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In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke positie van 
sekswerkers. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de hulpvragen en 
behoeften van sekswerkers inzake hun maatschappelijke positie en hun 
werkomstandigheden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen 
initiatieven worden ontplooid om de maatschappelijke positie van sekswerkers te 
versterken en de hulpverlening aan sekswerkers te intensiveren. 
 
Onderzoeksopzet 
We hebben een beknopte deskresearch uitgevoerd van bestaand onderzoek naar 
sekswerk in Nederland. Deze literatuur hebben we aangevuld met interviews met elf 
sleutelinformanten. Vervolgens zijn casestudies uitgevoerd die het zwaartepunt 
vormen van het onderzoek. In totaal zijn de problemen van 13 sekswerkers uitgewerkt 
waarbij het om 18 verschillende problemen met instanties gaat. Met negen 
sekswerkers is daadwerkelijk contact geweest en voor vrijwel alle problemen hebben 
we contact opgenomen met één of meer instanties.  
 
Casussen 
De sekswerkers ondervinden problemen op verschillende gebieden. Het gaat om 
arbeid gerelateerde problemen (twee casussen), problemen met bank en 
(zorg)verzekering (drie casussen), handhaving in de gemeente waarin zij werken (twee 
casussen), hun woonsituatie (drie casussen), met de Belastingdienst (twee casussen), 
hun werkvergunning (drie casussen) en problemen door of met het lokale 
prostitutiebeleid (drie casussen).  
 
De meeste sekswerkers geven aan dat belangrijke personen in hun sociale omgeving 
op de hoogte zijn van hun beroep. Zij kunnen bij deze personen, vaak familie of 
vrienden, vooral terecht voor emotionele steun, voor praktische steun zijn zij minder 
geschikt. Voor de meeste sekswerkers geldt dat ze tijdens het zoeken naar een 
oplossing voor hun probleem een beroep doen op professionals. De vragen die de 
sekswerkers hebben zijn zelfs voor professionals niet altijd goed te beantwoorden. 
 
Oorzaken 
De problemen die sekswerkers met de instanties ervaren zijn terug te voeren tot vijf 
oorzaken: 1. een wijziging van de spelregels; 2. onduidelijke toepassing van bestaande 
regelgeving; 3. onduidelijkheid in de regelgeving; 4. regelgeving is niet goed begrepen 
door de sekswerkers en 5. bijzondere individuele omstandigheden van de sekswerkers.  
 
 
 



II                                    Breuer&Intraval – Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers 

Stigma 
Wanneer in de politiek of het bestuur over prostitutiebeleid wordt gesproken, worden 
vaak uitbuiting en mensenhandel in één adem genoemd. Daarnaast gaat het in de 
politiek vaak om andere onderwerpen met een negatieve associatie, zoals pooiers en 
verplaatsing van sekswerk naar minder zichtbare delen van de maatschappij. 
Sekswerkers klagen over het stigma waarmee zij dagelijks te maken krijgen. Dit 
stigma lijkt eerder te worden bevestigd dan te worden verminderd door de wijze 
waarop er over sekswerk wordt gesproken.  
 
Verder blijkt dat hoe meer landelijke en lokale regels er worden opgelegd aan 
sekswerkers, des te meer sekswerkers uit het zicht van de zorg blijven. De 
sekswerkers worden vaak moedeloos, omdat zij het gevoel hebben dat instanties hen 
het werk onmogelijk maken.  
 
Behoeften 
De sekswerkers ervaren de manier waarop zij door verschillende (medewerkers van) 
instanties benaderd worden vaak als onprettig en kwetsend. Zij hebben behoefte aan 
een respectvollere bejegening door medewerkers van instanties. Zij willen op dezelfde 
wijze worden behandeld als andere klanten van instanties. Het zou daarbij helpen als 
het stigma dat op sekswerk ligt zou worden verminderd.  
 
Sekswerkers hebben verder behoefte aan eenduidige en duidelijke regelgeving omtrent 
de term bedrijfsmatigheid zoals omschreven in de (model) APV. Daarnaast is behoefte 
aan een onafhankelijk contactpersoon of aanspreekpunt die de regelgeving en de 
rechten en plichten die daaruit voortvloeien in heldere taal kan uitleggen, zo mogelijk 
in de moedertaal van de sekswerker (bv. Spaans, Pools en Roemeens). Verder blijkt 
dat er behoefte is aan betaalbare ondersteuning vanuit de sociale advocatuur en 
accountancy, duidelijkheid over hulpverlening wanneer er geen regiobinding is en 
snellere hulpverlening (ook voor sekswerkers die geen regiobinding hebben) voordat 
sekswerkers weer uit beeld zijn verdwenen. 
 
Rechtspositie  
Het versterken van de rechtspositie van sekswerkers zal zolang het voorstel Wet 
regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche niet is aangenomen lastig 
zijn. Effectieve regulering is alleen mogelijk wanneer elke gemeente prostitutiebeleid 
formuleert waarin voor elke vorm van prostitutie staat aangegeven of dit wel (en onder 
welke voorwaarden) of niet is toegestaan.1 Om de kwetsbare positie van sekswerkers 
in de Nederlandse samenleving te versterken lijkt er meer aandacht nodig te zijn voor 
voorlichting en hulpverlening aan sekswerkers. Informatie, advies (over rechten en 
plichten, over wonen, vergunningen, werkplekken, boekhouding en de kosten 
daarvan) en hulpverlening verbeteren de maatschappelijke positie van sekswerkers.  
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