wortels in de samenleving. Veel van 
onze medewerkers hebben ervaring in het vak en 
begrijpen hoe het is om sekswerker te zijn. Ik wil graag 

zodat zij aanspraak kunnen maken op 
goede voorzieningen. Wij zijn benieuwd hoe de zaken 
zich ontwikkelen als de nieuwe wet van kracht wordt, 
waarbij sekswerkers zich moeten laten registreren en de 
minimumleeftijd omhoog gaat naar 21 jaar. Hoe de 
wetgeving ook gaat uitpakken, De Rode Draad zal de 
vrouwen en mannen in het vak onverminderd blijven 
informeren en adviseren. We merken dat zij steeds vaker 
kiezen voor zelfstandigheid. Ze willen voor zichzelf wer
ken, via internet of vanuit huis. Ons doel is om hen ook 
in de toekomst te blijven bereiken.' 

Make-up 
Ik heb een lichte 
foundation 
aangebracht 
en wat eyeliner. 
De oogschaduw is 
lichtbruin, 
vermengd met 
een vleugje paars. 
Ik heb ook een 
kohlpotlood 
gebruikt. De lippe 
zijn fel rood. 

Hairstyling 
Met een krulset 
heb ik een grove 
krul gemaakt. 
Alexandra heeft 
van zichzelf 
lichtgolvend haar, 
waardoor de 
krul - die tijdens 
het fotograferen 
goed bleef zitten -
er snel in zat. 

Kleding 
Alexandra ziet er 
fantastisch uit in 
nauwsluitende 
jurkjes. Een hoed 
past bij haar 
gezicht door de 
strakke kaaklijn. 
De kleur rood staa 
haar bijzonder 
goed en ook licht
blauw misstaat 
zeker niet. Ze is 
geen winter- of 
herfsttype, ze zit 
overal een beetje 
tussenin. Als ze 
haar make-up aar 
past, kan ze zelfs 
bruin en beige 
dragen. 



na de metjemorfose 



• 
OYJOU 

0 
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Waar ga jij 
heen als je 
een vraag 

hebt of je als 
hulp zoekt? 

0 

veilig werken 

In jouw beroep let je op je privacy en 
stap je niet zo makkelijk ergens binnen. 
Daarom zijn er overal in Nederland 
organisaties speciaal voor sekswerkers, 
waar je gratis informatie en hulp kunt 
krijgen. Zo'n organisatie is Spot 46, op 
drie minuten loopafstand van het 
Centraal Station in Den Haag. 

gratis activiteiten 

Bij Spot 46 is wekelijks 
een inloopspreekuur voor 
een gratis en anonieme 
soa-test en gratis hepatitis 
B vaccinaties. Ook kun je 
hier je vragen stellen over 
seksualiteit, sekstechnieken 
en voorbehoedsmiddelen. 

Je kunt ook bij andere 
organisaties terecht, kijk 
voor namen en adressen 
op pag. 22. 

Een maandelijkse 
ontmoetingdag met 
(ex)sekswerkers, een 
beautydag, een 
soa-dag en een 
yoga-workshop. 
Spot 46 organiseert 
regelmatig leuke en 
informatieve 
bijeenkomsten. 

----------------------------------------------
Spot 46 
Herengracht 46 A 
2511 EJ Den Haag 
070 3457010 
info@spot46.nl 
www.spot46.nl 
Twitter ( @spot46 _den haag) 
ma gesloten 
di gesloten 
wo 13.00- 1g.oo 
do 13.00- 1g.oo 
vrij 13.00 -17.00 

Spot 46 is een initiatief 
van de gemeente Den 
Haag en heeft als doel de 
positie van seksuele 
dienstverleners te 
verbeteren. 
De projectleiding van 
Spot 46 is in handen van 
SHOP (Stichting Hulp en 
Opvang Prostitutie en 
Mensen handel}. 
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Samantha, 32 jaar, werkt 5 jaar als 
raamprostituee, 6 dagen per week 
De laatste tijd lopen mijn inkomsten hard 
achteruit. De jonge meiden krijgen veel meer 
klanten dan ik. Ook al zie ik er goed uit. Ik 
denk er nu over om ook massage en SM te 
gaan doen. Soms heb ik in een week net 
genoeg verdiend om te kunnen eten en mijn 
huur te betalen, maar kan ik verder niets 
leuks doen. Ook moet ik nog een schuld 
afbetalen. Dat geeft me veel stress. Daardoor 
ga ik meer roken en drinken, maar dat kost 
ook weer extra. Ik houd van lekker eten en 
geef daar snel veel geld aan uit. Omdat ik op 
mijn gewicht let, ga ik vaak naar de sport
school, wat ook weer duur is. 





HOROSCOOP 
tekst: Elizabeth illustraties: Petra Urban 

WATERMAN 21 januari tjm 18 februari 

Je had nog zulke goede 
voornemens gemaakt, lieve 
Waterman. En nu lijken ze één voor 
één als ijs in een navel te 
verdwijnen, mede door de 
invloed van onbetrouwbare 
collega's en vage vrienden. 
Vraag je partner of je beste 
vriend(in) om je bij de les te 
houden, want je hebt het nodig. 
En neem een huisdier dat veel 
aandacht nodig heeft: zo krijg je 
regelmaat en ECHTE warmte in je 
leven . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RAM 21 maart tjm 20 april 

Volle kracht vooruit! Dat is meestal de manier waarop 
jij het leven en de mensen tegemoet treedt, beste 
Ram. Vaak werkt dat uitstekend, maar soms is het 
echt nodig om even op de rem te stappen. Denk dan 
eerst goed na voor je je erin stort. Of het nu om 
zaken gaat of om een nieuwe relatie. Daarna kun je 
die geweldige energie van je weer de vrije loop laten. 

VISSEN 19 februari tjm 20 maart 

Zonder romantiek vaart niemand wel 
Vissen, en jij zeker niet. Je hebt je 
gevoelige kant een beetje verwaarloosd, 
dus tijd voor aandacht en warmte en roze 
brillen. Laat de liefde stromen! 
Ook al zit het zakelijk enjof financieel 
even tegen. Met een stevige gevoelsbasis 
zul je je ook hier weer glorieus doorheen 
slepen. Jouw levensmotto is: All is well 
when love is wel/. 

STIER 21 april tjm 21 mei 

De Stier is in a Happy Place de laatste 
tijd en dat zal nog wel een tijdje duren. 
De sterren staan gunstig op alle gebie
den, maar je moet er wel voor blijven 
werken, lieve Stier. Zolang je jezelf maar 
op tijd laat verwennen met een luxe heb
beding of een shopcitytrip blijft alles 
goed in evenwicht. En houd je jezelf, je 
portemonnee en je partner happy. 
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TWEELINGEN 22 mei tfm 21 juni 

Praatjes vullen geen 
financiële gaatjes, lieve 
Tweelingen. Je hebt veel 
gecommuniceerd, maar 
weinig gewerkt de laatste tijd 
en dat ga je nu merken in je 
kasboekje. Trek je mooiste 
lingerie en je spannendste 
hakken aan en get out there! 
Je zult zien dat je klantjes je 
niet alleen zo'n fijn 
gezelschap vinden omdat je 
zo lekker kunt kletsen. 

··························································· 

KREEFT 22 juni tfm 23 juli 

LEEUW 24 juli tfm 23 augustus De afgelopen tijd heb je veel 
meegemaakt Kreeft en niet alles 
was even gezellig. Onthoud uit de 
mindere ervaringen daarom alleen 
de wijze lessen en het plezier uit 
de leuke. En doe eens iets geks: 
sluit je zaken voor één avond 
eerder dan anders en organiseer 
een pyjamaparty met je collega's, 
compleet met griezelverhalen over 
de gekste klant die je ooit hebt 
gehad en late-nightcocktails. 

Wat heb je toch met je manen 
lopen schudden Leeuw, en wat 
reageren de mensen om je heen 
daar toch geweldig op. Maar van 
alleen schudden wordt je bank
rekening niet gevuld: er zal ook 
gewerkt moet worden. Maak het 
jezelf zo leuk mogelijk en kies 
of creëer een gezellige werkplek 
en begin iedere dag met een 
kwartiertje buiten lopen: een 
lekker fris begin is het halve 
werk. 

. . . . . . . . . . . . .................................................................... . 
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MAAGD 24 augustus tfm 23 september 

Maagden zijn de minst vurige tekens van de dierenriem, zo 
wordt gezegd ... maar de komende tijd is niets minder waar. 
De sterren moeten bijna blozen van de escapades die ze jou 
zien uithalen, zowel privé als op je werk. Je bent overal voor 
in en stort je (met bescherming, je blijft een Maagd!) van 
het ene avontuur in het andere. Goed voor jezelf maar ook: 
KASSA! 



WEEGSCHAAL 24 september tjm 23 oktober 

Na een tijd van 
navelstaren en 
hunkeren naar 
onbereikbare liefdes 
kom je nu eindelijk 
naar buiten, lieve 
Weegschaal. Weer een 
beetje wijzer, maar 
gelukkig nog met die 
onberekenbare twinkel 
in je ogen. Geef je 
klantjes een beetje van 

die twinkel en ze zullen je aanbidden. En dat is weer goed 
voor je humeur en je zelfvertrouwen, en ook voor je weer 
langzaam opbloeiende liefdesleven . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BOOGSCHUTTER 23 november tjm 22 december 

Als iedereen op deze wereld 
precies zou doen waar 
hij/zij goed in is, dan zou 
de wereld er heel wat beter 
uitzien, vinden de meeste 
Boogschutters. Maar je zou 
zelf ook naar deze 
uitspraak moeten leven, 
lieve Schutter! Waar ben je 
nou echt goed in? Volg je 
talenten, ga weer naar 
school, gebruik je charmante babbel en je zult over een tijdje 
een stuk tevredener zijn over JOUW wereld . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SCHORPIOEN 
24 oktober tjm 22 november 

Schorpioenen kunnen bergen 
verzetten als het gaat om de 
geliefden in hun leven. Dat zal de 
komende tijd vaak het geval zijn. Je 
zult meer dan eens een keuze 
moeten maken tussen zorg en werk. 
Probeer anderen in te schakelen als 
het financieel ongunstig uitpakt. En 
vertrouw op je intuïtie bij die ene 
spannende nieuwkomer: maatje voor 
het leven of emotionele schipbreuk? 

STEENBOK 23 december tjm 20 januari 

Je voorzichtige aanpak van zo'n beetje alles heeft je door de 
magere tijden heen gesleept, lieve Steenbok. Maar die 
voorzichtigheid gaat nu vervelen: all work and no play is de 
snelste manier om oud te worden. Geef jezelf een sensuele 
massage en een nieuwe lovetoy cadeau en demonstreer beide 
vervolgens aan je partner en/ of aan je klantjes .. . weg saai
heid! 

35 S-Work 



Totaal 6o punten 

Gefeliciteerd. Je bent een super sekswerker. Je 
denkt altijd aan je veiligheid, zowel in je werk 
als privé. 

44 tot 59 punten 
Je werkt zo veilig mogelijk. Ook al is het niet 
altijd makkelijk om voet bij stuk te houden. En 
ook al willen vaste klanten en privépartners 
graag the one and only zijn. Als je glijmiddelen 
gebruikt, neem je alleen die op waterbasis of 
siliconen basis. Je weet dat vaseline en babyolie 
onbetrouwbaar zijn, omdat producten op olie
of vetbasis de latex van het condoom kunnen 
aantasten. 

20 tot 44 punten 
Je doet je best om safe te werken, maar bent 
geneigd risico's te nemen als iemand (klant of 
privé) speciaal voor je is. Misschien voelt het 
alsof werken met drank of drugs makkelijker is. 
Maar dat betekent ook, dat je minder stevig in 
je schoenen staat als je moet onderhandelen. 
Dat dit gevolgen heeft voor je veiligheid is iets, 
waar je liever niet bij stilstaat. 

6 tot 20 punten 

Jij loopt veel te veel risico. Het vele geld dat je zo 
ongetwijfeld verdient, weegt hier echt niet 
tegen op. Bedenk goed wie hiervan het meeste 
profiteert. En door wie j ij je laat ompraten. 
Straks zit jij met de gevolgen, zij niet. 
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