INTERNETRESEARCH

Hendrik Wagenaar
Sietske Altink
24 februari 2012

1

Inhoudsopgave
0. Inleiding
1. Methodologie
1.1. Dubbeltellingen
1.2. Zoeken op regio
1.3. De sites
1.3.1 De meest gebruikte sites
1.3.2. Zelfregulering
1.3.3. Fakers
1.3. 4. Het taalgebruik op de sites
2. Aantal actieve 06-nummers op dagbasis
2.1. Adverteren voor de legale sector
3. Persoonlijke omstandigheden
3.1. Leeftijd
3.2. Herkomst
3.3. Opleiding/ander werk
3.4. Mobiliteit
4. Werkomstandigheden
4.1. De inhoud van het werk
4.1.1. Seksuele inhoud van het werk
4.1.2. Organisatorische kant van het werk
4.2. Hygiëne
4.3. Veilige seks
4.4. Veiligheid
4.5. Werktijden
4.6. Verdiensten
4.7. Samenwerken of solo
4.7.1. Zaakgelastigde
4.8. Diversiteit
Bronnen

2

0. Inleiding
Er zijn aanwijzingen dat het internet in belang toeneemt als een virtuele ruimte waar klanten op zoek
gaan naar seksuele dienstverlening en waar sekswerkers hun diensten aanbieden. Het aanbod betreft
thuiswerk in de eigen woning, privéontvangst, escort zonder bureau en hotel prostitutie. Wat deze
werksoorten met elkaar gemeen hebben is dat de klanten via internet worden geworven. Voor ons was
het internet een medium om zicht te krijgen op onderstaande vormen van prostitutie.
•
•
•
•
•

Thuiswerk in eigen woning: De prostituee ontvangt klanten in de eigen huur/koopwoning.
Hij/zij woont op de werkplek.
Privéontvangst: De prostituee ontvangt alleen of met enkele anderen in een speciaal daarvoor
door haar of door derden gehuurde ruimte. Vaak presenteert de sekswerker dit alsof ze in
haar eigen woonruimte ontvangt, maar in feite woont ze er zelf niet. i
Zelfstandige Escort: Kenmerkend voor escort is dat de prostituee naar een klant toegaat op een
plek die de laatste bepaalt, meestal een woning of een hotel. In dit hoofdstuk richten we ons op
de vrouwen die zonder tussenkomst van een bureau klanten werven.
Hotelprostitutie: De vrouw ontvangt de klant in haar hotelkamer. 1
Deze vormen kunnen worden gecombineerd.

Wanneer men termen als ‘privé-ontvangst’, ‘escort’, ‘spannende date’, ‘kan ontvangen’ , ‘geile meid’
en ‘verwennen’ googelt dan komt men talloze internetsites tegen waar seksuele dienstverlening
tegen betaling wordt aangeboden. Om het nog ingewikkelder te maken, betaalde seks wordt ook
aangeboden op sites die daar niet in zijn gespecialiseerd. Dit gaat bijvoorbeeld om sites waar
tweedehands spullen en allerlei diensten worden aangeboden.
1. Methodologie.
Wie geïnteresseerd is in de omvang van de markt voor sekswerkers die op internet adverteren, loopt
tegen een aantal problemen aan. Er is een veelvoud aan sites en sekswerkers adverteren op
verschillende sites tegelijk. Er staan op het eerste gezicht veel dubbele advertenties op, vaak onder
verschillende namen. Veel sekswerkers bieden zowel escort als privé/thuisontvangst aan. Ook wordt er
regelmatig gebruik van hotels gemaakt. Dat laatste staat er niet altijd expliciet, maar een opmerking als
‘ik ontvang langs die en die snelweg’ wijst erop. Daarnaast adverteren veel vrouwen die hun afspraken
maken in ons bekende (vergunde) privéhuizen en clubs.
Door twee Riec’s (Regionale Informatie en Expertise Centra) van de politie is een poging gedaan de
omvang van deze markt te schatten. Net als wij liepen deze onderzoekers tegen het probleem van de
dubbeltellingen aan.
1.1. Dubbeltellingen.
Op het eerste gezicht staan op de gespecialiseerde sites veel dubbele advertenties op deze sites, vaak
onder verschillende namen. Dit zijn in de eerste plaats de dubbeltellingen op één site. Tijdens het
bekijken van de site zagen we op Kinky en Sexjobs bepaalde advertenties die we op die dag al eerder
Vanaf 2008 tot 2010 werd dit ook door bureaus verzorgd, die meestal vanuit het buitenland via een
website de afspraken regelden. Daar is wegens het voorkomen van mensenhandel een eind aan gemaakt
door de politie.
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hadden gezien weer terugkomen als de meest recente advertentie. De adverteerders betalen daarvoor
door middel van sms- jes. Zo weten we ongeveer wat we op het gebied van dubbele of meervoudige
vermeldingen kunnen verwachten. Een subvorm van dubbeltellingen wordt gevormd door de
dubbeltellingen op diverse rubrieken op een site. Een advertentie van een commerciële sekswerker kan
tevens worden opgenomen in andere rubrieken: bijvoorbeeld contact, betalen in natura.
Op Kinky.nl vermelden sommige sekswerkers twee 06 nummers. Het percentage sekswerkers dat op
Kinky met twee nummers adverteert is waarschijnlijk illustratief voor het aantal vrouwen op de
andere sites dat meer dan één 06-nummer heeft. Aan de andere kant zijn er ook verschillende
vrouwen die één 06 nummer gezamenlijk gebruiken. Dit lijkt – te oordelen naar de frequentie dat dit
op Hookers en het Kinkyforum wordt genoemd, veel minder voor te komen dan andersom. Dit valt te
herkennen aan het feit dat er onder één telefoonnummer vrouwen van verschillende leeftijden en
afkomst zich aanbieden.
De advertenties verouderen snel. Wie bijvoorbeeld een site als Kinky aanklikt kan minimaal 40
pagina’s “diep” zoeken. Het aantal mutaties is echter groot en slechts de eerste 4 of 5 pagina’s
bevatten advertenties die enigszins up to date zijn. Het is maar zeer de vraag in hoeverre de oudere
advertenties nog actueel zijn. Het verloop is heel groot, iets wat wij net als de RIEC’s (Regionale
Informatie en Expertise Centra van de politie) constateren. Het RIEC Zuid-Holland- Zuid telt 263
advertenties van prostituees die in die twee maanden tijd in de regio ontvingen. Daarnaast boden nog
12 vrouwen erotische massage aan. Wij denken dat er onder die 263 adverteerders veel sekswerkers
zijn die voor een korte periode in deze regio ontvangen, misschien zelfs voor een dag. Enkele
prostituees werken alleen in het weekend of op bepaalde dagen per week en dankzij opmerkingen op
de fora van Hookers en Kinky weten we dat veel vrouwen alleen maar adverteren op de dag dat ze
daadwerkelijk aan het werk zijn. Het RIEC heeft ook de mannen meegeteld en de kleine groep die in
kranten adverteert.
Wij zijn voor onze aanpak – het googelen van 06-nummers - op het spoor gezet door de vaak
expliciete vermelding in de profielen dat de vrouwen niet reageren op sms of e-mail. De reden
hiervoor is dat het tijd spaart (het beantwoorden van mails kost veel tijd). Op het forum van
Hookers.nl zijn er aanwijzingen te vinden dat dit een betrekkelijk recent verschijnsel is. Op 27-122011 opent een klant het onderwerp en enkele vrouwen reageren. De man constateert dat het vroeger
via sms of e-mail ging, maar dat er nu bij de advertenties vaak staat dat de vrouwen dat niet meer
doen, in verband met fakers, dat wil zeggen mannen die zich als klant voordoen. (Zie 1.3.3.voor een
nadere beschouwing van het begrip faker. Bovendien kost sms’ en veel tijd en is niet gratis. De mail
gebruiken ze om aanvullende informatie te geven en afspraken te bevestigen. 2 Dit bracht ons op het
idee de vermelde 06 nummers te googelen. Telefoonnummers googlen bleek een succesvolle methode
om een dezelfde sekswerker (of sekswerkers) te traceren op verschillende websites.
Een van de bekendste sites is Kinky.nl. Deze site is door ons als eerste uitgebreid bekeken. In eerste
instantie hebben we eerst de 06 nummers die op Kinky.nl op een bepaalde dag verschenen, in de
google search ingevoerd. Op bepaalde sites bleken de 06 nummers vaak terug te komen. Dat waren:

2 Op Kinky- forum, op dat onderdeel waar werkende vrouwen, (in vaktaal dvp, dames van plezier) met elkaar
informatie uitwisselen, blijkt dat een enkeling zich bedient van e-mail.) Dit doet ze om de klanten te selecteren
op bijvoorbeeld de vaardigheid op het gebied van het Nederlands en de prostituee- vriendelijkheid. Later zou
blijken dat sommige advertenties zonder telefoonnummers naar webcamsites verwezen waar de klant
kan chatten met de vrouw. Dit lijkt niet erg vaak te gebeuren in het segment vrouwen die mannen zoeken.
In het segment mannen die mannen als klant werven, lijkt er juist wel vaak gechat te worden. Wij hebben
geen verklaring voor dit verschil. Mogelijk komt dat doordat de markt minder groot is en de payboys meer
moeite moeten doen om klanten te werven of omdat chatten anoniemer is dan bellen,. Vooral de vraag van
bi- en heteroseksuele mannen naar payboys zou met taboes zijn omgeven.
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Sexjobs.nl, Speurders.nl., Eromarkt.nl, Citygirls.nl, Heetstedates.nl., Marktnet.nl en Pimponline.nl. 3
Daarnaast werden er vele andere sites genoemd. Tevens bleek dat als men uitging van bijvoorbeeld
Citygirls.nl, er tevens opvallend vaak werd geadverteerd op Privégirls.nl, een site die niet vaak
voorkwam in een combinatie met de andere sites. We hebben zo geprobeerd een schatting te maken
van het aantal telefoonnummers dat op een dag in gebruik is. Van enkele veel gebruikte sites kozen we
een dag, en we noteerden alle nummers die op die dag in de advertenties voorkwamen. Fysiek was het
niet mogelijk om voor alle sites één en dezelfde peildatum te nemen. We gingen ervan uit dat het
aantal advertenties op een doordeweekse dag per site niet veel zou fluctueren binnen een periode van
een paar maanden. Dit bleek te kloppen. Dit hebben we gecontroleerd door op een tweede peildatum
nogmaals de 06 nummers van die dag te googelen. We kozen Kinky.nl voor die dubbelcheck omdat
het de marktleider is op dit gebied. Het verschil in aantal 06 nummers was welgeteld één. We hebben
alleen de 06 nummers gegoogeld van vrouwen die in Nederland ontvingen en niet aantoonbaar op de
peildag in een seksclub, privéhuis of bij een escortbureau werkten. Alle gevonden 06 nummers zijn
vervolgens in een Excel bestand gezet, zodanig dat de eerstgenoemde cijfers oplopend waren: dus 06123, 06- 143, 06-152 enz. Dit diende om te voorkomen dat één nummer dubbel werd geteld. We
hebben de telling gebaseerd op de rubrieken: vrouw zoekt man. Bij Speurders.nl en Marktnet.nl,
hebben we gekeken naar Privéontvangst. De advertenties van mannen hebben we niet in de berekening
betrokken. Als ‘bijvangst’ konden we later een schatting geven van het percentage in het totale
advertentieaanbod dat uit de vergunde sector afkomstig was. (zie paragraaf 2.1)
1.2 Zoeken op regio.
In de verkennende fase van het internetonderzoek is gepoogd op stad en zelfs op regio te zoeken. Dit
bleek al snel onbegonnen werk. Veel advertenties kwamen in alle regio’s terug. Tevens leek men het
begrip regio nogal ruim te nemen. Zo bleek bij een site waarop je op postcode kunt zoeken dat een
bezoeker uit Schiedam naar Hengelo werd doorverwezen als de dichtstbijzijnde plek waar een ‘dvp’
(‘dame van plezier’) te vinden was. Op een andere site bleek de stad Rotterdam omschreven te worden
als ‘in de buurt van Den Haag’ of ‘in de buurt van Rotterdam en omstreken’. Een enkele maal kwam
er een plaatsbepaling voor als ‘in de omgeving van Hoogvliet’. Dit soort formuleringen bleken vooral
te gaan om de plaats zelf. De adverteerders wisselden ook regelmatig van provincie. Ze gaven aan de
ene dag in de ene, en de andere dag in een totaal andere regio te ‘ontvangen’. Wel zijn er aanwijzingen
dat er meer adverteerders in de Randstad zijn dan in andere regio’s. (Kinky.nl, dames onder elkaar). In
Zeeland zou er volgens de klantenfora minder aanbod zijn dan in de Randstad. Een echt regionaal
aanbod is te vinden op de tweedehandssites die zich op een bepaalde regio richten. Er bleek een
verschil te zijn tussen de regio’s waar de sekswerkers zich bevinden en de regio waar men zich qua
klandizie op richt. Zo kan een sekswerker uit de Randstad ook haar diensten aanbieden op
bijvoorbeeld Heetste Dates waar veel advertenties staan die gericht zijn op de overigens ‘ruime’ regio:
Zuid-Nederland en België.
2. De sites
Het is niet mogelijk een volledige lijst te maken van alle sites waar seksuele dienstverlening wordt
aangeboden. Er komen steeds sites bij en er verdwijnen er ook. Op fora van sites als Kinky en Sexjobs
wordt melding gemaakt van het bestaan van nepsites, waar bijvoorbeeld één persoon alle advertenties
bij elkaar verzint. Ook zitten er sites tussen waar allerlei pogingen worden gedaan om geld van de
bezoekers los te krijgen, door middel van sms diensten en 009 nummers. Er wordt dan bijvoorbeeld
beloofd dat het adres per sms wordt toegezonden, maar men moet dan wel voor ieder ontvangen sms –
je betalen. Soms wordt er verwezen naar 0900 nummers, commerciële nummers waar men extra voor
3 Hookers,. Kinky, Sexjobs en Marktnet zijn van Midhold. Datekrant en Citygirl zijn van dezelfde eigenaren.
Eromarkt is van een bedrijf uit Soest. Sexplezier van een bedrijf uit Eemnes, girls4you is een bedrijf uit
Arnhem. Escort vinder, bedrijf uit Lelystad. Girlsprivé van twenteweb, Lekkeradverteren komt uit
Rotterdam en Privé-ontvangst uit Oss.
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moet betalen. Chatsites zijn vooral van belang bij webcam. De meesten zijn betaalsites. Over het
algemeen moet men zich daarvoor aanmelden via een 0900 nummer. Op internet zijn veel klachten te
vinden over de meest gebruikte gratis sites als sexchat.nl en Datecafé.nl. die niet gratis blijken te zijn.
Een andere veelvoorkomende klacht is dat profielen van gebruikers moeilijk of niet te verwijderen
zijn.
De gratis sites waar onder andere seksuele dienstverlening worden aangeboden en waar de bezoeker
zich niet hoeft te registreren bleken in veel gevallen lokale sites te zijn waar diverse spullen en
diensten werden aangeboden. Daar troffen we contactadvertenties aan waarvan sommige van
sekswerkers konden zijn. Dat vermoeden hadden we bijvoorbeeld als de adverteerster zich niet op één
man richtte maar sekscontacten met meerdere mannen zocht. Het niet noemen van een bedrag voor de
seksuele dienstverlening is niet altijd een indicatie van dat het om een niet-commercieel contact gaat.
Soms staan er opmerkingen als: ‘tegen ieder aannemelijk bod’ of ‘prijs nader overeen te komen’. Er
bleek op deze sites ook nog een grijs gebied te zijn waarin bijvoorbeeld leningen of klussendiensten
worden gevraagd in ruil voor seks. Op Hookers en het Kinky forum wordt opgemerkt dat sommige
vrouwen die op het eerste gezicht een niet commerciële advertentie plaatsen, achteraf wel betaling
verlangen. We hebben ook gekeken naar datingsites. Bij de meeste moet men zich registreren en
betalen. Wij nemen aan dat klanten dit een onnodig risico vinden voor de privacy. Bovendien is er een
keur aan sites waar men gratis terecht kan.

2.1 De meest gebruikte sites
Na een verkennende periode rolden de volgende sites als veelgenoemd uit de bus.
A Kinky.nl. Deze site wordt heel vaak genoemd op Hookers.nl, door hulpverleners en door
sekswerkers. Deze site is zo belangrijk dat bijvoorbeeld Stichting Soa aids Nederland hier een
‘soahoekje’ heeft geopend. Volgens een sekswerker die geïnterviewd is voor het onderzoek, moeten
vrouwen daar heel veel vaak adverteren om te voorkomen dat ze snel ‘zakken’ naar pagina
bijvoorbeeld pagina 10. De adverteerders op de site presenteren zich meestal door middel van foto’s
en een profiel. Daarin staat de leeftijd, de aard van de seksuele diensten die wordt aangeboden
(‘mogelijkheden’) en soms ook de afkomst. Kinky.nl lijkt marktleider te zijn. Volgens een insider in
het onderzoek, een vrouw die zelf ook op Kinky actief is en anderen kent die via internet klanten
werven, is het soms te druk op Kinky. (Zie ook RIEC ZHZ, 2011)
Zoals alle sites in deze sector wordt er niet alleen heteroseksuele dienstverlening voor mannen
aangeboden. Er is ook ruimte voor seksueel contact met stellen, met shemales (niet volledig
getransformeerde transgenders) en gigolo’s. Daarnaast zijn er nog een aantal rubrieken te vinden die te
omschrijven zijn als ‘service’. Zo worden er kamers en chauffeurs aangeboden. Kinky heeft een
uitgebreid forum, waaraan ook de vrouwen deelnemen. (Dames onder elkaar).
B Sexjobs zit in een jointventure met Tease media waar ook Hookers.nl, en Kinky.nl deel van
uitmaken. De foto’s op Sexjobs.nl zijn net wat explicieter dan op Kinky. Op Sexjobs kan men ook
hobbies en het opleidingsniveau opgeven. Bij de advertenties staat een kaartje van het postcodegebied
waarin de adverteerder actief is. De geboden seksuele handelingen worden er afzonderlijk geprijsd en
men noemt in de regel een starttarief.
Ook is er een rubriek voor zakelijke contacten. Op de laatste is bijvoorbeeld een boekhouder te
vinden die zich tevens als vennoot aanbiedt en vertelt dat hij een grote man is. Ook worden hier andere
websites te koop aangeboden. Het is opvallend dat niemand in deze rubriek de achternaam op de
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profielen vermeldt. 4 Hier staan ook berichten van mensen die anderen vragen hun bankrekening
tijdelijk beschikbaar te stellen voor financiële transacties.
C Speurders. Op Speurders zijn twee rubrieken interessant: ‘contact’ en ‘ privéontvangst/ escort . Bij
‘contact’ stonden veel suspecte advertenties in die zin dat ze door één persoon leken te zijn gezet, te
oordelen naar het steeds terugkerende archaïsch taalgebruik. Volgens fora op andere sites is de kans
een faker op speurder tegen te komen groot. De advertenties op Speurders bevatten een groter
vocabulaire dan de advertenties op andere sites. Op Speurders valt ook te zien hoe lang iemand in die
rubriek adverteert en zijn advertenties ververst.
D. Eromarkt. De site is iets rustiger dan Sexjobs en Kinky en heeft minder popups. Het taalgebruik in
de profielen is minder expliciet. De indruk bestaat dat de meeste vrouwen de teksten echt zelf
schrijven.
E. Pimponline. Op deze site kan de bezoeker tussen alle mogelijke combinaties kiezen: Man zoekt
vrouw, vrouw zoekt man, man zoekt man, vrouw zoekt vrouw, stel zoekt stel, stel zoekt man, stel
zoekt man’. Aan het eind van de eerste pagina moet de bezoeker het betaalgedeelte in. 5
E. Heetste dates. Deze site richt zich vooral op Noord-Brabant. Hij wordt ook gebruikt door
adverteerders uit België. Maar er staan ook advertenties op van vrouwen uit de Randstad.
G. Lekker adverteren. Op deze site is veel aandacht voor wat we diversiteit noemen: het aanboren van
meer markten dan de meest gangbare: man/vrouw, man/man.
H. Marktnet. Deze site is ook van dezelfde eigenaar als die van Kinky, Sexjobs en Hookers. Op deze
site worden niet alleen seksuele diensten aangeboden, maar ook tweedehandsspullen.
I. Citygirls. Op deze site staan veel advertenties voor afspraken in het legale circuit.
F. Sexplezier. Op deze site staan veel adresssen van inmiddels al lang gesloten bedrijven. De site oogt
weinig professioneel; er staat al een hele tijd een mededeling op dat er een probleem was met de
server. Het navigeren op deze site loopt regelmatig vast. De advertenties van ‘sites’ met een expliciete
handeling in de naam, bijvoorbeeld’ gangbangslet’ voeren vaak naar deze site. Hoewel er ook
‘reguliere’ advertenties op staan, is dit grotendeels een site voor webcamseks.
Webmasters van nieuwe sites benaderen gebruikers van bestaande sites, met het verzoek ook op hun
site te adverteren. In het segment ‘mannen voor mannen’, (zie elders in dit rapport) kan dit leiden tot
grote verschuivingen. Sites die eerst populair waren, raken uit de belangstelling. (informatie
veldwerker van Schorerstichting voor jongensprostitutie) Tevens kunnen sites van karakter
veranderen. Zo is de site Kinky.nl, in verband met het grote belang op twee peildata bekeken, (juli
2011 en begin februari 2012) Bij de tweede peiling bleek dat daar meer eenmalige advertenties
stonden dan een half jaar eerder. Die advertenties waren soms binnen enkele dagen weer verdwenen.
4

Op Sexjobs.nl zien we onder de rubriek kamerverhuur w de volgende advertenties op 13 augustus (NB: deze
advertenties hebben geen plaatsingsdatum) :
1
2.
3.
4.
5.

Ene Maarten biedt in Den Haag werkruimte aan.
Miranda biedt een woning aan
Iemand die zich Maroc en Rachid noemt schrijft het volgende: ‘Wil je geld verdienen, bij mij heb je een
mooie werkplek in huiselijke sfeer. Er staat letterlijk: P.; negerinnen hoeven niet te reageren.
Ene Natalia zoekt met spoed een woning voor privé ontvangst.
Bar in België zoekt meisje Beschikbaar: een tweekamerappartement voor privé-ontvangst. Veel
parkeerruimte, overnachten in overleg. In Rotterdam Zuid, Men kan per dag of per week huren.

Die mengvorm van gratis site/ betaalsite komt vaker voor. Op Escortvinder.nl, een site die regelmatig
onder ‘overige’ moet men betalen voor de contactgegevens van de sekswerker.
5

7

Mogelijk gaat het daar om sekswerkers die slechts enkele dagen in Nederland verblijven. Ook ontbrak
de vermelding van de plaats waar de ontmoeting plaatsvond vaker dan een half jaar eerder. Het is
moeilijk deze ontwikkeling te duiden. Het kan betekenen dat Kinky gespecialiseerd raakt in escort, of
dat men beducht is voor de autoriteiten die de populariteit van de site ook kennen.
2.2 Zelfregulering
Sexjobs en Kinky hebben regels voor adverteerders. De eerste advertenties zijn over het algemeen
gratis, waarna de adverteerders voor een klein bedrag hun advertentie kunnen ‘updaten’. Kinky
verbiedt:
-

Advertenties met ongeldige of meerdere telefoonnummers
Adverteerders met meer dan één advertentie
Advertenties met foto’s die niet van de adverteerders zijn.
Advertenties die verwijzen naar commerciële bedrijven

Over het algemeen melden gebruikers van de site overtredingen van de regels. Anderen vinden deze
controle ‘zo lek als een mandje’. Het valt te omzeilen door meerdere computers (meerdere IP
adressen) of meer mobiele telefoonnummers te nemen. Dit mag officieel niet, maar het is moeilijk te
controleren, vooral als de adverteerder er andere foto’s bijzet. Het is echter de vraag wat dit de
sekswerkers oplevert wanneer ze gratis op meerdere sites tegelijk kunnen adverteren. Tijdens de
tweede peildatum op Kinky.nl waren er slechts twee adverteerders die twee 06 nummers in één profiel
vermeldden.
2.3. Fakers
Op Kinky/nl., Sexplezier,net., en Sexjobs.nl bestaat de mogelijkheid ‘fakers’ te melden. Daar wordt
regelmatig gebruik van gemaakt. Dit gaat om klachten over foto’s die niet lijken, over seksadressen
die niet bestaan, escortbureaus die de werkers niet uitbetalen maar ook over vrouwen, die – eventueel
samen met pooiers - klanten beroven of ‘leningen’ niet terugbetalen. Ook werkende vrouwen melden
er regelmatig agressieve of stalkende klanten. Op Kinky.nl is er een niet voor iedereen toegankelijke
lijst waar vrouwen ‘fakers’ rapporteren en die door hen kan worden geraadpleegd. Dezelfde
advertentie vanuit één en hetzelfde account verschillende malen plaatsen mag over het algemeen wel,
maar het hebben van dubbele accounts, met andere woorden zich voordoen als meerdere personen- is
op de meest gangbare sites niet toegestaan. Op de sites staan huisregels over het hebben van meerdere
accounts en het plaatsen van meerdere advertenties. Op de fora blijkt dat er naar aanleiding van
klachten er wel eens door de webhosters wordt ingegrepen. De huisregel van Eromarkt is dat het
verboden is om voor de seksbranche personeel te werven. Op Speurders nl bleek op de peildag een
gebruiker een dagtaak te maken van het ontmaskeren van die fakers. Dergelijke acties van gebruikers
kwamen we ook op andere dagen tegen. Dit bleken dan vooral escortbureaus te zijn, die van de
gelegenheid gebruik maakten om de bezoekers van de site erop te wijzen dat er bij hen geen fakers
werkten.
Enkele sites hanteren fakerslijsten. Daaruit blijkt dat het begrip faker wordt toegepast op:
-

-

Mensen die foto’s plaatsen die niet kloppen.
Mensen die de advertentieregels overtreden
Mensen die afspraken maken en niet nakomen.
Klanten/ sekswerkers die niet op de afgesproken plaats komen opdagen en de ander voor niets
laten wachten/ reizen
Sekswerkers die klanten beroven en klanten die sekswerkers beroven of misleiden
Stalkers
Gewelddadige klanten. Men hoopt dat het risico op de lijst te worden vermeld als
gewelddadig, een afschrikwekkende werking heeft.
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2.4. Het taalgebruik op de sites
Er is een verschil tussen het taalgebruik van de moderatoren en de bouwers van de sites en het
taalgebruik van de bezoekers/ adverteerders. Het laatste komt aan de orde bij het kwalitatieve
onderzoek naar de betaalde seks. Op het eerste gezicht lijken de webmasters/ontwerpers van de sites
de pogingen van organisaties van betrokkenen om een meer emanciperend taalgebruik rondom de
prostitutiewereld te negeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de term pooier. Exploitanten van
seksbedrijven hebben er jarenlang tegen geprotesteerd dat zij pooier werden genoemd. In de rubriek
‘pooiers gezocht op de site Sexjobs blijken reguliere exploitanten zich aan te bieden en vrouwen te
werven.
-

Intermezzo 1

-

13 augustus 2011, Sexjobs

-

In de rubriek pooiers staan drie advertenties van escortbureaus, waarvan de eerste vooral vrouwen
zoekt die niet na éen dag stoppen. Een andere advertentie lijkt van een bedrijf te zijn waar de opting-in
regeling wordt toegepast, maar is geen privéhuis, club of escortbureau. Een vrouw vraagt expliciet om
een donkere pooier (06 504…..) met de tekst: ‘Heb jij zin om mijn gaten te verhuren en mij aan te
bieden als echte slet/hoer in de omgeving Limburg.

-

Bovengenoemd nummer levert een advertentie op Kinky op die in deels dezelfde bewoordingen is
gesteld. vooral allochtone mannen vraagt te reageren. De vrouw, geboren in 1976, heeft onder drie
namen advertenties op Sexjobs).

Een van de populaire sites heet zelfs ‘Pimponline’. Overigens wordt op het forum waar de vrouwen
hun mening geven de suggestie gewekt dat de ‘pooieradvertenties’ vaak door fakers worden geplaatst.
Tevens is de term ‘hoer’ weer populair. Ook adverteert men met de term ‘hoertjes’, ‘amateurhoertjes’.
Sommige vrouwen adverteren zich (of worden geadverteerd)als ‘pijpbekkie’ of ‘pijpsletje’. Tijdens de
exploratieve fase van het internetonderzoek doken er sites op die een nogal expliciete seksuele
handeling als naam voerden. Op het forum waar de vrouwen met elkaar communiceren, staan minstens
twee ‘postings’ van sekswerkers die klanten afwijzen die hen via de sms of de e-mail in een dergelijke
terminologie benaderen. Niettemin bleken ‘veeladverteerders’ nogal eens gebruik te maken van deze
namen. In de exploratieve fase van dit deel van het onderzoek bleek dat deze expliciete namen vooral
werd gebruikt door webcammers. Op de tweedehandssites is de seksuele dienstverlening vaak te
vinden in rubrieken die een naam voeren als ‘tweedehands’ of ‘gebruikt’. Mogelijk wordt dit
taalgebruik ingegeven door de noodzaak de diensten in de terminologie en de doeleinden van de
tweedehandssites aan te bieden.
De term ‘sekswerkers’ wordt niet vaak gebruikt in de fora. De dames noemen zichzelf dvp (dames van
plezier) en hun klanten ‘gasten’. De klanten zelf noemen zich op diverse fora ‘wandelaars’. In dit
taalgebruik is het commerciële aspect van de transactie op de achtergrond geraakt.
2. Aantal actieve 06-nummers op dagbasis
Er zijn tien peildata geweest. Iedere peildag werd een andere site genomen. We vonden, volgens de
methodologie zoals beschreven in hoofdstuk 1, 282 06-nummers die op de Google tezamen 28602
resultaten opleverden. 6 De term ‘resultaten’ hanteren we hier op dezelfde wijze als Google: alle
vermeldingen die een zoekterm oplevert. Het aantal 28602 lijkt heel hoog, en wekt de indruk dat de
Google geeft het aantal resultaten altijd ‘ongeveer’, hoewel de aantallen vermoeden dat het toch precies
is. Dit heeft te maken met de interne dynamiek van google: onder het googelen kan er altijd een ‘resultaat’
van de site verdwijnen.

6

9

omvang van het aanbieden van seksuele dienstverlening op internet ‘gigantisch’ is, maar uiteindelijk
bleek dat er maar 282 houders van 06-nummers achter zitten. Sommige nummers gaven maar 1 of 2
hits, andere leverden er meer dan 2000 op. Dit komt neer op gemiddeld meer dan honderd hits per 06nummer.
Van de 283 telefoonnummers waren er 76 op de peildagen niet op Kinky te vinden. Dit betekent dat
niet iedereen op Kinky adverteert en dat andere veel-gebruikte sites ook in ogenschouw moeten
worden genomen. De sekswerkers adverteerden op gemiddeld 4,80 verschillende sites. In
onderstaande schema niet het aantal vermeldingen per site geteld, maar alleen aangekruist welke sites
gebruikt zijn. Sommige nummers waren na een dag al verdwenen, andere 06-nummerhouders hadden
wel 100 advertenties op één site als Speurders.nl of Eromarkt.nl gezet.

Grafiek 1: Het gebruik van de sites

10 sites
kinky

sexjobs

speurders

eromarkt

pimponlin

heetdate

sexple

lekad

citygirls

marktnet

4%

7%

7%

4%

33%

3%
2%

6%
18%

16%

Kinky, Sexjobs en Speurders, bleken de meest populaire sites te zijn. Dit wordt overigens ook door
anderen bevestigd. (RIEC, ZHZ, 2011)
De volgende groepen hebben wij niet meegeteld:
A.

Degenen die vanuit de legale sector adverteren. (Zie onder 2.1)

B.

De mannelijke prostituees. Zij zijn elders in het rapport beschreven.

C.

De minderheid die alleen via de mail de klanten contacteert.

Het is onmogelijk om een precies een beeld te krijgen van het aantal sekswerkers dat alleen via Twitter
of Facebook de klanten op de hoogte houdt van hun werkplek. Daarnaast zijn er sekswerkers
die niet adverteren maar alleen met vaste klanten contacten onderhouden.
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E.

Degenen die niet adverteren, maar vaste klanten hebben

F.

Veelal ‘etnische’netwerken voor illegale prostitutie.

Intermezzo 2.
Maar je moet bedenken wat je je bij escort moet voorstellen. De meeste mensen denken dan aan
bureau ofzo, een agency. Maar het gaat gewoon om mensen die elkaar mobiel bellen. Dat zijn soms
familienetwerken. Die tippen elkaar over vrouwen en mannen die beschikbaar zijn. Mijn pooiers
kenden Egyptische pooiers die weer hun eigen netwerken hadden. Ze komen aan zoveel klanten omdat
die netwerken aan elkaar gekoppeld zijn. Het zijn samenwerkende netwerken. Ze kunnen ook ruzie met
elkaar krijgen. Ze doen alles zelf, dat gaat niet via Agencies. Die vrouwen hebben altijd iemand bij
zich; een bodyguard.(Uit een interview met een slachtoffer van mensenhandel, veldwerk 2010)
2.1.Adverteren voor de legale sector
De vrouwen die via internet klanten wierven voor de legale sector zijn niet in de telling van 282
opgenomen. Dit betekent dat er per dag nog meer advertenties staan dan alleen van de sekswerkers
die thuis ontvangen, aan escort doen zonder tussenkomst van een bedrijf en in een appartement aan
privéontvangst doen. Ongeveer een kwart van alle advertenties van sekswerkers die op een dag op een
site verschijnen zijn afkomstig uit de legale sector. Een aanwijzing dat de vrouwen uit de reguliere
bedrijven de weg naar internet leren kennen is dat de veldwerkers van De Rode Draad in de bedrijven
de vrouwen in de weer zien met hun laptop. Ze proberen zo nadere afspraken met hun klanten te
maken. Op het forum van Kinky vertellen de vrouwen dat ze dit doen omdat ze zo niet de hele avond
vruchteloos op klanten hoeven te wachten.
We weten echter niet precies hoeveel vrouwen die geen locatie noemen in de legale sector werken.
Kennelijk weten de klanten dat ook niet altijd. Op Hookers.nl vertelt een klant dat hij dacht dat hij
slachtoffer was van Banana Split toen hij op het afgesproken adres kwam: een plein met ramen waar
de meeste vrouwen met een laptop op schoot zaten.
Maar vaak zijn dit soort advertenties wel herkenbaar aan de hand van de volgende kenmerken:
-

-

-

-

-

Zij een vast nummer noemden dat bij een bekende seksinrichting bleek te horen.
Privéhuizen / clubs/ adverteren vaak ‘en groupe’: er is een bepaald aantal bijna gelijkluidende
advertenties in een stad waar een bekend privéhuis is.
Aan de foto’s is te zien dat alle vrouwen in hetzelfde huis zitten. Soms staat de naam van de
club/privéhuis op de foto.
Er staat een email adres bij dat verwijst naar een escortbureau of een club/privéhuis.
Escortbureaus adverteren vaak in de derde persoon: het bureau prijst de individuele vrouwen
aan..

-

Er staan veel advertenties uit één plaats onder elkaar.

-

Sommige advertenties zijn in de derde persoon geplaatst.

-

-

Bij Speurders kan men zien dat ze vanuit één email adres zijn geplaatst.

De prijzen zijn vaak hoger omdat de klant extra voor de kamer moet betalen.
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-

Mogelijk is de mededeling: alles gebeurt veilig ook een aanwijzing voor een club/privéhuis. In
de vergunningvereisten van sommige steden, zoals bijvoorbeeld van Rotterdam, kan een
exploitant zijn vergunning kwijtraken als hij voor onveilige seks adverteert.

-

Wanneer er veel advertenties worden geplaatst in een dorp waarvan de onderzoekers weten dat
er een club/privéhuis is gevestigd, is het waarschijnlijk dat het de vrouwen uit de
desbetreffende clubs zijn. Het is onwaarschijnlijk dat er zes thuiswerkers in bijvoorbeeld Klein
Ulsda actief zijn. Bij herhaalde bezoeken aan de sites leek dit aantal te zijn toegenomen. Wij
hebben de indruk dat steeds meer vrouwen legaal in een club/privéhuis of bij een escortbureau
werken combineren met thuiswerk of onvergunde privé-ontvangst. Getuige de postings in het
kinky forum doen ze dat om de lange wachttijden op de klanten te bekorten en/ of minder te
maken te hoeven hebben met de exploitanten.

3. Persoonlijke omstandigheden
Behalve een schatting maken van de omvang van de prostitutie via internet wilden we zicht krijgen op
de persoonlijke omstandigheden en de werkomstandigheden van de sekswerkers. Zo trachtten wij de
leeftijd van de vrouwen die via internet klanten werven, te achterhalen. Dat was betrekkelijk
eenvoudig. In de profielen op de diverse sites staat vaak het geboortejaar of wordt er anderszins een
leeftijdsindicatie gegeven. 7
3.1. Leeftijden
We hebben de leeftijden op Kinky, Speurders en Citygirl bekeken. Op de andere sites stonden de
leeftijden niet altijd vermeld of werd er slechts een vage indicatie gegeven, bijvoorbeeld ‘Rijpere
vrouw’. De leeftijden die daar wel werden aangeven vertoonden een beeld dat niet significant anders
was dan dat van de grote sites. Wanneer de Wet Regulering Prostitutie (WRP) van kracht wordt, wordt
de minimale leeftijd die men moet hebben om als sekswerker actief te worden verhoogd van 18 naar
21.
De vrouwen die uit de prostitutie geweerd zouden worden als het verbod om onder de 21 in de
prostitutie te werken nu al van kracht was, zijn apart geteld. Dit zou om 31 vrouwen gaan. (Zie in
tabel Uitval door WRP)

Tabel 1: Leeftijden
Sites

Gemid
lft

Uitval
WRP

Kinky

32,16

19

Sexjobs

27,54

8

Speurders 30,19

2

Citygirl

2

Totaal

31,91

31

Dit zijn vooral Hookers.nl en het Kinkyforum. Op andere sites zijn er ook recensies te vinden, maar die
zijn vaak zeer beknopt en onbetrouwbaar. Zo staat er citygirl een recensie uit 2010 over een vrouw in de
Poeldijksestraat Den Haag, een straat die sinds 2004 verdwenen is.

7
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Toelichting:
De gemiddelde leeftijd zou als men het gemiddelde neemt van de genoemde individuele leeftijden
(dus niet het gemiddelde van gemiddelden) op 31,05 uitkomen. Aan de andere kant wordt het
gemiddelde naar beneden gehaald door het relatief hoge aantal 18-19 jarigen dat op Speurders
adverteert. Zoals eerder opgemerkt is Speurders qua gegevens de minst betrouwbare site. Op de fora
van Hookers.nl en Kinky.nl wordt vaak geklaagd over het feit dat de vrouwen vaak ouder zijn dan ze
in hun profiel beweren. Dit zou er op kunnen duiden dat de gemiddelde leeftijd hoger is dan die in de
gemiddelde waarden naar voren komt. Aan de andere kant van het spectrum bij de jonge vrouwen valt
te verwachten dat vrouwen zich ouder presenteren dan ze in feite zijn. We weten dat de politie, die ook
de sites bezoekt, vooral let op vrouwen die net 18 zijn geworden. Wanneer een vrouw onmiddellijk na
het bereiken van haar achttiende in de prostitutie stapt, kan dat wijzen op activiteiten van een
mensenhandelaar. Er zou een kleine vertekening kunnen optreden omdat de leeftijden op verschillende
momenten in het jaar zijn gepeild. Iemand kan in 1980 geboren zijn en in januari 2012 nog 31 zijn. Dit
alles in overweging genomen, kunnen we stellen dat de gemiddelde leeftijd tussen 27 en 30 ligt.
Herkomst
Voor ons was het van belang om te weten te komen of iemand een migrant is, waardoor ze mogelijk
van anderen afhankelijk is voor woonruimte/ werkruimte en of ze Nederlands/ Engelssprekende is,
waardoor ze in principe zelf haar profiel (en) op de sites kon beheren en zelf afspraken met de klanten
kon maken. Minder consequent was men in het vermelden van afkomst. En als die al vermeld was, dan
was het vaak in vage bewoordingen: Afrikaans, Aziatisch, een Latina of ‘exotisch’. En zelfs als het
land werd genoemd, dan bleek die niet altijd correct te zijn. Uit recensies op Hookers en Kinky leren
we dat enkele vrouwen die zeggen Italiaans of Spaans te zijn, in werkelijkheid Roemeens waren. Zij
spraken dan wel enig Italiaans of Spaans, omdat ze eerder in die landen hebben gewerkt. (Matei, 2010)
Een ‘Turkse’ kan evengoed een Bulgaarse zijn. Wij konden niet altijd achterhalen of ze een migrant
was of een Nederlandse van bijvoorbeeld Surinaamse of Turkse afkomst. Behalve de vermelding van
herkomst, is het feit dat die in het Engels is opgesteld of de mededeling dat de vrouw geen Nederlands
spreekt, ook een aanwijzing. De meeste migranten lijken op Kinky te adverteren.
Op tien sites zijn in totaal 10 advertenties in het Engels gezien, werden er van drie vrouwen een
etnische afkomst beschreven en werd van een vrouw gezegd dat ze ‘Afrikaans’ was. De 17 vrouwen
van wie de nationaliteit wel bekend was, waren 6 Braziliaansen, 2 Italiaansen, een Indonesische, een
vrouw uit Montenegro, een Hongaarse, een Duitse, een Belgische, een Dominicaanse, een Thaise en
een vrouw uit Venezuela. Op Sexjobs stonden op de peildagen geen herkomsten. De reden waarom
deze informatie schaars is, ligt misschien in het project Handhaven op Niveau: de politie doet zich
voor als klant en maakt een afspraak. Men veronderstelt mogelijk dat de politie eerder op migranten
zal letten. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom men het laatste jaar schaarser wordt met
informatie in welke plaats de klant de vrouw kan ontmoeten. Dit kan ook de reden zijn waarom
vrouwen de mededeling’: ik maak per dag bekend waar ik ontvang’, in de advertentie opneemt.
3.3. Opleiding/ ander werk
Op Sexjobs zijn het opleidingsniveau en talenkennis ook in de profielen opgenomen. Deze gegevens
lijken echter niet betrouwbaar omdat vrijwel iedere adverteerder een hbo niveau zegt te hebben. De
informatie over de talenkennis kan men beter uit de advertentieteksten halen dan uit de opmerkingen
van de vrouwen zelf. De adverteerders lijken een nogal rooskleurig beeld van hun talenkennis te
schetsen. Overigens getuigen de advertenties op Sexjobs van een iets grotere taalvaardigheid dan die
op bijvoorbeeld Kinky.
3.4 Mobiliteit
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We wilden tevens het verloop binnen deze groep in kaart brengen. Het is echter moeilijk precies te
achterhalen hoe lang een vrouw werkzaam is in het vak. Sexjobs vermeldt bijvoorbeeld wanneer de
vrouw op de desbetreffende site is gaan adverteren.Bij Sexjobs gaan de advertenties over het algemeen
terug tot 2007. Op de recensiesites zijn soms opmerkingen van klanten te vinden dat een bepaalde
vrouw eerder achter het raam of bij een bepaalde club te vinden was. In de recensiegeschiedenis per
vrouw zijn ook gegevens te vinden over hoe lang de vrouw werkzaam is. Soms wordt er vermeld dat
iemand een tijdlang gestopt is en weer is begonnen. Via de fora van Hookers en Kinky kan men
zoektochten van klanten traceren naar vrouwen die niet meer gesignaleerd zijn. Sommige klanten
weten dat een vrouw is gestopt. Later blijkt ze dan weer in het vak gestapt te zijn.
De mobiliteit tussen de werksoorten lijkt in vergelijking tot bijvoorbeeld de jaren negentig te zijn
toegenomen. In die periode gingen vrouwen uit een club daarna achter het raam werken. Andersom
kwam minder voor. Nu komen we in het veldwerk vrouwen tegen gemakkelijk switchen tussen raamen clubwerk en andere vormen. Ook komen combinaties voor.
Intermezzo 3:
Een twintigjarige vrouw: Ik werk nu weer in een club. Hiervoor werkte ik in een vakantiepark en regelde ik zelf
mijn klanten. Ik vond dat niet leuk meer. Ik werkte te veel alleen en ik was ook bang.

Degenen die wel actief zijn blijken nogal eens door het hele land te trekken om klanten te ontvangen.
Op de sites zijn advertenties te vinden van vrouwen die per dag in twee steden of regio’s actief zijn.
We wilden ook weten hoe de mobiliteit tussen de verschillende werksoorten eruit zag. In het
onderzoek van Van Wijk (2010) komt naar voren dat raamprostituees bij het verliezen van hun
werkplek een andere gelegenheid zullen zoeken waar ze de raamprostitutie kunnen bedrijven. De
verwachting dat zij voor een nog meer zelfstandige vorm van prostitutie zouden kiezen, bijvoorbeeld
voor de escort op eigen gelegenheid, werd in dit onderzoek niet bewaarheid. (Van Wijk e.a. 2010) Wij
hebben geen extra aandacht besteed aan Amsterdam en omstreken, maar wij zien landelijk een heel
divers beeld. Veel vrouwen die eerst in clubs en privéhuizen werkten, kiezen nu voor zelfstandige
ontvangst. Ze zijn de hoge afdrachten zat en hebben problemen met de vaste werktijden in de clubs.
(Rode Draad, 2012). Blijkens de berichten op het ‘damesforum’ van Kinky, moeten oudere vrouwen
of te dikke vrouwen wel in de thuis/privéontvangst werken, omdat ze door clubs, escortbureaus en
raamexploitanten worden geweerd.
Een deel van de vrouwen die in de legale sector werkzaam is, klust bij in de thuis/privéontvangst om
de gebrekkige diensten in de legale sector aan te vullen. Hoe groot dat deel is kunnen we op basis van
onze gegevens niet vaststellen. Tot het eind van de jaren negentig mochten vrouwen van exploitanten
niet zelfstandig afspraken met (vaste) klanten maken, maar zij hebben het verzet daartegen laten
varen. Nu komen allerlei mengvormen voor.
4.Werkomstandigheden
Wij wilden weten of de werkomstandigheden in de diverse vormen van prostitutie via internet
significant anders zijn dan die in de vergunde inpandige prostitutie of de raamprostitutie. Hiervoor
waren betrekkelijk weinig bronnen beschikbaar. We hebben hiervoor gekeken op de fora van Kinky
en Hookers. Daarnaast beschikten we over informatie van een insider: een vrouw die incidenteel thuis
ontvangt en ook anderen kent die dat doen. Het verslag van de Helpdesk van De Rode Draad leverde
ook nog enige informatie op.
We hebben gegevens gezocht over, de aard van de dienstverlening, de hygiënische omstandigheden,
de veiligheid, de verdiensten en de werktijden.
4.1. De inhoud van het werk.
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Degenen die zonder tussenkomst van een bedrijf klanten werven, moeten extra activiteiten ontplooien
in vergelijking met degenen die in de vergunde sector werken. De vrouwen moeten ook van te voren
hun ‘mogelijkheden’ op het gebied van seksuele dienstverlening uit onderhandelen.
4.1. 1. De seksuele inhoud van het werk.
De profielen en de recensies bevatten gegevens over de inhoud van het werk. De term ‘mogelijkheden’
duidt op het soort seksuele diensten dat wordt aangeboden. Die ‘mogelijkheden’ staan meestal in het
profiel. Op internet gebruiken sekswerkers en klanten bepaalde termen die extra informatie kunnen
geven. Zo betekent ‘bare’ bijvoorbeeld dat alles zonder condoom gebeurt. Naar aanleiding van de
recensies van klanten op het Kinky forum en op hookers, moeten we het aanbod als niet al te absoluut
stellen. In de praktijk blijken namelijk heel veel ‘mogelijkheden’ niet mogelijk te zijn. Niettemin
kunnen we zo een beeld krijgen van de verandering van de inhoud van het werk. De meeste vrouwen
op Kinky hebben vele handelingen aangevinkt, niet alleen het klassieke oraal en intiem.
Er is op de fora en de literatuur veel discussie gaande over de zogeheten ‘girlfriend experience’. Dit
begrip valt moeilijk te beschrijven. Dat lijkt om de illusie te gaan dat de vrouwen het niet alleen voor
het geld doen maar dat ze tijdelijk een soort vriendin van de klant zijn. Ze willen dan ook dat het met
de vrouw in kwestie ‘klikt’ en dat ze geen ‘klokkijker’ is, met andere woorden, dat ze zich niet strikt
aan de tijdslimiet houdt. De klanten verwachten dan ook dat de prostituee dingen met zich laat doen
die hij ook van een vriendin verwacht, zo blijkt uit de omschrijvingen op hookers.nl als de klant het
heeft over ‘het was een echte girlfriend experience’. Dat betekent dat de vrouw met éen klant, tijdens
één bezoek meerdere keren intiem met hem gaat en zich laat zoenen, iets wat prostituees in de regel
niet graag met klanten doen.
De klanten blijken er op het forum van Hookers er niet uit te zijn: is het nu een ervaring of een dienst?
Enkele klanten wijzen erop dat het een illusie is: een echte girlfriend gedraagt zich niet volgens het
ideaalbeeld van de girlfriend experience: de vrouw die altijd in lingerie loopt en altijd zin in seks heeft.
Op ditzelfde forum wijzen klanten er elkaar op dat de girlfriend experience ertoe kan leiden dat de
klant verliefd wordt op de vrouw, wat vaak voor een van de twee partijen problemen kan opleveren.
(zie onder veiligheid) De vermenging privéleven en het werken met klanten is volgens de insiders ook
een verzwarende factor.
4.1.2. De organisatorische kant van het werk.
Uit geïrriteerde opmerkingen van de adverteerders over niet-serieuze kandidaat-klanten, valt op te
maken dat ze veel tijd kwijt zijn aan het beantwoorden van telefoontjes. De meer ervaren vrouwen
weigeren over het algemeen e-mails en sms-jes te beantwoorden. Of ze hun klanten ook via de chat
lokken valt niet te achterhalen. Degenen die op meerdere sites adverteren moeten tijd besteden aan het
managen van de advertenties en de profielen.

Intermezzo 4.
Op het Kinky forum, het deel waar ‘de dames van plezier’ met elkaar ervaringen uitwisselen is
een discussie te lezen over de hoeeelheid telefoontjes en andere bezigheden die niet directmet
het klanten ontvangen te maken hebben.
30 oktober 2011.Ik heb een klacht. Het wordt steeds rustiger en er komen steeds meer fakers
Een vriendin van mij zegt dat ze omkomt in het werk. .
Op 28 april 2011 beschrijft een vrouw haar werkdag. Ik begin om 9.45. Ik ‘knal’ dan mijn
advertenties omhoog . Om kwart over tien belde er iemand voor een afspraak voor half twaalf.
Die kwam niet. Dan om half een weer de advertenties omhoog. Ik word twee keer gebeld voor
handelingen die ik niet wil doen. Die heb ik geweigerd. Een man belde daarna voor een
afspraak voor volgende week. Om 12. 59 ben ik maar naar huis gegaan.
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Een vrouw reageert op het voorgaande: ‘Aan de telefoon willen ze alles en als ze dan
binnenzijn willen ze alleen maar een vluggertje’.
11 mei 2011: Een vrouw klaagt dat ze alleen maar onzintelefoontjes krijgt.
11 mei 2011: Het lijkt de fakersweek wel. Ik zet nieuwe gasten altijd op een tijd waarop geen
vaste klanten komen, (zodat ik die niet hoef af te wijzen) met nieuwe gasten blijft het een gok.
28 april: De heren denken misschien, wij hebben geen geld, we gaan maar dvp’s pesten.
28-4-11: mannen bellen en willen gratis. Of ze zeggen dat ze terugbellen en doen dat niet.
11 mei 2011;’Mannen bellen en stellen onzinnige vragen, waar ze het antwoord op al zouden
kunnen hebben als ze mijn advertentie hadden gelezen. Of ze proberen af te pingelen. Of
mannen bellen die eerst kennis willen maken.
Daarnaast zijn de sekswerkers die zelf hun ontvangst regelen tijd kwijt met de voorbereiding:
boodschappen halen, soms wil de klant dat ze zich in bepaalde kleding presenteren en vaak moeten ze
de mannen naar een bepaald adres loodsen. Op Hookers valt te lezen dat klanten vaak per sms
aanwijzingen krijgen waar ze moeten wachten om te worden opgehaald.
Voor degenen die echt in hun eigen huis ontvangen komen bij al deze werkzaamheden nog
maatregelen om de privésfeer te beschermen. Zie het onderstaande relaas van een ons bekende
beginnende thuiswerker.
Intermezzo 5
Ik vond het tijd om de thuisontvangst eens uit te proberen. Iedereen om me heen vindt het de
gewoonste zaak van de wereld en doet eraan. Ik had voor dit doel een vaste klant uitgezocht.Op de
ochtend van het bezoek heb ik mijn huis “gebordeliseerd”. Gordijnen dicht, storende elementen aan
de kant, extra beddengoed, badkamer geschrobd, condooms paraat.Vervolgens de klant ontvangen en
een drankje gedronken voor we aan het echte werk begonnen.Het was vreemd om een klant in huis te
hebben. Alles is anders, hij loopt door jouw huis en ziet jouw persoonlijke spullen.Het bleek moeilijk
om een strak schema aan te houden. In een bordeel heb je de receptie die op je let maar hier voel je
aan dat de klant een coulante houding van je verwacht.Uiteindelijk was de klant na twee uur
vertrokken en had ik €175 in mijn hand. Direct daarna kon ik verder met verwisselen beddengoed en
wassen en het terug plaatsen van persoonlijke zaken.

4.2. Hygiëne.
Op de recensiesites staan zo nu en dan opmerkingen over de slechte hygiëne in de werkruimten. In de
vergunde inpandige prostitutie voldoet de hygiëne van de werkruimte meestal aan hoge eisen op dit
gebied. Ook bij de hotelprostitutie is de hygiëne, redelijk in orde. (Meestal nemen de vrouwen zelf
extra handdoeken mee). Bij particuliere huizen is dat heel verschillend. Dit wordt vooral beschreven in
de recensies van klanten op de fora van Hookers.nl en Kinky. Bij een eerdere verkenning van
thuiswerk/privéontvangst over een heel jaar op Hookers.nl, hadden we bij 70 van de 527 adressen
geconstateerd dat de hygiëne volgens de klanten te wensen overliet.
De opmerkingen over hygiëne op Hookers zijn niet altijd goed te beoordelen. We hebben alleen die
gevallen als onhygiënisch getypeerd als de klant duidelijke aanwijzingen gaf: zoals je plakt aan de
vloer. De kamers die alleen maar als rommelig werden beschreven, hebben we niet als onhygiënisch
meegeteld. De opmerkingen over de lichaamsgeuren van de vrouwen zijn genegeerd. Die komen
namelijk te pas en te onpas voor bij de recensies van klanten van alle vrouwen.
4.3. Veilige seks
Op de profielen kunnen de adverteerders aangeven of ze al of niet onveilige orale seksuele
dienstverlening aanbieden. Een enkele maal staat vermeld dat ook intiem onveilig mogelijk is (bare).
Op de fora schrijven mannen dat intiem zonder condoom steeds vaker wordt aangeboden. Ze denken
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dat het gevaar voor hiv is geweken omdat het behandelbaar is. Een van de mannen schrijft dat hij niet
meer in de recensies schrijft dat hij onbeschermde seks heeft gehad omdat dan anderen negatief
reageren. Enkele klanten zeggen dat als het eenmaal zonder is geweest, ze het de volgende keren ook
willen. Jongere mannen, die van jongs af aan in condoomgebruik zijn getraind, zijn nieuwsgierig naar
de eerste ervaringen ‘zonder’.
We hebben op één peildatum op Kinky bekeken hoeveel vrouwen er die in de provincie Utrecht en
Zuid-Holland adverteren oraal zonder condoom aanbieden. Dit ging om 79 vrouwen. Drie van hen
hadden uitdrukkelijk vermeld dat dit bij hen niet mogelijk was. Dit kan overigens betekenen dat ze het
bij vaste klanten wel doen. Acht daarvan zwegen erover. Mogelijk beslissen zij per geval. Twee van
hen bieden ook ‘intiem zonder’, hoewel een dat alleen zou beloven maar niet doen. De overgrote
meerderheid biedt dus oraal onveilige seks.
Volgens de rapportage van De Rode Draad (2012) bieden steeds meer Oosteuropese (Hongaarse)
vrouwen in de raamprostitutie onder druk van de concurrentie ‘onveilige vaginale’ seks. Er zouden
bepaalde sites waar vooral bare seks wordt aangeboden: Afspraakjes.com en Sekszondertaboe. Een
bezoek aan deze laatste site leert dat dit een datingsite is die niet is gespecialiseerd in betaalde seksuele
dienstverlening. Afspraakjes.com is een Belgische site waar op de peildag geen advertenties uit
Nederland te vinden waren.
4.4.Veiligheid
Veel vrouwen geven op de fora aan dat veiligheid een probleem is, vooral bij thuiswerk. Een van de
meest bediscussieerde onderwerpen op het forum voor vrouwen is het gevaar een stalker op te lopen.
Daar lijkt iedereen bang voor te zijn.
Intermezzo 6
Tijdens de aanwezigheid van mijn klant was er post bezorgd. Op de weg naar buiten bukte de man zich en hij
raapte snel mijn post op om mijn achternaam te bekijken. Ik vond dat niet echt prettig.

De girlfriend experience kan verliefdheid opwekken die uit de hand kan lopen. Dit zou de fase zijn van
het ‘fan zijn’ waarin de aanvankelijke sympathie en empathie overgaat in identificatie. Een afwijzing
is een signaal om met het stalken te beginnen. (Malsch en Faasen, 2011) wijzen erop dat fanclubs een
rol spelen in het voorkomen van het stalken van popsterren. Mogelijk heeft het forum op hookers ook
een corrigerende functie voor stalkers.
Een klant bevestigt dit: de prostituees die hij bezoekt waren gemiddeld twee maal in hun carrière
geplaagd door een stalker. Een van de deelnemers van het hookersforum geeft toe dat hij een vrouw
heeft gestalkt.
Intermezzo 7
‘Dat kwam omdat ik niet wist hoe ik met de gevoelens van vertrouwen om moest gaan. Ik behoor alle
valse beloftes en complimentjes naarst me neer te leggen. Vooral in de betaalde dates krijg je een vals
zelfvertrouwen en een vals vertrouwen in personen. Ik balanceer vaak op het randje maar kan bij een
valse vrouw weer doorslaan.’

Uit de literatuur blijkt dat stalkers vooral voorkomen onder mannen die seksuele partner van het
slachtoffer zijn geweest. (Malsch en Faasen, 2011)
4.5.Werktijden.
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De informatie over werktijden die de vrouwen geven levert weinig op. Het kan zijn dat ze de
werktijden opgeven die bij één site of één werkplek hoort. In enkele gevallen staat expliciet vermeld
dat de informatie alleen voor de dag geldt waarop de informatie is geplaatst. De opgegeven tijden zijn
ook niet altijd de actueel gewerkte tijden. Het zijn de uren waarop men een afspraak kan maken.
Sommige vrouwen vermelden expliciet dat ze niet alle dagen van de week beschikbaar zijn. Anderen
kunnen daarentegen 24 uur per dag benaderd worden. Op het forum van Kinky zeggen sommige
vrouwen op bepaalde dagen en dagdelen niet te ontvangen. Ook zijn er discussies te vinden over
feestdagen. De meeste vrouwen werken dan niet, maar dat heeft er ook mee te maken dat de klandizie
dan minder is.
4.6.Verdiensten.
Veel vrouwen geven een starttarief op of een andere prijsindicatie. Soms verschilt de prijsstelling per
site waarop wordt geadverteerd. Vooral op Speurders.nl wordt de prijs aangegeven als ‘nader overeen
te komen’. Op Speurders.nl bijvoorbeeld staat bij prijs vaak: ‘n.v.t.’ Dit betekent niet dat het gratis is,
maar dat de prijs telefonisch wordt besproken.
De prijzen variëren van 50 tot 100 voor een half uur. Op het forum valt echter te lezen dat veel
vrouwen geen mannen ontvangen voor slechts een half uur. Dat kost te veel voorbereidingstijd. Het is
relatief zwaar: uit de verhalen blijkt dat mannen die voor een half uur boeken in die tijd veel
verschillende handelingen verlangen.
Eveneens uit verhalen op het forum van Kinky valt op te maken dat er per dag niet veel klanten
worden ontvangen. Een van de vrouwen zegt gemiddeld vier tot zes klanten per week te hebben. Een
van onze bronnen bevestigt dat het aantal bezoeken gering is. Zij hoorde dat het gemiddeld vier per
week is. Als deze impressionistische informatie juist is zou dit betekenen dat de internetprostutie niet
meer klanten oplevert dan bijvoorbeeld de prostitutie in clubs. (Zie Interimrapportage, 2010)
4.7.Samenwerken of solo.
We hebben tevens aantekening bijgehouden van het feit of de sekswerker alleen werkt of met een
ander. Denk aan opmerkingen zoals ‘u kunt een trio doen met mijn vriendin’. Soms is de ‘wij’ vorm in
de advertentie een indicatie dat de vrouw een faciliteit deelt met collega’s.
4.7.1. Zaakgelastigde.
Wij vinden het samenwerken met collega’s iets anders dan de betrokkenheid van een zaakgelastigde.
Collega’s kunnen samen een kamer huren voor de veiligheid, voor de gezelligheid maar ook om aan
de vraag naar trio’s te voldoen. Maar wanneer een derde de afspraken maakt over de aard van de
seksuele dienstverlening en de prijzen, dan is het onwaarschijnlijk dat de sekswerkers echt zelfstandig
zijn. In nogal wat advertenties wordt vermeld dat de sekswerker niet zelf de telefoon beantwoordt.
Soms staat erbij ‘mijn chauffeur maakt de afspraak’. Dit kan erop duiden dat het om een regulier
escortbureau gaat of dat er een zaakgelastigde in het spel is. Zo staat ineen advertentie op Eromarkt dat
een chauffeur alle emails van klanten behandelt. Dit zou betekenen dat klanten de aard van de seksuele
handelingen met de chauffeur afspreekt. Wij hebben de aanwezigheid van een zaakgelastigde als een
indicator van dwang/mensenhandel aangemerkt.
De recensies op Hookers leveren daar meer informatie over op. De 527 recensies die eerder op
jaarbasis bij Hookers zijn bekeken leverden 34 vermeldingen van de aanwezigheid van
zaakgelastigden of ‘beveiligers’ op. Enkele keren wordt vermeld dat deze aanwezigen de klanten
intimideren of zelfs beroven.
4.8. Diversiteit.
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Het aanbod van vrouwen voor mannen is nog steeds het grootste marktsegment, maar er is een trend
naar diversiteit: stellen, mannen, transgenders en travestieten. Veel profielen vermelden dat stellen ook
welkom zijn en dat de vrouw biseksueel is. In de rubriek vrouwen voor vrouwen is slechts één
advertentie gevonden: een uitnodiging voor een seksfeest. Uit de fora blijkt dat shemales populair zijn.
(Dit wordt ook vermeld in het onderzoek van het RIEC ZHZ, 2011)
Bronnen:
Twee insiders die prostituees kennen die via internet klanten werven
Een thuiswerker
Een vrouw die bij De Rode Draad bekend is die niet adverteert en een dag per week vaste klanten
ontvangt
Een exploitante die vrouwen die op die manier werken.
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RIEC ZHZ, (2011) Prostitutie in de politieregio Zuid-Holland-Zuid, Een verkennend onderzoek naar
de vergunde en onvergunde vormen van prostitutie in Zuid Holland, Zuid, oktober, 2011.
Bernstein, E., (2007) Temporary yours, Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex,
University of Chicago Press, Chicago and London.
Ed. Reid, Meloy, (1998) Psychology of Stalking, Clinical and forensic Perspectives, Elsevier.

De sites:
Hookers.nl
Kinky.nl., ook de discussiefora
Sexjobs.nl
Sexplezier.net
Pimponline.nl
Speurders.nl
Marktnet.nl
Heetstedates.nl
Citygirl.nl
Eromarkt.nl
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Dit komt ook naar voren op de fora voor klanten en sekswerkers.
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