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Voorwoord 

In dit rapport wordt, op de drempel van een wetswijziging die de situatie van prostituees 1  in 
prostitutiebedrijven drastisch zal veranderen, een beeld gegeven van de omstandigheden 
waaronder prostituees op dit moment in Nederlandse prostitutiebedrijven werkzaam zijn. Veel 
prostituees die meewerkten aan dit onderzoek spraken de wens uit dat de onderzoeksresultaten 
nu eens werkelijk de positie van prostituees ten goede zouden komen. Deze wens delen wij 
met hen. We hopen dat dit rapport een aanleiding zal vortnen voor een serieuze discussie over 
en daadwerkelijke verbetering van de positie van prostituees in Nederland. 

Dit rapport had niet geschreven kurmen worden zonder de hulp van de interviewers, die in het 
hele land prostitutielocaties hebben bezocht en prostituees hebben geworven. Hun taak was 
geen eenvoudige, in een tijd waarin er onder druk van de veranderende omstandigheden 
vooral veel onrust in de prostitutie heerste. Wij danken hen voor hun doorzettingsvermogen. 
Ook willen we Elvira Cornel bedanken, die als stagiaire aan het project verbonden was. Maar 
bovenal willen we de vrouwen en marmen bedanken die het belangrijk genoeg vonden om tijd 
vrij te maken voor dit interview. Zonder hun verhalen was dit rapport nooit tot stand geko-
men. We hopen dat zij zich in de resultaten herkennen. 

Liesbeth Venicz 
me Vanwesenbeeck 

'We gebruiken steeds de vrouwelijke vorm als we over prostituees spreken. Vaak doelen we hiermee echter 
ook op mannelijke prostitues, tenzij anders aangegeven. 
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1 	Inleiding 

1.1 	Achtergrond wetswijziging en onderzoek 

Op 1 oktober 2000 wordt door een wijziging in het Wetboek van Strafrecht het algemeen 
bordeelverbod opgeheven. Zowel nationaal als internationaal is dit een baanbrekend proces, 
dat grote gevolgen zal hebben voor de prostitutiebranche. 

Het bordeelverbod stamt uit 1911 en verbiedt iedere vorm van exploitatie van prostitutie. 
Hoewel volgens deze wet seksclubs, raambordelen en escortbedrijven verboden zijn, wordt 
prostitutiebedrijven de laatste decennia weinig in de weg gelegd. Vanaf de jaren '80 is gedis-
cussieerd over de opheffmg van het bordeelverbod. Op 26 oktober 1999 werd de opheffing 
van het bordeelverbod ook door de Eerste kamer goedgekeurd. 

De rijksoverheid heeft aan de wetswijziging zes doelstellingen verbonden: 
1. Het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie 
2. Het verbeteren van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie 
3. Het beschermen van rninderjarigen tegen seksueel misbruik 
4. Het verbeteren van de positie van prostituees 
5. Het ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen. 
6. Het terugdringen van de omvang van prostitutie door illegalen 

De verbetering van de positie van prostituees is van meet af aan een belangrijk thema geweest 
in de discussie rond de opheffmg van het bordeelverbod. Als politiek streven is het echter in 
de loop van de tijd op de achtergrond geraakt ten gunste van thema's als regulering, beheers-
baarheid en bestrij ding van criminaliteit en illegaliteit. Het verbeteren van de positie van 
prostituees blijft echter ook in de huidige wetswijziging expliciet gehandhaafd als doelstel-
ling. Volgens sommige politieke en belangengroeperingen is het zelfs het streven waar de 
wetswijziging om gaat. Dit maakt positieverbetering van prostituees een belangrijk thema 
voor evaluatieonderzoek. 

De criminalisering van prostitutie en de daaraan gekoppelde stigmatisering van prostituees 
worden alom gezien als een van de belangrijkste bedreigingen voor hun psychosociaal welzijn 
en sociale positie. Stigmatisering werkt een negatieve werkbeleving in de hand en belemmert 
prostituees in de zorg voor hun gezondheid en welzijn. Legalisering van het sekswerk maakt 
in principe de weg vrij voor grotere sociale acceptatie en normalisering. Dit zou vermindering 
van stigmatisering en positieve effecten op de werkbeleving, de gezondheid, het welzijn en 
de sociale positie van prostituees tot gevolg kurmen hebben. Dit zal echter alleen gebeuren 
warmeer de legalisering grote groepen prostituees en het grote publiek aanspreekt en, niet in 
de laatste plaats, wanneer de legalisering gepaard gaat met flankerend beleid op het terrein 
van belangenbehartiging, infonnatievoorziening en zorgvoorzieningen. 

Het onderzoeksproject waarvan dit rapport de eerste fase afsluit, beoogt richting te geven aan 
dit proces op basis van betrouwbare en valide gegevens over de huidige sociale positie en het 
psychosociaal welzijn van verschillende groepen prostituees. Daarbij wil het de effecten van 
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zowel de legalisering als van specifieke vormen van (experimenteel) lokaal fiankerend beleid 
op die terreinen, evalueren in het licht van de gestelde beleidsdoelen. 

1.2 	Probleemstelling 

Dit onderzoek beoogt te monitoren in welke mate toekomstig beleid er in slaagt om positieve 
invloed uit te oefenen op de sociale positie en het psychosociaal welzijn van prostituees. In dit 
eerste rapport is de huidige situatie, dus nog voorafgaand aan de wetswijziging, in kaart 
gebracht op basis van interviews met prostituees zelf over hun omstandigheden en ervaringen 
'in het afgelopen jaar'. Daarbij is de volgende probleemstelling gehanteerd: 

Hoe is het gesteld met de sociale positie (op de werkplek en daarbuiten) en het psychosociaal 
welzijn van verschillende groepen prostituees in uiteenlopende contexten? 

Op termijn zal, door middel van herhaling van bovenstaande vraag inzake de dan geldende 
situatie, tevens de volgende vraag beantwoord moeten worden: 

Welke effecten hebben de legalisering van de exploitatie van vrtjwillige prostitutie en (enkele 
vormen van) flankerende regelgeving en flankerend beleid op de sociale positie en het psycho-
sociaal welzijn van verschillende groepen prostituees in uiteenlopende contexten? 

Onder `sociale positie op de werkplek en daarbuiten' worden zaken verstaan als: 
- de onderhandelingspositie en -competentie ten opzichte van exploitanten en klanten, 
- de miner van omgaan met dwang, 
- de mate van zeggenschap over arbeidsomstandigheden, 
- de aard van de reactie van de buitenwereld op het werk, 
- de integratie van het werk in het verdere leven. 
Bij psychosociaal welzijn wordt zowel gerefereerd aan de subjectieve beleving van het werk 
en de professionaliteitsopvatting als aan het al dan niet v6Orkomen van klachten en sympto-
men op lichamelijk, emotioneel en sociaal vlak. 

Er is voor gekozen om het onderzoek te beperken tot prostituees die werkzaam zijn in de 
bedrijfsmatig georganiseerde prostitutie, omdat hier de invloed van de opheffing van het 
bordeelverbod het meest duidelijk merkbaar zal zijn. Dus prostituees die in clubs, prive-
huizen, raambordelen en bij escortbureau's werken zijn wel geIntenriewd, zij die thuis of op 
straat werlczaam zijn niet. 

1.3 	Onderzoeksopzet 

Het totale monitoronderzoek omvat de volgende stappen: 
1. De ontwilckeling van een adequaat monitoring-instrument om de sociale positie en het 
psychosociaal welzijn van prostituees in kaart te brengen. 
2. De nul-meting: het vaststellen van het niveau van en variatie in sociale positie en psychoso-
ciaal welzijn van verschillende groepen prostituees voordat de wetswijziging van lcracht 
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wordt. 
3. De tweede meting: het vaststellen van het niveau van en variatie in sociale positie en 
psychosociaal welzijn van verschillende groepen prostituees twee a drie jaar na de irnplemen-
tatie van de nieuwe prostitutiewetgeving per 1 oktober 2000. 
4. De evaluatie: vergelijking van de uitkomsten van nul-meting en tweede meting. 

Stap 1 en 2, de eerste fase van het monitoronderzoek, zijn met het schrijven van dit rapport 
afgerond. Op het ontwikkelen van het monitorinstrument, de vragenlijst, wordt in de volgende 
paragraaf nader ingegaan. Deze vragenlijst zal in de tweede fase van het onderzoek verder 
worden verfijnd en toegespitst. De methoden van werving en de kenmerken en representativi-
teit van groep die ge1nterviewd is in deze eerste fase, worden besproken in paragrafen 2.1 en 
2.2. In de tweede fase zullen opnieuw prostituees geinterviewd worden. Er zal getracht 
worden om een aantal van de prostituees die in deze eerste meting geinterviewd zijn, daartoe 
opnieuw bereid te vinden. De grootste groep zal echter waarschijnlijk, gezien het verloop in 
de prostitutie, bestaan uit andere prostituees. Om vergelijking tussen beide groepen deson-
danks mogelijk te maken, zal in de tweede fase zoveel als mogelijk op dezelfde prostitutielo-
caties geworven worden. Daarnaast zal ook in een tweede fase oog moeten zijn voor de 
variatie in prostitutiebedrijven en de verschillen tussen prostituees. 

1.4 	De vragenlijst 

Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is gekeken naar gehanteerde instrumenten in eerder 
onderzoek onder prostituees en in onderzoek naar arbeidsomstandigheden en werkbeleving in 
andere bedrijfstakken. Een probleem hierbij is dat in veel onderzoek onder prostituees vooral 
wordt gekeken naar hun redenen om voor de prostitutie te ldezen en niet naar de omstandighe-
den waaronder zij werken. Instrurnenten die in de arbeidspsychologie gebruikt worden om 
zaken als sociale steun en bedrijfscultuur in kaart te brengen, zijn ook niet zonder meer toe te 
passen op de werksituatie in prostitutiebedrijven. Een bijkomend probleem was dat de vragen-
lijst geschilct moest zijn voor zowel raam-, club- als escortprostitutie, hoewel de omstandighe-
den onder welke gewerkt wordt, in deze drie typen prostitutie sterk verschillen. Bij het ont-
wikkelen van een adequaat monitorinstrument is uiteindelijk wel gebruik gemaakt van enkele 
eerder in de prostitutie gebmikte meetinstrumenten (met name Vanwesenbeeck 1994) en van 
instrumenten uit de arbeidspsychologie. Daarnaast zijn, onder andere op basis van gesprelcken 
met deskundigen in het veld, aanvullende vragen geformuleerd. 

In de uitein.delijke vragenlijst wisselen open vragen, waarbij de respondent zelf kan vertellen, 
en gesloten vragen, vaak in de vorm van lijstjes, elkaax af. Voor de vragen met voorgecodeer-
de antwoorden waren kaartjes beschikbaar met daarop de mogelijke antwoorden waar de 
respondent uit kon kiezen. Op de momenten waar er gevraagd werd naar het aantal keren dat 
een respondent jets meemaakte, is er voor gekozen steeds te vragen naar ervaringen in het jaar 
voorafgaand aan het interview. 

De vragenlijst valt in vijf delen uiteen. In het eerste deel van de vragenlijst worden, naast een 
aantal demografische gegevens, de motieven om voor de prostitutie te Idezen en de houding 
van betrokkene ten opzichte van het prostitutiewerk bevraagd. Ook wordt kort ingegaan op 
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vorige werIcpleklcen. In het tweede deel van de vragenlijst wordt de situatie op de werkplek 
besproken. Er wordt ingegaan op zowel de cultuur op de werlcplek en arbeidsomstandigheden 
als op gezagsverhoudingen. Daarbij is gebruik gemaalct van instrumenten the gebruikt worden 
bij onderzoek naar bijvoorbeeld de sfeer op de werkplek en sociale steun (van Sonderen 
1995). Voor het in kart brengen van ongewenst gedrag op de werkvloer is gebruik gemaakt 
van een aantal items uit de Leymann Inventory of Pyschological Terrorization (LIPT) (Ley- 
mann 1990), een instrument dat de Duitse sociale wetenschapper Heinz Leymann ontwikkelde 
om pesten op het werk te meten. 

In het derde onderdeel, over het welzijn van prostituees, wordt ingegaan op gezondheid, 
alcohol- en drugsgebruik en de invloed van prostitutie op het prive-leven. Er wordt alleen 
gevraagd naar drugsgebruik en gezondheidsproblemen die met de werksituatie te maken 
(lcunnen) hebben. De paragraaf over het prive-!even gaat zowel in op de mate waarin de 
respondenten er een dubbelleven op na houden, als op pesterijen en stigmatisering in de prive-
kring. Hiervoor is wederom een deel van de LIFT van Leymann over pesten op het werk 
gebruikt. Het vierde deel gaat over de rechten en plichten van prostituees. Hier wordt aan de 
hand van een aantal kennisvragen, die opgesteld zijn in overleg met andere deskundigen uit de 
prostitutiewereld, gekeken wat de respondenten weten over bun rechten en plichten en in 
hoeverre ze daar gebruik van maken dan wel aan beantwoorden. Ook wordt ingegaan op de 
wetswijziging en wat prostituees daarvan verwachten. Het laatste onderdeel van de vragenlij st 
wordt gevormd door een tweetal schriftelijke itemlijsten die de respondenten zelf invulden na 
afloop van het interview. Het zijn de Nederlandse versies van de `Maslach Burnout Inventory' 
en de Rosenberg Self Esteem Scale. 

Aan het eind van de vragenlijst is een uitgebreid evaluatieforraulier voor de interviewer 
opgenomen, waarop de interviewer haar beeld van het gesprek en van de respondent heeft 
beschreven. Op basis van deze rapportages is wat meer zicht gekregen worden op de loop van 
het gesprek en op de momenten waar de vragen problemen opleverden. Gedurende de inter-
views is duidelijk geworden dat de gestandaardiseerde antwoordcategorieen nogal eens 
moeilijk hanteerbaar waren. Vooral bij de buitenlandse prostituees moesten de stellingen soms 
meerdere keren herhaald worden en dan werd nog niet altijd een antwoord gegeven dat op het 
kaartje stond. Het bleek voor veel respondenten moeilijk om bun situatie in zulke beperkte 
categorieen onder te brengen. Een ander probleem deed zich voor met, bijvoorbeeld, de vier 
antwoordcategorieen the Leymann hanteert in zijn vragen over pesten (een maal per week, een 
math per maand et cetera), omdat sommige pesterijen, in de ogen van veel respondenten, pas 
de term pesten verdienen als ze extreme gebeurtenissen betreffen. Ook bleek het soms moei-
lijk om antwoorden te geven op vragen waar naar voorbeelden over de werksituatie gevraagd 
werd, omdat veel respondenten, naar eigen zeggen, niet veel over bun werk praten. Een 
voorbeeld is een prostituee die bij de vraag 'Over welke zalcen op je werkplek ben je niet 
tevreden?' niets kon verzinnen. In de rest van het gesprek bracht ze echter een hele waslijst 
aan klachten te berde. Het vereiste dus soms nogal wat gevoeligheid en doorzettingsvermogen 
van de interviewer om bepaalde zaken boven water te krijgen. Veel respondenten gaven aan 
over allerlei vragen nog nooit op the miner te hebben na gedacht. Al eerder is opgemerkt 
(Vanwesenbeeck 1994), dat binnen de prostitutie de traditie van reflectie op de arbeidsom-
standigheden goeddeels ontbreekt. Respondenten definioren bepaalde zaken vaak als iets 'fiat 
er nou eenmaal bij hoort' en vinden ze daarom niet meldenwaard als problematisch. Op dit 
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gegeven, en de consequenties ervan voor de resultaten van dit onderzoek, zal in paragraaf 5.4 
en in de conclusies en vooruitblik verder worden ingegaan. 

11 



2 	Werving en achtergronden van de respondenten 

2.1 	Werving en non-respons 

Om prostituees te werven en te interviewen zijn 20 interviewers getraind. Allen waren in meer 
of mindere mate vertrouwd met het prostitutiemilieu. Zij waren, bijvoorbeeld, ex-prostituees 
of mensen die regelmatig veldwerk deden of hadden gedaan in prostitutiegebieden. Deze 
interviewers en de onderzoekers hebben respondenten geworven via organisaties die contacten 
hebben met prostituees, maar bovenal via veldwerk in clubs en raamprostitutiestraten. Een 
aantal ex-prostituees heeft ook contacten gelegd met respondenten via hun eigen netwerk. Ten 
behoeve van de wervivag zijn flyers gemaakt in het Nederlands, Spaans, Engels en Tsjechisch. 
Met deze talen kan een belangrijk deel van de in Nederland werkende prostituees bereikt 
worden. Het was niet mogelijk om in alle door in Nederland werkzame prostituees gesproken 
talen flyers te maken, deels omdat de fmancien ontbraken en deels omdat er geen interviewers 
die in deze talen konden interviewen voorhanden waren, waardoor werving onder deze 
groepen prostituees weinig zin had. De flyers zijn verspreid in diverse prostitutiebedrijven en 
onder organisaties die met prostituees werken. 

In totaal is contact gelegd met 138 prostitutiebedrijven dan wel raamprostitutielocaties. Tabel 
2.1 geeft een overzicht. 

Tabel 2.1: Aantallen en typen benaderde prostitutiebedrijven en succes-percentage 
type bedrijf 	 n 	 % 	 % succes 
raamprostitutielocaties/verhuurbedrijven 	 14 	 10,1 	 93 
escortbedrijven 	 8 	 5,8 	 50 
clubs en prive-huizen 	 116 	 84,1 	 43  
Totaal 	 138 	 100 	 49 

De meerderheid (61%) van deze bedrijven is bezocht door de onderzoekers of interviewers, 
bij een op de vijf (20,3%) bleef het bij telefonisch contact en bij eveneens een op de vijf 
(18,8) Imam het contact tot stand via prostituees die er werkzaam waren. 

Uiteindelijk is met prostituees uit 67 bedrijven daadwerkelijk een interview gehouden. De 
respons op bedrijfsniveau is daannee 49%. Een deel van deze contacten is niet via het bedrijf, 
maar via bijvoorbeeld een veldwerker tot stand gekomen. Respons was het hoogst, als de 
interviewer direct met de prostituees in een bedrijf mocht praten. Dat is dan ook de reden dat 
de respons in de raamprostitutie beduidend hoger is dan in clubs en prive-huizen, waar de 
exploitant vaak als poortwachter fungeerde. Contacten met enkel de gastvrouw of eigenaar 
van een bedrijf leverden minder vaak een interview op. Ook opvallend was dat contacten met 
bedrijven in de provincie jets gemakkelijker leken te verlopen, dan de contacten in de grote 
stad. Met name in bedrijven in de vier grote steden werd er geklaagd dat ze heel vaak om 
medewerking aan onderzoeken of om interviews voor de media werden gevraagd. 

Het respons-percentage onder individuele, benaderde prostituees is onduidelijk, maar zeker 
niet hoog. Het is onduidelijk hoeveel prostituees op de hoogte zijn geweest van het onderzoek. 
In clubs en prive-huizen waar prostituees in en uit lopen om met klanten mee te gaan is het 
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moeilijk om het precieze aantal prostituees te noemen dat gedurende zo'n bezoek gesproken 
is. Aangezien echter op elk bezocht adres toch minstens enkele prostituees aanwezig waren en 
er ook nog een aantal flyers werd achtergelaten, kan het aantal prostituees dat in meer of 
mindere mate op de hoogte is geweest van het onderzoek en in principe bereilct is met de 
vraag voor een interview, geschat worden op minstens drie- tot vierhonderd. 

Uiteindelijk zijn 105 prostituees ge1nterviewd. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de wijze 
waarop ze geworven zijn. 

Tabel 2.2: Wijzen van respondentwerving (N=105) 
wervingsmethode 
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op de werkplek 	 46 	 43,8 
via een andere instelling 	 23 	 21,9 
via een andere prostituee 	 14 	 13,3 
via exploitant 	 12 	 11,4 
via persoonlijk netwerk van de interviewer 	 7 	 6,7 
respondent  nam zelf contact op 	 3 	 2,9 

Veldwerk bleek uiteindelijk de meest tijdrovende, maar ook de meest succesvolle strategie. 
Van de 105 ge1nterviewde prostituees is 43,8% op de werkplek zelf geworven. Het bleek het 
meest succesvol om direct een afspraak te maken met geinteresseerde prostituees. Prostituees 
die `er nog even over na wilden denken', naraen vrijwel nooit meer contact op. Slechts drie 
prostituees belden, na een bezoek van een interviewer, zelf om een interviewafspraak te 
maken. Het werven via andere instellingen leverde 21,9% van de interviews op en was 
daarmee een tweede belangrijke methode van werving. De sneeuwbal, dus het werven via 
prostituees die al genterviewd waren, leverde 13,3% van de interviews op. Via, vaak telefo-
nisch, contact met de exploitant, tenslotte, werd 11,4% van de respondenten geworven. 

Non -respons 
Het vinden van prostituees die mee wilden werken aan een interview liep, vooral in de eerste 
maanden van de onderzoeksperiode, moeizaam. Een groot deel van de interviewers tel af 
omdat ze toch niet genoeg tijd bleken te hebben of omdat het vinden van respondenten 
moeilijker bleek dan gedacht. Ook bleek de vakantieperiode geen ideale periode om prostitu-
ees te werven. Prostitutiebedrijven bleken vaak dicht en prostituees soms op vakantie. Daarbij 
waren prostituees zelden meteen enthousiast. Dit kwam, onder andere, vanwege de lengte van 
het interview: 'Twee uur. Zolang kan ilc helemaal niet over mijn werk praten.' Maar ook tegen 
het gesprek op zich bestond, zeker onder buitenlandse prostituees, weerstand. Deze prostitu-
ees waren vaak bang dat gegevens op een of andere mauler zouden uitlekken naar, bijvoor-
beeld, de Vreemdelingendienst. 

Deze terughoudendheid werd versterIct doordat in een aantal gemeenten illegale prostituees, 
na jarenlang getolereerd te zijn, door recente beleidswisselingen ineens actief werden gecon-
troleerd en uitgezet. Dat maakte illegale buitenlandse prostituees wantrouwig tegenover 
interviewers. Andere illegale prostituees gaven aan, dat hun hoofd er in deze situatie niet naar 
stond om geinterviewd te worden. De toegenomen controles zorgden er bovendien voor dat in 
sommige gebieden veel minder prostituees aan het werk waren. Het uitzettingsbeleid had in 
een enkel geval ook directe consequenties voor de interviews. Dat merkte een interviewster 



toen de drie prostituees met wie ze een interview zou hebben, al door de politie bleken te zijn 
uitgezet. Bij het werven van buitenlandse prostituees bleek ook het taalprobleem een belang-
rijke belemmering. De vier interviewers die in het Spaans, Tsjechisch of Pools interviews 
konden doen, waren niet in het hele land inzetbaar. Tij dens bezoeken aan prostitutiebedrijven 
bleek het soms onmogelijk om de prostituees aan te spreken, omdat zij eenvoudig niet genoeg 
Nederlands of Engels spraken om een gesprek, laat staan een interview, mee te houden. 

Ook de toegenomen belastingcontroles in sommige regio's hadden invloed op de bereidheid 
van prostituees om mee te doen. Zelfs de respondenten die wel geinterviewd wilden worden 
weigerden opvallend vaak hun inkomsten te noemen uit angst dat er iets uit zou lekken naar 
de belastingdienst. Door toegenomen belastingcontroles waren er op sommige plekken 
beduidend minder prostituees werkzaam, dan daarvoor: "Vorig jaar, voor de belasting begon 
met controleren, waren we met het dubbele aantal prostituees. Nu moeten we soms klanten 
wegsturen, omdat we niet genoeg meiden hebben", vertelde een gastvrouw in een prive-huis 
waar sinds een paar maanden controles plaatsvonden van de belastingdienst. 

Een andere belangrijke reden waarom prostituees niet mee wilden doen, was omdat ze niet 
mee mochten doen van de exploitant van het bedrijf waarvoor ze werkten. De houding van 
exploitanten ten opzichte van het onderzoek verschilde sterk. Een deel van de exploitanten 
was buitengewoon behulpzaam. Daar mochten interviews zelfs in werktijd plaatsvinden. De 
prostituees werden door deze exploitanten gestimuleerd om mee te doen aan het onderzoek, 
omdat ze het onderzoek van belang achtten voor de toekomst van de prostitutiebranche. 
Sommige exploitanten waren zelf ook geinteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek 
omdat ook zij het gevoel hadden dat ze slecht geinformeerd waren over de wetswijziging. 
Een grotere groep exploitanten stond echter terughoudend tegenover het onderzoek. Intervie-
wers werden soms al bij de deur van een club of prive-huis afgepoeierd met opmerkingen als 
'dat willen onze meisjes niet'. De vraag of de interviewer het zelf aan de prostituees mocht 
vragen leidde in dat soort gevallen meestal tot niets. Een gastvrouw liep na enig aandringen 
naar achter en riep tegen de aanwezige prostituees: 'Do you want interview?!', waarop een 
braaf eenstemmig 'no' weerklonk. Veel vaker was de interventie van de exploitanten minder 
expliciet. Er werd dan gezegd dat het de prostituees gevraagd zou worden. Soms werd het 
antwoord al van tevoren aangekondigd: "Ik denk niet dat ze dat willen". Dit leidde clan ook in 
slechts een paar gevallen tot een interview. Daarnaast bleek er onder een deel van de exploi-
tanten angst te bestaan voor een dergelijke openheid. Zo wilde een exploitant eerst de vragen-
lijst zien voor er geinterviewd mocht worden. Een andere respondent mocht alleen ge1nter-
viewd worden als de exploitant erbij kon zitten. Van dit interview is afgezien. Het totaal 
afhouden van welk contact dan ook lijkt vaker te gebeuren bij prostitutiebedrijven waar alleen 
buitenlandse prostituees werken. Dit verklaart voor een deel het lage aantal migrantenprostitu-
ees dat geinterviewd is. 

2.2 	Kenmerken en representativiteit van de onderzoeksgroep 

Er zijn in totaal 105 prostituees bereid gevonden tot het doen van een interview. Tabel 2.3 
geeft een overzicht van hun demografische kenmerken. Het overgrote merendeel van de 
respondenten (91.4%) is vrouw. Het lage aantal ge1nterviewde mannen en transseksuelen 
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wordt deels veroorzaalct doordat alleen prostituees benaderd zijn die in prostitutiebedrijven 
werlcten. Mannen en transseksuelen werken, zo is uit onderzoek bekend (zie bijvoorbeeld van 
Gelder 1999), iets minder vaak dan hun vrouwelijke collega's in prostitutiebedrijven. Marme-
lijke en ook transselcsuele prostituees bieden hun diensten relatief vaak aan op straat of in 
bepaalde café's. De leeftijden van de respondenten lopen sterk uiteen. De jongste respondent 
was gedurende de interviewperiode 17 jaar en de oudste was 54. De gemiddelde leeftijd was 
30. 

Etnische achtergrond 
Het overgrote deel van de onderzoeksgroep (59%) is van Nederlandse afkomst. Zij zijn in 
Nederland geboren uit twee Nederlandse ouders. Een tweede groep (16,2%) van de respon-
denten is zelf wel in Nederland geboren, maar heeft een of twee ouders die in het buitenland 
geboren zijn. Zij worden hierna allochtone prostituees genoemd. Bijna een lcwart van de 
respondenten (24,8%) is zelf in het buitenland geboren. Zij worden in hierna migrantenprosti-
tuees genoemd. Zij zijn voor een klein deel aflcomstig uit andere EU-landen, maar het grootste 
deel van de gelnterviewde migrantenprostituees is echter aflcomstig uit landen buiten de EU, 
met name uit Oost Europa. 

De migranten uit landen buiten de EU mogen, als ze niet over een verblijfstitel beschilcken the 
het verrichten van arbeid toestaat, officieel niet in de Nederlandse prostitutie werkzaam zijn. 
Dit is echter jarenlang we! getolereerd. In een aantal regio's bestonden semi-officiele rege-
lingen waarbij mensen zich met een geldig toeristenvisum voor drie maanden bij de vreemde-
lingendienst konden registreren als prostituee. Gedurende de onderzoeksperiode bestonden 
deze regelingen nog in een paar regio's. De migrantenprostituees die wij gelnterviewd hebben 
beschikken in meerderheid over geldige verblijfspapieren. Het grootste deel van hen (38,5%) 
heeft inmiddels een Nederlands paspoort; over een onafliankelijke verblijfsvergunning be-
schilct 19,2%. Nog eens 7,7% heeft een paspoort van een ander EU-land. Al deze groepen 
mogen in de Nederlandse prostitutie werkzaam zijn. 

De overige 34,6% van de migrantenprostituees mogen officieel niet in de Nederlandse prosti-
tutie werkzaam zijn. Een deel van hen werd echter officieel gedoogd. Zo werlcte 11,5% met 
een toeristenvisum. Zij waren werkzaam in de politieregio's waar op een toeristenvisum in de 
prostitutie gewerkt mocht worden. Een aantal respondenten (7,7%) heeft een aanvraag ing-
ediend voor een verblijfsvergurming. Zij behoren tot een groep buitenlandse prostituees the 
zich via een aantal organisaties verenigd hebben en een verblijfsvergunning hebben aang-
evraagd om zich als zelfstandige prostituee in Nederland te vestigen. Formeel mag ook deze 
groep gedurende de tijd dat deze aanvraag loopt niet werken, maar in de pralctijk werd dit in 
een aantal regio's gedoogd. 

Een lcwart van de geInterviewde migrantenprostituees woont al meer clan tien jaar in Neder-
land. Nog eens bijna een lcwart (21,4%) is tussen de 5 en 10 jaar in Nederland. Minder dan 
een jaar in Nederland werkzaam is 17,9% van de migrantenprostituees. Dit betreft vooral 
Oost-Europese prostitutes, die een pa ar maanden op een toeristenvisum in Nederland werken 
om dan weer een paar maanden naar hun thuisland te gaan. Twee prostituees uit de buurlan-
den wonen niet in Nederland, maar reizen op en neer naar hun werkplek in Nederland. 
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Tabel 2.3: Demografische kenmerken van de onderzoeksgroep (N=105) 

sekse 
vrouw 	 96 	 91,4 
man 	 5 	 4,8 
transselcsueel 	 4 	 3,8 

leeftijd 
jonger dan 18 	 1 	 1 
18 t/m 21 	 17 	 16,2 
22 t/m 25 	 15 	 14,3 
26 t/m 30 	 28 	 26,7 
31 t/m 35 	 17 	 16,2 
36 t/m 40 	 14 	 13,3 
ouder dan 40 	 13 	 12,4 

etnische achtergrond 
in Nederland uit Nederlandse ouders geboren (autochtoon) 	 62 	 59 
in Nederland uit buitenlandse ouder(s)geboren (allochtoon) 	 17 	 16,2 
in het buitenland geboren (migrant) 	 26 	 24,8 

herkomst migrantenprostituees (n=26) 

	

andere EU-landen 	 5 	 19,2 
Oost Europa 	 10 	 38,5 

	

Suriname/Antillen 	 3 	 11,5 
Colombia 	 3 	 11,5 
Azle 	 3 	 11,5 
Afrika 	 1 	 3,8 
VS 	 1 	 3,8 

verblijfsstatus migrantenprostituees (n=26) 

	

legaal (NL/EU paspoort, verblijfsvergunning) 17 	 65,4 
illegaal 	 9 	 34,6 

lcinderen 	 37 	 35,5 
opleidingsniveau 	afgemaalct/aan 't volgen/afgebroken 

geen 	 1 	 1 	 1 
lagere school 	 4 	- 	2 	 6 	 5,7 
LBO 	 9 	- 	12 	 21 	 20 
MAVO 	 11 	1 	13 	 25 	 23,8 
MBO 	 13 	4 	6 	 23 	 21,9 
HAVO 	 2 	- 	5 	 7 	 6,7 
VW0 	 2 	1 	4 	 7 	 6,7 
HBO 	 6 	2 	4 	 12 	 11,4 
universiteit 	 - 	1 	2 	 3 	 2,9 
totaal 	 47 	9 	49 

type werkplek 
raambordeel 	 22 	 21,0 
club 	 44 	 41,9 
prive-huis 	 26 	 24,8 
seksshop 	 7 	 6,7 
escort 	 6 	 5,7 

regio werkplek (provincie) 
Groningen 	 2 	 1,9 
Drenthe 	 1 	 1 
Overijssel 	 23 	 21,9 
Gelderland 	 4 	 3,8 
Utrecht 	 7 	 6,7 
Noord Holland 	 21 	 20 
Zuid Holland 	 26 	 24,8 
Noord Brabant 	 11 	 10,5 
Limburg 	 9 	 8,6 

regio werkplek (bevolkingsdichtheid) 
vier grote steden 	 41 	 39,4 
overige steden 	 54 	 51,9 
platteland 	 9 	 8,7 
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De ouders van de groep allochtone prostituees, lcwamen uit de landen waarvan de grootste 
migrantengroepen in Nederland afkomstig zijn: Suriname, Maroldco en de Nederlandse 
Antillen. Daarnaast lcwam er een aantal uit andere BU-landen. Vooral de vaders van de 
allochtone prostituees blijken van buitenlandse afkomst zijn. Van de 17 allochtone 
respondenten heeft de helft (9) alleen een buitenlandse vader, slecht twee hebben alleen een 
buitenlandse moeder en van ruim een derde (6) zijn beide ouders in het buitenland geboren. 

Leefsituatie 
Van de geffiterviewde prostituees heeft meer dan de helft (57,1%) een vaste partner, dat wil 
zeggen een partner met wie men al meer dan drie maanden een relatie heeft. Van deze groep 
woont 62,7% ook samen met zijn of haar partner. Ruim een derde van de geInterviewde 
prostituees (36,2%) heeft kinderen. Van de respondenten met kinderen is 29,7% alleenstaande 
ouder. Ongeveer een derde van de 37 prostituees met ldnderen deelt de kinderzorg met de 
partner (32,4%); 29,7% zorgt alleen voor de lcinderen en in 14 gevallen (37,8%) wonen de 
kinderen niet (meer) bij respondent. Soms staan de kinderen van deze laatste groep al op eigen 
benen. De kinderen van de buitenlandse prostituees zijn vaak achtergebleven bij familie in het 
thuisland. Ben ldein deel woont bij de andere ouder of in pleegzorg. 

Het overgrote deel van de respondenten (74,3%) woont zelfstandig in een huis dat betrolckene 
zelf huurt. Ben koophuis komt weinig voor, ook omdat een prostituee moeilijk een hypotheek 
kan lcrijgen. Ben op del3 respondenten (7,6%) is in feite daldoos. Zij wonen op hun werkplek. 
Een respondent woont in een huis waar meer meisj es van dezelfde pooier slapen. De overigen 
wonen nog bij bun ouders (2,9%), in het huis van bun partner (11,4%) of huurden met een 
aantal anderen een huis (2,9%). 

Bij de antwoorden op de vraag naar het opleidingsniveau van de respondenten valt op dat de 
meerderheid van de respondenten (55,2%) hun opleiding niet heeft afgemaakt. Dit is een 
opvallend hoog percentage in vergelijking met andere groepen. Daarbij moet worden aangete-
kend dat 15 van de 105 respondenten op dit moment wel bezig is met een opleiding. Vier van 
hen zijn bezig met een cursus Nederlands en twee met een verkorte beroepsopleiding. 

Type werkplek 
Verreweg de meeste prostituees (81,9%) werken tijdens de interviewperiode in een prostitu-
tiebedrijf. Een op de lien gernterviewden (10,5 %) werIct op meerdere plekken tegelijk. Soms 
gaat het hier om incidentele escortcontacten met klanten die men via het prostitutiebedrijf 
kent, soms gaat het om een heel andere werkplek. Ben kleine groep (7,7%) is op het moment 
van het interview niet meer in een prostitutiebedrijf werlczaam. Een deel van hen is gestopt 
met de prostitutie, echter nooit !anger dan een half j aar geleden, hetgeen een criterium is voor 
deelname. Ben ander deel werkt inmiddels in een andere prostitutiesoort. Zij zijn echter 
geinterviewd over hun werk in het laatste prostitutiebedrijf. 

Er is de respondenten gevraagd naar het type werkplek zij werken. De grootste groep (41,9%), 
werkt in een club. Bijna een lcwart werkt in prive-huizen. Het onderscheid tussen clubs en 
prive-huizen is, dat in clubs alcohol wordt geschonken en soms ook nog andere voorzieningen 
zoals sauna's aanwezig zijn, terwijl in prive-huizen geen alcohol geschonken wordt en deze 
doorgaans ook iets kleiner zijn. In raambordelen werkt 20% van de respondenten. De groep 
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respondenten die in de escort werkt is klein (5,7%). Wij hebben aan de lijst prostitutiebedrij-
ven de categoric seksshops toegevoegd. Het gaat hier om winkels die seksartikelen verkopen, 
maar die achter in de zaak ook een aantal prostituees hebben zitten. Hoewel deze bedrijven 
lijken op prive-huizen, vertoont de manier waarop er afgedragen wordt aan de exploitant 
eerder gelijkenis met een raambordeel. De prostituees betalen een vast bedrag per periode dat 
de kamer gebruikt wordt. Een dergelijk type facilitair bedrijf, hebben we alleen in seksshops 
aangetroffen. Een kleine groep respondenten (7,6%) werkte in zo'n seksshop. 

Representativiteit 
Er is nauwelijks inzicht in de samenstelling van de groep prostituees in Nederland. Zelfs over 
het totale aantal prostituees in Nederland bestaan slechts schattingen. Volgens een schatting in 
een recent onderzoek van de GG&GD en de stichting SOA-bestrij ding (Van der Helm 1999) 
werken er in Nederland naar schatting tussen de 20.000 en 25.000 prostituees. Daarvan is 
ongeveer 5% man en nog eens 5% transseksueel of transgender. De groep mannen en trans-
seksuelen onder de respondenten lijkt licht ondervertegenwoordigd 

Over de leeftijdsopbouw onder prostituees bestaan geen schattingen. Dat 50% van de respon-
denten ouder is dan 29, lijkt aan de oude kant. Tijdens het veldwerk bestond de indruk dat 
jongere prostituees doorgaans minder bereid zijn tot interviews dan de wat oudere. 

Ms we naar de etnische achtergrond ldjken valt er wel een inschatting te maken over de 
representativiteit. Alle recente schattingen (bijvoorbeeld Van der Helm 1999) gaan er van uit 
dat tussen de 50 en 70% van de prostituees in Nederland migranten zijn. Met 25% zijn mi-
grantenprostituees duidelijk ondervertegenwoordigd in onze onderzoeksgroep. Over het aantal 
allochtone prostituees (prostituees van wie een of twee ouders in het buitenland geboren zijn) 
zijn geen schattingen bekend. 

In het rapport van Van der Helm (1999) wordt aan de hand van schattingen van veldwerkers 
van de GGD's in diverse regio's een schatting gegeven van het percentage van de prostituees 
in Nederland dat in de diverse prostitutievonnen werkzaam is. Doordat in dit onderzoek alleen 
de prostituees in de bedrijfsmatig georganiseerde prostitutie zijn meegeteld kunnen deze 
percentages moeilijk vergeleken worden. Getracht is prostituees te interviewen uit bedrijven 
in zoveel mogelijk verschillende regio's. Er zijn duidelijke verschillen tussen het aantal 
respondenten dat per provincie geinterviewd is. Dit wordt in een enkel geval veroorzaakt door 
het feit dat daar niet zoveel prostitutiebedrijven zijn. In andere gevallen ligt de oorzaak in het 
meer of minder actief werven van respondenten in bepaalde regio's. 

Behalve de observatie dat migrantenprostituees, en wellicht ook jongere prostituees, onderver-
tegenwoordigd zijn, is het dus moeilijk jets steekhoudends te beweren over de representativi-
teit van de respondenten. Tijdens het veldwerk is echter wel opgevallen, dat prostituees die 
erg onder druk stonden, door financiele problemen of door druk van derden, minder geneigd 
zijn om mee te doen. Mondige prostituees, die wat te vertellen hadden over de situatie in 
prostitutiebedrijven lijken daartoe eerder bereid. Jets dergelijks lijkt ook het geval in de 
contacten met prostitutiebedrijven. Prostitutiebedrijven die de zaken goed geregeld hebben en 
waar aandacht is voor de situatie van prostituees, lijken eerder bereid om hun deuren te 
openen voor de interviewers dan bedrijven waar de zaken wat slordiger geregeld zijn. 
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Dit wekt de indruk dat de respondenten meer dan gemiddeld komen uit de jets betere prostitu-
tiebedrijven en zelf ook jets mondiger zijn dan de totale groep prostituees. De uitkomsten 
zullen het werk in de prostitutie en de situatie in prostitutiebedrijven enigszins flatteren. Bij de 
interpretatie van de resultaten, zal hier terdege rekening mee gehouden moeten worden. 
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3 	Prostituees en hun werk: motieven en werkhouding 

3.1 	Keuze gemaakt of voor je gemaakt: motieven om in de prostitutie te gaan werken 

Aan alle respondenten is gevraagd hoe ze het besluit hebben genomen om in de prostitutie te 
gaan werken. Uit deze verhalen kwam een aantal elementen naar voren dat invloed had op 
deze beslissing (zie tabel 3.1) Respondenten noemden vaak meerdere redenen. 

Tabel 3.1: Door respondenten genoemde motieven/achtergronden voor prostitutiewerk, bij aanvang (N=105) 
motieven/achtergronden (er waren meerdere antwoorden mogelijk) 	 n 	 %  
type motieven: 	bekenden in de prostitutie 	 51 	 49,6 

werk leek aantreklcelijk 	 32 	 30,5 
fmanciele problemen/schulden 	 62 	 59,0 
dwang door derden 	 24 	 22,9 

aard motieven: overwegend negatief 	 43 	 41,0 
ambivalent 	 33 	 31,4 
overwegend positief 	 29 	 27,6 

We hebben onderscheid gemaakt tussen fmanciele motieven om in de prostitutie te werken 
(hierboven niet opgenomen) en financieleproblemen als motief. Voor sommige respondenten 
gold het eerste, ze wilden (veel) geld verdienen en kozen daarom voor een baan in de prostitu-
tie: "Ik was gestopt met mijn werk bij een slagerij en ik moest toch geld verdienen. Dus toen 
heb ik in de krant een aantal clubs omcirkeld. Bij de eerste werd ik gelijk aangenomen." Veel 
meer respondenten gaven aan te werken in de prostitutie vanwege fmanciele problemen, om 
schulden terug te betalen. "De eerste keer ben ik mee gegaan met een vriendin, uit pure 
nieuwsgierigheid. Ik heb toen een paar dagen gewerkt. Een aantal maanden later ging ik weg 
bij mijn vriend. Hij bleek allerlei schulden te hebben gemaakt op mijn naam. Via gewoon 
werk zou ik misschien wel 15 jaar bezig zijn geweest met afbetalen. Daar had ik geen zin in 
en toen ben ik weer gaan werken", vertelt een prostituee. Dergelijke financiele problemen 
vormen voor de meerderheid van de respondenten (59%) een motief om in de prostitutie te 
gaan werken. 

Mensen kennen die al in de prostitutie werken blijkt daamaast relatief vaak een reden om het 
ook eens te goon proberen. "Ik had een kennis die in de prostitutie werkte en bakken met geld 
verdiende. 'Dat kan ik ook', dacht ik. Toen heb ik op een advertentie gereageerd", vertelt een 
prostituee over haar begin in de prostitutie. Van de respondenten meldde 49,6% expliciet dat 
ze al mensen kenden die in de prostitutie werkten voordat ze begonnen. Deze bekende was in 
het merendeel van de gevallen (39) een vriend of vriendin, in geringere mate ging het bier om 
familieleden (bij 10 respondenten) en van 2 respondenten was het de partner die al in de 
prostitutie werkzaam was. De verdiensten van de bekenden, maar ook hun levensstijl, lijken 
vaak aantrekkelijk. Ook nieuwsgierigheid speelt een rol. "Ik ben de partyscene van X. ingedo-
ken. Daar Imam ik allerlei mensen tegen die in de prostitutie werkten en die heel veel geld 
hadden. Dat vond ik wel cool. Toen ik 18 werd ben ik zelf naar een club gegaan', vertelt een 
prostituee. "Prostitutie heeft altijd een soort aantrekkingskracht voor me gehad. Toen ik een 
jaar of 12 was, zat ik wel eens van die advertenties te lezen stiekem. Ik zei ook wel eens:' Als 
ik dat ooit ga doen, dan word ik een hele dure", vertelt een ander. 
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Bijna een lcwart van de respondenten geeft expliciet of impliciet aan door derden gedwongen 
in de prostitutie te zijn gaan werken. De respondenten hebben vaak moeite om precies te 
benoemen waar eigen keuze overgaat in dwang: "Ik was weg gelopen en ik heb vier a vijf 
maanden op straat geleefd. lk ben bij mannen blijven slapen om onderdak en een douche. Op 
een gegeven moment ben ik in de gewone prostitutie gaan werken. lk had toen al een vriend. 
Hij dwong me niet, maar hij stimuleerde het we!. Hij lcwam met het voorstel om van het geld 
drugs te kopen, zodat hij kon promoveren in de drugswereld. Aanvankelijk had ik het hele-
maal niet naar mijn zin. Ik was nog zo jong. Maar lic moest altijd werken van mijn vriend, ook 
als ik ziek was. Omdat ik verder geen sociaal !even had, realiseerde ik me niet dat het niet 
deugde." Het valt op hoeveel moeite prostitutes hebben om zelfs achteraf een dergelijke 
situatie als dwang te betitelen: "We hadden financiele problemen. Mijn vriendje stelde voor 
dat ik zou gaan werken. Dat wilde ik wel proberen. lk gaf de helft van mijn geld aan hem. Hij 
was niet echt een pooier." Bij de 24 respondenten die dwang door derden noemden als reden 
om in de prostitutie te werken, was het in de meeste gevallen (13) de partner die dwang 
uitoefende. Nog eens zeven vrouwen verwezen in impliciete termen naar dwang door hun 
partner. In drie gevallen was er sprake van dwang door een vrouwenhandelaar, in een geval 
van dwang door een familielid: "Mijn vader was alcoholist en mijn stiefinoeder weficte in de 
escort. Toen zij ziek werd, dwongen die twee me om haar werk over te nemen. Ik was toen 
15." 

De verhalen van de respondenten over hun motieven om in de prostitutie te gaan werken zijn 
door de onderzoekers geclassificeerd als overwegend negatief, ambivalent of overwegend 
positief (zie Tabel 3.1). Financiele problemen en dwang zijn daarbij aangemerlct als negatieve 
motieven, aard van het werk en de verdiensten aantrekkelijk vinden als positieve motieven. 
Slechts jets meer dan een kwart van de respondenten (27,6%) heeft uit positieve motieven 
voor het werken in de prostitutie gekozen. 

Aanvangsleeftijd 
Aan alle respondenten is gevraagd op welke leeftijd ze zijn begonnen met hun werk in de 
prostitutie (zie tabel 3.2). De respondent die op 13-jarige leeftijd was begonnen was de 
jongste, de respondent die op haar 50e begon als prostituee was de oudste. 

Tabel 3.2: Leeffijd waarop respondenten in de prostitutie begonnen te werken (N=105) 
Aanvangsleeftijd prostitutiewerk 	 n 	 %  
jonger dan 18 jaar 	 20 	 19 
18 - 21 jaar 	 38 	 36,2 
22 - 25 jaar 	 20 	 19 
26 jaar en ouder 	 27 	 25,8 

Ben op de vijf respondenten (19%) blijkt als minderjarige in de prostitutie te zijn begormen. 
Nog eens ruim een derde van de respondenten is voor hun 22ste begormen. De gemiddelde 
leeftijd ligt iets hoger, op 23 jaar, maar dit wordt mede veroorzaakt door een drietal prostitu-
ees the pas op oudere leeftijd in de prostitutie zijn gaan werken. 

Huidige motieven 
Motieven om in de prostitutie te werken blijven niet altijd hetzelfde. Schulden worden afge- 
lost, pooiervriendj es afgeschud, maar respondenten lumen ook gewend raken aan een num 
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• uitgavenpatroon. "Ik ben gedwongen begonnen. Nu werk ik voor mezelf, ben ik verliefd op 
het geld. lk werk nu niet meer de hele week. Alleen als ik jets wil hebben. Als ik er zin in 
heb", vertelt een prostituee die voor haar pooierv -riendje begon te werken. Voor 56,2% van de 
respondenten is de motivatie om in de prostitutie te werken, geheel of gedeeltelijk veranderd. 
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de huidige motieven. 

Tabel 3.3: Door respondenten genoemde motieven/achtergronden voor prostitutiewerk, op dit moment (N=105) 
motieven/achtergronden 
type motieven: 	verdiensten 	 101 	 96,2 

aard van het werk aantreldcelijk 	 36 	 34,3 
fmanciele problemen 	 28 	 26,7 

mate van eigen keuze: 	heletnaal niet eigen keuze 	 3 	 2,9 
voor het grootste deel niet eigen keuze 	 2 	 1,9 
deels wel, deels niet eigen keuze 	 9 	 8,6 
voor het grootste deel eigen keuze 	 12 	 11,4 
geheel eigen keuze 	 79 	 75,2 

aard motieven: 	overwegend negatief 	 21 	 20 
ambivalent 	 32 	 30,5 
overwegend positief 	 52 	 49,5 

Het aantal respondenten dat zegt op dit moment positieve motieven te hebben om te werken, 
is bijna het dubbele van het aantal dat aangaf positieve motieven te hebben bij aanvang van 
het prostitutiewerk. Soms ontdekken prostituees als ze er eenmaal inzitten dat ze het werk zelf 
aantrekkelijk vinden: "Ik ben er in gerold door een vriendje. Hij deed het om me kapot te 
maken, maar ik bleek het leuk te vinden. Dat vind ik nog steeds. Niet dat ik een of andere 
nymfo ben, maar ik vind het leuk om met marmen te spelen, om dat lichaam zo te laten 
reageren als ik wil." Ruim een derde van de respondenten ziet de aard van het werk als motief 
om op dit moment in de prostitutie te werken. De verdiensten worden echter door het overgro-
te deel van de respondenten genoemd als motief om in de prostitutie te werken. Maar liefst 
96,2% noemt dit als reden: "Waarom ik werk? Voor het geld natuurlijk. Lekkere kerels heb je 
niet zoveel in dit werk." Gewenning aan het geld speelt ook een rol om het te blijven doen: 
"1k wil steeds meer geld. 1k ben verwend geraakt. lk heb nu een Skoda, maar ik wil een 
Mazda en als ik die heb, wil ik waarschijnlijk een Mercedes." De respondenten benadrukken 
dat veel geld verdienen niet betekent dat je ook snel rijk wordt. Zeker in het begin van een 
carriere wordt geld vaak ook weer snel uitgegeven: "Destijds smeet ik met geld. Gaf peperdu-
re cadeau's weg met sinterklaas. Nu is dat anders." 

Bijna een derde van de respondenten noemt fin.anciele problemen als motief om te blijven 
werken. "Zodra mijn schulden weg zijn, wil ik stoppen. Ik doe het niet echt met zin, meestal 
met tegenzin eigenlijk", vertelt een jonge prostituee die werkt om de schulden van haarzelf en 
die van haar vriend af te betalen. 

Al tijdens het veldwerk werd duidelijk dat prostituees die onder dwang van derden aan het 
werk waren niet mee wilden doen aan een interview. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
aantal prostituees dat aangeeft niet geheel vrijwillig te werken, laag is. Driekwart van de 
respondenten vindt het helemaal hun eigen keuze om in het afgelopen jaar in de prostitutie te 
werken. Voor ongeveer een kwart van de respondenten is het niet helemaal de eigen keuze, 
maar voor 11,4% is dat wel voor het grootste deel het geval. Als factor die deze eigen keuze 
belemmert noemen zij vooral financiele problemen. Alleen prostituees die recent gestopt zijn 
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geven aan dat ze het werken (voor grootste deel) niet uit eigen keuze, maar onder dwang van 
derden deden. 

Verbanden tussen motieven en respondentkenmerken 
Er bestaat een sterk significant negatief verband tussen de beginleeftijd en het geboortejaar 
van respondenten (zie tabel 3.4). Het lijkt er dus op dat de jongste generatie respondenten op 
jongere leeftijd is begonnen met bun werk dan de oudere groep prostituees. Dit is een bevin-
ding die al jaren ook door veldwerkers in het prostitutieveld gesignaleerd wordt. 

Tabel 3.4: Correlaties tussen motieven nu en bij 

geboortejaar 
etniciteit (Nederlands, allochtoon, buitenlands) 
aanvangsleeftijd 
mate van eigen keuze afgelopen jaar 
huidige motieven positief 

aanvang en persoonlijke kenmerken.;  Pearson's r  
dwang bij aanvangsmotieven aanvangs-

leeftijd  
-.73" 
-.07 

aanvang 
.32** 
.09 

-.23* 

24 

positief 

-.24* 
.19 
.29** 
.54" 

.17 

.16 

huidige motieven 
positief  

-.22* 
.16 
.39" 

Een andere opvallende bevinding is de negatieve correlatie tussen aanvangsleeftijd en dwang 
tot prostitutiewerk, hetgeen betekent dat er bij prostituees die op een jongere leeffijd beginnen 
met werken vaker spralce is van dwang dan bij prostituees die ouder beginnen. 2  Volgens een 
prostituee die zelf op haar 17e voor een pooienrriendje begon te werken, is dat wel logisch: 
"Als je minded arig bent, kun je opgepakt worden en dan heb je iemand nodig die je be-
schennt." Het verband tussen aanvangsleeffijd en dwang wordt nog inzichtelijker als we de 
groep die bij aanvang minderjarig was vergelijken met hen die bij aanvang 18 jaar of ouder 
waren: van de groep minderjarigen-bij-aanvang zegt 45% onder dwang te zijn begonnen, van 
de meerderjarige groep is dat `slechts' 18%. 

De dwang die de jongste groep prostituees zegt te hebben ervaren, sluit aan bij een fenomeen 
waarover in de media en ook via onderzoeksrapporten de laatste jaren uitgebreid is bericht 
(zie bijvoorbeeld Venicz & Vanwesenbeeck 1998 en van Lune 1997), dat van de zogenaamde 
`loverboys', die jonge meisjes in de prostitutie loldcen door een relatie met ze aan te gaan. Een 
van de respondenten beschrijft hoe deze `loverboys' werken: "Ik kwam in aanralcing met 
jongens die al in die wereld zaten. Ik had problemen thuis. Die jongens trokken me mee, 
waardoor ik nog meer problemen thuis kreeg. Op een dag durfde ik niet meer naar huis. Toen 
zei mijn vriend dat ik wel kon gaan werken. Dat heb ik gedaan. Dat deed ik min of meer 
vrijwilfig. Daarna werd het al gauw gedwongen. Dan zei hij van 'maar je houdt toch van me'. 
Dan blijfje het doen, al wil je eigenlijk niet meer. Want een meisje van 15 denkt niet aan 
geld. Mijn ouders hebben me Ms vennist opgegeven en op de telex gezet, maar ze hebben me 
nooit gevonden." De `loverboys' reizen met bun prostituees door het hele land. "We woonden 
overal: in hotels, in kamertjes bij vrienden, op mijn werkplek. Ik heb tot voor kort niet eens 
een eigen kamer gehad", vertelt een respondente van begin 20 die sinds haar 16e met haar 
pooiervriendje op pad is geweest. Deze `loverboys' lijken een belangrijke stempel te zetten op 

Een t-toets bevestigt dit verband: respondenten die dwang ervaren hebben, waren gemiddeld jonger bij 
aanvang dan zij die geen dwang ervaren hebben (gemiddelde aanvangsleeftijden respectievelijk 20 en 24, 
t=3.0**). 



deze jongere generatie Nederlandse prostituees. Ook de andere prostituees op de werkplekken 
waar zij aanwezig zijn, hebben met hen te maken. De overlast die deze loverboys' veroorza-
ken wordt in paragraaf 5.2 verder besproken. 

Het is opvallend dat de jongste generatie prostituees niet alleen bij aanvang, maar ook nu nog 
negatievere motieven noemt dan de oudere generatie prostituees, blijkens de negatieve con -e-
latie tussen positieve motieven en geboortejaar (zie tabel 3.4). De manier waarop iemand in 
het prostitutiewerk terecht komt lijkt invloed uit te oefenen op haar verdere carriere, getuige 
ook de positieve correlaties tussen positieve motieven bij aanvang en op dit moment, en de 
mate van eigen keuze nu en positieve motieven bij aanvang. Dat zelfde geldt voor dwan.g tot 
prostitutie. Respondenten die dwang ervaren hebben bij aanvang van het prostitutiewerk, 
werken ook het afgelopen jaar minder sterk uit eigen keuze en hebben nu minder positieve 
motieven. 

3.2 	Als vak of voor even: de werkhouding van prostituees 

Aan de respondenten is gevraagd in hoeven-e ze het eens waren met een aantal uitspraken over 
hun werk in de prostitutie. De resultaten staan in tabel 3.5. 

Tabel 3.5: Mate van instenuning met voorgelegde uitspraken over houding ten aanzien van prostitutiewerk 
uitspraak 	 % (sterk) oneens 	neutraal 	% (sterk) eens 
1. Voor mij is prostituee-zijn echt een vak (n=105) 	 21,9 	18,1 	60,0 
2. 1k beschouw mezelf als een professionele prostituee (n=91) 	 27,5 	16,5 	56,1 
3. Werken in de prostitutie betekent voor rnij een periode van heel hard werken 

om de situatie van mij en mijn familie te verbeteren (n=105) 	 41,0 	11,4 	47,6 
4. lk werk in de prostitutie omdat het werk (en het geld) me bevalt (n=105) 	17,2 	14,3 	68,6 
5. Werken in de prostitutie is voor mu j de enige manier om aan het geld 

te komen dat ik nodig heb (n=104) 	 51,0 	17,2 	31,8 
6. lk ben door vervelende omstandigheden in de prostitutie terecht gekomen 

en probeer er het beste van te malcen (n=105) 	 50,5 	19,0 	30,5 
7. 1k werk af en toe in de prostitutie als bijverdienste (n=105) 	 58,1 	7,6 	34,3 
8. lk ben van plan om een korte periode in de prostitutie te werken om 

heel veel geld bij elkaar te krijgen (n=105) 	 54,3 	13,3 	32,4 
9. Het werken in de prostitutie is onderdeel van mijn manier van leven; ik kan 

zo op een manier leven die anders niet in mijn bereik zou liggen (n=105) 	35,3 	18,1 	46,7 

Prostitutie is een vak, vindt de meerderheid (60%) van de respondenten. Prostitutie is een vak, 
omdat het ook bepaalde vaardigheden vereist, benadrukken veel respondenten. "Je moet met 
iedereen een praatje kunnen maken, van iemand uit de politiek tot de glazenwasser. Je moet je 
taalniveau kunnen aanpassen", legt een respondent uit. De 21,9% van de respondenten die de 
prostitutie geen vak vinden, wordt daarin soms ook beInvloed door het negatieve imago dat 
prostitutie heeft in de rest van de samenleving. "De maatschappij reageert er niet op als een 
vak, dus daarom noem ik het geen vak", zegt een respondent. 

Het aantal prostituees dat zichzelf een professionele prostituee vindt, ligt iets lager dan het 
aantal dat prostitutie een vak vindt. Een aantal respondenten vindt dat ze niet de houding 
hebben die een professionele prostituee in hun ogen zou moeten hebben. "Ik zie mezelf niet 
als professionele prostituee omdat ik niet zakelijk genoeg ben. Sommige meisjes zijn zo 
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doortastend. Die bestellen zo nog een fles champagne. lk doe dat niet. Ik zou veel meer 
kurmen verdienen als ik nog een glas zou vragen of zou zeggen `laten we nog een uur op de 
kamer blijven.' Maar dat is een bepaalde trots die in me zit. lk denk dat een ldant als hij dat 
wil, dat zelf wel vraagt", vertelt een clubprostituee. Zowel niet doortastend of zakelijk genoeg 
zijn, als niet alle handelingen willen verrichten, worden vaak genoemd als een reden waarom 
iemand zichzelf niet als professioneel ziet. 

Bijna de helft van de respondenten net het prostitutiewerk als hard werken om de situatie van 
zichzelf en hun familie te verbeteren. Vooral het idee dat prostituees makkelijk hun geld 
zouden verdienen wordt door deze groep hartstochtelijk bestreden. Bijna een derde van de 
respondenten zou niet weten hoe ze rond zouden moeten komen zonder de prostitutie. Dat 
geldt voor de illegale prostituees die weinig andere mogelijkheden zien op de arbeidsmarkt, 
maar ook voor de respondenten met financiele problemen. Ruim een derde van de responden-
ten ziet het werk in de prostitutie vooral als bijverdienste. Zij werken een paar dagen per week 
of alleen op momenten dat ze financieel wat meer armslag willen hebben. 

Factoranalyse op de antwoorden uit tabel 3.5 levert drie factoren op, die inhoudelijk te onder-
scheiden doordat ze verwijzen naar drie verschillende werkhoudingen, respectievelijk 'prosti-
tutie als yak', 'prostitutie als overlevingsstrategie' en 'prostitutie als levensstijl' (zie tabel 
3.6).3  

Tabel 3.6: Factorstructuur* werlchouding-items; factorladingen 
prostitutie 	prostitutie als 	prostitutie als 

item 	 als 	vak 	overlevingsstrategie 	levensstijI  
I. prostituee-zijn is vak 	 .83 	 .N 	 -.26 
2. zelf professionele prostituee 	 .82 	 -.02 	 -.20 
4. werk (en het geld) bevalt 	 .69 	 -.15 	 .30 
9. manier van leven anders niet in bereik 	 .54 	 .28 	 .36 
5. prostitutie enige manier om aan benodigde geld te komen 	 .07 	 .80 	 -.02 
8. in korte periode veel geld bij elkaar 	 -.22 	 .74 	 .11 
3. periode hard werken om situatie zelf en familie te verbeteren 	.09 	 .68 	 -.07 
7. prostitutie als bijverdienste 	 -.05 	 .04 	 .71 
6. prostitutie door vervelende omstandigheden, er het beste van malcen 	.04 	 .49 	 -.52 
* principal component analysis, varimax rotatie 

1. Prostihitie als vak: Respondenten die hoog scoren op de eerste groep items zien prostitutie 
als hun werk: "Het is mijn beroep. Het is afwisselend. Soms zwaar, vaak leuk. Het vervelend-
ste is dat het een marginaal beroep is, waardoor je je altijd moet verantwoorden voor wat je 
doet." Ze beschouwen zichzelf als professionele prostituees die doorgaans plezier hebben in 
hun werk, zonder de negatieve kanten ervan te ontkennen: "lk geniet elke dag van het idee dat 
ik, als ik dit werk Met had gedaan, dit nooit had kunrien doen." 

2. Prostitutie als overlevingsstrategie: Voor respondenten die hoog scoren op de tweede groep 

3De op de eerste twee factoren hoogst ladende items vertonen een redelijke mate van samenhang. Beldjken 
we de alpha's voor de items met de in tabel 3.6 vetgedrukte factorladingen, dan vinden we een alpha van .73 
voor `prostitutie ab vak' en van .64 voor `prostitutie als overlevingsstrategie'. Items 7 en (-)6 eprostitutie als 
levensstifil vertonen echter slechts een alpha van .23. Om deze en andere redenen verlciezen we in de verdere 
analyses te werken met de factorscores in plaats van som-scores op deze drie factoren. 
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items is de prostitutie in de eerste plaats een overlevingsstrategie. Deze respondenten doen het 
werk vaak vanwege fimanciale problemen. "Ik heb een auto-ongeluk gekregen terwijl ik niet 
verzekerd was. Dat leverde me een schuld op bij het ziekenhuis van 36.000 gulden. lk ben 
weer in de prostitutie gaan werken om dat af te betalen", vertelt een prostituee die zes dagen 
in de week werkte om deze schuld zo snel mogelijk af te lossen. Hoewel ook deze responden-
ten zich, zeker als ze al lang werken, wel als professionele prostituees beschouwen, blijft 
prostitutie toch vooral een noodzakelijk kwaad. Deze groep praat niet perse negatief over hun 
werk. Ze benadrukken wel vaak dat je in de prostitutie niet moet zeuren. In bijzinnen komt 
naar voren dat het werk hen niet altijd makkelijk valt: "Mannen denken dat ze mij naaien, 
maar eigenlijk naai ik hen. Zoveel mogelijk geld afpakken geeft me energie en een goed 
gevoel. Vroeger liet ik me nog wel eens gebruiken. Nu niet meer." Het plezier in hun werk 
lijkt dan ook duidelijk minder dan bij de prostituees die prostitutie als hun vak zien. 

3. Prostitutie als levensstijl: Prostituees die hoog scoren op de derde groep items zien prostitu-
tie vooral als onderdeel van hun levensstijl. Voor hen is het inkomen uit prostitutie een 
bijverdienste, dat vooral bedoeld is om leuke dingen mee te doen: "Mijn man verdient ook. 
Dus ik heb het geld niet perse nodig. Het is echt een extraatje. Ik doe het ook voor de gezellig-
heid." Voor deze groep moet het werken in de prostitutie ook vooral leuk blijven. Deze groep 
scoort laag op 'door vervelende omstandigheiden in de prostitutie terecht komen'. Ze zien 
prostitutie ook minder sterk als een vak. 

Om een indicatie te geven van het aantal respondenten dat relatief hoog scoort op de verschil-
lende houdingen ten opzichte van hun prostitutiewerk, hebben we de percentages berekend 
van respondenten die op de items met de vetgedrukte ladingen bij de verschillende houdingen 
getniddeld een score van minstens vier op de vijf-punt-schaal voor de mate van instenuning 
hadden (zie tabel 3.7). 

Tabel 3.7: Percentages respondenten met relatief hoge scores (gemiddelde itemscore minstens 4) op de verschillende 
houdingen inzake prostitutiewerk (N=105)  
houding 	 % hoge scoorders  
prostitutie als vak 	 39,6 
prostitutie als overlevingsstrategie 	 12,5 
prostitutie als levensstijl 	 35,2 

Mobiliteit en andere werkhouding-gerelateerde variabelen 
Naast deze uitspraken over het prostitutiewerk is de respondenten gevraagd naar, bijvoor-
beeld, mobiliteit en carriere-perspectief, zaken die ook iets zeggen over de houding van de 
respondent ten opzichte van het prostitutiewerk (zie tabel 3.8). Er blijken maar weinig respon-
denten (14,3%) te zijn die gedurende hun hele prostitutieloopbaan nog nooit van werkplek 
veranderd zijn. Dit zijn doorgaans respondenten die nog niet zo lang in de prostitutie werken. 
Als er alleen naar het afgelopen jaar gekeken wordt is de mobiliteit aanzienlijk lager. Ruim de 
helft van de respondenten (55,2%) veranderde in het afgelopen jaar niet van werkplek. Zij 
geven vaak aan tevreden te zijn over hun huidige werkplek. De overige 44,8% veranderde 
we!. Bijna een kwart van de respondenten (22,9%) wisselde in het afgelopen jaar een keer van 
werkplek. De overige 21,9% wisselde vaker. Een respondent vertelde zelfs wel honderd keer 
van werkplek gewisseld te zijn onder invloed van haar pooiervriendje. Veel van werkplek 
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wisselen kan voor een prostituee een strategic zijn om meet geld te verdienen. Ben nieuwe 
prostituee laijgt in het begin altijd meet klanten dan prostituees die al langer op dezelfde 
werlcplek werken. Volgens een respondent zijn er naast de vaste prostituees een bepaalde 
groep prostituees, die zij `vlindertjes' noemde, die steeds een korte tijd ergens werken, daar de 
lcrenten uit de pap pilcken en dan weer naar een andere pick gaan. Deze sterk mobiele prostitu-
ees hechten minder aan de situatie op hun werkplek, omdat ze daar immers snel weer weg 
zijn. De indruk bestaat dat vooral jonge en mooie prostituees vlinderen. Mobiliteit wordt ook 
vaak gezien als methode voor illegale prostituees om uit handen van de politic te blijven. De 
illegale prostituees die wij geinterviewd hebben vertonen echter hetzelfde mobiliteitspatroon 
als de gehele grow respondenten. Ruim de helft is het afgelopen jaar niet van pick gewisseld. 
Jets minder dan 45% is wel van werkplek veranderd. Omdat vooral ge1nterviewd is op plek-
ken waar illegale prostituees tot nu toe niet actief veijaagd worden is dit we! begrijpelijk. 

Uit berekening van de onderlinge verbanden tussen de werkhouding-gerelateerde variabelen 
onderling is gebleken, dat er een sterk significant verband (.94**) bestaat tussen de mate van 
mobiliteit in het afgelopen jaar en die gedurende de gehele prostitutieloopbaan. Er lijken dus 
inderdaad mobiele en minder mobiele prostituees te zijn. Mobiliteit blijkt echter vooral een 
aanwijzing dat betrokkene het prostitutiewerk niet erg waardeert. Naarmate men vaker van 
werkplek verandert, ervaart men het prostitutiewerk in het afgelopen jaar minder als eigen 
keuze (.35**) en denlct men minder lang te werken (-.20*). 

Tabel 3.8: Scores op een aantal werkhouding-gerelateerde vragen 
vraag 
Hoe vaak ben je In het afgelopen jaar van werkplek veranderd? (n=105) 

niet van werlcplek veranderd 	 58 	 55,2 
een math van werlcplek veranderd 	 24 	 22,9 
2-3 keer van werkplek veranderd 	 15 	 14,3 
4 keen of meer van werkplek veranderd 	 8 	 7,8 

Hoe vaak denk je aan stoppen met werken in de prostitutie? (n=105) 
zelden of nooit 	 20 	 19,0 
af en toe 	 23 	 21,9 
regelmatig 	 18 	 17,1 
vaak 	 11 	 10,5 
erg vaak 	 33 	 31,4 

Hoe lang zou je nog in de prostitutie willen werken? (n=105) 
onlangs gestopt 	 9 	 8,6 
minder dan drie maanden 	 7 	 6,7 
drie tot zes macmden 	 5 	 4,8 
zes maanden tot een jaar 	 18 	 17,1 
een tot twee jaar 	 9 	 8,6 
twee tot vijf jaar 	 14 	 13,3 
!anger dan vijfjaar 	 3 	 2,9 
geen einddatum 	 40 	 38,1 

Zou je met ander werk dan nu carriere willen maken binnen de seksindustrie? (n=100) 
geen carriere-wensen 	 54 	 54 
eigenaar van een club of privehuis 	 16 	 16 
gastvrouw 	 22 	 22 
ander type prostitutie 	 2 	 2 
hulpverleenster voor prostituees 	 6 	 6 

Wel eens denken aan ophouden met het prostitutiewerk hoeft op zich geen teken te zijn, dat 
het iemand niet bevalt in de prostitutie. "Ms ik een vervelende klant heb gehad, dan denk ik 
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wel eens 'ik stop er =e", vertelt een prostituee die het verder goed naar haar zin heeft in de 
prostitutie. Als een respondent dat vaker denkt, is het wel een teken van ontevredenheid. De 
groep die vaak tot erg vaak denkt te willen stoppen is met 41,9% fors. Concrete plannen om 
te stoppen heeft 28,6% van de respondenten. Zij willen nog een jaar of korter werken. Ook 
een grote gcoep (38,1%) heeft geen concrete einddatum in gedachte. 

Voor het merendeel van de respondenten lijkt het prostitutiecircuit niet sterk gelieerd aan 
andere sectoren in de seksindustrie, zoals de pomoindustrie, de wereld van de live-shows en 
dergelijke. Meer clan drie kwart van de respondenten (79,6%) heeft buiten de prostitutie nooit 
jets an.ders gedaan in de seksindustrie. De 20,4% die wel andere werk in de seksindustrie heeft 
gedaan, heeft voor het grootste deel striptease-acts gedaan. Soms is men via de striptease in de 
prostitutie geraakt: "Ik deed striptease acts in een club. Dat vond ik erg leuk. Op een dag, toen 
er weinig meisjes waren, werd me gevraagd of ik ook met iemand naar boven wilde. Dat 
weigerde ik, want ik keek nogal neer op prostituees. Later ben ik met de meisjes die dat wel 
deden goon praten. De volgende keer dat ze me dat vroegen heb ik het wel gedaan. Zo ben ik 
begonnen als prostituee." Toch zegt bijna de helft van de respondenten (46%) wel degelijk 
ambities te hebben in de prostitutiebusiness. Zo zou 16% wel een eigen club willen hebben en 
zou 22% wel gastvrouw willen worden in een seksbedrijf. Een tweetal respondenten is dit 
inmiddels gelukt. Zij werken als prostituee mee in hun eigen prive-huis. Als reden om een 
eigen prostitutiebedrijf te willen wordt vaak aangegeven dat ze een bedrijf willen beginnen 
waar de omstandigheden en de sfeer voor prostituees beter zijn dan dat ze in het verleden 
gewend waren. "Ik heb het zelf op de harde manier moeten leren. Dat wil ik bij de jonge 
meiden voorkomen. Daarom hamer ik er altijd op dat ze hun eigen keuzes moeten maken en 
zich niet door van die jongens op hun kop laten zitten", vertelt een prostituee die ook exploi-
tant is. Daarnaast geeft 6% van de respondenten aan dat ze hulpverleenster of begeleider van 
prostituees zouden willen worden. Zij noemen vaak als reden dat ze nieuwe prostituees 
zouden willen behoeden voor de negatieve zaken die zijzelf in hun werk hebben meegemaakt. 

Verbanden tussen werkhouding en respondentkenmerken 
Als we kijken naar verbanden tussen de persoonlijke achtergronden van prostituees en de chic 
type werkhoudingen (zie tabel 3.9) dan valt op dat etniciteit (oplopend gescoord van Neder-
lands via allochtoon naar migrant) negatief correleert met de houding `prostitutie als yak', en 
juist positief met de houding `prostitutie als overlevingsstrategie'. Migrantenprostituees en in 
mindere mate ook allochtone prostituees zien prostitutie dus vaker als overlevingsstrategie. 

Tabel 3.9: Correlaties tussen werkhouding, werldiouding-gerelateerde variabelen, motieven en persoonskenmerken; 
Pearson's r 

etniciteit (Nederlands, allochtoon, migrant) 
mate van positieve motieven afgelopen jaar 
mate van eigen keuze afgelopen jaar 
mobiliteit gedurende hele carriere 
mobiliteit afgelopen jaar 
hoe lang men nog denIct te werken 
frequentie dat men denkt aan stoppen 

prostitutie 	prostitutie als 	prostitutie als 
als vak overlevingsstrategie levensstifi 

.41** 

.31** 
-.15 
-.21* 
.11 

.22* 

-.13 
.01 
.04 

-.14 
.34** 

-.13 
.30** 
.31** 

-.10 
-.12 
.20* 

-.07 

De respondenten die hoger scoren op `prostitutie als vak' hebben positievere motieven, 
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denken minder vaak aan stoppen en veranderen minder vaak van werkplek. Naarmate prosti-
tutie sterker als overlevingsstrategie gezien wordt, wordt juist, niet verbazingwekkend, weer 
vaker gedacht aan stoppen. Bovendien zijn dan de motieven ook negatiever. Respondenten die 
prostitutie sterk zien als levensstijlhebben een beduidend langer carriere-perspectief en, net 
als de respondenten die het prostitutiewerk als hun vak zien, hebben zij positieve motieven en 
hebben ze sterk zelf voor het werk in de prostitutie gekozen in het afgelopen jaar. 

3.3 	Conclusies 

In dit hoofdstuk werd gekeken naar de motieven en houdingen van de respondenten ten 
opzichte van hun prostitutiewerk. Aangezien de respondenten, zoals al bleek gedurende de 
werving, vennoedelijk minder dan de totale groep prostituees in Nederland uit de meest 
lcwetsbare groepen komen, is het opvallend dat onder deze groep bij aanvang slechts een 
lcwart uit positieve motieven voor de prostitutie heeft gekozen. Onder de gehele groep prosti-
tuees ligt dit percentage vermoedelijk dus nog lager. Prostitutie lijkt voor de meeste beginnen-
de prostituees in eerste instantie vooral een overlevingsstrategie bij financiele problemen. 

Onder de jongste generatie prostituees speelt dwang door pooiervriendjes (in recente publica-
ties ook wel aangeduid worden als goverboys) een belangrijke rol in hun 'keuze' voor de 
prostitutie. Mede onder druk van deze loverboys lijkt de jongere generatie respondenten op 
jongere leeftijd in de prostitutie te beginnen dan de oudere generatie. Heel jong in de prostitu-
tie beginnen lijkt een indicator voor een slechtere sociale positie van prostituees op dit mo-
ment. Het is dan ook opvallend dat eon op de vijf respondenten als minderjarige in de prosti-
tutie is begonnen. 

Een deel van de respondenten is er, soms via de prostitutie, in geslaagd hun problemen op te 
lossen en noemt op dit moment wel positieve motieven om prostitutiewerk te doen. ES op de 
vijf respondenten heeft op dit moment nog steeds negatieve motieven om in de prostitutie te 
werken. In de totale groep prostituees zal dat percentage vermoedelijk hoger zijn. 

Er zijn drie verschillende werkhoudingen geidentificeerd in de onderzoeksgroep. De groep 
prostituees die prostitutie als vak zien, hebben bewust voor hun werk in de prostitutie gekozen 
en zijn relatief thonkvast'. Zij werken voomamelijk uit positieve motieven. Dit in tegenstel-
ling tot de groep voor wie prostitutie vooral een overlevingsstrategie is. Zij staan kwetsbaar in 
de prostitutie, omdat ze, uit noodzaak, gericht zijn op snel veel geld verdienen en vaak weinig 
rekening houden met zichzelf. Ze zouden eigenlijk graag willen stoppen met het werk. De 
prostituees voor wie hun werk een onderdeel is van hun levensstijl, tot slot, hebben daarente-
gen weer een relatief lang carriere-perspectief. Dit zijn de part-timers onder de prostituees, 
voor wie de prostitutie leuk is voor erbij. Hoe sterker het werk eigen keuze is en hoe !anger 
men nog denlct te werken, hoe minder mobiel men is. 

Vooral ook omdat professionele prostituees en prostituees die werken nit positieve motieven 
relatief sterk gerepresenteerd zijn in de onderzoeksgroep, is het opvallend dat een relatief 
grote groep respondenten (42%) vaak tot heel vaak denkt aan stoppen met het werk. 
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4. 	De cultuur op de werkplek 

4.1 	Werkplekculturen 

De cultuur van een prostitutiewerkplek wordt bepaald door de mensen die er werken of als 
klant op bezoek komen, maar ook door de manier waarop het bedrijf georganiseerd wordt. In 
de vragenlijst is een aantal items over werkplekcultuur opgenomen. Respondenten is gevraagd 
aan te geven in hoeverre verschillende uitspraken over werkplekcultuur van toepassing zijn op 
de plek waar zij werken. Er is hierbij gekeken naar instrumenten die gebruikt zijn bij ander 
onderzoek naar de sfeer op de werkplek (Repetti 1987, Bos 1998). Deze items zijn aangepast 
aan de specifieke situatie in prostitutiebedrijven. 

Bij het bekijken van de uitkomsten (zie tabel 4.1) is het belangrijk rekening te houden met het 
feit dat de werkplekcultuur in een raambordeel jets heel anders omvat dan bij een club of 
prive-huis. Bij raambordelen maakt het straatleven ook onvermijdelijk deel uit van de werk-
plekcultuur en is de mogelijkheid van bijvoorbeeld een exploitant om daar iets aan te verande-
ren beperkter dan in een besloten club of prive-huis. In de escortprostitutie omvat de werk-
plekcultuur vooral de verhouding tussen het bureau, de chauffeurs, de klanten en de prostitu-
ees en de wijze waarop zaken in die relaties (formeel en inform.eel) geregeld zijn. De keuze 
voor de term `werkplekculturen' in plaats van het in de literatuur veel gebruikelijker 'be-
drijfsculturen' is ingegeven door deze verschillen. 

Tabel 4.1: Mate waarin volgens respondenten voorgelegde uitspralcen over werlcplekcultuur voor de eigen werlcplek gelden  

	

% geldt 	% geldt 	% geldt well 
uitspraak 	 (helemaapniet een beetje 	heel sterk 
1. De mensen op mijn werk voelen zich bij elkaar betrolcicen (n=104) 	 9,6 	21,2 	69,3 
2. Waar ik werk Icrijgen nieuwe prostituees extra steun en advies (n=101) 	19,8 	22,8 	57,5 
3. Op mijn werk wordt rekening gehouden met de persoonlijke 

omstandigheden van degenen die er werken (n=102) 	 18,6 	15,7 	65,7 
4. Waar ik werk is er respect voor prostituees (n=103) 	 7,8 	9,7 	82,5 
5. Op mijn werk zijn gemaldcelijk hard drugs te lcrijgen (n=100) 	 61,0 	5,0 	34,0 
6. Waar ik werk komen regelmatig klanten uit het criminele milieu (n=102) 	41,2 	30,4 	28,5 
7. Op mijn werk is het nonriaal dat klanten die zich misdragen 

eruit gezet worden (n=103) 	 8,7 	6,8 	84,4 
8. Waar ik werk is het gewoonte dat verjaardagen en andere feesten 

gevierd worden (n=103) 	 18,4 	16,5 	65,1 
9. Op mijn werk is er iemand waar je naar toe lcunt als je klachten of 

problemen in verband met het werk hebt (n=102) 	 22,5 	10,8 	66,7 
10. Waar ik werk worden klachten van prostituees over de werk- 

omstandigheden serieus genomen (n=103) 	 19,4 	10,7 	69,9 

Uit de antwoorden blijkt, dat de respondenten opvallend positief zijn over hun werkplekken. 
Bij vrijwel elke uitspraak onderschrijft de meerderheid van de respondenten een van de twee 
meest positieve antwoordaltematieven, `wel' of 'heel sterk' in het geval van de positieve 
uitspraken, `niet' of `helemaal Met' bij de negatieve. Bij het item over het verwijderen van 
lastige klanten geven zelfs meer clan vier op de vijf respondenten (84,4%) aan, dat dit `wel' of 
'heel sterk' het geval is in hun bedrijf. Datzelfde geldt voor de vraag naar respect voor prosti-
tuees. Wel is het hier wellicht betekenisvol te vermelden, een ruime helft (46%) van de 82,5% 
van de respondenten die zeggen dat prostituees respect genieten, het altematief 'we!' kiest, en 
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niet 'heel sterk'. In hun ogen is dat respect er kennelijk wel, maar niet overmatig. 

Ook bij de vraag naar een van de schaduwkanten van de prostitutie, de verlcrijgbaarheid van 
hard drugs op de werkplek, zegt 61% dat dit in hun bedrijf 'nice of 'helemaal niet' het geval 
is. Bij een op de drie respondenten zijn hard drugs echter wel of heel gemaldcelijk te krijgen. 
Dit hoge percentage wordt, onder andere, veroorzaakt door de criminele sfeer in een deel van 
de raamprostitutiestraten, waar de drugs openlijk verhandeld worden. Ook in bepaalde clubs 
zijn hard drugs, en dan met name cocaine, op de werkplek zelf te lcrijgen: "De gastvrouw 
verkoopt zelf cocaine", vertelt een respondent die in zo'n bedrijf werkt. In dergelijke bedrijven 
is drugsgebruik een geaccepteerd onderdeel van de werkplekcultuur: "Het drugsgebruik wordt 
steeds heftiger op mijn werkplek. Rare pillen met restjes heroine er in. Soms zijn de prostitu-
ees totaal buiten zichzelf." Aileen bij de vraag naar het bezoek door criminele ldanten is het 
percentage respondenten dat (sterk) ontkent dat dit voor hun bedrijf geldt met 41,2% een 
minderheid. Bijna een derde (30,4%) van de respondenten geeft aan dat dit 'een beetje geldt' 
en 28,5% zegt dat dit wel of heel sterk het geval is. 

Factoranalyse op de scores bij de uitspraken over werkplekcultuur levert drie factoren op, die 
naar verschillende werIcplekculturen verwijzen (zie tabel 4.2). De eerste factor verwijst naar 
een werkplekcultuur war ondersteuning en aandacht voor prostituees formeel geregeld lijken. 
We noemen dit een `mensgerichte werkplekcultuue. 4  In dit type bedrijven wordt belang 
gehecht aan de positie van prostituees. Ben respondent zegt: "Dit is waarschijnlijk het enige 
prive-huis war de Opzij gelezen wordt." In de mensgerichte bedrijfscultuur is er iemand waar 
men naar toe kan als er iets is. Hulp bij lastige ldanten is vanzelfsprekend: "Dit is een heel 
prettig prive-huis. De bats stelt grenzen. Hij vindt het belangrijk dat je goed in je vel zit. Het 
gaat hem niet alleen om het geld." 

Tabel  4.2: Factorstructuurs werkplekcultuur-items; factorladingen 
item 	 mensgericht 	winstgericht(-) 	informeel 
10. klachten van prostituees worden serieus genomen 	 ,81 	 ,28 	 ,06 
9. er is iemand waar je naar toe kan met klachten/problemen 	 ,72 	 ,17 	 ,22 
7. normaal dat ldanten die zich misdragen emit gezet worden 	 ,67 	 ,08 	 ,14 
4. respect voor prostituees 	 ,64 	 ,34 	 ,23 
8. verjaardagen en andere feesten worden gevierd 	 ,55 	 -,02 	 ,49 
5. gemaldcelijk hard drugs te krijgen 	 -,25 	 -,86 	 -,03 
6. er komen regelmatig klanten uit het criminele milieu 	 -,12 	 -,84 	 -,26 
3. er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden 	,52 	 $3 	 ,35 
2. nieuwe prostituees lcrijgen extra steun 	 ,11 	 ,28 	 ,80 
1. mensen  op mijn werk voelen zich bij elkaar betrokken 	 ,26 	 ,09 	 ,74 
• Principal Component Analysis, Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

De tweede factor verwijst naar banden met het drugs- en criminele milieu en weinig rekening 
houden met de persoonlijke omstandigheden van de prostituees die daar werken. We noemen 
deze cultuur, bij wijze van contrast met de mensgerichte (en bij omdraaiing van de scores), de 
`winstgerichte werkplekcultuur'. 5  Voor deze term is gekozen, omdat ook uit de kwalitatieve 
informatie blijkt dat in dergelijke bedrijven de nadruk zo nadruldcelijk op whist maken ligt, 

4Cronbach's alpha voor de vijf hoogst ladende items is .77. 

5Cronbach's alpha voor de drie hoogst ladende items is .77 
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dat de belangen van prostituees daaraan ondergeschikt zijn. Ook de relaties tussen prostituees 
onderling lijken binnen dit type werkplekcultuur door het winststreven aangetast. Er is minder 
steun voor nieuwe prostituees en ook klachten van prostituees worden niet altijd serieus 
genomen. In deze sfeer leek te term `winstgeriche ons toepasselijker dan het in de literatuur 
gebruikelijker `bedrijfsgericht'. 

De laatste factor verwijst naar een werkplekcultuur die weliswaar steunend en mensgericht is, 
maar waar dit niet forrneel wordt geregeld door het management. Hier lijkt steun vooral 
voorhanden dankzij de inspanning van prostituees onderling. We noemen dit de `informele 
werkplekcultuur'. Bedrijven die, volgens onze respondenten, hoog scoren op deze factor 
worden vooral gekenmerkt door een sterke onderlinge betrokkenheid en door extra steun aan 
nieuwe prostituees. Hier lijkt de samenwerking tussen prostituees onderling, belangrijker dan 
formele structuren. Het gaat bier waarschijnlijk vaak om relatief kleine prive-huizen of 
raamprostitutiepanden, waar prostituees het onderling wel goed hebben, maar waar verder 
weinig geregeld is: "Je ktInt bier wel bij iemand terecht, bij mijn collega. Die is bier de sociaal 
werker van de tent. Iedereen komt bij haar uithuilen." In dergelijke type bedrijven is vaak 
geen duidelijk aanspreekpunt voor prostituees: "Of ze onze klachten serieus nemen? Ach het 
lijlct er op. Ze kijken je we! aan. Maar je weet dat ze er weinig mee zullen doen." 

We hebben bekeken welke percentages respondenten relatief hoog scoorden op de hoogst 
ladende items (gemiddelde item-score minstens vier) van de drie onderscheiden factoren (zie 
tabel 4.3). 6  

Tabel 4.3: Percentages respondenten met relatief hoge scores (gemiddelde item-score minstens 4) op de specifieke cultuur 
van hun persoonlijke werkplek  
werkplekcultuur % hoge scoorders 
mensgerichte werkplekcultuur 	 53,5 
winstgerichte werlcplekcultuur 	 16,5 
informele werkplekcultuur 	 47,5 

Uit de tabel wordt duidelijk, dat zowel de mensgerichte als de informele werkplekcultuur, in 
vergelijking met de winstgerichte, relatief sterk vertegenwoordigd zijn in onze steekproef. 
Tevens wordt duidelijk dat de werkplekculturen geen elkaar uitsluitende categorieen zijn. Op 
basis van de factorstructuur kunnen we aannemen dat de overlap zich vooral voordoet tussen 
de bedrijven die hoog scoren op mensgerichtheid en op een informele werkplekcultuur. De 
uitspraak over het vieren van verjaardagen en andere feesten laadt, bijvoorbeeld, op beide 
factoren relatief sterk. Zowel op dat als op andere punten (bijvoorbeeld het rekening houden 
met de persoonlijke omstandigheden van prostituees), lijkt juist winstgerichtheid sterk met de 
andere twee werkplekculturen te contrasteren. 

De ruime representatie van een mensgerichte werkplekcultuur mag een positieve bevinding 
genoemd worden. Het rekening houden met prostituees en het serieus nemen van hun klachten 

60nder andere vanwege een lage alpha voor de twee hoogst ladende items op deze laatste factor (.59), kiezen 
we ervoor om in de verdere analyses te werken met de factorscores in plaats van de som-scores op deze factoren. 
Som-scores zijn desondanks berekend om een indicatie te kunnen geven van de mate waarin de verschillende 
werkplekculturen op de werkplekken van onze respondenten vertegenwoordigd zijn. 
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zijn kenmerken die zonder meer wenselijk zijn voor prostitutiebedrijven. Kanttekeningen zijn 
echter op zijn plaats. Allereerst is het zeer de vraag in hoeverre deze positieve uitkomst 
representatief is voor de gehele branche. Veel respondenten gaven tijdens het gesprek voor-
beelden van vorige werkplekken waar de situatie aanzienlijk minder goed was geregeld als op 
bun huidige werlcplek. Tevens is tijdens het veldwerk gebleken dat we ook veel gemaldcelijker 
toegang kregen tot bedrijven die zichzelf in meerdere opzichten respecteerden en vaker 
medewerldng lcregen van prostituees die tevreden waren over hun werkplek. Daarbij is het 
ook zeker niet ondenkbaar, dat bij sommige scores ook enig wishful thinking een rol gespeeld 
heeft. Hierop zal in paragraaf 5.4 nader worden ingegaan. 

4.2 	Werkplekcultuur -gelieerde variabelen 

Om het inzicht in het type bedrijven waar de respondenten werkzaam zijn uit te diepen, is een 
aantal vragen gesteld over het type collega's en de mate waarin steunende dan wel ongewen-
ste omgangsvormen binnen het bedrijf voorkomen. 

Aantal en type collega's 
Allereerst is gevraagd naar het gemiddelde aantal collega's dat er op een avond of ander 
dagdeel in het bedrijf aan het werk zijn. Omdat bij raamprostituees de ene keer de prostituees 
in het raamprostitutiepand en de andere keer de halve straat is meegeteld, en ook prostituees 
in de escort doorgaans weinig zicht hebben op het aantal collega's, gaan we alleen in op het 
aantal collega's binnen de besloten prostitutiebedrijven (clubs en prive-huizen). 

Het valt op dat veel respondenten in kleine prostitutiebedrijven werken. De helft van de 
respondenten heeft 5 of minder collega's, terwijl het gemiddelde aantal collega's op 6 ligt. 
Slechts 10,4% van de respondenten werkt met meer clan 10 collegass. Het betreft hier door-
gaans clubs. Het hoogste aantal collega's dat genoemd wordt is 25. De meerderheid van de 
respondenten (54,3%) is tevreden met het aantal collega's op hun werkplek. Ongeveer een op 
tien (8,7%) respondenten vindt dat ze te weinig collega's heeft. Volgens 14,4% van hen zijn 
dat er juist teveel. De tendens die tijdens het veldwerk werd gesignaleerd, namelijk dat 
sommige prostitutiebedrijven moeite hebben om voldoende prostituees te vinden lijkt op het 
eerste gezicht door de respondenten niet zo sterk ervaren worden. Aangezien prostituees ook 
elkaars concurrenten zijn is het opvallend dat toch nog bijna 10% wel meer collega's zou 
willen hebben. 

Vervolgens hebben we gevraagd naar de mate waarin rich buitenlandse, illegale, gedwongen 
en minderjarige prostituees bevinden onder de collega's van de respondenten (zie tabel 4.4). 
Hoewel de respondenten zelf overwegend Nederlands zijn, blijken er maar zeer weinigen 
(11,6%) te werken in bedrijven zonder buitenlandse prostituees. Gemiddeld is 48,6% van de 
collega's van respondenten buitenlands. Ook de mediaan ligt op 50%. Een op de tien respon-
denten werkt in een bedrij f met uitsluitend buitenlandse prostituees. Aangezien de meeste 
schattingen aangeven dat het totale aantal buitenlandse prostituees in Nederland ergens tussen 
de 50% en 70% ligt (van der Helm, 1999), zijn deze cijfers niet verbazingwekkend. 

Het aantal illegale buitenlandse collega's lijkt beduidend lager. Driekwart van de respondenten 
geeft aan dat er in hun bedrijf geen illegalen werken. Er waren echter ook veel respondenten 
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die aangaven niet te weten of de buitenlandse prostituees in hun bedrijf illegaal of legaal in 
Nederland waren. De meeste illegale prostituees lopen daar immers niet mee te koop. In 
werkelijkheid zou het percentage dus hoger lumen liggen. Jets dergelijks geldt voor de 
schatting van het aantal collega's dat onder dwang van derden in de prostitutie aan het werk is. 
Des te onthullend is het, dat de respondenten gemiddeld aangeven dat meer dan een op de tien 
van hun collega's onder dwang in de prostitutie werkt. De mediaan ligt bij 10%. Het hoogste 
aantal gedwongen collega's (90%) wordt door twee respondenten genoemd. 

Tabel 4.4: Door de respondent (N=77) geschatte percentages buitenlandse, illegale, gedwongen en minderjarige prostituees 
op hun werlcplek; percentages 
kenmerk collega's 	 0% 	<25% 	25-50% 	50-75% 	75-100%  
buitenlands 	 11,6 	19,0 	31,6 	13,7 	24,2 
illegaal 	 75,8 	13,6 	4,5 	3,0 	3,0 
gedwongen tot prostitutie 	 51,6 	24,2 	16,1 	3,2 	4,8 
minded arig 	 90,8 	9,1 - 	 - 	 - 

Het aantal respondenten dat minderjarige collega's rapporteert is met 9,2% aanzienlijk kleiner. 
Het hoogste percentage rninderjarigen (20%) wordt door twee respondenten gemeld. Gezien 
het lage aantal collega's gaat het hier, evenals dat bij illegale collega's het geval is, steeds om 
enkelingen in een bedrijf. Wel valt op dat de helft van het aantal meldingen van minderjarigen 
op de werkplek afkomstig is van de paar mannen in de steekproef. Gezien het lage aantal 
mannen onder de respondenten, zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat het aantal minderjari-
gen in de jongensprostitutie hoger is dan in de prostitutie door vrouwen, jets wat overigens 
door veldwerkers in de jongensprostitutie al langer gezegd wordt. 

Sociale steun 
Sociale steun, oftewel de mate waarin men op haar werk terecht kan voor even een gesprek of 
voor praktische ondersteuning, vomit een ander onderdeel van de werkplekcultuur. Daarom is 
de respondenten gevraagd om te scoren op een aantal vragen over de mate van sociale steun 
die zij ervaren. Bij het opstellen van deze vragen is gekeken naar een vragenlijst die ontwik-
keld is door van Sonderen (1995) om sociale steun in het prive-leven te meten en naar de 
items die Bos (1998) gebruikt voor steun op de werkplek. 

Tabel 4.5: Mate en aard van sociale steun ervaren op de werkplek; percentages 
type sociale steun 	 zelden of nooit 	af en toe 	regelmatig 	(erg) vaak 
praten over hoe dingen op het werk op te lossen (n=99) 	22,2 	40,4 	15,2 	22,3 
praten over vervelende zaken op werk meegemaakt (n=98) 	18,4 	36,7 	17,3 	27,5 
hulp bij lastige klanten (n=94) 	 19,1 	7,4 	13,8 	59,6 
praten over hoe zaken met instanties te regelen (n=98) 	52,0 	21,4 	11,2 	15,3 
praten over problemen in prive-leven (n=99) 	 35,4 	31,3 	13,1 	20,2 

Aan de scores (zie tabel 4.5) is af te lezen, dat de onderlinge contacten niet zo intensief zijn. 
Dit heeft wellicht te maken met de aard van het beroep, de sfeer van illegaliteit en geheimhou-
ding in de prostitutie en/of het feit dat prostituees ook elkaars concurrenten zijn. Praten over 
prive-zaken en over problemen met instanties gebeurt aanzienlijk minder clan even je hart 
luchten na een vervelende klant of meer in het algemeen over het werk praten. Alleen voor 
hulp bij lastige klanten kurmen de meeste respondenten terecht bij hun collega's of bij de 
anderen op de werkplek. In dat verband is het emstig dat 19,1% aangeeft zelden tot nooit hulp 
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te krijgen bij het verwijderen van lastige klanten. 

Om een totaalbeeld te krijgen van de mate van sociale steun per respondent, is gebruik ge-
maalct van de som-scores. Hieruit blijkt dat groep die op alle items `vaak' of 'erg yank' (de 
twee hoogste antwoordalternatieven op de vijfpunt-schaal) scoort en dus veel sociale steun 
ervaart, slechts 10,9% uitmaakt van de gehele steekproef. Ben op de chic respondenten 
(34,8%) hood bij de groep die juist heel weinig sociale steun ervaart. In deze groep zitten ook 
de respondenten die aangeven niet zoveel behoefte te hebben aan contacten met collega's: 
"Als je vrienden wordt in dit vak, dan ben je zwak. Want dan zoek je steun. Dat is niet ge-
zond. Ms je daar niet tegen lauit moet je niet werken. leder werkt voor zich." We hebben ook 
steeds gevraagd door wie bepaalde vormen van sociale steun vooral gegeven worden. [Mt 
blijken bij vrijwel alle typen steun in de eerste plaats de collega's te zijn, met de exploitant als 
goede tweede. Mleen bij de hulp bij lastige klanten en bij praten over zaken met instanties is 
de rol van exploitanten bijna net zo groot als die van collega's. Praten over het prive-leven 
gebeurt juist weer veel minder met exploitanten. 

Pes ten 
Naast sociale steun is ook gevraagd naar het tegenovergestelde, namelijk pestgedrag. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van een aantal items uit de Leymann Inventory of Pyschological Terrori-
zation LIPT (Leymann 1990) voor pesten op het werk. Tij dens het beantwoorden van deze 
vragen, bleek dat wat als pesten beschouwd wordt, nogal wisselt. "TIC stoor me er niet aan, dus 
is het ook geen pesten", was een redenering die door meerdere respondenten gebruikt werd. 
De scores staan in tabel 4.6. 

Tabel 4.6: Frequentie en aard van pesterijen °waren op de werlcplek; percentages  
type pesterijen 	 zelden of nooit min. lx p. mnd. min. lx per week dagelijlcs 
buitensluiten, belachelijk tnaken, roddelen (n=104) 	71,2 	7,7 	12,5 	8,7 
uitschelden (n=105) 	 84,8 	7,6 	2,9 	4,8 
spullen beschadigen of stelen (n=105) 	 84,8 	12,4 	2,9 	- 
selcsueel lastig vallen (klanten uitgezonderd) (n=105) 	95,2 	2,9 	1,0 	1,0 

Buitensluiten, belachelijk maken en roddelen blijken verreweg het vaakst voor te komen en 
dan weerspiegelen de scores nog niet dat deel dat zich uiteraard buiten het gezichtsveld van de 
respondent voltrelct: "Daar ben ik niet hi]. Dus geen idee en ik trek me er ook niets van aan 
ook". Op basis van antwoorden over de personen die zich vooral schuldig maken aan de 
verschillende vonnen van pesten, stellen we vast, dat roddelen vrijwel uitsluitend, in 85,3% 
van de gevallen, gebeurt tussen collega's onderling. 

Uitschelden lijIct vooral in de raamprostitutie voor te komen. Het zijn vooral de klanten die 
zich daar aan schuldig maken en in de ramen ook wel potentiele klanten. "Als je zo'n griezel 
voor je deur hebt en je zegt nee. Dan gaan ze schelden en spugen", vertelt een raamprostituee. 
In driekwart (66,7%) van de gevallen wordt er gescholden door ldanten, collega's komen met 
28,6% op de tweede plaats. Het stelen van eigendommen komt sporadisch voor: "Ik ben wet 
eens een paar schoenen lcwijt geraalct op mijn werkplek." De meeste respondenten geven aan 
het wel eens op een werkplek te hebben meegemaakt: "Soms, als er een nieuw meisje is, zijn 
er ineens spullen weg. Meestal realiseer je je dat pas als ze alweer weg is." Diefstal brengt wel 
een hoop onrust teweeg. "Je gaat toch iedereen even aan kijken. Zo van was jij het?", vertelt 
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een prostituee. Collega's zijn in het geval van diefstal de grootste dadergroep (65,3%) met 
klanten op de tweede plaats (26,3%). 

Seksueel lastig vallen is een ingewikkeld delict in de prostitutie, zeker als ook de klantcontac-
ten bekeken worden. Om de discussie zo helder mogelijk te houden is gevraagd naar seksueel 
lastig vallen door niet-klanten. Dit wordt maar door een enkele respondent genoemd met de 
exploitant als belangrijkste dader, gevolgd door collega's. Kijken we naar de som-scores op de 
items over pesten te samen, dan vinden we dat vrijwel alle respondenten (95,2%) zogenaamd 
lage scores hebben (steeds de twee laagste scores op een vijf-punt-schaal). Hoge scores 
volgens ditzelfde criterium aan de andere kant van de schaal komen helemaal niet voor. 

4.3 	Verbanden tussen werkplekcultuur, prostitutietype en gelieerde bedriffskenmerken 

Er is bekeken of en hoe sterk de drie geidentificeerde werkplekculturen varieren per prostitu-
tiesoort. Variantie-analyse laat zien dat zich significante verschillen voordoen in de mate 
waarin de verschillende prostitutietypen een mensgerichte dan wel een winstgerichte cultuur 
kennetf. De raamprostitutie springt er in meest negatieve zin uit door veel bedrijven met een 
sterke winstgerichtheid en zwakke mensgerichtheid. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door 
de criminele sfeer in veel raamprostitutiestraten. Voor prive-huizen geldt het omgekeerde, 
daar overheerst de mensgerichte werkplekcultuur. Ook de escort scoort relatief hoog op 
mensgerichtheid en laag op winstgerichtheid. De scores van clubs en seksshops nemen een 
middenpositie in. De informele werkplekcultuur komt minder duidelijk uit de verf. Er worden 
geen significante verschillen gevonden tussen de prostitutietypen als we naar de inforrnele 
werkplekcultuur kijken. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat een informele cultuur 
sterk samenhangt met het initiatief van individuele prostituees en minder met het bedrijf op 
zich. 

Tabel 4.7 geeft, vervolgens, de verbanden tussen de verschillende werkplekculturen en de 
hiervoor behandelde bedrijfskenmerken weer. De resultaten leveren een zeer consistent beeld. 
Het is vooral de winstgerichte werkplekcultuur die zich onderscheidt van de andere twee 
culturen. Om te begirmen blijkt dat hoe meer de werkplekcultuur op winst gericht is, hoe meer 
prostituees in het bedrijf werken. Het gaat bij de op winstgerichte werkplekculturen dus vaker 
om de grotere prostitutiebedrijven. 

Ook blijkt dat een winstgerichte werkplekcultuur sterk correleert met het percentage 
prostituees uit de kwetsbaarder groepen dat daar werkt: illegale, minderjarige en onder dwang 
werkzame prostituees. Vooral de relatie met het percentage gedwongen prostituees is sterk. 
Ook het percentage buitenlandsen is significant hoger naarmate de werkplekcultuur als sterker 
winstgericht gekenmerkt wordt. De andere twee werkplekculturen laten niet veel verbanden 
zien met genoemde kenmerken van de werkneemsters. Wel blijkt dat naarmate een bedrijf een 
meer mensgerichte werkplekcultuur heeft, er minder illegale prostituees werken. 

Sociale steun is daarentegen weer beduidend sterker voorhanden naannate de werkplekcultuur 

7F is, respectievelijk, 5.0*** en 8.1*** 
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sterker mensgericht of informeel is, een niet verbazingwekkende bevinding. Ook de verban-
den tussen werkplekcultuur en pesten zijn zoals verwacht: er wordt beduidend meer pesten 
gerapporteerd voor de winstgerichte bedrijven en beduidend minder naarmate mensgericht-
heid en een informele cultuur sterk zijn. De combinaties van scores op de werkplekcultuur en 
cultuurgefieerde bedrijfskenmerken lijken te samen een goed onderscheid te kunnen maken 
tussen wat we, vanuit het oogpunt van de prostituees bekeken, `prettige' en `onprettige' 
bedrijven zouden kunnen noemen. De bedrijven waar de mensgerichtheid werkelijk formeel 
verankerd is, steken, in vergelijking met de informele bedrijven, nog extra gunstig al 

Tabel 4.7: Correlaties tussen werlcplekcultuur en aantal en type collega's, sociale steun en pesterijen; n varierend van 88-93, 
Pearson's r 

type collega's/sociale steun/type pesterijen  
aantal collega's 
grootte specifieke groepen collega's 
geschat percentage buitenlandse collega's 
gesdiat percentage illegale collega's 
geschat percentage gedwongen collega's 
geschat percentage minderjarige collega's 
sociale steno 
som-score 
praten over hoe dingen op het werk op te lossen 
praten over vervelende zaken op werk meegemaakt 
hulp bij lastige klanten 
praten over hoe zaken met instanties te regelen 
praten over problemen in prive-leven 
pesterijen 
SOM-SCOM 

buitensluiten, belachelijk maken, roddelen 
uitschelden 
spullen beschadigen of stelen 
seksueel lastig vallen 
Note: *: p<.05, **: p<.01 

4.4 	Tevredenheid 
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werlcplekcultuur 
mensgericht winstgericht informeel 
-.02 	.32" 	-.20 

-.20 
-.32" 
-.18 
-.02 

35" 	-.21 	.24* 
.28" 	-.12 	.20 
.12 	-.06 	.18 
.21 	-.27* 	.22 
.37" 	-.08 	.01 
.24* 	-.06 	.20 

-.28" 
-.21* 

-.13 
-.09 

.22* 	-.16 

.35" 	.08 

.51" 	-.15 

.35" 	-.12 

.41" 	-.25* 
30" 	-.19 
34" 	-.11 
.30" 	-.18 
.25* 	-.28" 

Kijken we, tot slot, naar verschillen in de mate van sociale steun en pesten bij de verschillende 
prostitutietypen, dan wordt gevonden dat pesten het meest gerapporteerd wordt door raam-
prostituees (F=3.7**). Daarna volgen de clubs, escort, seksshops en prive-huizen. Met betrek-
king tot de mate van sociale steun laat de variantie-analyse geen significant verschil zien 
tussen de prostitutietypen. 

We hebben gevraagd naar de tevredenheid over de collega's en de anderen die op de werkplek 
werkzaam lamnen zijn, zoals de pottier. Hoewel de sociale steun niet zo groot blijkt, is de 
tevredenheid over collega's en anderen op de werkplek groot. Vier op de vijf respondenten 
(80,8%) is tevreden tot zeer tevreden met hun collega's. Met de andere werknemers is slechts 
5% ontevreden of heel ontevreden. Ook het percentage respondenten dat aangeeft tevreden of 
heel tevreden over bun werkplek in het algemeen te zijn, is hoog (72,4%). Nog geen eS op de 
lien (8,6%) geeft aan ontevreden te zijn met de werlcplek als geheel. De discussie over de 
betrouwbaarheid van deze en andere scores wordt gevoerd in paragraaf 5.4. Respondenten die 



in prive-huizen werken scoren het hoogst op tevredenheid (F=3.3*), daarna volgen responden-
ten in de escort, in de clubs, in de seksshops en, tot slot, raamprostituees. 

Kijken we naar de mate van tevredenheid in relatie tot de respondentkenmerken zoals bespro-
ken in het vorige hoofdstuk, dan vinden we, ondanks de lage variantie op de tevredenheid-
scores, toch een aantal betekenisvolle verbanden. We zien, om te beginnen, dat de tevreden-
heid lager is naarmate men jonger is (r=-.21* met geboortejaar) en bij prostituees die op 
jongere leeftijd zijn begonnen met het werk (r=.24*). Naarmate de motieven positiever 
(.40**) en het prostitutiewerk meer iemands eigen keuze is (.39**), is de tevredenheid daaren-
tegen hoger. Ook de Nederlandse prostituees blijken tevredener over hun werkplek clan de 
allochtonen en nog tevredener dan de migranten (r met etniciteit = -.33**). De tevredenheid is 
hoger in de kleinere bedrijven, want de correlatie met het aantal werkzame collega's is nega-
tief (-.20*). Naarmate er op een plek meer buitenlandse, illegale, gedwongen en minderjarige 
prostituees werken, is de tevredenheid lager (r= respectievelijk -.24*, -.30*, -.26* en .27*). 
Ook de relaties met sociale steun (.24*) en pesten (-.39 **) zijn zoals te verwachten is. In de 
bedrijven waar meer sociale steun is en minder gepest wordt, zijn respondenten tevredener. 
Kijken we naar de relaties tussen tevredenheid en werkhouding, dan zien we dat naannate 
respondenten sterker de houding hebben dat prostitutie een yak is, ze tevredener zijn over hun 
werkplek (.41**). De mate van mobiliteit is geassocieerd met ontevredenheid (-.31**), zoals 
ook al geopperd in paragaaf 3.2. 

4.5 	Verbanden tussen werkplekcultuur, tevredenheid en andere respondentkenmerken 

We kijken bier naar de verbanden van, achtereenvolgens, de tevredenheid, geboortejaar, 
aanvangsleeffijd, etniciteit, de mate waarin men zelf voor het werk gekozen heeft, aard van de 
motieven, werkhouding, mate van mobiliteit en de frequentie van denken te stoppen, met de 
werkplekcultuur van de plek waar men werkzaarn is (zie tabel 4.8). Opnieuw levert dit een 
consistent beeld op, dat aanvullende informatie geeft over onderscheid tussen de bedrijven 
met een mensgerichte versus een winstgerichte cultuur. 

Tabel 4.8: Correlaties tussen werkplekcultuur, tevredenheid en andere persoonskenmerken (N= 89-93); Pearson's r 
werlcplekcultuur 

persoonskenmerken 	 mensgericht vvinstgericht informeel  
tevredenheid 	 .58** 	-.26* 	.26* 
geboortejaar 	 -.03 	.21* 	-.02 
aanvangsleeftijd 	 .09 	-.12 	.11 
etniciteit (Nederlands, allochtoon, buitenlands) 	 -.16 	.10 	-.08 
mate van werk eigen keuze 	 .51** 	-.29** 	-.12 
huidige motieven positief 	 .31** 	-.15 	.17 
werkhouding: prostitutie als vak 	 •44** 	.12 	.19 
werkhouding: prostitutie als overlevingsstrategie 	 .03 	.19 	-.12 
werkhouding: prostitutie als levensstifi 	 .20 	.07 	-.20 
mobiliteit 	 -.20 	.21* 	.13 
frequentie denken te stoppen 	 -.31** 	.13 	-.11 
Note: *: p<.05, **: p<.01 

Naarmate de werkplekcultuur een mensgerichter karakter draagt, zijn de respondenten tevre- 
dener, werken ze sterker uit eigen keuze, zijn hun motieven om te werken positiever, hebben 
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ze sterker een professionele werldiouding en denken ze minder vaak aan stoppen. Naarmate de 
werkplekcultuur daarentegen als meer winstgericht gekenmerkt wordt, zijn de respondenten 
minder tevreden, jonger, werken ze minder uit eigen keuze en wisselen ze vaker van werk-
plek. Het lijkt er dus op, onder andere, dat de zogenaamde vlindertj es, de jonge prostituees die 
van de ene naar de andere werlcplek hoppen, vooral in bedrijven met een meer winstgerichte 
werkplekcultuur werken. De informele werkplekcultuur laat aanzienlijk minder associaties 
met deze persoonskenmerken zien. Er is wel ook hier een positief verband met tevredenheid. 
Ook het verband tussen een mensgerichte cultuur en een professionele werkhouding is interes-
sant. De vraag daarbij is of de prostituees die prostitutie als hun vak zien vaker voor een 
bedrijf Iciezen waar de werkplekcultuur meer op prostituees gericht is of dat in meer mensge-
richte werkplekculturen het malckelfiker is om een dergelijke handing te ontwikkelen. 

4.6 	Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de verschillen tussen prostitutiebedrfiven waar de respondenten werken, 
uitgewerkt door de te kijken naar de cultuur op de werkplek. Op basis van een factoranalyse 
zijn een drietal werkplekculturen geklentificeerd, waarbij vooral het onderscheid tussen de 
winstgerichte en de mensgerichte bedrijfscultuur in het oog springt. Deze twee werkplekcultu-
ren verschillen niet alleen in de mate waarin ze rekening houden met de belangen van de 
prostituees die er werken, ook het type prostituee dat in bedrijven met deze werkplekculturen 
werkt verschilt. In bedrijven met een sterk winstgerichte bedrijfscultuur gaat geld verdienen 
niet alleen boven de belangen van prostituees, er werken ook meer kwetsbare groepen prosti-
tuees zoals illegalen, minderjarigen of onder dwang werkende prostituees, bij uitstek groepen 
die ook niet in de positie verkeren om op te komen voor hun belangen. In de meer mensge-
richte bedrijven werken deze lcwetsbare groepen veel minder. Daar werken meer prostituees 
die de prostitutie als hun yak zien en ook meer prostituees die om positieve redenen in het 
werk zitten. De bedrijven met een informele werkplekcultuur zitten ergens tussen de mensge-
richte en winstgerichte werkplekcultuur in. Hoewel de prostituees die er werken het onderling 
best prettig hebben, is er weinig formeel geregeld. Het type werkplekcultuur lijkt een belang-
rijke indicator voor het welzijn van prostituees. Zo zijn prostituees in bedrijven met een meer 
mensgerichte bedrijfscultuur duidelijk tevredener en wordt er in dit type bedrijven minder 
gepest en meer steun geboden. In bedrijven met een meer winstgerichte bedrijfscultuur geldt 
juist het omgekeerde. 

Hoewel relatief veel meer respondenten aangeven dat ze werken in een bedrijf met een sterk 
mensgerichte werkplekcultuur dan in een bedrijf met een sterk winstgerichte bedrijfscultuur, 
is dit vermoedelijk geen goede afspiegeling van de situatie in de gehele prostitutiebranche. 
Tijdens het veldwerk werd inuners duidelijk (het is al vaker gezegd) dat de respondenten in 
relatief betere prostitutiebedrijven vaker wilden en mochten meedoen aan een interview clan 
hun collega's in bedrijven met een vermoedelijk meer winstgerichte werkplekcultuur. In het 
totaal van prostitutiebedrfiven zal het aantal dat een sterk winstgerichte werkplekcultuur heeft 
vermoedelijk groter zijn dan de bedrijven met een meer mensgerichte werkplekcultuur. 

Tot slot is een kanttekening bij de term `mensgerichf op zijn plaats. Het moge duidelijk zijn 
dat het hier nog om vrij rudimentaire vormen van werknemer-gerichtheid of ondersteuning 
van werknemersbelangen gaat. In de navolgende hoofdstukken zal blijken, dat, ook in de 
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• zogenaamde mensgerichte bedrijven, het op veel fronten nog niet zo best gesteld is met de 
positie van prostituees. 
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5 	Arbeidsomstandigheden, geweldervaringen en werkbelasting 

5.1 	Van schone lakens tot de clubarts : basale voorzieningen en omstandigheden 

We hebben onze respondenten gevraagd in hoeverre een aantal basale voorzieningen en 
omstandigheden op hun werkplek aanwezig is, van de aanwezigheid van schone lakens tot die 
van een clubarts (zie tabel 5.1). Respondenten voor wie de omstandigheden niet van toepas-
sing waren, omdat ze bijvoorbeeld in de escort werkten, zijn niet in de telling meegenomen. 

Tabel 5.1: Basale voorzieningen en omstandigheden; percentage waar aanwezig op werkplek 
omstandigheid 	 % aanwezig 
wastafel met warm/koud stromend water op elke werldcamer (n=103) 	 97,1 
goede ventilatie (n=102) 	 93,1 
werlcplek regelmatig schoongemaakt (n=100) 	 98,0 
maatregelen tegen brand (n=93) 	 88,2 
veiligheidsmaatregelen (n=95) 	 64,2 
regelmatig bezoek veldwerkers/hulpverleners (n=87) 	 44,8 
altijd harde muziek of andere geluiden te horen (n=99) 	 24,2 
clubs en prive-huizen: afgescheiden was- en kleedruimte (n=77) 	 75,3 
clubs en prive-huizen: gratis condooms (n=77) 	 79,2 
clubs en prive-huizen: clubarts (n=72) 	 19,4 

De meest basale arbeidsomstandigheden, zoals een wastafel met koud en warm stromend 
water op de werkkamer en ventilatie, zijn in veel bedrijven waar de respondenten werken 
geregeld. Dit zou kunnen betekenen dat de respondenten in relatief goede bedrijven werken. 
Aan de andere kant zijn veel exploitanten met de wetswijziging in het vooruitzicht alvast 
begormen om hun bedrijven aan de nieuwe gemeentelijke regelgeving te laten voldoen. Bij 
bijna driekwart van de clubs en prive-huizen is wel een aparte was- en omIdeedruimte voor 
prostituees. In prive-huizen is eigenlijk altijd een aparte ruimte waar de prostituees zich 
kunnen terugtrekken. Dit is voor sommige respondenten de reden om een prive-huis te 
verkiezen boven een club: "In een prive-huis heb je een ruimte waar je kunt doen en laten wat 
je zelf wil. Komt er een klant, clan word je voorgesteld en wil die je niet, dan kun je doorgaan 
waannee je bezig was. In een club moet je, zeker als het druk is, de hele avond praten." Het 
niet hebben van een omkleedruimte in een club, betekent dat er geen enkele plek is voor een 
prostituee om zich terug te trelcken. "We moeten ons omkleden in de keuken", vertelt een 
prostituee die in zo'n club werkt. 

Hoewel in de meeste prostitutiebedrijven wel regelmatig schoongemaakt wordt, zijn niet alle 
respondenten bier even tevreden over en het is, zeker in raamprostitutiepanden, ook niet altijd 
gratis. "Er wordt wel schoongemaakt, dagelijks, maar vraag niet hoe. Ik vind echt dat ze wel 
wat beter hun best mogen doen, want we betalen er duur voor", vertelt een raamprostituee die 
voor het schoonmaken extra moet betalen. Bijna een kwart van de respondenten (22,4%) heeft 
problemen met de arbeidsomstandigheden en hygiene op de werkplek. Het overgrote deel van 
hen klaagt over de hygiene. In de raamprostitutie wordt onder andere geklaagd over het 
verwisselen van het beddengoed: "We krijgen bier maar een keer in de week schone lakens. 
Daarom haal ik om de dag de lakens af en leg ze in de wasbak te weken, dan moeten ze je wel 
schone lakens geven." Deze vrouw is niet de enige die dit signaleert. Hoewel de seksuele 
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handeling op een handdoek plaatsvindt die doorgaans vaker wordt gewassen (overigens soms 
door de prostituees zelf) is het niet dagelijks verwisselen van de lakens, zeker gezien het grote 
aantal ldanten in de raamprostitutie, verre van hygienisch. Ook in sommige clubs zijn derge-
lijke problemen: 	heb rune gemaakt over het schoonmaken omdat we allemaal schaamluis 
hebben gelcregen doordat ze de lakens zo weinig verwisselden", vertelt een buitenlandse 
prostituee. Andere klachten over hygiene betreffen de huiskamers in sommige prive-huizen: 
"De huiskamer is altijd een herrie en niet schoon. Volle asbakken en een borstel met haar 
naast je bord macaroni. Rookwolken boven de tafel." 

In raamprostitutiepanden waar in twee ploegen gewerkt wordt, klaagt vooral de avondploeg: 
"De kamers worden hier ellce morgen schoon gemaakt. Dat betekent dat de avondploeg in 
minder schone kamers werkt. We krijgen geen schone lakens en zo. Het heeft geen zin hier 
over te klagen." Het minst hygienisch lijken de zogenaamde open seksclubs. Hoewel geen van 
de respondenten daar nu nog werld, heeft een aantal van hen dat eerder in bun loopbaan wel 
gedaan. In open seksclubs vinden alle seksuele handelingen in een grote ruimte plaats. "Ze 
hadden een open seksruimte waar iedereen aan het pijpen, neuken en trelcken was. Het sperma 
vloog je om de oren. Er stond een groot bed in het midden, zodat iedereen alles kon zien. Het 
stonk er vreselijk", vertelt een prostituee die inmiddels elders werkt. Hygiene wordt, aan de 
andere kant, ook nogal eens genoemd als juist een van de redenen om voor een werkplek te 
ldezen: "Ze hebben bier iedere morgen een hele goed werlcster. Dat is een van de redenen 
waarom ik bier graag werk." 

Altijd herrie of harde muziek vomit onderdeel van de werkomgeving bij bijna een kwart van 
de respondenten. Dit komt vooral voor in clubs waar in de bar soms harde muziek te horen is, 
maar ook in andere bedrijven is herrie. Ben respondent beschrijft hoeveel geluid er kan zijn in 
en prostitutiebedrijf: "De tv staat te schetteren. Vanuit de kamers boor je housemuziek. In de 
gang staat iemand te bellen. Dan rinkelt de bel voor de ldanten. De voor- en de achter-bel. 
Zeven meiden Icwetteren door ellcaar. lk word daar soms heel moe van." 

Het is opvallend dat de meerderheid van de respondenten zelden tot nooit te maken lcrijgt met 
veldwerkers van bijvoorbeeld de GGD. Dat is des te opvallender omdat bij de werving voor 
een deel gebruilc gemaakt is van diezelfde veldwerkers, zodat onder de gehele populatie 
prostituees dit percentage nog fors lager moet liggen. 

Ben op de tien respondenten wend in een bedrijf zonder brandveiligheidsmaatregelen. "Het is 
bier allemaal bout, maar we hebben nog niet eens een brandblusser. Ja, je mag bier geen 
kaarsen aansteken, maar dat lijkt me toch niet genoeg", zegt een prostituee in zo'n bedrijf. Met 
de veiligheidsmaatregelen is het nog slechter gesteld. Ruim een derde van de respondenten 
werlct in een bedrijf zonder veiligheidsmaatregelen. Gezien het grote aantal respondenten dat 
aangeeft niet te weten of er brand- of andere veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf zijn, 
zou dit percentage in de praktijk nog iets hoger kunnen zijn. In onze steekproef geeft in ieder 
geval bijna een op de vijf (18%) respondenten expliciet aan onvrede te hebben met de veilig-
heidsvoorzieningen. 

Naast de arbeidsomstandigheden war expliciet naar gevraagd is, worden er door de respon-
denten nog een aantal zaken genoemd in antwoord op de vraag naar andere zaken die eventu-
eel niet bevallen. Een klein kwart (23%) noemt bier de arbeidsomstandigheden in het age- 
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meen. Ongeveer een op de vijf (18%) geeft aan problemen met het klantenbeleid te hebben. 
Eenzelfde percentage (19%) is niet tevreden met de verdiensten. Bijna een op tien (9,1%) 
noemt onvrede met de exploitant, 29% noemt onvrede met collega's. Door kleinere percenta-
ges (varierend van 4-1%) worden zaken genoemd als problemen met de werktij den en met 
vrije dagen lcrijgen, een te hoge kamerhuur of borg moeten betalen, te veel druggebruik, te 
weinig reclame, te veel controle of te weinig privacy. Bijvoorbeeld komt naar voren dat er, in 
grotere bedrijven waar de ploeg prostituees veel wisselt maar ook in ramen waar meerdere 
prostituees een raambordeel delen, vaak behoefte is aan afsluitbare kastjes waar men persoon-
lijke dingen kan bewaren. "Wij hebben afsluitbare kastjes, maar die zijn al vol. 1k moet mijn 
spullen gewoon in de huiskamer laten liggen en dan is er af en toe wel eens wat weg", vertelt 
een prostituee uit een prive-huis. 

Respondenten uit clubs en prive-huizen noemen ook de etensvoorzieningen als jets wat goed 
geregeld zou moeten worden. Veel prostituees zijn rond etenstijd op hun werkplek en moeten 
dus daar eten. Op sotnmige plekken is dit goed geregeld. "De eigenaresse zorgt dat er 's 
avonds te eten is. Er wordt rekening gehouden met wat je wel en niet lekker vindt. Je hoeft 
daar niet extra voor te betalen", vertelt een respondent. Op andere plekken levert dit wel 
problemen op: " Je mag eten bestellen bij de Surinamer of de pizzeria als je dat wil, maar als 
er een klant komt, dan gaat die voor. Als je dan klaar bent, is je eten koud. We hebben wel 
eens gevraagd om een magnetron, maar er werd gezegd dat we dat toch verkeerd zouden 
gebruiken." 

Een kleine meerderheid van de respondenten (58%) geeft aan wel eens geprobeerd te hebben 
dingen die niet bevallen te veranderen. Dit gebeurt meestal door dingen ter discussie te stellen 
(in 83% van de gevallen), maar in mindere mate worden er ook externe instanties ingescha-
keld (11%) of wordt er zelfs verbaal of lichamelijk geweld toegepast (6%). Het succespercen-
tage is echter niet hoog. Driekwart van hen die wel eens geprobeerd hebben veranderingswen-
sen door te voeren (67%) zegt dat het geen succes heeft gehad. Bij de overigen is het voor de 
helft `deels', voor de helft 'we!' gelukt. Als reden om geen veranderingswensen aan de orde te 
stellen wordt door 40% aangegeven dat de exploitant er niet open voor staat, door 15% dat het 
absoluut geen zin heeft, en door 45% dat men het uiteindelijk niet belangrijk genoeg vond. 

Beleid inzake veilige seks 
Het beleid inzake veilige seks wisselt sterk per prostitutiesoort. In raambordelen en uiteraard 
ook thuis en op straat, is het de bedoeling dat prostituees er zelf zorg voor dragen dat ze 
veilig werken. In clubs en prive-huizen en ook wel in escortbedrijven is soms aparte regelge-
ving op dit gebied. Op de 22 raamprostituees na, geven alle respondenten am dat in hun 
bedrijf condoomgebmik verplicht is. Een paar respondenten geeft aan dat daar in de praktijk 
wel eens van wordt afgeweken, vooral bij orale seks. In het grootste deel van de clubs en 
prive-huizen zijn gratis condooms beschikbaar (zie tabel 5.1). De overige 20% moet daar, net 
als prostituees in de ramen, zelf voor zorgen. 

We hebben de respondenten gevraagd naar het bedrijfsbeleid inzake SOA-controles. In de 
meerderheid van de gevallen (81,6%) worden SOA-controles am de eigen verantwoordelijk-
heid van de prostituee overgelaten. Bij 18,4% van de respondenten zijn SOA-controles 
verplicht gesteld. Bij 5,8% van de gehele steekproef moeten die controles zelfs, in plaats van 
door een arts naar eigen keuze, uitgevoerd worden door de clubarts. Een clubarts is een arts 
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die geregeld is door de exploitant en die de prostituees van een bedrijf met enige regelmaat 
controleert op SOA's. Deze controles zijn in de meeste gevallen verplicht en vaak moet er ook 
voor betaald worden. Bovendien vinden de controles doorgaans veel vaker plaats dan de 
richtlijnen van de stichting SOA-bestrijding aangeven (1997). Bovendien zijn er in het verle-
den nogal eens ldachten over clubartsen geweest. Ook een deel van deze respondenten laat 
zich kritisch uit over clubartsen: "Ik werkte in een club waar je iedere week door de clubarts 
in je mond, je vagina en in je anus.... Waar is dat voor nodig? Dan moeten er wel heel veel 
meisjes het zonder doen. Bovendien kostte het f40,- per keer. Die clubartsen zijn volgens mij 
allemaal artsen die hun werk eigenlijk niet mogen doen", zegt een respondent die nu in een 
prive-huis werkt waar het haar eigen verantwoordelijkheid is. Clubartsen geven de uitslagen 
van de medische testen meestal door aan de exploitant. Hoewel het wel te begrijpen is, dat een 
exploitant liever geen prostituees heeft werken die een geslachtsziekte onder de leden hebben, 
is het risico daarop in een bedrijf waarin safe sex standnard is, niet zo groot. Het is daarom 
opvallend dat ruim de helft van de respondenten aangeefl dat hun exploitant de uitslag van 
SOA-testen te horen krijgt. Slechts een kwart (24,9%) weet zeker dat dit niet gebeurt en nog 
eens een lcwart heeft geen idee. 

Afdracht en verdiensten 
In clubs en prive-huizen draagt de prostituee een bepaald percentage van haar verdiensten af 
aan de exploitant. Ruim de helft van de 68 respondenten waarvan dit bekend is (52%) draagt 
50% van haar verdiensten af aan de exploitant. Ben kwart van de respondenten draagt minder 
af, met 30% als laagste percentage. Het andere kwart draagt meer af dan 50%. Het hoogste 
afdrachtpercentage, 100%, was van de prostituee die voor haar pooiervriend werIcte. Het 
hoogste percentage dat prostituees in een gewoon bedrijf afdroegen was 70%. Het betrof flier 
een bedrijf met uitsluitend buitenlandse prostituees. In het algemeen blijken migrantenprosti-
tuees hogere percentages af te dragen dan Nederlandse prostituees 

In de raamhuur is er minder variatie, van f100,- tot f225,- per dag. In de seksshops betalen 
prostituees een vast bedrag voor de periode dat zij met een klant op een kamer zijn. De 
afdracht is bier tussen de 1155,- en f60,- per half uur. In clubs en prive-huizen krijgen prostitu-
ees soms een bedrag voor hun aanwezigheid in het bedrijf, het zogenaamde garantiegeld. Dit 
bedrag vervalt doorgaans zodra een prostituee haar eerste klant lcrijgt. Ook wordt het garantie-
geld wel eens als sanctiemiddel gebruilct. Garantiegeld wordt betaald bij 9,3% van de prostitu-
ees die in clubs of prive-huizen werken. 

De verdiensten varieren niet alleen per prostitutiesoort en per prostituee, maar ook per perio-
de. Zo is de week voor de salarissen worden uitbetaald vaak een slechte periode omdat de 
meeste mannen dan minder te besteden hebben. Die sterke wisseling in hoeveel een prostituee 
verdient, maakt het /net gemakkelijk om vast te stellen hoeveel zij verdient. We hebben alle 
respondenten gevraagd om een schatting te maken van hun verdiensten per maand, nadat ze 
hun beroepskosten (zoals raamhuur, condooms en kleding) er vanaf getrokken hadden. Het is 
opvallend dat ruim een Icwart van de respondenten (25,7%) (Ian geen antwoord op gaf. Soms 
gaf de respondent aan dat ze het werkelijk niet wist: "Ik laat al mijn financien door mijn 
boekhouder regelen. Zelf heb ik geen idee wat ik verdien. Ms het op is, is het op." Anderen 
waren bang dat het op een of andere manier toch nit zou lekken naar de belastingdienst. Ben 
deel van degenen die de vraag wel beantwoordden, gaf toe dat ze er maar een slag naar 
sloegen. Onze resultaten inzake de verdiensten per maand zijn dan ook zeer divers. Twee 
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respondenten gaven aan helemaal niet te verdienen omdat ze al hun geld moesten afdragen 
aan hun pooier. Het hoogste bedrag dat een respondent noemde was f30.000,- per maand. Als 
we deze laatste melding niet meenemen, is het gemiddelde inkomen heel wat minder hoog, 
f4155 per maand. De mediaan ligt iets lager, bij £3200. De gemiddelde verdiensten liggen het 
hoogst voor raamprostituees (f5742) en het laagst voor prostituees in seksshops (f1920). Ook 
omgerekend naar verdiensten per uur lijken raamprostituees het beste af (fl78) en de 
seksshopprostituees het slechtst (f57). Vrouwen in prive-huizen lijken meer per um -  te verdie-
nen (fl42) dan vrouwen in clubs (fl 16). Het moge echter duidelijk zijn, dat de betrouwbaar-
heid van deze gegevens zeer te wensen overlaat. 

De tevredenheid over de verdiensten is minder groot dan de tevredenheid over andere zaken. 
Een op vijf respondenten (21,2%) is (heel) ontevreden. Toch is nog meer dan de helft (64,4%) 
van de respondenten (heel) tevreden over hun verdiensten. Respondenten is gevraagd wat ze 
belangrijker vonden, de arbeidsomstandigheden of de verdiensten. Een minderheid (15,2%) 
koos voor de verdiensten, 42% voor de arbeidsomstandigheden en 43% vond beide even 
belangrijk. Respondenten vinden de arbeidsomstandigen minder belangrijk naarmate zij het 
prostitutiewerk als overlevingsstrategie zien (-.31**) en minder positieve motieven hebben 
voor het werk (.22*). Een prostituee die vooral snel geld wil verdienen, hecht logischerwijs 
meer aan de verdiensten dan aan de omstandigheden waarin dat geld verdient worden. Res-
pondenten die daarentegen sterker hechten aan de arbeidsomstandigheden, blijken vaker in 
bedrijven te werken waar een sterke informele cultuur heerst (.40**). Bij de meer mensgerich-
te werkplekcultuur is dit verband niet significant. 

Verbanden tussen werkplekcultuur en arbeidsomstandigheden 
Er is gekeken of er verbanden te vinden waren tussen de drie types werkplekculturen en de 
genoemde arbeidsomstandigheden. We hebben t-toetsen uitgevoerd op de scores voor werk-
plekculturen voor de groepen zonder of met verschillende voorzieningen. In geval van de zeer 
basale voorzieningen (wastafel, ventilatie, hygiene) blijkt er geen verschil. Ook in termen van 
garantiegeld, afdrachtpercentages en verdiensten blijken er in het algemeen geen significante 
verschillen tussen de drie bedrijfsculturen. Raamprostituees melden echter wel een hogere 
raamhuur naarmate hun werkplek een meer winstgerichte cultuur kent (.54**). Ook het 
contact met veldwerkers laat geen verschillen zien. Op een aantal andere punten springen de 
meer mensgerichte werkplekculturen er echter weer in positieve zin en de meer winstgerichte 
weer in negatieve zin uit. Zo vonden we een sterker mensgerichte werkplekcultuur op de 
plaatsen waar een aparte kleedruimte aanwezig was (t=2.1*), gratis condooms verstrekt 
werden (2.1*) en maatregelen tegen brand (4.7**) en veiligheidsmaatregelen genomen waren 
(3.3**). Het enige meer bedenkelijke punt dat associeert met een mensgerichte bedrijfscultuur 
is het gegeven dat de exploitant op de hoogte is van de uitslag van SOA-testen (t=4.0**). Het 
tekent wel de sfeer in deze bedrijven, waar getracht wordt alles zo goed mogelijk te regelen. 
Condooms worden overigens ook vaker gratis verstrekt in de inform.elere werkplekculturen 
(t=2.1*). Naarmate een werkplek gekenmerkt wordt door veel geluidsoverlast (t=3.4**), er 
minder vaak condooms worden verstrekt (2.9**) en er SOA-controles verricht worden door 
een clubarts (2.7**), is de cultuur aldaar sterker winstgericht. 
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5,2 	Geweldervaringen 

Aan de respondenten is gevraagd naar het aantal keren dat zij verschillende vormen van 
geweld hebben meegemaakt op hun werkplek in het afgelopenjaar. We hebben gevraagd naar 
bedreigingen, seksueel geweld en fysiek geweld, bestaande uit, bijvoorbeeld, (in elkaar) 
geslagen worden, gestoken met een mes of beschoten worden. Ook is ze gevraagd naar de 
keren dat ze hebben gezien of gehoord dat anderen op hun werkplek dit meemaakten. De 
resultaten staan in tabel 5.2. 

Tabel 5.2: Aantallen geweldervaringen (zelf en anderen) op de werkplek  in  het afgelopen jaar (N=105); percentages  
type ervaring 	 niet 	1 keer 	2-4  keer 	5x of valcer 	totaal % meegemaakt 
zelf: 	bedreiging 	 81,9 	8,6 	3,0 	6,8 	18,1 

seksueel geweld 	 90,3 	7,7 	 2,0 	9,7 
fysiek geweld 	 89,5 	2,9 	3,9 	3,9 	10,5 

anderen: bedreiging 	 64,1 	12,6 	5,9 	17,5 	35,9 
selcsueel geweld 	 82,5 	7,8 	2,9 	6,8 	17,5 
fysiek geweld 	 70,6 	10,8 	4,9 	11,8 	29,4 

Len op de vier respondenten (26%) rapporteert dat zij zelf in het afgelopen jaar een of andere 
vorm van geweld heeft meegemaakt op de werkplek. Seksueel geweld wordt het minst gerap-
porteerd, door ongeveer 1 op 10 respondenten. De frequentie waarmee dit het geval was 
varieerde van 1 keer tot 10 keer. Het percentage respondenten dat in elkaar geslagen, gestoken 
of beschoten is, ligt met 10,5% ongeveer even hoog. Dat varieerde van een eenmalige erva-
ring tot `zo vaak dat weet ik echt niet meer'. In dat laatste geval ging het om een prostituee die 
tot voor kort voor haar pooienrriendje werkte. Het aantal respondenten dat op de werkplek 
(andere vormen van) bedreiging ervaren heeft ligt annzienlijk hoger. Bijna een op de vijf 
respondenten (18%) is in het afgelopen jaar met de dood, fysiek geweld of anderszins be-
dreigd. Ook dit varieerde van eens tot 'heel vaak'. Ook hier betrof het in het laatste geval 
(ex)pooiervriendj es. 

De groep die op hun werkplek meemaakte of hoorde dat collega's vormen van geweld ervaar-
den, is begrijpelijkerwijs beduidend groter. Over het geheel genomen heeft bijna de helft van 
de respondenten (48,5%) dit bij anderen meegemaakt. Bijna eon op de vijf respondenten 
(17,5%) meldt seksueel geweld tegen anderen op de werkplek. Een klein derde (29,4%) meldt 
fysiek geweld tegen anderen en ruim een derde (36,9%) zag of hoorde over bedreigingen van 
collega's en in sonunige raamprostitutiestraten ook van klanten. Het aantal keren dat de 
respondenten fysiek of seksueel geweld of bedreigingen van anderen meemaakten op de 
werkplek, varieerde van 1 keer tot `vrijwel iedere dag'. Een aantal respondenten (16,2%) 
noemt naast de genoemde vormen nog ander geweldervaringen in het afgelopen jaar. Dit 
varieert van stalking door klanten tot berovingen. 

Ms daders van deze gewelddaden worden het vaakst klanten genoemd. Respondenten die zelf 
het afgelopen jaar bedreigingen hebben meegemaakt, noemen in de helft van de gevallen 
(47,4%) een klant als dader. Bij seksueel geweld door anderen meegemaakt is dat zelfs in 
tweederde van de gevallen zo. Gemiddeld wordt in 48% van de verschillende vormen gewel-
dervaringen door zelf en anderen een klant als dader aangewezen. Pooiervriendjes, dan wel 
ex-pooienrriendj es, vormen echter met een gemiddelde van 31,6% een goede tweede dader- 
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groep. Bij fysiek geweld tegen anderen worden de pooiervriendjes zelfs het vaakst als dader 
genoemd. Hoewel klanten het vaakst daders zijn, plegen pooiervriendjes doorgaans frequenter 
geweld. Geweld door klanten is incidenteel, terwijl geweld door vriendjes soms vrijwel 
dagelijks gebeurt. Exploitanten worden gemiddeld in 4,7% van de meldingen als dader 
aangewezen, het vaakst in het geval van seksueel geweld ervaren door de respondent zelf 
(11%). Collega's tenslotte, worden gemiddeld in 6,4% van de meldingen als dader genoemd; 
het betreft bier vrijwel uitsluitend bedreigingen en in een enkel geval fysiek geweld. 

Er is ook gevraagd of prostituees ooit gedurende hun prostitutieloopbaan geweld hebben 
meegemaakt op hun werkplek. Het aantal prostituees dat daar ja op zegt ligt buitengewoon 
hoog: 43,8% van de respondenten heeft wel eens iets gewelddadigs meegemaakt gedurende 
haar prostitutieloopbaan. Soms is dat die ene klant die ineens door het lint gaat: "Er kwam 
een klant waarbij ik in het begin al een inwendig alarmpje hoorde. Maar hij wilde alleen een 
handmassage, dus toen ben ik toch met hem naar boven gegaan. Zijn stoppen sloegen door. 
Hij duwde me op de grond en heeft me verkracht. Het leek me toen beter om het te laten goon, 
omdat hij alleen maar agressiever werd van mijn verzet. Hij was sneller weg dan ik overeind 
kon komen. Hij mompelde nog `sorry'." Het zo frequent voorkomen van geweld door klanten, 
maakt duidelijk dat er nog veel zal moeten veranderen aan de houding van klanten ten opzich-
te van prostituees. 

Pooiers als plaag 
Pooiergeweld lijkt een belangrijke, zo niet overheersende rol te spelen in veel raamprostitutie-
straten. "Zeker drie maal in de week krijgt er bier in de straat wel een meisje een tik van een 
vriendje of wordt door hem met de dood bedreigd", meldt een raamprostituee. Respondenten 
die in het raam werken, kunnen soms niet eens meer aangeven hoe vaak zoiets in het afgelo-
pen half jaar in hun omgeving is gebeurd. Het geweld van pooiers tegen de prostituees die 
voor hen werken is structureel en heftig: "Er is een meisje neergestoken de laatste tijd. Een 
ander is door haar ex gepenetreerd met een pistool." Prostituees die met hun pooiers hebben 
gebroken worden vaak nog langdurig lastig gevallen door hun ex-vriendjes. "Mijn ex sloot me 
op in mijn werkkamer. Hij heeft me geslagen, me gebeten. Hij heeft een vaas kapot geslagen 
en me bedreigd met de glasscherven. En hij heeft al mijn geld af gepakt", vertelt een roam-
prostituee die zich nog maar kort geleden aan haar pooier heeft ontworsteld. 

De jonge pooiers die zeer zichtbaar in de straat rondhangen zijn zeer bepalend voor de sfeer in 
veel raamstraten en vallen ook prostituees lastig die niet voor hen werken: "Als je geen vriend 
hebt, of geen vriend waarvoor zij respect hebben, dan heb je voortdurend last van jongens die 
willen dat je voor ze komt werken. Ze gaan je dan echt treiteren. Ik heb nu zogenaamd verke-
ring met een jongen die bier vaak in de straat is, daarom laten ze me met rust." Daarbij maakt 
5,7% van de respondenten melding van steek- en schietpartijen tussen pooiers onderling. 
Hoewel de pooiers in clubs en prive-huizen minder zichtbaar zijn, werken ook daar prostitu-
ees die voor hen werken: "In elke club waar je komt zitten wel een par meisjes die voor hun 
vriendjes moeten werken." Pooiers hebben altijd bestaan binnen de prostitutie, maar sommige 
respondenten hebben het idee dat er tegenwoordig een nieuw type pooiers rondloopt: "Nare 
pooiers zijn echt in opkomst. Die oude pooiers daar had ik nog wel respect voor. Die be-
schermden hun meisjes. Die nieuwe pooiers innen het geld en kijken de andere kant op als er 
jets gebeurt." Deze respondent doelt hiermee op de opkomst van de loverboys waarover ook 
al in paragraaf 3.1 werd gesproken. Het gaat om relatiefjonge pooiers die meisjes door ze 
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verliefd te maken de prostitutie in manipuleren en ze daar met geweld trachten te houden. Het 
pooierschap is voor deze groep jonge pooiers een aantrekkelijk altematief voor de kleine 
criminaliteit, omdat de verdiensten hoog en de paldcans gering is. 

Aangzfte en veiligheidsmaatregelen 
Aan de respondenten die in het afgelopen jaar iets gewelddadigs hebben meegemaalct is 
gevraagd of zij dit hebben aangegeven bij de politic. Het is opvallend dat bijna driekvvart van 
de slachtoffers (71,4%) geen aangifte heeft gedaan. Soms was de betroldcene bang voor 
represailles van de dader, maar veel vaker wordt genoemd dat 'het toch geen zin heeft'. De 
houding van de politic worth hierbij regelmatig bekritiseerd. "Je wordt niet serieus behandeld 
als je vertelt dat je prostituee bent", vertelt een prostituee. Angst voor de politic, bijvoorbeeld 
vanwege minderiarigheid, wordt ook door respondenten genoemd. 1Crap 66n op vijf van de 
slachtoffers (18%) heel wel aangifte gedaan en ongeveer 66n op tien (10,7%) heeft dat slechts 
bij een deel van de geweldervaringen gedaan. 

Gezien het geweld dat een deel van de prostituees meegemaakt heefl, is het niet verwonderlijk 
dat bijna de helft (43,8%) van de respondenten zegt aanvalswapens bij zich te hebben als ze 
aan het werk gaat. Dit varieert van een bus haarlak of traangas tot een pistool. "Ik heb altijd 
een honkbalknuppel achter de deur staan", vertelt een raamprostituee. Volgens een andere 
respondent zijn speciale aanvalswapens zelfs niet eens nodig: "Ms het echt nodig is kun je 
alles gebruiken als wapen, van naaldhak tot haarspeld." Bijna 66n op de vijf respondenten 
(18,1%) zegt afspraken te maken met collega's om elkaar in de gaten te houden, voor het 
geval er iets gebeurt. "Het is heel belangrijk om een goede relatie met je buurvrouw te heb-
ben. Ms ik wat raars hoor bij de buren, ga ik kijken", vertelt een raamprostituee. Ook selecti-
viteit in de klantenkeuze wordt door bijna 20% van de respondenten genoemd als veiligheids-
maatregel. Het luisteren naar je gevoel, blijkt in dit werk zeer belangrijk. Daamaast geven de 
meeste respondenten aan zo hun methodes te hebben om te voorkomen dat ze in onveilige 
situaties terecht komen: "Zoals altijd je handen vrijhouden en nooit onder liggen." 

De rol van het prostitutiebedryf 
Niet alleen prostituees trachten op allerlei manieren geweld te voorkomen, ook het prostitutie-
bedrijf heeft een belangrijke rol in het voorkomen van geweld. In paragraaf 5.1 lcwam naar 
voren dat 64,2% van de respondenten werkt in een bedrijf waar veiligheidsmaatregelen zijn 
getroffen. Er is respondenten gevraagd wat voor veiligheidsmaatregelen dat waren. Een alarm 
op de werickamer heeft slechts 17,1% van de respondenten: "Er is geen alarm op de kamers. 
Ik heb gevraagd waarom Met. Ze zeiden: `schreeuw maar, dan komen we gelijk naar boven', 
maar de muziek staat beneden altijd hard. Dus ik betwijfel dat ze me horen." Een alarm heeft 
alleen zin als er gedurende de werktijd ook iemand aanwezig is die daarop reageert. Dat blijkt 
bij raamprostitutiepanden niet altijd het geval. Bijna een derde van de respondenten heeft een 
telefoon of intercom op de werkkamer. Dit is echter in noodgevallen minder onopvallend te 
gebruiken dan een alarmknopje. Een oplossing kan dan zijn: "Als er iets gebeurde moesten we 
de hoom van de telefoon halen, dan lcwamen ze gelijk naar boven." Een derde van de respon-
denten werkte in een bedrijf met camera's bij de voordeur. "Er hangt een camera voor de deur, 
zodat we kunnen zien wie er voor de deur staat. Groepjes worden niet binnengelaten", vertelt 
een prostituee. Oak in sonunige raamstraten hangen camera's om de situatie op straat in de 
gaten te houden. Camera's elders in het bedrijf en dan met name op de werkkamer hebben ook 
nadelen want ze vormen ook een manier om de prostituees te controleren: "Er hingen daar 
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overal camera's, ook op de kamers, zodat je nergens privacy had.." Naast dit soort veilig-
heidsmaatregelen is vooral het op elkaar letten belangrijk. "De regel is dat je stampt als er iets 
is. Maar als ik het niet vertrouw dan zet ik beneden de muziek wat zachter en ga af en toe 
even luisteren", vertelt een prostituee die ook als gastvrouw werkt. 

Naast maatregelen om de veiligheid van prostituees te verhogen, heeft de houding binnen een 
bedrijf een bepalende invloed op de veiligheid. In hoeverre men ongewenst gedrag van 
klanten tolereert, dan wel aan de kant van de prostituees gaat staan, varieert sterk. Aan de ene 
kant van het spectrum staan de bedrijven waar altijd de kant van de prostituee wordt gekozen 
als een klant over de schreef gaat. "Pk kreeg een klant voor een handmassage. Toen hij kwarn, 
trok hij met kracht mijn hoofd naar beneden en spoot in mijn oog. lk kon nog net op tijd mijn 
ogen dichtdoen. Dat heb ik aan de exploitante gezegd. Toen hij nog een keer kwam zei ze 
tegen hem dat hij niet langer welkom was." In andere bedrijven gaan de verdiensten voor de 
prostituees: "Ik ben een keer verkracht door een klant, die ook nog eens het condoom eraf trok 
zodat ik zwanger werd. Die klant komt hier nog steeds. Hij heeft hetzelfde met een ander 
meisje gedaan. lk heb er met de bedrijfsleider over gepraat, maar deze man is rijk en brengt 
veel nieuwe klanten mee, dus er wordt niets tegen hem gedaan." 

Gevoelens van veiligheid 
Hoewel een kwart van de respondenten in het afgelopen jaar met (bedreiging met) geweld te 
maken heeft gehad op de werkplek voelen de respondenten zich opvallend veilig op hun 
werkplek (zie tabel 5.3). Een mime meerderheid (80%) voelt zich vaak tot erg vaak veilig. 
Soms is dat omdat er op de huidige werkplek niets gebeurd is. "Er gebeurt hier gelukkig 
weinig. 1k heb er in 1,5 jaar een keer een man uit moeten zetten", vertelt een prostituee die in 
een klein prive-huis werkt. 

Tabel 5.3: Gevoelens van veiligheid op de werlcplek (N=105) 
frequentie van veilig voelen 	 percentage 
zelden of nooit 	 3,8 
af en toe 	 5,7 
regelmatig 	 10,5 
vaak 	 16,2 
erg vaak/vrijwel altijd 	 63,8 

Het percentage respondenten dat in het afgelopen jaar geen geweld heeft meegemaakt ligt 
echter vijf procent lager dan het percentage dat zich veilig voelt en het percentage dat in haar 
omgeving geen geweld heeft gezien, ligt zelfs 30% lager. Dat betekent, dat een derde van de 
respondenten weliswaar geweld in haar werkomgeving ziet, maar zich daardoor niet onveilig 
gaat voelen. Dit kan veroorzaakt worden door het gevoel dat men in staat is dit geweld te 
voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor prostituees die in hun omgeving veel geconfronteerd 
worden met pooiergeweld, maar zelf zelfstandig werken. Soms spreekt er echter ook een 
zekere stoerheid en ook nogal eens een zekere gewenning uit de antwoorden. Desondanks 
blijkt er de te verwachten negatieve correlatie (-.25*) te zijn tussen geweldervaringen en 
gevoelens van veiligheid. 

Aan de respondenten die geweld hebben meegemaakt is gevraagd wat voor effect dat nu nog 
heeft. Opvallend veel respondenten geven aan daar niet veel last meer van te hebben: "Nee ik 
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denk er nooit meer aan. 1k ben wel meer op mijn eigen gevoel gaan letten. Ms ik het niet 
vertrouw, dan weiger ik de ldant." Bij de vraag naar specifieke post-traumatische klachten, 
geeft desondanlcs ruim een lcwart van de slachtoffers aan daar momenteel nog last van te 
hebben als gevolg van geweldervaringen in hun prostitutieloopbaan (zie tabel 5.4). 

Tabel 5.4: Post-traumatische stressklachten bij slachtoffers van geweld gedurende prostittttieloopbaan (n=54) 
klacht 	 percentage 
her-beleving van gebeurtenis op het werk 	 24,1 
vermijden van handelingen, werlctijden of klanten om her-beleving te voorkomen 	26,4 
negatieve invloed op prive-leven 	 29,6 

Verbanden tussen geweldervaringen, prostitutietype, werkplekcultuur en werkhouding 
Om te belcijken in hoeverre de emst van het meegemaalcte geweld correleert met andere 
variabelen, hebben we drie maten berekend: een som-score van het geweld dat men zelf heeft 
meegemaalct of in de omgeving heeft gezien 8, een som-score van het geweld dat de respon-
denten zelf hebben meegemaalce en een van het geweld dat men in de omgeving heeft meege-
maalct.m. 

Als er gekeken wordt naar de relatie tussen geweldervaringen en het prostitutietype, blijkt de 
raamprostitutie er uit te springen als onveilige werkplek. Het pooiergeweld is in deze prostitu-
tievorm het meest zichtbaar. Wel blijkt het sterker door anderen dan door onze respondenten 
persoonlijk meegemaalct te worden. Dit sluit aan bij de observatie tijdens het veldwerk, dat 
prostituees die sterk onder druk stonden van pooiers niet aan een interview wilden meedoen. 
In een variantieanalyse waar de gemiddelden op de geweldmaten per prostitutiesoort worden 
vergeleken, blijken de verschillen significant voor de `som-score geweld' (F=5,4**) en voor 
`geweld omgeving' (F=7.4***), waarbij het gemiddelde van de scores van de raamprostituees 
steeds veruit de hoogste is (4,3). Clubvrouwen scoren beduidend lager (1,5) en de overige 
respondenten hebben per prostitutiesoort gemiddelde scores tussen 1 en 0,4. 

Het belang van de werkplekcultuur komt hier nog pregnanter naar voren dan in het vorige 
hoofdstulc (zie tabel 5.5). Naarmate een bedrijf een sterker op winstgerichte cultuur heeft, 
melden de respondenten meer geweld, zowel zelf meegemaakte ervaringen als door anderen 
meegemaalct geweld. Voor een deel kan dit verklaard worden door het gegeven dat aantal 
prostituees dat onder dwang van derden werkt (en dus ook het pooiergeweld) groter is naar-
mate de werlcplekcultuur sterker op winstgericht is. Ook het gegeven dat onder de sterk 
winstgerichte werkplekculturen raamprostitutiestraten sterk zijn vertegenwoordigd, is hier een 
verklarende factor. 

8  Som-score `geweld', waarin de genoemde aantallen bij zes verschillende ervaringen van zowel zichzelf 

als bij anderen naar emst zijn gehercodeerd op een vijf-punt-schaal, welke scores vervolgens zijn opgeteld. 

9  Som-score `geweld zelf, die verwijst naar de som van diezelfde hercoderingen bij alleen de drie soorten 
geweld dat zelf is meegernaakk 

10 Som-score `geweld omgeving', naar de som van diezelfde hercoderingen bij de drie soorten geweld door 
anderen meegemaakt 
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In de bedrijven waar de cultuur meer mensgericht is, komt geweld juist minder voor, althans, 
in de omgeving. Wat betreft de persoonlijke geweldervaringen is dit verband, vermoedelijk 
ook vanwege het kleine aantal, niet significant. In dergelijke bedrijven worden de grenzen van 
prostituees waarschijnlijk meer gederbiedigd. De relatie tussen het gevoel van veiligheid en de 
werkplekcultuur is dienovereenkomstig. Respondenten die werken in bedrijven met een sterk 
op winstgerichte werkplekcultuur voelen zich minder veilig, terwijl voor de andere twee 
werkplekculturen precies het omgekeerde geldt. Opvallend is daarnaast dat er geen associaties 
zijn tussen de mate van ervaren sociale steun en de mate waarin geweld voorkomt. Wel zijn er 
sterke significante verbanden tussen geweld en de mate waarin er op de werkplek sprake is 
van pesten. 

Tabel 5.5: Correlaties tussen geweldervaringen, gevoelens van veiligheid, werkplekcultuur, werkhouding en overige 
respondentkenmerken; Pearson's r 

som-score geweld geweld-zelf geweld omgeving veilig-voelen 
werkplek: 	mensgericht 	 -.23* 	-.17 	-.23* 	.48** 

winstgericht 	 .39** 	.29** 	.41**  
informeel 	 .04 	.04 	.04 	.09 
mate van sociale steun 	-.08 	-.01 	-.12 	.12 
mate van pesten 	 .52** 	.48** 	.41** 	-.43** 

werkhouding: 	prostitutie vak 	 -.05 	-.12 	.02  
prostitutie overleven 	.28** 	.25* 	.26** 	-.05 
prostitutie life style 	-.07 	-.14 	-.01 	.15 

respondent: 	positieve motieven 	-.28** 	-.34** 	-.19 	.44** 

mate eigen keuze 	-.31** 	-.34** 	-.24*  
geboortejaar 	 .24* 	.28** 	.17  
ethiciteit 	 -.12 	-.10 	-.09  

Als de relatie tussen geweldervaringen in het afgelopen jaar en de verschillende werkhouding-
en bekeken wordt, dan blijkt dat degenen voor wie de prostitutie een overlevingsstrategie is, 
vaker geweld meemaken en in gewelddadiger omgevingen werken. Zij nemen vanwege de 
druk die er op hen staat klaarblijkelijk wel eens een klant die ze beter hadden kunnen weige-
ren. Opvallend is dat zij zich niet minder veilig zeggen te voelen. Een professionele werkhou-
ding daarentegen associeert met sterkere gevoelens van veiligheid. 

Verder blijkt dat prostituees meer geweld meemaken naarmate ze minder zelf voor het werk 
gekozen hebben en minder positieve motieven hebben om te werken. De gevoelens van 
veiligheid zijn dan dienovereenkomstig. Jongere respondenten maken meer geweld mee en 
voelen zich minder veilig. Ook buitenlandse prostituees voelen zich minder veilig, alhoewel 
zij niet significant meer geweldervaringen rapporteren. 

5.3 	Wat heet zwaar? De werkbelasting van prostituees 

Om een beeld te krijgen van de werkbelasting van de respondenten is allereerst gevraagd naar 
het aantal uren en dagen dat de respondenten gemiddeld werken per week (zie tabel 5.6).Het 
aantal gewerkte uren schommelt tussen 1 en 24 uur per dag. De respondent die vertelt 24 uur 
per dag te werken, woonde op de werkplek en was op ieder moment van de dag oproepbaar 
voor klanten. Gemiddeld werd er door de respondenten 8,8 uur gewerkt, jets meer dan een 
gemiddelde werkdag. Per week bedroeg het minimum aantal gerapporteerde uren 5, het 
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maximum 127. Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week ligt op 38,8 en de mediaan op 
35 uur per week. Meer dan een derde (38,1%) van de respondenten werlct meer clan 40 uur in 
de week. Het aantal dagen per week dat er gewerkt wordt ligt gemiddeld op 4,4. Bijna een 
derde van de respondenten werkt meer clan 5 dagen in de week. Ongeveer een derde werkte 
drie dagen of minder. 

Tabel 5.6: Aantallen gewerkte dagen en uren per week (1=105) 
aantallen dagen/uren 	 percentage 
dagen per week: 1 	 5,8 

2 	 8,6 
3 	 20,0 
4 	 15,3 
5 	 20,0 
6 	 14,3 
7 	 16,2 

uren per week: 8 of minder 	4,8 
9-16 	 12,4 
17-24 	 14,3 
25-32 	 12,4 
33-40 	 18,1 
41-50 	 18,1 

Het aantal Iclanten dat een prostituee heeft verschilt per dag in de week en ook per periode in 
het jaar. Er zijn maar weinig prostituees met een constante stroom klanten. Aan de responden-
ten is gevraagd om het gemiddeld aantal ldanten te noemen in een week. Dit aantal varieert 
van 1 tot 140, met een gemiddelde van 20,6. De grote verschillen worden in belangrijke mate 
veroorzaakt door het verschil in prostitutietype. In de raamprostitutie is de tijd the met een 
klant wordt doorgebracht doorgaans het kortst, gemiddeld 10 tot 20 minuten per klant. Hier 
wordt dan ook het hoogste aantal klanten afgewerkt. In de escort wordt daarentegen vaak 
enkele uren met een klant doorgebracht. Ms gekeken wordt hoeveel ldanten men per uur 
heeft, dan blijkt dat niet iedereen de aantallen even accuraat heeft weten in te schatten. Zo is 
het hoogste aantal dat genoemd wordt 3,33 Idanten per uur, een aantal waar ook een raam-
prostituee behoorlijk haar best voor zal moeten doen, wil ze dat meerdere uren achter elkaar 
volhouden. De laagst scorende respondent zegt 1 ldant per 33 uur te hebben, eveneens een 
aantal dat twijfel omtrent de accuratesse oproept. Slechts 3% van de respondenten heeft meer 
clan 2 klanten per uur, 84,4% minder clan een Idant per uur. De periodes die zonder klanten 
worden doorgebracht zijn, vormen ook een deel van de werkbelasting. Zeker in ramen en 
clubs zijn prostituees in die periodes wel voortdurend in touw om ldanten te treldcen. 

Een andere indicatie voor de werkbelasting vormt de vra2g of de respondent in het afgelopen 
jaar vakantie heeft genomen. Bijna de helft van de prostituees (45,7%) blijkt in het afgelopen 
jaar geen vakantie te hebben genomen en nog eens 11,4% alleen heel kort. Redenen die 
worden aangegeven om geen valcantie te nemen, hebben nogal eens met het werk te maken. 
Zo wordt regelmatig genoemd dat men het te druk had met werken of te weinig verdiende. 
Een raamprostituee vertelde dat ze haar vaste raam zou kwijt raken als ze op vakantie ging en 
dan ook weer opnieuw een hoog bedrag aan sleutelgeld zou moeten betalen. 

Ruim een derde van de prostituees (38,5%) moet naast het sekswerk met klanten ook nog 
andere werlczaamheden doen bimien het bedrijf. Het gaat bier vooral (bij 31%) om schoon- 
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maakwerkzaamheden. Dit neemt bij de meeste respondenten naar eigen zeggen niet al teveel 
tijd in beslag. Een kleine groep (5,8%) moet strippen en de twee respondenten die zelf een 
prive-huis runnen besteden nogal wat tijd aan de bedrijfsvoering. Een aantal respondenten 
geeft aan dat ze op vorige werkplekken heel wat meer tijd kwijt waren aan dit soort extra 
werkzaamheden. 

Tevredenheid en gepercipieerde zwaarte 
Minder dan een derde van de respondenten (28,9%) is ontevreden met het aantal uren dat zij 
werken. Ongeveer een op de vijf (19,2%) zou wel minder willen werken en 7,7% juist meer. 
Als we deze percentages vergelijken met het aantal uren dat de respondenten zeggen te 
werken, valt op dat de respondenten opvallend tevreden zijn. Hoewel 38,1% van de respon-
denten veel (meer dan veertig uur per week) werkt, vindt slechts 19,2% van de respondenten 
dat ze teveel werken. Bijna driekwart (73,1%) is tevreden met het aantal gewerkte uren. Over 
te weinig vrije tijd klaagt 22,9% van de respondenten, terwijl 4,8% zegt juist te veel vrije tijd 
te hebben. 

Deze grote tevredenheid over het aantal gewerkte uren komt niet terug in de vraag naar hoe 
zwaar men het werk in de prostitutie vindt. Vier van de tien (40,9%) respondenten vindt hun 
werk zwaar tot erg zwaar, terwijl nog eens 40% het werk juist niet zwaar tot helemaal niet 
zwaar vindt. De aspecten aan het werk die als zwaar ervaren worden, liggen soms meer in de 
aard van het werk, een deel heeft te maken met de contacten met klanten, terwijl een ander 
deel meer persoonlijk van aard is (zie tabel 5.7). 

Tabel 5.7: Aspecten van het werk die als zwaar benoemd worden (N=105) 
genoemd aspect 	 percentage 
prostitutiewerk psychisch belastend 	 51,4 
prostitutiewerk lichamelijk belastend 	 17,1 
prostitutieweric staat tegen 	 23,9 
lang wachten op klanten 	 13,3 
aantal gewerkte uren 	 8,6 
werken terwij1 je hoofd er niet naar staat 	 6,7 
vieze of vervelende klanten 	 3,9 

De psychische belasting wordt door de meeste respondenten genoemd. Het gaat bier met 
name om het toneel moeten spelen tegen klanten. Om een contact bevredigend te laten verb-
pen moet de klant immers iets voorgehouden worden wat de respondent lang niet altijd ook 
werkelijk zo voelt: "Je moet ze toch het gevoel geven dat ze heel wat zijn. De zuiver techni-
sche handelingen zijn tot daar aan toe. Het spel, het feit dat ze dingen over je willen weten, dat 
is zwaar." Persoonlijke gevoelens moeten tijdens het werk worden weggedrukt. Doet een 
prostituee dat niet, dan lijdt haar werk daar onder, aldus een van de respondenten: "Soms ben 
je in je hoofd met jets bezig. Dat zie je gelijk aan je uitstraling en dan verdien je niet. Hoe 
mooi je er ook uitziet. Soms is het moeilijk om weer in je rol te kruipen, zeker op momenten 
als je even ruimte voor jezelf nodig hebt. In de club moet je happy zijn. Ben je dat niet, dan 
kun je beter naar huis gaan." Hochschild (1988) noemt dit in haar boek over het managen van 
emoties binnen het werk 'deep acting' in contrast met 'surface acting' waar doen alsof voldoet. 
Binnen de prostitutie wordt bier een zwaar beroep op gedaan. Sommige klanten spelen daar 
ook mee: "Je hebt klanten die kiezen speciaal een meisje uit waarvan ze zien dat die eigenlijk 
niet echt wil. Die goon psychologische spelletjes met je spelen. Zoals eindeloos naar je kijken 
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terwijl je daar bloot zit, zonder jets te zeggen. Dan ga je je heel ongemaldcelijk voelen." 
Bovendien duren, vooral binnen clubs en prive-huizen, de contacten met klanten soms erg 
lang: "Een uur of langer met een klant naar boven vind ik erg zwaar. Je leert iemand echt 
kermen in zoin tijd en dat wil ik eigenlijk helemaal niet", vertelt een clubprostituee. Len deel 
van de respondenten heeft het gevoel dat dit toneel moeten spelen een deel van zichzelf 
aantast: "Het is geestdodend werk. Je kan nooit jets van jezelf in dit werk kwijt, omdat je dan 
jezelf direct laat taken. Dus je bent altijd bezig om zijdelimgs langs jezelf heen te gaan. Dat is 
erg afstompend. Er zit geen diepgang in en dat wil je ook Met, maar je mist het wel." Naast 
het toneelspelen, wordt ook het voortdurend moeten bewaken van de eigen grenzen tegenover 
klanten als psychisch belastend ervaren. 

De lichamelijke belasting is afhankelijk van het aantal klanten dat iemand afwerlct op een dag, 
maar ook het type seksuele handelingen en het type klant heeft hier invloed op. "Fysiek is het 
soms zwaar, als je van die botte boeren hebt. En soms zijn er van die vieze dingen. Gisteren 
had ik een klant die me helemaal aflebberde. Soms Ican je dat wel hebben, maar gisteren werd 
ik er helemaal vies van", vertelt een prostituee die het verder duidelijk naar haar zin heeft in 
de prostitutie. Ook vieze klanten ktumen het werk onaangenaam maken: "Het zwaarste vind ik 
naar boven gaan met klanten die heel onverzorgd (vies) zijn. Je kunt ze natuurlijk weigeren, 
maar ik zit hier om mijn geld te verdienen, niet am klanten uit te zoeken." 

Ook het wachten en de onzekerheid of er die dag iets verdiend zal pan warden, kunnen het 
werk zwaar maken. Hoewel er ook respondenten zijn die dat juist het aantreldcelijke van de 
prostitutie vinden. "Toen ik een gewone bun had, moest ik echt wennen aan dat je geld 
gewoon op de giro lcwam. Hier lcrijg je geld in je hand. Soms is het veel, andere dag verlies je 
er op. Dat is de gok die het oak spannend maakt", vertelt een prostituee. 

Dan is er nog de miner van leven die het werken in de prostitutie met zich meebrengt. Voor 
sommigen is het omschakelen naar het gewone leven problematisch: "Het moeilijlcste is 
steeds die lcnop omdraaien. In het werk ben ik selcsueel heel vrij en in het gewone burgerlijke 
!even moet je dan ineens heel netjes zijn. Dat burgerlijke leven vind ik eigenlijk het moeilijk- 
ste." Anderen hebben meer moeite met het verkeren in het prostitutiemilieu: "Wat niet positief 
is, is dat als je bij lange werkdagen al je sociale contacten in de prostitutie opbouwt. Dat is 
niet goed, want de mensen daar willen alleen maar van je profiteren." 

Verbanden tussen werkbelasting, prostitutietype, werkplekcultuur en respondentkenmerken 
Er blijkt een significant verschil in gepercipieerde zwaarte tussen respondenten uit de ver-
schillende prostitutietypes (F5.0***). Raamprostituees ervaren het werk als het zwaarst 
(gemiddelde score 3,7), gevolgd door respondenten uit clubs (3,1) en seksshops (3,0). Escort-
vrouwen scoren hier relatief laag (2,5) en vrouwen in prive-huizen ervaren het werk als het 
minst zwaar (1,9). Het aantal gewerkte uren per week en ook het aantal klanten verschilt Met 
significant per prostitutietype. 

Ms we de correlaties bekijken (zie tabel 5.8) blijkt dat het gevoel van zwaarte vooral te maken 
lijkt te hebben met hoe lang de respondenten werken. Zo bestaan er signfficante verbanden 
tussen gepercipieerde zwaarte en zowel het aantal uren als het aantal dagen dat er per week 
gewerkt wordt. Het gevoel van zwaarte correleert echter Met significant met het aantal klanten 
dat de respondenten per week hebben. De werlctijden lijken wel invloed te hebben. Naartnate 
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een respondent later begint met werken, wordt het werk zwaarder gevonden. Dit heeft te 
maken met het feit dat ' s avonds werken iemands dag- en nachtritme ondermijnt, maar zeker 
in de raamprostitutie zit er ook een veiligheidsaspect aan. 's Avonds is het werken vaak 
onveiliger. Dat blijkt ook uit de correlaties. Hoe later men begint met werken, hoe minder 
veilig men zich voelt. Het is niet verbazingwekkend dat ook het meegemaakt hebben van 
geweld en de daaraan gekoppelde gevoelens van onveiligheid significante correlaties laten 
zien met de gepercipieerde zwaarte van het werk. Er wordt overigens meer geweld gerappor-
teerd naarmate prostituees meer klanten hebben. 

Tabel 5.8: Verbanden tussen werkbelasting, werkplekcultuur, geweldervaringen, werlchouding en overige informantkenmer-
ken; Pearson's r 

gepercipieerde zwaarte aantal uren p.w. aantal klanten aanvangsuur 
werkbelasting: 	geperc. zwaarte 	 - 	 .28** 	.20 	.22* 

aantal uren per week 	.28** 	- 	 .36** 	.14 
aantal klanten 	 .20 	.36** 	- 	 .15 
aanvangsuur 	 .22* 	.14 	.15 	- 

werkplek: 	 mensgericht 	 -.40** 	-.23* 	-.43** 	-.17 
winstgericht 	 •43** 	.09 	.26* 	.12 
informeel 	 -.08 	.10 	-.07 	.18 
mate sociale steun 	-.12 	-.06 	-.14 	-.01 
mate pesten 	 .34** 	.07 	•35** 	.20 

geweldervaringen: 	zelf 	 .19 	.08 	.28**  
omgeving 	 .25* 	.12 	.16 	.09 
veilig-voelen 	 -.42** 	-.33** 	-.35**  

werkhouding: 	prostitutie vak 	 -.15 	-.18 	-.20 	-.

▪  

17 
prostitutie overleven 	.18 	.14 	-.03 	.15 
prostitutie life-style 	-.27** 	-.37** 	-.17 	-.20 

respondent: 	 positieve motieven 	_.44** 	-.32** 	-.29**  
mate eigen keuze 	-.34** 	-.30** 	-.51**  
geboortejaar 	 .15 	.27** 	.27** 	.

▪  

16 
etniciteit 	 .14 	•43** 	.16 	-.14 

Ms gekeken wordt naar de persoonlijke achtergronden van respondenten dan blijkt dat lang 
werken en het werk zwaar vinden vaak met minder leuke omstandigheden heeft te maken. Het 
is logisch dat naarmate de motieven negatiever zijn en het werk minder eigen keus is, het 
werk zwaarder gevonden wordt. Er zijn ook verbanden met het aantal gewerkte uren en het 
aantal klanten. Het aantal gewerkte uren neem toe naarmate het werk minder eigen keuze is en 
dat geldt nog sterker voor het aantal klanten en opvallend genoeg ook de tijd waarop men 
begint te werken. De prostituees die meer onder druk staan werken dus langer, nemen meer 
klanten en werken vaker in de gevaarlijker avonduren. Voor motieven om te werken geldt een 
vergelijkbaar patroon. Naarmate de motieven negatiever zijn neemt het aantal gewerkte uren 
toe en begint men later op de avond te werken. Ook etniciteit speelt een rol. Buitenlandse 
prostituees werken langer. Ook bestaat er een relatie tussen het geboortejaar en het aantal 
klanten en het aantal uren dat er gewerkt wordt. De jongere respondenten werken langer en 
hebben ook meer klanten. De prostituees die prostitutie meer als onderdeel van hun lifestyle 
zien, vinden hun werk minder zwaar, maar deze groep werkt dan ook minder uren per week. 

Ook de werkplek speelt een duidelijke rol in de werkbelasting. Zo wordt op werkplekken met 
een sterk mensgerichte cultuur het werk minder zwaar en op de meer op winstgerichte werk-
plekken juist zwaarder ervaren. Naarmate de werkplekcultuur meer winstgericht is wordt er 
langer gewerkt en heeft men ook meer klanten, terwijl het aantal klanten en het aantal gewerk- 
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te uren juist afneemt naannate een werkplek meer mensgericht is. Ook negatieve omgangsvor-
men (pesten) hebben invloed op de ervaren zwaarte. In bedrijven waar meer gepest wordt, 
vindt men het werk zwaarder. 

5.4 	'Dat hoort er nou eenmaal by de weinig kritische houding van prostituees ten 
opzichte van hun werkplek 

Uit de interviews is op sonurtige pleklcen duidelijk merkbaar dat de respondenten last hebben 
van het stigma en de vooroordelen die er over prostitutie bestaan. Sommige antwoorden 
nemen de vorm aan van een defensief statement, politiek dan wel persoonlijk, alsof de respon-
dent het idee heeft dat zij zich moet verantwoorden. Zo antwoordt een raamprostituee op de 
vraag naar de verkrijgbaarheid van drugs op de werkplek, dat ze niet wist of dat op haar 
werkplek verIcrijgbaar was, omdat ze ze niet gebruikte. In de straat waar ze werkte, waren de 
dealers zelfs voor iemand die daar niet zo vaak Icwam overduidelijk herkenbaar. Ze vond het 
echter belangrijker om duidelijk te maken dat zij een cserieuze' vrouw was, die geen drugs 
gebruikte. Dit soort situaties deden zich vaak voor gedurende de interviews. Vooral stereoty-
pes over prostitutie en prostituees, bijvoorbeeld rond de rol van dwang door derden, werden 
soms met zoveel kracht ontkend, dat een vertekening in de data op verschillende punten zeer 
waarschijnlijk is. 

Belangrijk hierbij is de veelvoorkomende houding 'clat je over bepaalde zaken niet moet 
zeuren, want als je er niet tegen kan dan moet je het werk maar niet doen'. Een voorbeeld van 
een dergelijke redenatie is van een prostituee die zes dagen per week de hele nacht werkte en 
dan 's ochtends weer vroeg op moest om voor haar kinderen te zorgen: "Ik ben altijd moe, 
maar ja....de hele dag dingen sjouwen is ook zwaar. En ik heb het zelf natuurlijk in de hand. lk 
hoef dit werk niet te doen. Het is niet zo zwaar dat ik er aan onder door ga." Het werk als 
minder zwaar benoemen als het is, vormt een miner om het vol te houden. Ook bij de vragen 
over pestgedrag op het werk deed zich een dergelijk fenomeen voor: "Ik voel het gewoon niet 
als roddelen. Dan heb je er ook geen last van." Deze niet-zeuren-mentaliteit had soms direct 
invloed op de mauler waarop respondenten antwoord gaven op bepaalde vragen. Bij de vraag 
naar hoe veilig ze zich voelde op haar werk zei een prostituee: "Ik zit te aarzelen tussen 
'veilig' of 'altijd veilig'. Toevallig probeerde eergisteren iemand mijn raam in te trappen. Niet 
dat ik bang was, maar je schrikt toch wel even." Deze poging om het raam in te trappen bleek 
lang niet het enige incident te zijn in het afgelopen jaar, maar ze vond dat je daar niet over 
moest zeuren. Bij de redenen om geen aangifte te doen van geweldsmisdrijven melden drie 
respondenten dat het slachtoffer worden van geweld hun eigen schuld was en een dat dit nou 
eerunaal bij het werk hoort. 

Uiteraard hebben niet alle respondenten een dergelijke houding. We Icrijgen de indruk dat het 
vooral de prostituees zijn die jong begonnen zijn, en verder weinig ervaring hebben in de rest 
van de arbeidsmarkt. Zij hebben geen vergelijk met andere situaties en zeker degenen die via 
hun vriendjes zijn begonnen, hebben al zoveel moeten incasseren dat niet zeuren ook een 
belangrijk psychisch overlevingsmechanisme is geworden. 

Veel respondenten lijken de situatie op hun werkplek als een gegeven te beschouwen. Er lijkt 
binnen veel prostitutiebedrijven nauwelijks een cultuur om dingen die niet bevallen te veran- 
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deren, dus dan is het een belangrijk coping-mechanisme om zich er clan ook maar niet teveel 
aan te storen. Dit blijkt ook uit de vragen naar wat respondenten graag zouden veranderen op 
de werkplek. Een derde van de respondenten kan helemaal niets verzinnen dat veranderd zou 
moeten worden. Aangezien iemand in een willekeurig ander beroep altijd wel een paar 
minpuntjes kan noemen over zijn of haar werkplek, is niets kunn.en noemen, eerder dan heel 
tevreden zijn, een teken dat er nog niet over is nagedacht. Sommige respondenten geven dat 
ook zelf toe. Soms kwamen voorbeelden van zaken die verbeterd zouden kunnen worden pas 
in de loop van het gesprek. 

Respondenten lijken in hun houding dat bepaalde dingen 'er nou eenmaal bij horen' soms 
gesterkt te worden door de exploitant waarvoor ze werken. Bepaalde exploitanten verpakken 
hun gebrek aan bereidheid om rekening mee te houden met de belangen van prostituees in een 
forse dosis paternalisme. Soms wordt er openlijk getwijfeld aan de capaciteiten van prostitu-
ees. Een goed voorbeeld daarvan noemde al eerder een respondent die klaagde over de etens-
voorzieningen in haar bedrijf. "We hebben wel eens gevraagd om een magnetron, maar er 
werd gezegd dat we die toch verkeerd zouden gebruiken." In een dergelijke cultuur zijn zaken 
die niet bevallen moeilijk bespreekbaar. Zo heeft 42,2 % van degenen die wel jets zou willen 
veranderen op de werkplek dat nog nooit geprobeerd. Als belangrijkste oorzaak daarvoor 
wordt genoemd dat de exploitant er niet open voor staat (55%). Van degenen die wel gepro-
beerd hebben om jets te veranderen is die verandering bij 66,7% van de respondenten niet 
gelukt en bij nog eens 16,7% slechts deels. 

5.5 	Conclusies 

In dit hoofdstuk is het onderscheid tussen de verschillende type prostitutiebedrijven nader 
ingevuld. De meest basale arbeidsomstandigheden zijn in de meeste bedrijven waar de respon-
denten werken, mede onder druk van gemeentelijke verordeningen, we! geregeld. Het onder-
scheid tussen bedrijven met een meer mensgerichte en die met een meer winstgerichte werk-
plekcultuur komt vooral naar voren in de beschrijving van de klachten over de werkplek.. 
Hoewel in de meeste prostitutiebedrijven nog geen cultuur bestaat waarin arbeidsomstandig-
heden makkelijk worden besproken, lijkt er over bedrijven met een winstgerichte werkplek-
cultuur meer geklaagd te worden. 

In de paragraaf over geweldervaringen wordt het belang van het type bedrijf en de 
werkplekcultuur nog scherper duidelijk. Een ondersteunende werkplekcultuur blijkt bij te 
dragen aan de veiligheid van prostituees. In bedrijven met een op winstgerichte werkplekcul-
tuur rapporteren de respondenten meer geweldervaringen. Daarnaast heeft ruim een derde van 
de bedrijven geen veiligheidsmaatregelen getroffen om geweld door klanten te beperken. 
Bijna een kwart van onze respondenten heeft in het afgelopen jaar te maken gekregen met (de 
dreigin.g met) geweld op de werkplek, maar we kunnen er, gezien de samenstelling van de 
groep respondenten, van uitgaan dat dit percentage onder de gehele groep prostituees aanzien-
lijk hoger moet liggen. Jongere prostituees en prostituees die het werk als overlevingsstrategie 
zien en er nit negatievere motieven voor gekozen hebben, maken meer geweld mee en werken 
in gewelddadiger omgevingen. Vooral in de raamprostitutie blijkt veel geweld voor te komen. 
Daar zijn het vooral de pooiers die de situatie op de werkplek onveilig maken. Naast geweld 
door pooiers is ook het geweld door klanten, zeker in een land dat prostitutie wil decriminali- 
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seren, verontrustend hoog. Ook opvallend is het lage aantal geweldervaringen (jets meer dan 
een kwart) dat aangegeven wordt bij de politie. 

De ervaring met geweld is een van de redenenen waarom een grote groep respondenten hun 
werk als zwaar ervaart. Niet verbazingweldcend hebben ook de motieven en de houding ten 
opzichte van de prostitutie invloed op de gepercipieerde zwaarte van het werk. Hoe positiever 
de prostituee in haar werk staat, hoe minder zwaar men het werk vindt. Daarbij blijkt dat meer 
dan een derde van de geinterviewde prostituees lange dagen maalct en meet dan veertig uur 
per week werkt. Ook de psychische belasting, bij uitstek gevormd door het verplichte toneel-
spelen en de continue noodzaak de eigen grenzen te bewaken in het contact met de idant, 
wordt genoemd als jets dat het werk zwaar maalct. Daarnaast blijkt ook de werkplekcultuur 
samen te hangen met de ervaren werkbelasting. In winstgerichte werkplekculturen wordt het 
werk zwaarder ervaren, in bedrijven met een sterk mensgerichte werkplekcultuur juist minder 
ZWaar. 

In paragraaf 5.4 is beschreven, dat de meeste respondenten niet gewend zijn om te reflecteren 
op hun werkomstandigheden. Het kost veel respondenten moeite om te bedenken wat er wel 
en niet goed is aan hun werkplek. Ze hebben eerder de neiging om de situatie positiever voor 
te stellen clan deze is. Gezien de illegaliteit, de stereotypie en het stigma op prostitutie, is er 
geen traditie van denken in termen van werknemersbelangen of positieve arbeidsomstandighe-
den. Eerder vigeert de houding, dat je er in de prostitutie bepaalde zaken maar bij moet nemen 
of dat je dit werk anders niet moet doen. 
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6 	Gezagsverhoudingen in prostitutiebedrijven 

6.1 	De (ongeschreven) regels op de werkvloer 

Er is de respondenten een aantal vragen voorgelegd over (ongeschreven) regels en gewoonten 
op de werkplek. Bij het bekijken van de scores moet rekening worden gehouden met de 
verschillen tussen de besloten prostitutiebedrijven en de raamprostitutiebedrijven. In de 
raamprostitutiebedrijven zijn prostituees, in principe, vrij om te bepalen welke klanten ze 
nemen en wat ze daannee doen. Toch, zo zal hieronder blijken, worden er soms door de 
exploitant wel degelijk regels gesteld aan het gedrag van prostituees in het raam. In besloten 
bedrijven kan daar echter meer invloed op uitgeoefend worden. Daarom wordt in tabel 6.1, 
naast de mate regelgeving in het algemeen, ook aangegeven in hoeverre bepaalde regels in de 
besloten gelegenheden (clubs, prive-huizen en seksshops) dan wel voor de raamprostitutie 
gelden. 

Tabel 6.1: (Ongeschreven) regelgeving in prostitutiebedrijven i.h.a. (n=105), in besloten gelegenheden (n=77) en in de 
raamprostitutie (n=21); percentages waar, voor zover bekend bij respondent, regel gehanteerd wordt 

	

alle bedrijven 	besloten bedrijven raamprostitutie 
expliciet bevraagd: 
regelmatige SOA-controle verplicht 	 28,6 	37,7 	0 
sancties (straffen, boetes) als pro zich niet aan regels houdt 	27,6 	21,3 	52,4 
pro's verdienen geld aan drinken met klanten 	 31,4 	39,0 	10,0 
niet toegestaan klanten mee naar huis te nemen 	 70,5 	88,3 	10,0 
exploitant draagt btw af over verdiensten pro 	 42,9 	53,2 	20,0 
tonen paspoort verplicht bij komen werken 	 59,0 	57,1 	81,0 
condoomgebruik verplicht 	 72,4 	80,5 	50,0 
(indien verdienen aan drinken) alcohol kan geweigerd worden 	- 	95,8 	- 
klanten lcumien geweigerd worden 	 90,5 	90,9 	- 
handelingen kunnen geweigerd worden 	 94,3 	97,4 	- 
aanvullend gemeld: 
er zijn regels rond hygiene 	 35,2 	39,0 	31,6 
er zijn regels inzake uiterlijk en kleding 	 27,6 	32,5 	10,5 
er zijn regels inzake drugs 	 19,0 	14,5 	47,6 
er zijn regels over op tijd komen 	 20,0 	16,9 	36,8 
er zijn regels over betaling en afdracht 	 8,6 	2,9 	28,6 
er zijn regels over toelaten bepaalde (buitenlandse) klanten 	3,8 	7,1 	4,8 
vriendjes mogen niet langs komen 	 2,9 	- 	14,3 
onderlinge afspraken 	 , 16,3 	11,7 	28,6 	  

Ruim een kwart van de respondenten zegt in een prostitutiebedrijf te werken waar straffen 
gehanteerd worden bij het niet navolgen van bepaalde regels. In het gesprek over regels en 
straffen blijkt vervolgens dat een grotere groep, namelijk 40%, sancties weet te noemen die op 
de werkplek gehanteerd worden. Deze straffen zijn vrijwel allemaal financieel van aard. Zo 
meldt 42,9% het opleggen van boetes en 2,4% het intrekken van het garantieloon. Ook een 
periode niet mogen werken (11,9%) is een verkapte financiele maatregel. Het niet meer terug 
mogen komen (35,7%) is een ander type sanctie. De boetes, meestal tussen de f50,- en f100,-, 
worden vooral opgelegd als een prostituee te laat komt. Ben respondent meldt een boete voor 
het weigeren van klanten. In de raamprostitutie nemen boetes vaak de vorm aan van het 
moeten doorbetalen van de raamhuur, ondanks dat het raam niet gebruikt wordt. Daarnaast 
worden er soms boetes geheven als er jets stuk gaat: "Alles wat stuk gaat kun je betalen, of het 
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nou je schuld was dat het kapot ging of niet." Het wegsturen van een prostitute wordt door-
gaans ingezet voor zwaardere zaken zoals betrapt worden met drugs. In de raamprostitutie 
wordt deze sanctie ook gehanteerd bij het niet op tijd betalen van de huur. Ben aantal respon-
denten signaleert dat de strengheid waarmee de regels (en sancties) gehanteerd worden aan het 
afnemen is nu moeilijker wordt om voldoende prostituees te vinden. "Eigenlijk zijn er viii 
straldce regels over op tijd komen. Je !cunt zelfs geschorst worden als je vaak te laat komt, 
maar nu er zo weinig prostituees zijn, zijn ze daar toch soepeler mee", vertelt een clubprostitu-
ee. 

Er worden dus, zo blijkt, in raamprostitutiebedrijven wel degelijk regels gehanteerd door 
exploitanten en er is daarmee, ook in de raamprostitutie, wel degelijk sprake van een gezags-
verhouding. De regels binnen raamprostitutiebedrijven blijken vaak een afspiegeling van de 
politie-voorschriften in de betreffende regio. Zo blijkt het in 81% van de raamprostitutiebe-
drijven van de respondenten verplicht om bij het huren van een raam een paspoort te laten 
zien. In de meeste grotere steden wordt inmiddels strenger gecontroleerd op verblijfspapieren. 
Bij de besloten prostitutiebedrijven geldt de verplichting om het paspoort te tonen voor 57,1% 
van de bedrijven. Zeker in de kleinere bedrijven wordt soepeler omgegaan met dergelijke 
voorschriften. "Ms je zwart ben, dan moet je wel een paspoort laten zien, maar Nederlandse 
vrouwen hoeven dat niet", vertelt een respondent die in een prive-huis werkt. In de besloten 
bedrijven lijken echter meer regels te worden gesteld aan het gedrag van prostituees. 

Opvallend veel respondenten melden dat het mogelijk is om ldanten te weigeren, alhoewel 
minstens een respondent aangeeft dat er vaak subtielere manieren worden gebruikt om prosti-
tuees onder druk te zetten: "Je Icrijgt dan wel het chagrijn van de baas over je heen. Dat is, 
zeker als je je niet zo sterk voelt, niet erg prettig werken." In sommige bedrijven is een zeker 
doorzettingsvermogen wel noodzakelijk wil men ldanten kunnen weigeren. 

Er is gevraagd of respondenten maast de expliciet bevraagde regels nog andere regels konden 
noemen die op hun werkplek gehanteerd worden (zie tabel 6.1). Dat bleek geen eenvoudige 
zaak. Veel respondenten hadden het idee dat er verder geen regels waren of konden pas na het 
nodige doorvragen enkele regels noemen. Veel dingen werden als zo vanzelfsprekend be-
schouwd dat respondenten ze niet als regels zagen. Dat werd versterkt door het feit dat bij de 
bedrijven van 74,8% van de respondenten geen enkele regel op papier staat. In 3,9% van de 
bedrijven stonden alleen enkele regels voor Idanten op papier en slechts in 7,8% van de 
bedrijven stonden alle regels op papier. In de meeste bedrijven worden de zaken dus monde-
ling en informeel geregeld. Niet iedereen is even tevreden met de onduidelijk regelgeving. "Ik 
heb geprobeerd om meer regels in het huis te krijgen. De meisjes komen en kijken zelf 
wanneer ze weer gaan. Maar de baas is bang, dat als hij tegen de meisj es zegt dat ze eerder 
moeten komen, dat ze dan helemaal niet meer komen", vertelt een respondent die niet tevre-
den was over deze situatie op haar werkplek. 

De respondenten die andere regels weten, noemen het vaakst regels rond hygiene, bijvoor-
beeld inzake het opniimen van troep: "Je moet de lakens athalen als er iets op de lakens is 
gekomen. Je moet condooms in een papiertje doen en in de vuilnisbak gooien en het vuilnis-
bakje legen als het vol is." Het op tijd komen lijkt ook een belangrijke bron van strijd en van 
regelgeving tussen exploitant en (een deel van de) prostituees. Ben op de vijf prostituees 
meldt regelgeving op dit gebied. Soms wordt te laat komen soepel opgelost: "Ms je te laat 
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bent, neem je taart mee." Op andere plekken ontaardt het in een strijd: "Ze hebben geprobeerd 
de prostituees een boete op te leggen als zij te laat komen. Maar toen begon iedereen juist te 
laat te komen. Niemand wilde betalen. Toen werd de regel dat je alleen te laat mocht komen 
met een geldige reden, maar ja die kan je altijd zelf bedenken." Kledingvoorschriften noemt 
ruim een kwart van de respondenten. Het gaat hier meestal om regels over de stijl waarin de 
prostituee zich geacht wordt te kleden. Spijkerbroeken zijn op veel plekken verboden. In 
sommige bedrijven is het alleen van belang dat je sexy gekleed bent. Andere exploitanten 
hechten er juist aan dat de prostituees in hun bedrijf niet ordinair gekleed zijn. In de raambor-
delen zijn de kleedvoorschriften vaak afhankelijk van de politieverordeningen. Op veel 
plekken is het verboden om al te bloot achter het raam te staan. 

Het is niet eenvoudig om regels in prostitutiebedrijven te wegen. Bepaalde sancties lijken 
vooral in het belang van het prostitutiebedrijf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regel in bijna 
negen van de tien clubs en prive-huizen, dat je niet met klanten die je uit de club kent op 
escort mag, althans niet zonder een percentage aan het bedrijf af te dragen. Er zijn echter ook 
regels die volgens respondenten juist zeer wenselijk zijn. Een voorbeeld daarvan zijn regels 
over welke handelingen wel of niet gedaan worden met klanten. In een aantal bedrijven lijken 
de prostituees gevangen te zitten in een neerwaartse spiraal van steeds meer handelingen 
verrichten met klanten, omdat de anderen dat ook doen: "Als birmen een bedrijf een prostituee 
zoent en de anderen niet, dan krijgt zij de meeste klanten. Je ktmt beter afspreken dat je geen 
van alien zoent." Dit soort afspraken lijkt echter moeilijk te maken. In de raamprostitutie 
blijken prijsafspraken zeer wenselijk, maar ook dit gebeurt weinig. 

Sollicitatieprocedures 
De procedure om in een bedrijf te komen werken vormt vaak een afspiegeling van de manier 
waarop een en ander in een bedrijf geregeld is. Uit de meeste verhalen blijkt vooral hoe 
weinig er besproken wordt: "Ik kreeg summiere uitleg en kon gelijk beginnen. Ik vond de 
uitleg te weinig, omdat ik nog nooit gewerkt had. Ik heb zelf het meeste moeten ontdekken." 
In raambordelen beperken de meeste sollicitaties zich tot het betalen van de eerste huur. "Er 
was niet echt een sollicitatiegesprek. Je krijgt de handdoeken mee. Ze vragen ook niet of je al 
eerder gewerkt hebt. Ze nemen aan dat je het vak kent. Ze verhuren alleen kamers. Ze vroegen 
ook niet om een paspoort." Maar ook in de andere prostitutietypes komt het niet vaak tot een 
echt sollicitatiegesprek. In antwoord op de vraag hoe de sollicitatie bij het prostitutiebedrijf 
verliep, meldt slechts een minderheid (15,2%) een echt sollicitatiegesprek. De overigen 
hebben overigens vaak niet meer dan een kort gesprek, waarin de huisregels werden uitgelegd. 
Begitmende prostituees hebben vaak de nodige schroom om voor het eerst naar een bedrijf toe 
te gaan. In dergelijk situaties is het van belang dat er voldoende gepraat wordt over hoe een en 
ander gaat. Sommige bedrijven besteden duidelijk tijd aan het inwerken van prostituees: "Ik 
had gebeld en kon langs komen, maar ik durfde steeds met. Uiteindelijk reed ik in de buurt en 
toen ben ik naar birmen gegaan. Ze stelden zich voor en legden me van alles uit. Maar ik was 
veel te zenuwachtig om het te onthouden. Toen ik de eerste keer ging werken hebben ze me 
het nog maar een keer uitgelegd." 

Ook de mate waarin de bedrijven zich verantwoordelijk voelen voor een zeker screening van 
de prostituee verschilt. Sommige bedrijven weigeren principieel minderjarigen en illegalen: 
"Toen ik de eerste keer kwam, was ik nog minderjarig. Toen hebben ze me ergens anders heen 
gestuurd. Ik mocht terug komen toen ik 18 was." Ook prostituees die onder dwang werken, 
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lcunnen soms in een `sollicitatieprocedure' gesteund worden: "Er kwamen hier laatst een paar 
pooiertjes binnen met zo'n houding van wij zullen de zaken hier wel eens even regelen. Die 
heb ik snel duidelijk gemaakt dat ik daar niet van gediend ben. Ik doe nooit zaken met man-
nen. Ms vrouwen willen werken, dan komen ze zelf maar", vertelt een prostituee die zelf een 
prive-huis runt. Zij sprak haar verbazing uit dat nog zoveel exploitanten klaarblijkelijk wel 
zaken doen met dit soon jongens. 

Het registreren van persoonsgegevens gebeurt niet vaak: slechts een minderheid (14,3%) van 
de respondenten meldt dit. Ook het ondertekenen van iets gebeurde slechts bij 3,8% van de 
respondenten. Het betrof hier een lijst met lichaamskenmerken en met handelingen die 
betrokkene al dan niet wilde verrichten. Ben vorm van lichamelijke keuring speelde bij 5,7% 
van de respondenten. Ben heel kleine groep (2%) werd onderworpen aan een SOA-test, terwijl 
3,8% seksueel getest werd, hetzij door de exploitant, hetzij door vaste ldanten: "Je werd 
getest. Je mag even meewerken. Een meisje en twee vaste klanten gaan mee en dan kijken ze 
hoe je het doet." 

Verbanden met werkplekcuhuren 
Om te zien of er verschillen in regelgeving bestaan naarmate een werkplek sterker gekenmerkt 
wordt door een bepaald type cultuur is er een aantal t-toetsen verricht. De bedrijven waar 
zowel ldanten (t=3.6**) als handelingen (2.1*) geweigerd ktumen worden en waar geen 
lichamelijke keuring plaatsvindt (2.5*) scoren hoger op een mensgerichte werlcplekcultuur. In 
de sterker mensgerichte bedrijven is zowel condoomgebruik (4.5**) als SOA-controle (2.9") 
vaker verplicht. Ben sterkere winstgerichtheid is juist geassocieerd met geen handelingen 
kunnen weigeren (t=2.9**) en met de afwezigheid van een verbod op drugs (2.2*). Ook 
blijken er in het algemeen vaker sancties ingezet te worden naarmate bedrijven hoger scoren 
op winstgerichtheid (3.8**). Op de overige aspecten van de regelgeving werden geen beteke-
nisvolle verschillen gevonden. 

6.2 	De gastvrouw als buffer de (ver)houding van de exploitant 

De prostitutiebedrijven waarin de respondenten werken kennen heel verschillende organisatie-
structuren. Soms is de eigenaar direct in de zaak aanwezig als aanspreekpunt, soms gaan de 
contacten via een gastvrouw die de klanten ontvangt en in dienst is van de eigenaar. Soms is 
de organisatiestructuur zo ingewildceld dat het de respondent enige minuten kost om deze uit 
te leggen. Ben krappe meerderheid (53,3%) van de respondenten heeft vrijwel altijd direct 
contact met de eigenaar; 17% heeft uitsluitend contact met tussenpersonen. Respondenten is 
gevraagd om over hun huidige exploitant een aantal vragen te beantwoorden (zie tabel 6.2). 
Daarbij is gevraagd om de vragen te beantwoorden voor de leidinggevende met wie men het 
meest te maken had. Dit betrof in 63,1% van de gevallen de eigenaar zelf. De rest had meer 
contact met gastvrouw, barman of geldophaler en beantwoordde de vragen voor deze persoon. 
Daarbij moet wel bedacht worden, dat de eigenaar in veel gevallen wel degene is die het 
beleid in een prostitutiebedrijf bepaalt. De exploitant was bij een krappe meerderheid (53,9%) 
van de respondenten een man; bij 46,1% van de respondenten was zij een vrouw. 

Het is opvallend hoe positief de meeste exploitanten uit de scores op deze items naar voren 
komen. Ruim vier van de vijf respondenten geven aan dat de exploitant (veel) respect voor 
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prostituees heeft. Ook de mogelijIcheid om persoonlijke zaken met de exploitant te bespreken 
wordt hoog ingeschat. Hierbij moet echter wel in gedachten gehouden worden dat 35,4% al 
eerder aangaf zelden tot nooit over prive-zaken op het werk te praten terwijl nog eens 31,3% 
dat slechts af en toe deed. Druk uitoefenen om klanten te nemen gebeurt volgens de respon-
denten ook bij maar weinig exploitanten: "Ze is een aardige werkgever. Ze probeert je niet om 
te praten om toch een klant te nemen." Toch gaat ongeveer een op de zeven exploitanten hier 
wel (vaak) toe over. Ook meningsverschillen lijken goed uit te praten met het merendeel van 
de exploitanten waar de respondenten voor werken. Aileen bij het openstaan voor suggesties 
hoe dingen op de werkplek anders geregeld zouden kurmen worden, liggen de percentages wat 
lager. Bij ongeveer een op de ifijf is dat (zeker) niet het geval, of zoals een respondent het 
uitdrukt: "Ze staan wel open voor suggesties, maar ze voeren ze niet uit." Het is opvallend dat 
een aantal respondenten de neiging lijkt te hebben partij te kiezen voor de exploitant tegen 
zijn/haar werknemers: "De exploitant is een zakenman. Hij heeft wel oor voor de situatie van 
prostituees, maar dat hangt ook af van hoe je je gedraagt. Als je er een zooitje van maalct, dan 
behandelt hij je als zodanig." 

Tabel 6.2: Houding en gedrag van exploitant (n=105); % waarvoor uitspraak (sterk) van toepassing is 
van toepassing sterk van toepassing totaal 

heeft respect voor prostituees 	 43,1 	38,2 	81,3 
je kunt er terecht voor persoonlijke problemen 	 39,6 	30,7 	70,3 
bemiddelt bij ruzies en meningsverschillen 	 40,6 	21,8 	62,4 
oefent druk uit om klanten (toch) te nemen 	 4,9 	7,8 	12,7 
je kunt meningsverschillen met hem/haar uitpraten 	 52,9 	24,5 	77,4 
staat open voor suggesties over hoe dingen op werkplek anders 41,8 	22,4 	64,2 
heeft wel eens seks met prostituees binnen bedrijf 	 13,7 	- 	 13,7 
heeft wel eens seks gehad met respondent zelf 	 7,2 	- 	 7,2 

Als indicatie voor de mate van ondersteunin.g door de exploitant is een som-score berekend." 
Ruim de helft van de respondenten (53,6%) ervaart de exploitant als sterk ondersteunend 
(som-scores van 20 of hoger). "Een goede werkgever. Voor haar zelf zou ik soms willen dat 
ze niet zo meelevend was. Ze is doortastend. Ben dijk van een wijf', prijst een respondent 
haar exploitant. Slechts 5,2% oordeelde (zeer) negatief (som-scores van 10 of lager) over de 
houding van hun exploitant: "Hij manipuleert, beinvloedt en wil zoveel mogelijk geld verdie-
nen in zo'n kort mogelijke tijd." Vrouwelijke exploitanten worden als jets meer ondersteunend 
ervaren dan marmelijke (t=3,0"). 

Ook een ander heet hangijzer in de relatie tussen exploitanten en prostituees is bevraagd: seks 
tussen exploitant en prostituees (zie tabel 6.2). Meer dan een op de tien respondenten (13,7%) 
zegt dat de exploitant seks heeft met prostituees die in het bedrijf werken, 15,7% `weet het 
thee en 70,6% is er zeker van dat het niet gebeurt. Zelf seks gehad met de exploitant heeft 
7,2%; in ruim de helft (57,4%) van deze gevallen was dat niet (voornamelijk) de eigen keuze 
van de respondent. Het feit dat veel respondenten werken voor een vrouwelijke exploitant is 
uiteraard van invloed op dit percentage, want zoals een respondent zegt: "Ik heb veel meege- 

11  Voor het bereken van de som-score wordt een vijf-tal items uit tabel 6.2 genomen. Met weglating van de 
twee laatste items en het item over het bemiddelen bij conflicten tussen prostituees (en na her-codering van het 
item over druk uitoefenen om klanten te nemen), laten deze items een alpha van .86 zien. 
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maalct dat exploitanten met je naar bed wilden, maar gelulddg is het nu een vrouw." Kijken 
we alleen naar de respondenten die een marmelijke exploitant hebben, dan zegt een klein 
lcwart (23,6%) dat seks tussen de exploitant en prostituees zeker voorkomt en een evengrote 
groep zegt het niet te weten. Het percentage respondenten dat dan zelf zegt selcs met hem 
gehad te hebben komt dan op ruim 11, waarbij het voor tweederde van hen (66,6%) niet 
(voomamelijk) eigen keuze was. 

Ook hebben respondenten op een vijf-punt-schaal aangegeven in hoeverre zij, al bij al, 
tevreden waren over hun exploitant. Een mime meerderheid (84,7%) scoort een van de twee 
positiefste antwoordaltematieven; slechts 8,1% scoort aan de negatieve kant. De groep die 
ontevreden is, klaagt vaak over de wijze waarop de bedrijfsvoering wordt aangepakt: "Hij 
heeft zo zijn !wren. Als hij zijn dag niet heeft, nou berg je dan maar. Dan kun je beter uit zijn 
buurt blijven, anders zet hij je zo je kamer uit. Hij is ook slordig. Hij houdt de administratie in 
een boekje bij. Als zijn administratie niet ldopt, dan moet je weer betalen, al weet je zeker dat 
je voor die dag al betaald hebt." Over de vrouwelijke exploitanten zijn respondenten tevrede-
ner dan over de mannelijke, alhoewel het verschil niet enorm is 4=2,41. Ook is men minder 
tevreden over exploitanten die seks hebben met prostituees, als dat zichzelf betreft (t=2,4*) 
maar nog iets sterker als dat om anderen birmen het bedrijf gaat (t=3,4**), vermoedelijk 
omdat seks met anderen veel vaker genoemd wordt dan seks met de respondent zelf 

Verbanden met prostitutietype en werkplekcultuur 
De mate van tevredenheid met de exploitant verschilt niet per prostitutietype, maar de som-
score voor de ondersteunende houding van de exploitant wel (F=2.6*). Escortprostituees 
scoren hier het hoogst, gevolgd door prostituees in, respectievelijk, prive-huizen, seksshops, 
clubs en ramen. Ook komen er wederom sterk significante verbanden naar voren tussen de 
beoordeling van de exploitant en de gerapporteerde cultuur van de werkplek. Zoals inmiddels 
wellicht te verwachten, correleert een mensgerichte cultuur positief met een ondersteunende 
houding van de exploitant (.60**) en met tevredenheid met hem/haar (.52**). Ben winstge-
richte cultuur correleert uiteraard negatief met de mate waarin de houding van de exploitant 
als ondersteunend wordt ervaren (.37**). Ben winstgerichte cultuur laat geen significant 
verband zien met de mate waarin de exploitant seks heeft met prostituees. Wel heeft hij dat in 
een mensgerichte werkplekcultuur minder (.23*) en in een informele cultuur juist meer 
(.23*), althans met de respondent zelf, bij seks met andere prostituees zien we geen verschil-
len in deze. De sekse van de exploitant laat geen onderscheid zien in de mate waarin de een of 
de andere werkplekcultuur heerst. 

6.3 	De klant als koning: de onderhandelingsruimte van prostituees met hun klanten 

Naast de regelgeving in het bedrijf en de gezagsverhouding met de exploitant, vormt ook de 
relatie met de ldanten voor prostituees een arena waarin onderhandeld wordt en grenzen en 
regels gesteld moeten worden. De respondenten is een aantal vragen voorgelegd over hun 
relatie met klanten. 
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Type klanten 
Ruim een derde van de respondenten zegt nauwelijks tot geen vastel 2  klanten te hebben (zie 
tabel 6.3). Bijna de helft van de prostituees (48,6%) draait juist voornamelijk of uitsluitend op 
vaste klanten. De relatie met vaste klanten is anders dan met wisselende klanten. Zo wordt er 
met vaste klanten vaak meer aandacht besteed aan persoonlijk contact. 

Voor alle respondenten op een na vormen Nederlandse klanten de belangrijkste groep klanten. 
Een groot deel van de respondenten (40%) geeft aan alleen met Nederlanders te willen wer-
ken. Dit heeft vaak te maken met negatieve ervaringen met andere bevolkingsgroepen. Bijna 
een kwart van de respondenten (24,8%) zegt naast Nederlandse klanten ook veel klanten uit 
andere Westeuropese landen te hebben. In de grensstreken betreft het hier vaak klanten uit 
Duitsland of Belgie, in de grote steden gaat het vaak om toeristen. Ook ongeveer een kwart 
van de respondenten zegt naast met Nederlan.dse klanten vooral met Turken en Marokkanen 
te werken. Deze klanten zijn echter niet populair: "Ik werk het liefst niet met Turken en 
Marokkanen. Die willen overal aan komen voor fl00,-. Dat mag wel, maar dan moeten ze 
meer betalen. Dan doen ze of ze je niet verstaan." Ook het gebrek aan respect wordt vaak 
genoemd als reden om deze groep klanten te weigeren. Bij 3,8% van de respondenten bestaat 
er binnen het prostitutiebedrijf zelfs een regel dat deze groep klanten geweerd wordt. Het 
werken met Turkse en Marokkaanse lijkt door sommige respondenten te worden opgevat als 
een teken van een mindere status, omdat je volgens sommige respondenten wel erg omhoog 
moet zitten als je deze klanten neemt. Een respondent geeft dat ook zelf toe: "Ik neem liever 
geen Marokkanen en Turken, maar ja, in slappe tijden laat ik ze toch wel eens binnen." 

Tabel 6.3: Kenmerken klanten van respondenten (N=103) 
kenmerk klanten 	 percentage 
vast/los: 	 vrijwel geen vaste klanten 	3,8 

meer losse dan vaste klanten 	31,4 
evenveel losse als vaste klanten 	16,2 
meer vaste dan losse ldanten 	38,1 
vrijwel alleen vaste klanten 	10,5 

belangrijkste nationaliteit: 	Nederlands 	 99,0 
Turks/Marokkaans 	 1,0 

tweede nationaliteit: 	geen; uitsluitend Nederlands 	40,0 
Turks/Maroklcaans 	 25,7 
Surinaams/Antilliaans 	 3,8 
West-Europees 	 24,8 
Aziatisch 	 4,8 

Controle over klanten 
Er is de respondenten een drietal items voorgelegd over de mate van controle die ze zeggen te 
ervaren in het contact met klanten (zie tabel 6.4). Respondenten geven aan doorgaans een 
grote mate van controle te ervaren. Bij de vraag in hoeverre de respondent zich volledig de 
baas voelt in het contact met klanten wordt het meest negatieve antwoord (zelden of nooit) 
door geen van de respondenten gegeven. Maar liefst 66,7% van de respondenten geeft aan dat 
dit erg vaak tot vrijwel altijd het geval is. 

12  De precieze definitie van 'vast' en 'los' hebben we aan de respondenten overgelaten. 
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Bijna de helft van de respondenten (46,7%) zegt zelden of nooit een klant te nemen die ze 
eigenlijk liever zou willen weigeren: "Ik doe niets wat ik niet wil. Laatst kwam er ten jongen 
als klant, die me ten paar dagen eerder had proberen te versieren toen ik in een cafe zat. Toen 
hij me Her zag zitten dacht hij natuurlijk: 'nou heb ik je.' Nou mooi niet. 1k wilde hem niet. 
Hoeveel hij me ook bood." Niet alit prostitutes zijn zo standvastig. Bijna eS op de tien 
respondenten geeft aan vaak ldanten te nemen die ze liever zouden willen weigeren. Dit 
gebeurt vooral als er druk is om meer te verdienen: "Op stifle dagen, als je aide hele dag voor 
niets zit, dan neem je wel eens ldanten die je eigenlijk niet wil." Wederom een zeer grote 
groep (64,8%) zegt zelden of nooit na afloop van een contact met een klant het gevoel te 
hebben dat ze verder zijn gegaan dan ze eigenlijk zouden willen. Als respondenten wel verder 
gaan gebeurt dat vaak uit flnanciele motieven: "Er zijn sommige dingen waarvan ik van 
tevoren zei dat doe ik nooit. Zoals poepen over een klant. Tot op een dag iemand driehonderd 
gulden bood. Toen heb ik het toch gedaan. Na afloop was ik daar zo ziek van." Er zijn echter 
ook positieve redenen om verder te gaan met een ldant dan de bedoeling was: "Soms is het 
contact zo leuk, dat ik me ook laat gaan." 

Tabel 6.4: Aspecten van de interactie met klanten (N=105); percentages 
mate van controle 	 zelden/nooit af en toe regelmatig vaak vrijwel altijd 
ik ben volledig de baas in het contact met klanten 	0,0 	1,0 	7,6 	24,8 	66,7 
na afloop heb ilc het gevoel dat ik verder gegaan ben 

dan ik eigenlijk zou willen 	 64,8 	26,7 	2,9 	1,0 	4,8 
ik neem een klant die ik Hever zou weigeren 	46,7 	38,1 	5,7 	8,6 	1,0 

altijd, bij alle 	bij de meeste 	soros wel, 	meestal 

	

klanten 	klanten/handelingen soms niet 	Met 
condoomgebruik 85,7 	 11,4 

Ads we de scores van de drie items over controle, na her-codering, optellen, ontstaat er een 
maat voor de mate van ervaren controle bij ldanten. Ook Her blijkt dat de ervaren controle 
zeer hoog is. Slechts een respondent scoort op alle drie items sterk negatief omdat ze onder 
dwang werkte. Meer dan driekwart van de respondenten (82,9%) zegt zeer veel controle te 
ervaren. 

Er is de respondenten ook gevraagd op welke momenten ten contact met ldanten niet zo loopt 
als ze zouden willen. Respondenten noemen vaak een bepaald type klanten dat probeert de 
grenzen van prostituees te overschrij den: "Soms zijn er klanten die gaan je overheersen. Die 
vinden dat een prostituee minder is en dat ze toch voor je betaald hebben." Iedere prostituee 
kan wel eens ten klant treffen waarbij het moeilijk is om de zaak in de hand te houden. Op 
zo'n moment is moet een prostitute sterk op haat strepen staan: "1k maak van tevoren duide-
lijke afspraken. Overschrijdt hij mijn grenzen, dan waarschuw ik drie keer. Daarna kan hij 
vertreldcen. Daarbij heb ik natuurlijk trucjes geleerd om te zorgen dat het niet tilt de hand 
loopt." Behalve de houding van bepaalde klanten wordt door respondenten ook aangegeven 
dat hun prive-situatie invloed heeft op de mate waarin ze een klant in de hand lcunnen houden. 
Op momenten dat ten prostitute minder goed in haar vel zit, is het moeilijker om tegen 
klanten op te bolcsen. "Ms ik net ruzie heb gehad met mijn vriend of in ten dip zit, dan heb ik 
minder controle." 

Om een contact tussen een prostituee en ten Idant soepel te laten verlopen, benadruldcen veel 
respondenten dat het van belang is dat een prostituee op tijd duidelijke grenzen aangeeft: "Je 
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moet van tevoren weten wat je grenzen zijn. Als je daar tijdens een contact over na moet 
denken ben je te laat." Veel respondenten merken op dat het goed aan kunnen geven van 
grenzen jets is dat je moet leren: "Vroeger gebeurde het me wel dat een contact niet zo liep als 
ik wilde. Nu voorkom ik dat door duidelijke afspraken te maken." Nogal wat respondenten 
hebben het idee dat de wensen van klanten in de laatste jaren extremer zijn geworden, waar-
door er zwaarder onderhandeld moet worden: "Vroeger was anaal heel bijzonder. Nu denken 
veel klanten dat het normaal is. Ze willen meer kinky stuff, maar ze willen er niet extra voor 
betalen." In dat soort situaties is het van belong of er in het bedrijf of tussen prostituees 
onderling afspraken zijn over wat wel en niet gedaan word. Zoals echter al in paragraof 6.1 
duidelijk werd, worden zulke afspraken maar zelden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de 
prostituees die het geld het sterkst nodig hebben, zwichten, waarna klanten ook de prostituees 
die deze handelin.gen nog niet voor dit bedrag deden onder druk goon zetten. 

Condoomgebruik 
Consistent condoomgebruik zou gezien kunnen worden als een vorm van controle over 
klanten. Prostituees moeten nog regelmatig de strijd aan tegen klanten die het zonder con-
doom willen doen: "Een klant wilde toen we eenmaal in bed lagen meer dan we hadden 
afgesproken en hij bleef het condoom er maar aftrekken. Die heb ik uiteindelijk een knietje 
gegeven en naakt uit de korner gezet. Dat kan gelukkig waar ik werk." Ondanks de moeite die 
het soms kost om klanten een condoom te laten gebruiken, zegt het merendeel (85,7%) van de 
respondenten het altijd bij alle klanten met condoom te doen (zie tabel 6.4). Respondenten 
geven aan een condoom meer is don alleen een bescherming tegen geslachtsziektes: "Het 
condoom is het enige wat de seks niet persoonlijk, maar zakelijk maakt. Heel belangrijk vind 
ik dit." De groep die aangeeft bij bepaalde klanten niet altijd een condoom te gebruiken, doet 
dat niet perse omdat ze niet tegen die ldanten op kunnen, het kan ook een bewuste keuze zijn: 
"Bij een lekker ding gebruik ik wel eens geen condoom." Bij orale seks zijn condooms nog 
niet altijd vanzelfsprekend. Twee respondenten zeiden bij oraal contact geen condoom te 
gebruiken. Zij waren er door exploitanten van overtuigd dat dit geen kwaad kon. Verschillen-
de respondenten geven am dat ze het idee hebben dat, met name bij orale seks, nog veel 
collega's geen condoom gebruiken. Een aantal deed het zelf tot voor kort ook niet: "Ik kreeg 
een druiper in mijn keel, via orale seks. Toen ben ik alles met condoom gaan doen." In 
hoeverre deze opmerkingen over hoe andere collega's sjoemelen met condoomgebruik ook 
lets zeggen over hoe er door de respondenten zelf in moeilijke tijden wel eens gesjoemeld 
wordt, blijft de vraag. De antwoorden maken in ieder geval duidelijk dat consistent condoom-
gebruik jets is geworden waarvan vrijwel alle respondenten vinden dat het tot de standaardbe-
roepspraktijk van een prostituee is gaan horen. Slechts drie respondenten, waarvan een 
zwakbegaafd, gaven aan soms we!, soms niet of zelfs meestal niet een condoom te gebruiken. 

Tevredenheid 
Gezien de hoge mate van controle die de respondenten zeggen te ervaren over het contact met 
en de keuze van hun klanten is het niet vreemd dat ook de tevredenheid over hun klanten 
groot is. Bijna drie kwart (74,3%) van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over hun 
klanten. Slechts 2,9 % scoort een van de twee negatieve alternatieven op een vijf-punt-schaal. 
Dit waren de respondenten die zeiden moeite te hebben met htm werk in de prostitutie. 
Degenen die aangeven erg tevreden te zijn over hun klanten, voegen daar vaak am toe dat ze 
ook erg kritisch zijn in met wie ze wel en met wie ze niet willen werken: "De meeste klanten 
vind ik prima. Die doen niet moeilijk en willen geen rare dingen. Maar ik ben dan ook erg 
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selectief. Ms iemand me niet bevalt, dan werk ik niet met hem. Of ik die dag nou al jets 
verdiend heb of niet." 

Er is de respondenten gevraagd jets te vertellen over de relatie die ze hebben met klanten. 
Daarin vallen grote verschillen op. Aan de ene kant van het spectrum staan respondenten die 
met een zekere wannte over hun klanten praten: "Klanten zijn normale mensen. lk heb veel 
leuke contacten. Ze komen soms ook om met mij te praten, te filosoferen." Deze respondenten 
zijn vrij open naar bun klanten toe: "Waar ik me wel eens rot bij voel is als ik tegen een klant 
zeg dat ik klaarkom en hem daarbij in de ogen kijk, terwijl ik helemaal niet klaarkom." Een 
grotere groep respondenten bekijkt hun klanten meer zakelijk. Zij proberen zich wel in te 
!even in de wensen van hun klanten zodat het contact prettig verloopt, maar stellen duidelijk 
grenzen aan de contacten: "Klanten blijven altijd klanten. lk ga nooit prive-contacten aan." 
Aan de andere kant van het spectrum staan de respondenten die een zeer negatief beeld van 
klanten hebben: "Het zijn allemaal mongolen. Je kan niets van ze verwachten." Dit zijn 
meestal respondenten die door vervelende omstandigheden in de prostitutie terecht zijn 
gekomen. 

Verbanden met werkplekcultuur, werkhouding en overige werkplek - en respondentkenmerken 
De tevredenheid en het (daannee samenhangende, r=.34**) gevoel van controle over ldanten 
zijn hoger als respondenten in een sterker mensgerichte werkplekcultuur werken. Condoom-
gebruik is daarentegen minder consistent naarmate de cultuur van de werkplek sterker winst-
gericht is. De mate van sociale steun op een werlcplek correleert positief met de mate van 
tevredenheid over klanten, terwijl de mate van pesten een negatieve relatie vertoont met het 
gevoel van controle. 

Tabel 6.5: Verbanden tussen evaluatie klantcontacten, werkplekcultuur, werkhouding en overige werlcplek- en respondent-
kenmerken (N=105); Pearson's r 
kenmerk 	 cuintal vast 	tevredenheid 	mate van controle condoomgebruik 
werkplek: 	mensgericht 	.04 	 .27** 	 .38** 	-.02 

winstgericht 	-.01 	-.13 	 -.18  
informed l 	 .11 	 .04 	 -.09 	-.17 
mate van sociale steun .01 	 .26* 	 .07 	 .07 
mate van pesten 	-.03 	-.10 	 -.20* 	-.14 

werkhouding: 	prostitutie vak 	.20* 	.31** 	 .31** 	.05 
prostitutie overleven 	-.30** 	-.17 	 -.16 	-.11 
prostitutie life style 	-.13 	-.05 	 .01  

respondent: 	positieve motieven 	.15 	.34" 	 •34** 	.07 
mate eigen keuze 	.13 	.31" 	 •35** 	.23* 
geboortejaar 	-.29** 	-.21* 	 -.24*  
etniciteit 	 -.09 	-.11 	 -.25"  

Professioneel ingestelde prostituees hebben meer vaste klanten, zijn er tevredener over en 
ervaren meer controle in deze contacten. Naarmate de prostitutie sterker een overlevingsstrate-
gie is, heeft men juist minder vaste klanten. Dat zou er mee te maken lcunnen hebben dat een 
deel van deze groep meer van werkplek wisselt. Het kan er ook mee te maken hebben dat deze 
respondenten doorgaans minder plezier in hun werk hebben en dit het contact met de klanten 
aantast. Vaste Maiden zoeken naast de seks immers vaak ook een zekere aandacht voor hun 
persoon. Overigens blijkt het hebben van meer vaste klanten positief samen te hangen met de 
tevredenheid over ldanten (.33**), 'Life-style' prostituees, aan de andere kant, geven geen 
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betekenisvolle andere evaluatie van hun klanten, maar rapporteren wel minder consistent 
condoomgebruik dan de andere groepen (-.21*). Het zou wel eens juist deze groep kurmen 
zijn, die op dit vlak uitzondering maakt voor `een lekker ding'. 

Jongere prostituees hebben minder vaste klanten, zijn minder tevreden met hun klanten en 
ervaren minder controle. Dat zou veroorzaakt kurmen worden doordat zij, minder dan oudere 
prostituees, een vaste klantenkring hebben opgebouwd. Daamaast kan het ook zijn, dat zij 
minder (hoeven te) investeren in contacten met klanten omdat zij toch meer klandizie krijgen 
dan oudere prostituees. Ook het hoge aantal jonge prostituees dat voorheen onder dwang van 
hun pooiervriendje werkte, zou van invloed kunnen zijn op de houding en dus op het contact 
van jonge prostituees met hun klanten. Buitenlandse prostituees, ten slotte, ervaren minder 
controle en rapporteren tevens minder consistent condoomgebruik. Zowel taalproblemen in de 
interactie met de klanten als het feit dat ze sterk athankelijk zijn van de inkomsten uit de 
prostitutie kunnen als verklaringen hiervoor aangevoerd worden. 

6.4 	Conclusies 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de aard van de gezagsverhouding birmen prostitutiebedrijven. 
Allereerst blijkt, dat er ook in raamprostitutiebedrijven wel degelijk sprake is van een 
gezagsverhouding tussen exploitant en prostituee, een gegeven waar birmen het wetsontwerp 
niet van uit gegaan wordt. Ook raam-exploitanten blijken echter voorschriften en regels te 
hanteren en sancties in te zetten bij overschrij ding daarvan. Verder blijken, naast duidelijke 
verschillen in de regelgeving in prostitutiebedrijven, ook belangijke overeenkomsten. Zo is in 
de meeste prostitutiebedrijven de regelgeving (nog) niet geformaliseerd en vaak zelfs vrij 
onduidelijk. De regelgeving die wel geformaliseerd is, volgt vaak de gemeentelijke verorde-
ningen. Gezien de moeite die de respondenten hebben om te vertellen wat de regels zijn, is 
duidelijk dat er binnen prostitutiebedrijven zelden gediscussieerd wordt over hoe de zaken er 
geregeld zijn. 

Ook sollicitatieprocedures vinden binnen prostitutiebedrijven nauwelijks plaats. Het hangt 
vaak van een welwillende collega of gastvrouw af of begirmende prostituee enige begeleiding 
wordt geboden. Respondenten hebben bij hun huidige bedrijf slechts zeer beperkt ervaring 
met ongewenste vorrnen van sollicitatieprocedures, zoals het seksueel testen van nieuwe 
prostituees. Uit de meldingen van respondenten over hun ervaringen op andere werkplekken 
en uit de overrepresentatie van betere werkplekken in dit onderzoek, mogen we opmaken dat 
in de prostitutiebranche als geheel helaas nog met enige regelmaat zal voorkomen. Dat werd 
ook bevestigd doordat meer dan een op de tien respondenten aangaf dat de exploitant seks had 
met prostituees binnen het bedrijf. 

Een groot deel van de respondenten is positief over hun huidige exploitant. Deze uitkomst 
wordt vermoedelijk beinvloed doordat er relatief veel respondenten uit betere prostitutiebe-
drijven geInterviewd zijn, waar ook de exploitant als meer respectvol en ondersteunend wordt 
ervaren. De verhouding tot de exploitant hangt sterk samen te met de werkplekcultuur. 

De respondenten zeggen een hoge mate van controle over klanten te ervaren. Dit doet weder-
om verrnoeden, dat professionele, ervaren prostituees over-gerepresenteerd zijn onder de 
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respondenten. De prostituees voor wie het werk een overlevingstrategie is, hebben het gevoel 
zwaldcer te staan tegenover klanten. De mate van controle over klanten hangt dan ook in 
belangrijke mate samen met de achtergronden en motieven van de prostituee. De mate van 
ondersteuning op de werkplek is echter ook van groot belang. In bedrijven met een mensge-
richte werkplekcultuur, waar bij vervelende klanten de kant van de prostituee wordt gekozen, 
ervaren prostituees ook meer controle in hun contact met ldanten. 
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7 	Welzijn en gezondheid 

7.1 	Steun of stigma: prostitutie en de prive-sfeer 

leder werk heeft invloed op de prive-sfeer. Dat geldt ook voor prostitutie. Voor prostituees 
ligt een aantal aspecten van het werk echter problematischer dan voor de gemiddelde werken-
de vrouw. De werktijden in de prostitutie wijken, bijvoorbeeld, vaak nogal af van de werktij-
den van andere mensen: "Het vereist veel organisatievermogen, met oppassen en dergelijke 
om te gaan werken. Ik heb ook weinig tijd om sociale contacten te onderhouden." Het werk in 
de prostitutie kan daarnaast, een negatieve invloed hebben op de houding van respondenten 
tegenover de buitenwereld: "Ik ben duidelijk verkild door het prostitutiewerk. Ik heb prive 
geen interesse meer voor mannen. Ik ben uitgekeken op het concept man." Andere responden-
ten melden daarentegen dat ze mondiger zijn geworden door het werk: "Ik ben harder gewor-
den, stelliger. Ik durf prive nu ook veel duidelijker mijn mening te geven." 

Vrijwel alle respondenten hebben wel eens last van het slechte imago dat prostitutie heeft in 
de buitenwereld: "Je moet je steeds verdedigen over waarom je dit werk doet." Sommige 
sociale contacten worden verbroken zodra bekend wordt dat betrokkene in de prostitutie 
werkt: "Ik verlies veel vrienden door dit werk. Ze schamen zich voor me. Ze denken dat ze me 
niet goed kennen." Andere contacten veranderen: "Ik had een vriendin met wie ik regelmatig 
een dagje uitging. Dan betaalden we om beurten het eten. Toen ze hoorde dat ik in de prostitu-
tie werkte veranderde dat. lk merkte dat het er op neer kwam dat zij de koffie betaalde en ik 
altijd het eten. Daar heb ik toen toch maar wat van gezegd." Nogal wat respondenten melden 
dat mensen in hun omgeving duurdere cadeautjes verwachten of voortdurend getrakteerd 
willen worden, zodra ze weten dat respondent in de prostitutie werkt. Ook onprettige nieuws-
gierigheid, een bekend verschijnsel bij stigma (Goffman 1963), wordt door een aantal respon-
denten als negatief effect van het werk gesignaleerd. 

Partners van prostituees hebben zo mogelijk nog een slechter imago dan prostituees zelf. Ze 
worden vaak per defmitie gezien als een pooier die van hun geld leeft. Aan de antwoorden van 
respondenten is af te lezen hoe gevoelig prostituees zijn voor dit stereotype. Aangezien 64,7% 
van de respondenten niet samenwoont, is het niet verwonderlijk dat deze 64,7% aangeeft 
alleen voor het inkomen te zorgen. Het is echter wel opvallend dat van de respondenten die 
wel samenwonen er geen enkele is die zegt alleen voor het gezinsinkomen te zorgen. De 
samenwonende prostituees benadrukken steevast dat de partner ook een inkomen heeft: "1k 
moet geen man die van mijn centen leeft." Men lijkt duidelijk te willen maken dat de huidige 
partner geen pooier is. Met name de groep die werkt uit een sterke economische noodzaak, 
lijkt te benadrukken dat hun partner liever had dat ze het werk niet deden. "Hij vindt het niet 
leuk, maar het moet wel vanwege de schulden", vertelt een respondent die werkt om de 
schulden van haar en haar vriend af te lossen. In de vraag naar hoeveel partner en de respon-
dent gemiddeld bijdragen aan het gezinsinkomen, lijkt soms sprake van enige wishful think-
ing. Een prostituee, waarover de interviewer het sterke vermoeden uitsprak dat haar partner 
enige druk uitoefende, gaf bijvoorbeeld aan dat ze met haar inkomen van B400,- in de maand 
slechts 20% bijdroeg aan het gezinsinkomen. Dat betekent dat de partner zo'n f13.600,- in de 
maand zou moeten verdienen. Dat kan natuurlijk, maar lijkt niet erg waarschijnlijk. 
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Aan de respondenten is gevraagd hoe hun partner reageert op het prostitutiewerk. Responden-
ten beschrijven een breed spectrum aan reacties. Aan de ene kant staat de partner die veel 
moeite heeft met haar werk en daar ook conflicten over aangaat: "We hebben hier veel ruzie 
over. Hij dreigt bij me weg te gaan. Een keer was het zo erg dat de buunnan kwam kijken. Die 
verweet me toen dat ik altijd te laat bij mijn vriend was, omdat ik in de club werk -te. Nou toen 
was de boot helemaal aan." Dan zijn er ook de partners die het werk accepteren zolang ze er 
maar niet mee geconfronteerd worden: "In het begin had hij er moeite mee. Nu gaat het we!, 
zolang ik er maar niet over praat." Aan het andere eind van het spectrum staan de partners bij 
wie een respondent ook terecht kan met haar ervaringen over het werk: "Ik kan met hem 
praten over het werk, als ik iets vervelends heb meegemaalct. We lachen ook vaak over de 
dingen die ik meemaak. Hij ziet het gewoon als werk." De meeste partners staan ergens tussen 
die twee extremen in: "Hij staat er nogal nuchter tegenover. Maar er zijn van die dagen dat hij 
er niet tegen kan. Dat hij denkt `maar je bent toch mijn meisje'. Dan ga ik niet werken die 
dag." Sommige respondenten zeggen bewust geen relatie aan te gaan zolang ze in de prostitu-
tie werken: "Eigenlijk lum je dit werk niet doen als je een relatie hebt. Dat geeft altijd 
problemen." 

Op basis van de verhalen van respondenten over het effect van het prostitutiewerk op hun 
prive-leven, wordt door de onderzoekers geoordeeld dat dit effect voor meer dan de he'll 
(57,1%) van de respondenten `(overwegend) negatief genoemd kan worden. Voor slechts 
10,2% van de respondenten wordt beoordeeld dat de effecten van het werk `(overwegend) 
positief genoemd kunnen worden. 

Dubbelleven 
Het slechte imago van prostitutie maakt dat de meeste respondenten niet erg open lcurmen of 
willen zijn over bun werk en vrijwel altijd tot op zekere hoogte een dubbelleven leiden. Om 
een indicatie te lcrijgen van de mate waarin dit het geval is, hebben we de respondenten 
gevraagd wie in hun sociale omgeving van hun werk in de prostitutie op de hoogte is. We 
vroegen naar de bekendheid bij partners, Idnderen, ouders, broers en zussen, andere familiele-
den, intieme vrienden, kennissen en buren (zie tabel 7.1). Slechts een zeer kleine groep (1,9%) 
zegt dat bekenden in alle genoemde categorieen van het werk op de hoogte zijn: "Ik ben er 
open over. Al zal ik het niet gelijk zeggen." Aan de andere kant vertelt bijna een op de tien 
respondenten (9,8%) aan niemand dat ze in de prostitutie werIct. Als de partner buiten deze 
telling word gehouden is dat percentage zelfs 19,6%. Dus bij een op de vijf prostituees weet, 
behalve een eventuele partner, niemand dat ze in de prostitutie werkt. 

label  7.1: Mate  van dubbelleven; percentages waarvan  categoric (deels) op de hoogte is van het werk 
op de hoogte 

categoric 	 geheel niet 	deels 	(vriiwel) volledig 
partner (n=62) 	 11,3 - 	88,7 
kinderen (n=40) 	 82,5 	2,5 	15,0 
ouders (n=99) 	 54,5 	9,1 	36,4 
broers en zussen (n=99) 	 49,5 	10,1 	40,4 
andere familie (n=103) 	 68,0 	8,7 	23,3 
intieme vrienden (n=100) 	 29,0 	14,0 	57,0 
kennissen (n=105) 	 52,4 	21,9 	25,7 
buren (n=103) 	 74,8 	6,8 	18,4 
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Degene die het vaakst op de hoogte is van het prostitutiewerk van de respondent is, niet 
verwonderlijk, de partner. Van de respondenten met een partner weet 88,7% van die partners 
dat ze in de prostitutie werken. Een op de tien respondenten kiest er echter voor om het 
prostitutiewerk zelfs voor haar partner verborgen te houden. De partner wordt dan bijvoor-
beeld verteld dat de respondent in een ander onderdeel van de seksindustrie werkt: "Hij denkt 
dat ik alleen strip. Hij weet niet dat ik ook met klanten mee naar boven ga." 

Meer dan de helft van de respondenten (57%) hun beroep maakt hun werkzaamheden bekend 
aan intieme vrienden. Nog eens 14% vertelt het aan een deel van die intieme vrienden. Ouders 
krijgen minder vaak iets te horen over het prostitutiewerk. Ongeveer een derde heeft het deels 
de ouders verteld. Soms zijn de ouders er op andere manieren achter gekomen: "Ik had een 
keer bijna mijn vader als klant. Toen had ik het gauw bekeken. Ik heb inmiddels geen contact 
meer met mijn ouders." De overige tweederde wil niet dat de ouders het te weten komt: "Als 
mijn moeder het zou weten, zou ze ter plekke dood neervallen." Aan kinderen wordt het minst 
vaak verteld dat de respondent in de prostitutie werkt. Van de respondenten met kinderen wil 
82,5% niet dat hun kinderen weet welk werk ze doen. 

Er zijn eigenlijk geen respondenten die meteen bij kennismaking aan iemand vertellen dat ze 
in de prostitutie werken: "Als je een nieuw contact hebt en je vertelt wat voor werk je doet, 
dan heb je daarna meestal geen contact meer. Daarom vertel ik niet meer aan mensen dat ik in 
de prostitutie werk." Het moeten verbergen van het werk betekent dat veel respondenten 
vrijwel niet over hun werk kunn.en praten. Dat merkten we ook aan de reacties van sommige 
respondenten op het interview: "Ik vind het wel een opluchting om alles in een keer te kunnen 
vertellen. Dat kan normaal niet. Dan vertel ik hooguit een klein stukje" Als er openheid van 
zaken gegeven wordt zijn de reacties vaak negatief, nieuwsgierig of ongelovig: "Ik heb wel 
eens op een feestje gezegd wat ik deed. Ze moesten allemaal lachen. Ze geloofden me niet." 
Veel respondenten proberen het onderwerp werk zoveel mogelijk te vermijden: "Ik vind het 
dubbelleven dat ik leid we! vervelend. Je moet altijd oppassen met wat je zegt. Het is een 
beetje eenzaam." Ook het liegen om te voorkomen dat het prostitutiewerk uitkomt vormt een 
belasting. Sommige respondenten gaan sociale contacten daarom liever uit de weg: "Ik ga 
liever niet naar feestjes omdat je dan de onvermijdelijk vraag krijgt over wat voor werk je 
doet. Mijn sociale omgang met mensen wordt er wel door gehinderd." 

Om een indicatie te krijgen van de mate waarin de sociale contacten van de respondenten zich 
beperken tot het prostitutiecircuit, is aan de respondenten gevraagd hoeveel procent van de 
mensen waar ze prive mee omgaan ook in de prostitutie werkt. De helft van de respondenten 
(51,4%) meldt, dat van de mensen in hun prive-leven niemand in de prostitutie werkt. Nog 
eens een kwart (25,8%) meldt dat slechts een paar mensen in hun prive-leven ook in de 
prostitutie werken. Bij 14,4% van de respondenten werkt daarentegen meer dan de helft van 
de mensen waar ze prive mee omgaan in de prostitutie. Met name prostituees die zeer jong in 
de prostitutie gegaan zijn, rapporteren dat ze vrijwel geen sociale contacten buiten de prostitu-
tie hebben: "Ik ben altijd alleen geweest. Vrienden die ook dit werk doen, die wil ik niet en 
omdat ik al zo jong ben gaan werken, heb ik geen andere vrienden." Van de respondenten 
geeft 4,8% aan helemaal geen vrienden te hebben: "In moeilijke tijden heb ik we! `mijn 
vrienden' leren kennen. Ik heb geen vrienden meer." Door vooral om te gaan met mensen uit 
het prostitutiemilieu hebben prostituees wellicht minder last van het stigma. De meeste 
respondenten zijn echter niet positief over het prostitutiemilieu en beschouwen teveel contac- 
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ten daarin als onwenselijk: "Als je lange dagen maakt, bouw je je sociale contacten op in die 
prostitutiewereld. Dat is niet goed, want de mensen daar willen alleen van je profiteren." 

Pes•terijen 
Er is ook gevraagd naar de last die respondenten zeggen te ervaren in hun prive-leven vanwe-
ge hun werk in de prostitutie. Daarvoor hebben we weer gebruik gemaakt van de items the we 
eerder gebruikten om pesten op het werk in kaart te brengen. We hebben gevraagd hoe vaak 
men een aantal ervaringen in het afgelopen jaar heeft meegemaakt. Bij het belcijken van de 
scores is het belangrijk om bewust te zijn van het feit dat bijna 20% van de respondenten aan 
niemand, behalve de partner verteld heeft over het werk in de prostitutie. Deze groep heeft 
uiteraard ook geen last van pesterijen. Andere respondenten geven aan heel voorzichtig te zijn 
in aan wie ze het vertellen om zo pesterijen te voorkomen. Onze resultaten geven inderdaad 
aan, dat de mate waarin een dubbelleven geleid wordt, negatief gerelateerd aan de mate 
waarin men pesterijen in het prive-leven heeft meegemaalct (r---.22*). Het is in dit licht niet 
vreemd dat bijna de helft (46,5%) van de respondenten aangeeft in het afgelopen jaar niet met 
pesterijen te maken hebben gehad (zie tabel 7.2). 

Tabel 7.2: Frequentie en aard van pesterijen in afgelopen jaar in prive-leven a.g.v. prostitutiewerk (N=105); percentages  
type pesterijen 	 zelden of nooit 	af en toe 	regelmatig of vaker  
buitengesloten worden 	 84,5 	7,8 	7,8 
bekritiseerd of belachelijk gemaakt 	 78,6 	12,6 	8,7 
over je roddelen 	 54,5 	19,2 	26,3 
uitgescholden worden 	 83,5 	8,7 	7,8 
huis of spullen vemield 	 90,2 	5,9 	3,9 
seksueel lastig gevallen 	 82,5 	8,7 	8,7 

Over bijna de helft (45,5%) van de respondenten is in het afgelopen jaar wel eens of vaak 
geroddeld: "In de straat want ik woon wordt veel over me geroddeld. Ze kijken me met een 
scheef oog aan." Len op de vijf van de respondenten lcreeg in het afgelopen jaar te maken met 
kritiek of werd belachelijk gemaakt. Met name ex-partners lijken hierin een belangrijke rol te 
spelen: "Mijn ex is de enige die het weet en nu heeft hij er ineens moeite mee. Na er jarenlang 
goed van te hebben geleefd. Hij valt me continu lastig en verspreidt pamfletten in de buurt 
waarin staat dat ik een hoer ben." Uitschelden en seksueel lastig vallen wordt door ruim 15 % 
van de respondenten gerapporteerd. Selcsueel lastig vallen gebeurt deels door klanten die de 
respondent in haar prive-leven tegenkomt: "Soms kom ik klanten tegen in de supermarIct the 
hun hand op mijn borst leggen of opmerkingen tegen me maken." Ook niet-klanten kunnen 
soms opdringerig worden omdat ze denken dat een prostituee ook in haar prive-leven malcke-
lijk te krijgen is: "Men toe zit ik in een café en daar weet soms iemand van mijn werk. Dan 
krijg je wel van die vervelende praatjes. Zo van `mag ik nou ook'. Na een waarschuwing is 
dat meestal wel afgelopen." Naast pesterijen the voor betrokkene bedoeld zijn, worden 
respondenten ook geraakt door opmerkingen die anderen over prostituees maken: "Negatieve 
opmerkingen over hoeren taken me wel. Maar daar laat ik niets van merken. Soms zeg ik wel 
eens wat, maar ik trek nooit echt partij voor de prostituees. Anders ben ik bang dat ze iets 
gaan vermoeden." 

We hebben de respondenten ook gevraagd of hun partner of nabije familieleden wellicht 
problemen hadden meegemaalct vanwege het feit dat de respondent in de prostitutie werkt. Bij 
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13,4% van de respondenten bleek dat het geval. Partners moeten zich vaak verdedigen tegen 
beschuldigingen van pooierij. Het lastig vallen van kinderen van betrokkene is vaak nog 
pijnlijker: "Mensen kurmen hard zijn. Een jongen van 17 vroeg aan mijn dochter van negen of 
mama met haar kutje speelde en of ik een pooier had. Dat is het belangrijkste wat me bijstaat. 
Hij zal nog wel meer gezegd hebben, maar ik wil me er niet zo door laten raken." 

Van de groep die pesterijen heeft meegemaakt in het afgelopen jaar, zegt meer dan de helft 
(59,1%) niets gedaan te hebben tegen die pesterijen: "1k zou niet weten wat ik zou moeten 
doen tegen pesterijen. 1k heb geprobeerd er op in te gaan, maar ik heb de strijd op gegeven. 
Ms ze me niet willen accepteren, laat dan ook maar." Verschillende respondenten hoopten dat 
ze door mee te doen aan dit onderzoek jets konden doen om pesterijen tegen te gaan: "1k vind 
dit onderzoek belangrijk. Ik hoop dat andere mensen een beter beeld krijgen van prostituees." 
De overige 40,9% heeft wel van zich afgebeten: "Een jongen had me al een paar keer uitge-
scholden. Op een dag had ik daar genoeg van. lk ben naar hem toegegaan. We hebben gote 
ruzie gekregen. Het was een rare confrontatie, maar ik heb wel laten zien dat ik dit niet slikte. 
Op die manier krijgen mensen wel een bepaald soort respect voor je." 

Verbanden tussen dubbelleven en werkhouding 
We hebben ons afgevraagd of de werkhouding van prostituees gerelateerd zou zijn aan de 
mate waarin zij opgaan in de prostitutiesubcultuur (te weten, hun vrienden ook in de prostitu-
tiesubcultuur werkzaam zijn) en de mate waarin zij hun werk voor hun omgeving geheim 
houden. We vinden dat, naarmate prostituees de prostitutie sterker als vak zien, zij minder 
sterk opgaan in de subcultuur (-.21*) en hun werk bij meer mensen in hun omgeving bekend 
is, en zij dus minder een dubbelleven leiden (.27**). Voor de andere twee werkhoudingen 
worden geen significante verbanden gevonden. 

7.2 	Geld verdienen aan drinken: Werk-gerelateerd alcohol- en druggebruik 

Een belangrijk aspect van het welzijn en de gezondheid van prostituees wordt gevonnd door 
de mate waarin zij, verplicht of niet, alcohol of drugs gebruiken op hun werkplek. Alcohol 
wordt verreweg het meest gebruikt in onze sample. Een substantieel deel (38,1%) van de 
respondenten geeft aan wel eens aangeschoten of dronken op het werk te zijn. Daarbij moet 
worden aangetekend dat 31,4% van de respondenten ook geld verdient aan het drinken met 
klanten. Een aantal respondenten heeft moeite met het verplichte drinken in veel clubs: 
"Alcohol is onderdeel van het werk. Ik vind het niet lekker en ik kan niet goed tegen alcohol. 
Ik drink zeker twee keer per maand echt teveel. 1k heb wel gevraagd of klanten ook jets anders 
dan alcohol voor me konden bestellen. Maar dat mocht niet." De meeste respondenten die 
(wel eens) dronken of aangeschoten zijn op hun werk geven aan dat ze dit ook prettig vinden: 
"Ik drink vaak op inijn werk. Ik ben dan meer spontaan. Ik kan rnijn klanten beter vermaken 
en ik vind de drankjes gewoon lekker. Het is geen noodzaak voor mijn werk. Ik kan het werk 
ook zonder alcohol doen." Van degenen die wel eens dronken of aangeschoten op het werk te 
zijn, geeft 50% aan ook te drinken omdat dat het werken gemakkelijker maakt: "Iemand 
nemen die heel dik en lelijk is of vies ruikt, gaat gemaldolijker als ik iets gedronken heb. Het 
spelen dat je geil bent is ook gemakkelijker." 

Drugs worden door de respondenten aanzienlijk minder gebruikt op de werkplek. Ongeveer 
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tweederde van onze respondenten (67,3%) gebruikt zelden tot nooit enige soort drugs op de 
werkplek: "Ik gebruik niet als ik werk. Tic wil controle houden. Als ik drugs gebruik kan ik me 
minder goed afsluiten voor ldanten." Hasj en wiet worden het meest gebruikt. Ben op de vijf 
respondenten gebruikt clit we! eens: "Vlak voor ik naar mijn werk ga, rook ik een blowtje. Dat 
vind ik lekker. Nee, niet om me te ontspannen. lic word er juist bijdehanter van." Een ldeine 
groep (8,6%) geeft aan zelfs vaak tot vrijwel altijd onder invloed van hasj te zijn op de werk-
plek. Ook cocaine wordt door een aanzienlijke groep gebruikt, door 15,6% van de responden-
ten. Bijna vijf procent (4,8%) geeft zelfs aan erg vaak tot vrijwel altijd cocaine te gebruiken 
op het werk. Op bepaalde werkplekken is cocainegebruik min of meer onderdeel van de 
werkplekcultuur. Er zijn echter ook klanten the prostituees aanzetten tot cocainegebruik. 
Vrijwel alle respondenten is wel eens geld geboden om samen met een ldant cocaine te gaan 
gebruiken. Ben aantal respondenten geeft aan vroeger wel veel cocaine te hebben gebruikt, 
maar inmiddels te zijn gestopt of te hebben geininderd: "Vroeger heb ik veel cocaine gebruikt. 
Nu neem ik nog maar eens in de zes weken een snuifie." 

Het heroine-, crack- en methadongebruik van de respondenten (1-2%) is te verwaarlozen. 
Bijna eon op de tien (9,9%) respondenten geeft aan wel eens andere drugs te gebruiken. Dit 
varieert van speed tot allerlei nieuwe pillen the op de markt komen. Degenen die de andere 
soorten drugs gebruiken, gebruiken vaak ook al cocaine: "1k gebruik veel cocaine en speed. 
Omdat ik dan niet zie hoe stompzimfig het allemaal in elkaar zit. Het is een roze bril die je 
opzet." Ook kalineringsmiddelen worden door bijna een op de lien (9,5%) respondenten 
gebruikt, soms in combinatie met andere drugs, soms niet. In het algemeen vertoont de ene 
vorm van gebruik significante correlaties met andere vormen, hetgeen het voorkomen van 
multidruggebruik suggereert. 

Verbanden tussen alcohol- en druggebruik en enkele andere variabelen 
Alcohol wordt vaker gebruikt door jongere prostituees (r met geboortejaar is .24*). Dit kan 
verklaard worden doordat uit eerdere verbanden al duidelijk werd dat de jonge respondenten 
vaker in de grote clubs leken te werken waar alcohol drinken bij het werk hoort. Het gebruik 
van kalmeringsmiddelen is een duidelijke indicator voor gebrek aan welzijn. Dit gebruik is 
zowel geassocieerd met de gepercipieerde zwaarte van het werk (.25*) als met minder positie-
ve motieven om het werk te doen(-.25*). Druggebruik komt ook vaker voor naarmate de 
motieven om in de prostitutie te werken minder positief zijn (.24*). Ook bier is wederom de 
bedrijfscultuur van invloed. Naarmate het bedrijf waar men werkt een sterker winstgerichte 
cultuur (.35**) heeft is ook het drugsgebruik hoger. De opvallendste correlaties worden echter 
gevonden met de mate waarin controle ervaren wordt over het contact met de klanten: dit is 
minder naannate men meer alcohol (-.24*), meer kalmeringsmiddelen (-.23*) en meer drugs 
(.34**) gebruild. 

7.3 	lk voel me goed op mijn werk: werk-gerelateerde klachten en burnout 

Algehele tevredenheid 
We hebben de som-score berekend van de scores op de vijf-punt-schalen met betreldcing tot 
tevredenheid: inzake de werkplek, de inkomsten, de exploitant, de ldanten en anderen op de 
werkplek. Slechts 3,2% van de respondenten scoort bier gemiddeld steeds een van de twee 
negatiefste alternatieven; een meerderheid (58,5%) scoort gemiddeld steeds op de twee 
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positiefste antwoordalternatieve en lijkt dus erg tevreden. 

Lichamelijke gezondheid 
De respondenten hebben op een vijf-punt-schaal aangegeven hoe goed ze hun lichamelijke 
gezondheidstoestand vonden. De meeste respondenten (76,9%) vonden hun lichamelijke 
gezondheid goed tot uitstekend. Het gemiddelde lag dan ook op 3,85. Dat is erg hoog. Zeker 
als je dit gemiddelde vergelijkt met de antwoorden op dezelfde vraag in een onderzoek van de 
ABVA-KABO onder 2220 mensen die werkzaam waren bij de lagere overheid en aan 2660 
mensen die werkzaam waren in de gezondheidszorg (Bos & Sandfort 1998). Daar lag het 
gemiddelde op 2.16 bij de lagere overheid en 2.12 in de gezondheidszorg. Ben verklaring zou 
kunnen gevonden worden in de relatief lage leeftijd van de groep respondenten. De gemiddel-
de leeftijd onder onze respondenten was 30, terwijl de gemiddelde leeftijd in het genoemde 
onderzoek ruim 10 jaar hoger lag. Ook relatief sterke ontkenning, minimalisering en defensi-
viteit inzake problemen van allerlei aard zouden een rol kunnen spelen. Al eerder werden 
dergelijke reacties als voor de hand liggende coping-mechanismen omschreven voor prostitu-
ees (Vanwesenbeeck, Altink & Groen 1989; Vanwesenbeeck 1994) en zij worden ook hier 
door onze resultaten opnieuw sterk gesuggereerd. 

Op de vraag of eventuele gezondheidsklachten te maken hebben met het werk, scoort ruim de 
helft (53,8%) van de respondenten `nauwelijks' en nog eens 11,5% 'heel weinig' op de 
voorgelegde vijf-punt-schaal. Slechts 14,4% meent dat dit 'heel sterk' het geval is. De gemid-
delde score op deze vraag (2,17) komt sterk overeen met de scores uit het al eerder genoemde 
ABVA-ICABO-onderzoek (Bos 1998). Bij de lagere overheid ligt dat gemiddeld op 2,17 en 
bij de gezondheidszorg op 2,19. Prostituees schrijven hun eventuele lichamelijke 
(psychosomatische) klachten niet sterker dan deze beroepsgroepen toe aan hun werk, waarbij 
wel bedacht moet worden, dat zij hun gezondheidstoestand relatief gunstig beoordeelden in 
vergelijking met de andere groepen. 

Beroepsklachten 
Er is de respondenten ook gevraagd hoe vaak ze in het afgelopen jaar last hadden van een 
aantal lichamelijke klachten die aan het werk gerelateerd (kurmen) zijn (zie tabel 7.3). Rug-
klachten worden het vaakst gemeld. Bijna de helft heeft last gehad van pijn in de onderbuik. 
Ruim een derde van de respondenten had in het afgelopen jaar last van blaasontsteking en/of 
pijn bij het vrijen. Degenen die af en toe last van de onderbuik of wel eens pijn bij het vrijen 
hebben geven aan dat dit meestal veroorzaakt wordt door klanten die te hardhandig zijn of 
door teveel klanten op een dag. Geslachtsziektes worden het minst gerapporteerd. Gezien het 
hoge percentage prostituees dat aangaf consistent condooms te gebruiken is het opvallend dat 
toch nog 8,6% van de respondenten aangaf in het afgelopen jaar af en toe een geslachtsziekte 
te hebben gehad. Het condoomgebruik is wellicht iets minder consistent dan de respondenten 
aangeven. Het percentage respondenten dat van geen enkele van deze klachten last gehad 
heeft in het afgelopen jaar bedraagt 16,3%. 

Als gekeken wordt naar het gemiddeld aantal dagen dat in het afgelopen jaar niet gewerkt is, 
dan valt op dat dit veel lager is dan onder de onderzoeksgroepen van het ABVA-ICABO-
onderzoek. Als een extreme melding buiten beschouwing gelaten wordt, ligt het gemiddeld 
aantal dagen dat niet gewerkt is in het afgelopen jaar op 5,9. In het ABVA-KABO onderzoek 
ligt het aantal ziektedagen driemaal zo hoog. Een grote groep respondenten (40%) meldde 
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zich geen enkele dag ziek in het afgelopen jaar. Een belangrijke oorzaak hiervoor moet 
gezocht worden in het niet bestaan van ziektegeld in de prostitutie. Een dag niet gewerkt, 
betekent een dag niets verdienen. Datzelfde blijkt uit de scores op de vraag hoe vaalc men 
doorwerkt terwijl men eigenlijk te ziek is. Bijna de helft van de respondenten (48,1%) doet 
dit wel eens. Een op de tien respondenten (10,6%) zegt dit zelfs vaak tot bijna altijd te doen. 

Tabel 7.3: Incidentie van werk-gerelateerde en stress-klachten in het afgelopen jaar (N=105); percentages 
klacht 	 zelden of nooit 	af en toe 	regelmatig 	(erg) vaak 
beroepsklachten: 
geslachtsziektes 	 90,5 	 8,6 	 1,0 	 0,0 
blaasontsteking (voor mannen: pisbuisontstelcing) 	68,6 	 21,0 	 2,9 	 7,6 
rugldachten 	 49,0 	 23,1 	 7,7 	 20,2 
pijn in onderbuik (mannen: in en rond anus) 	 53,3 	 30,5 	 7,6 	 8,6 
pijn bij het vrijen 	 65,7 	 25,7 	 5,7 	 2,9 
stressklachten: 
gebrek aan eetlust, slapeloosheid of vennoeidheid 	25,0 	 27,9 	 20,2 	 26,9 
trillende handen, hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn 42,3 	 29,8 	 15,4 	 12,5 

Stressklachten 
Naast beroepsklachten is de respondenten ook een tweetal vragen over stressklachten voorge-
legd (zie tabel 7.3). Drielcwart van de respondenten heeft in het afgelopen jaar last gehad van 
een gebrek aan eetlust, van slapeloosheid en/of van vermoeidheid. Ook de iets sterkere 
stressklachten, trillende handen, hartkloppingen, duizeligheid en/of hoofdpijn, komen relatief 
veel voor. Ruim een op de lien respondenten (12,5%) heeft zelfs vaak tot erg vaak last van 
sterke stressklachten. Er is, op zijn zachtst gezegd, een schril contrast tussen de hoge inciden-
tie van stressklachten en de relatief gunstige beoordeling van de lichamelijke gezondheidstoe-
stand in het algemeen. 

Zelfwaardering 
Respondenten hebben een vertaling van de Rosenberg Self-Esteem Inventory ingevuld. Bij 
het invullen van de vragenlijsten gaven sommige respondenten aan de vragen nogal raar te 
vinden. Een aantal respondenten leek zelfs enigszins beledigd, omdat ze het gevoel kregen dat 
de vragen er vanuit gingen dat prostituees maar 'een zielig zooitje' waren, in de woorden van 
een respondent. Het aantal respondenten dat zeer hoog scoort op zelfwaardering is (dan ook) 
hoog. Scores konden varieren van 10 voor een lage tot 40 voor een hoge zelfwaardering. De 
gemiddelde score van deze onderzoeksgroep ligt op 32,5; een percentage van 65,3 scoort 30 
of hoger. Dezelfde lijst is recentelijk voorgelegd aan een groep van 1100 vrouwen in het kader 
van een onderzoek naar media-consumptie en lichaamswaardering (Vanwesenbeeck 1999). 
Deze groep had een gemiddelde score van 30,1; een percentage van 55 scoorde 30 of hoger. 
Opnieuw zijn we geneigd de relatief hoge scores van prostituees, minstens deels, toe te 
schrijven aan defensiviteit en stigma-gevoeligheid, hetgeen ook door de commentaren van de 
respondenten zoals hierboven beschreven gesuggereerd is. 

Burnout 
Voor het meten van burnout is de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory 
(MEI) overgenomen met een paar kleine wijzigingen. Burnout is een vorm van uitputting die 
voorkomt onder mensen in contactuele beroepen. Tot nu toe is burnout met name gemeten 
onder werknemers in de hulpverlening, zorgsector, onderwijs etc. Ook in de prostitutie is er 
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sprake van een intensief contact met andere mensen. Ook is er sprake van, zoals Schaufeli en 
van Dierendonck (1995) zeggen, 'een sterke verstrengeling van persoon en werk: de eigen 
persoon is het belangrijkste instrument waarover men in het werk beschikt.' 

Burnout bestaat uit drie onderdelen: Emotionele uitputting, of wel het gevoel helemaal leeg of 
op te zijn; Verminderde persoonlijke bekwaamheid, het gevoel minder te presteren op het 
werk en Depersonalisatie, wat hier niet de vervreemding van de eigen persoon betekent, maar 
juist om een vervreemding tegenover anderen gaat. Dit uit zich in een kille, cynische en 
onpersoonlijke houding ten opzichte van de mensen met wie men dagelijks werkt. 

Prostituees scoren erg hoog op het aspect Depersonalisatie. Gemiddeld is hun score op deze 
sub-schaal 14,2. Bij de respondenten uit een onderzoek onder verpleegkundigen en huisartsen 
(Schaufeli & van Dierendonck 1995) lag dat op ongeveer de helft daarvan: 7,4. Aangezien 
degenen waar de vragen bij prostituees betrekking op hebben hun klanten zijn, is dit wellicht 
niet verwonderlijk. Noodzakelijkerwijs is de houding van prostituees ten opzichte van haar 
klanten relatief hard, in vergelijking met die van, bijvoorbeeld, verpleegkundigen ten opzichte 
van patienten. Bij prostituees, zo is in de paragraaf over het contact met klanten wel duidelijk 
geworden, draait het in hoge mate om het duidelijk stellen grenzen ten opzichte van klanten. 
Te meelevend zijn met klanten resulteert er vaak in dat deze klanten de grenzen van prostitu-
ees overschrijden. De hoge mate van depersonalisatie hoeft niet perse een teken te zijn dat het 
niet goed met een prostituee gaat. Het is immers maar de vraag of meevoelen met klanten ten 
goede komt aan het welzijn van de prostituee. De hoge mate van depersonalisatie is wellicht 
eerder een reflectie van de nogal eens negatieve houding van klanten tegenover prostituees. 

Ook de scores op de andere twee schalen wijken nogal af van de gemiddelde scores in het 
onderzoek onder verpleegkundigen en huisartsen. De score op de sub-schaal Emotionele - 
uitputting onder respondenten is gemiddeld 23,7, een flunk stuk hoger dan het gemiddelde van 
15,5 onder de huisartsen en verpleegkundigen. Onze respondenten lijken hun werk dus een 
stuk uitputtender te vinden. Tot zover lijkt de ernst van Burnout onder prostituees dus hoger 
dan onder de andere groepen. Bij de maat voor Persoonlijke bekwaamheid doet zich echter het 
omgekeerde voor. Daar is de gemiddelde score onder de respondenten 34,1, duidelijk hoger 
dan de 27,3 van de groep huisartsen en verpleegkundigen. Deze resultaten suggereren, dat er 
bij prostituees veel minder dan bij de andere beroepsgroepen sprake is van een verminderde 
persoonlijke bekwaamheid. 

Al met al zijn de scores op de burnout-lijst moeilijk te interpreteren. Opnieuw kan hier een 
flinke dosis defensiviteit en onrealistisch optimisme verondersteld worden. Dat neemt echter 
niet weg dat de hoge score op emotionele uitputting onder respondenten zorgelijk is. 

Verbanden tussen gezondheid en welzijn en werkplek- en respondentkenmerken 
Alhoewel er bij een aantal variabelen slechts geringe variatie in en een scheve verdeling van 
de scores is geconstateerd, blijken de correlaties van de gezondheids- en welzijnsvariabelen 
met werkplek- en respondentvariabelen opvallend consistent. Uit de correlaties wordt duide-
lijk dat het welzijn van prostituees sterk beinvloed wordt door een aantal persoonlijke facto-
ren. De situatie op de werkvloer blijkt echter ook een belangrijke rol te spelen (zie tabel 7.4). 
Vooral de mate waarin men pesterijen ervaart, de mate waarin men steun van de exploitant 
ervaart, ervaringen met geweld, ervaren controle over klanten en de mate waarin men het 
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werk als zwaar ervaart, hangen sterk samen met vrijwel alle welzijnsvariabelen op de te 
verwachten manier, d.w.z. dat ongtmstiger posities en situaties op die punten samenhangen 
met meer beroeps- en stressklachten, emotionele uitputting en depersonalisatie en met minder 
algehele tevredenheid, persoonlijke bekwaamheid en zelfwaardering. Tevens hangen ze 
samen met een sterker toeschrijven van deze klachten aan het werk en de werksituatie. Opval-
lend is dat er beduidend minder significante verbanden gevonden worden met werktijden, 
verdiensten en aantallen klanten. Wel blijkt opnieuw de werkplekcultuur relevant. 

Ook de motieven om in de prostitutie te gaan werken en de mate van eigen keuze hierin 
correleren met alle variabelen rond welzijn op dezelfde manier. Hoewel uit de correlaties niet 
duidelijk wordt hoe de causale relatie precies ligt, lijkt het logisch dat negatieve motieven om 
voor de prostitutie te kiezen voorafgaan aan hoe men zich in het werk voelt. Uit geldnood of 
gedwongen in de prostitutie gaan leidt vaak tot schaamte en tot weerzin tegen het werk en de 
ldanten. Naarmate de motieven negatiever en de eigen keuze minder wordt, wordt de deperso-
nalisatie, de negatieve houding naar klanten, groter. 

Tabel 7.4: Verbanden tussen gezondheid/welzijn en werkplek- en r 
algehele beroeps-

tevredenheid klachten 
werkplek: 

het werk: 

prive-leven: 

respondent: 

7.4 	Conclusies 

mensgericht 
winstgericht 
informeel 
mate sociale steun 
mate pesten 
mate steun exploitant 

aantal urea 
aantal klanten 
verdiensten 
mate controle over klanten 
geweldervaringen 
ervaren zwaarte 

werkhouding: 	prostitutie vak 
prostitutie overleven 
prostitutie life-style 

opgaan in subcultuur 	-.55" 	.09 	.17 	.43" 	.30" -.29" 	.26" .32" 
pesterijen in prive-leven 	-.14 	.36" 	.24* 	.33** 	.36" -.02 	.20 	.20* 

positieve motieven 
mate eigen keuze 
mobiliteit 
geboortejaar 
etniciteit 

.57" -.27" 
-.26* 	.27" 
.26* 	-.07 
.29" 	.01 
-.41" 	.36" 
33** -.27" 

-.35" 	-.04 	-.06 	..22* 	.06 	-.09 	-.21* 	.16 
-.29" .12 	.17 	34" 	.34" -.09 	-.23* 	.28** 
.08 	.04 	.12 	.18 	.18 	-.04 	-.11 	.24* 
.50" -.22* 	-.03 	-.41" -.34" 	.29" -.45" -.20* 

-.25* 	.40" 	.35" 	.41" 	.45" -.20 	-.13 	.40** 
-.50" .42** 	.36" 	.63" 	.39" -.34" -.34" .44" 

.50" 	-.13 	-.08 	-.19 	-.08 	.55" 	.29" 	-.15 
-.11 	.19 	.07 	.27" 	.25* 	-.17 	-.27" 	.18 
.16 	-.03 	-.07 	-.09 	.01 	-.05 	-.13 	-.23* 

49** -.28" -.20* 	-.53" -.41" 	35" 	.43" -.27* 
.44" -.31" -.40" -.48" -.40** 	.25* 	.26* 	-.49" 
-.30" .16 	.10 	.22* 	.29" 	-.23* 	-.12 	.21* 
-.19 	.08 	.06 	.18 	.33" 	-.34" -.25* 	.27" 
-.18 	-.14 	-.12 	.13 	-.05 	-.12 	-.22* 	-.02 

In dit hoofdstuk is ingegaan op drie aspecten van het welzijn en de sociale positie van prosti-
tuees: de effecten van het werk op het prive-!even, alcohol- en druggebruik en het voorkomen 
van lichamelijke en emotionele klachten als gevolg van het werk. Het stigma op prostitutie 
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stress- emotionele 
klachten uitputting 

-.29" -.42" 

	

.26* 	.41" 

	

.01 	-.13 

	

.00 	-.19 

.28" 
-.31" -.60" 

(N=105); Pearson's r 
deperso- pers. zelfwaarde- relatie 
nalisatie belcw.heid ring met werk 
-.27" 
.36" 

-.06 
-.06 
.46" 
-.34" 

.42" .28" -.36" 

.06 	-.25" .37" 

.25* 	.22* 	-.07 

.23* 	.13 	-.14 
-.27" -.21* 	.45" 
.51" .48" -35" 



blijkt een belangrijke belemmering voor zowel het welzijn als voor de sociale positie van 
prostituees. Zowel respondenten die hun prostitutiewerk als vak zien, als prostituees voor wie 
het werk een overlevingsstrategie is, worden door dit stigma belemmert in hun sociale leven. 
Het bekend worden van prostitutiewerkzaamheden levert in de prive-sfeer nog regelmatig 
pesterijen en andere problemen op. Dit leidt er toe dat vrijwel alle respondenten er voor 
ldezen om hun werkzaamheden op zijn minst voor een deel van hun omgeving verborgen te 
houden. Een op de vijf respondenten vertelt, buiten hun partner, zelfs niemand wat voor werk 
zij doen. 

Het alcoholgebruik op de werkplek blijkt onder respondenten omvangrijker dan het drugge-
bruik. Meer dan een derde van de respondenten nuttigt regelmatig zoveel alcohol op de 
werkplek dat ze aangeschoten raken. Het drinken om geld te verdienen in clubs draagt bier in 
sterke mate toe bij. Drugs worden door ongeveer een derde van de respondenten gebruikt. 
Druggebruik lijkt vooral te maken te hebben met negatieve motieven om voor prostitutiewerk 
te kiezen. Alcohol- en druggebruik hangen samen met minder controle over klanten en 
houden daarom ook verband met de veiligheid van prostituees. 

De rapportage die respondenten geven over het eigen welzijn vertoont nogal wat eigenaardig-
heden. Zo zijn de respondenten enerzijds overwegend erg positief over hun werk, hun werk-
plek en hun algehele gezondheidstoestand, terwijl anderzijds een groot aantal respondenten 
aangeeft last te hebben van emotionele uitputting, gevoelens van depersonalisatie en 
stressklachten. Het lijkt erop, dat specifieke, concrete maten voor welzijnsaspecten minder 
gevoelig zijn voor minimalisering en defensiviteit dan de algemenere vragen. Verder blijkt 
dat, behalve de persoonlijke situatie van de respondent, de situatie op de werkplek sterk 
samenhangt met het gevoel van welzijn van prostituees. 
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8 	Wet- en regelgeving 

8.1 	'Hebben prostituees rechten dan?': kennis van prostituees over rechten en regelgeving 

Het gedeelte van het interview dat ging over rechten en plichten van prostituees werd door de 
interviewers ingeleid met de zin "Dan willen we nu graag weten wat je weet over de rechten 
en plichten van prostituees". Veel respondenten moesten lachen om die inleiding. "Hoe zo 
rechten? Hebben prostituees rechten dan?", was een veelgemaakte opmerking. Dat bedoelden 
ze meestal niet als grap. Om een beeld te krijgen van wat de respondenten weten over hun 
rechten en plichten zijn acht vragen geformuleerd waarop de respondent met ja of nee kon 
antwoorden. Bij het beantwoorden van de vragen werd duidelijk hoe moeilijk het is om 
vragen te formuleren waarop een eenduidig antwoord te geven was. Er blijken nogal eens 
regionale verschillen te zijn in hoe regelgeving gehanteerd wordt. Dat kleurde de antwoorden. 
Zo bleek een respondent naast haar werk in de prostitutie wel degelijk een aanvullende 
uitkering te krijgen, ondanks jurisprudentie in andere regio's volgens welke dat onmogelijk 
was. Jets dergelijks gold voor het beleid ten opzichte van buitenlandse prostituees. Zo konden 
in de ene regio buitenlandse prostituees die een verblijfsvergurming hadden aangevraagd wel 
werken, terwijl dat in een andere regio niet werd toegestaan. Bij het beoordelen van de 
juistheid van de antwoorden op de kennisvragen, is echter uitgegaan van de landelijke richtlij-
nen. De resultaten staan in tabel 8.1. 

Tabel 8.1: Kennis inzake rechten en plichten onder prostituees (N=105); percentages `foute' antwoorden 
vraag 	 % fout of `weet niet' 
Is werken in de prostitutie op dit moment verboden in Nederland? 	 15,2 
Ben je als prostituee in Nederland verplicht belasting te betalen? 	 22,9 
Kan een prostituee die niet genoeg verdient een aanvullende uitkering Icrijgen? 	 45,7 
Is een prostituee wettelijk verplicht om zich te laten controleren op geslachtsziekten? 	 38,1 
Mag iemand die een verbliffsvergunning heeft aangevraagd in de prostitutie werken? 	 28,6 
Zit een prostituee die belasting betaalt automatisch in het ziekenfonds? 	 21,0 
Is het op het moment in Nederland toegestaan een seksclub te exploiteren? 	 46,7 
Mag een politieagent die op je werk komt controleren naar je paspoort vragen? 	 18,1 

Zo op het oog waren de respondenten over het algemeen redelijk op de hoogte van de juiste 
antwoorden op de verschillende vragen. Bij iedere vraag wist een ruime meerderheid het 
juiste antwoord. De vraag die het vaakst goed werd beantwoord is de vraag of prostitutie in 
Nederland verboden is. Van de respondenten gaf 84,8% bier het juiste antwoord. Opvallend 
genoeg is vraag die de minste goede antwoorden opleverde de vraag of het in Nederland op 
het moment van het onderzoek toegestaan was om een seksclub te exploiteren. Bijna de helft 
van de respondenten (46,7%) beantwoordt deze vraag fout of geeft aan dit niet te weten. Een 
deel van de respondenten was werkelijk verbaasd om te horen dat het nog steeds niet was 
toegestaan om een prostitutiebedrijf te exploiteren: "Het sterft bier van de clubs. Hoe kan dat 
dan als het verboden is? Dan vinden ze het gek dat wij in de war raken over wat wel en niet 
mag." Ook opvallend is dat 28,6% van de respondenten denkt dat de controle op geslachts-
ziektes in Nederland verplicht is en nog eens bijna 10% bier onwetend is. Sommige respon-
denten vonden het vreemd om te horen dat het niet zo was: "Dat zou verplicht moeten zijn. 
Als je ziet hoe sommige prostituees werken." Ook de verplichtimg om belasting te betalen is 
omgeven met verwarring. Al tij dens het veldwerk werd duidelijk dat veel prostituees dachten 
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dat belasting betalen pas hoefde als de nieuwe wet in ging. 

Ads we de totaalscore van de respondenten op deze vragen bekijken, dan blijkt 12,4% van de 
respondenten alle antwoorden goed te hebben. Bijna een kwart (23,8%) heeft de helft of meer 
van de vragen fout beantwoord. Aangezien het hier geen erg ingewilckelde vragen betrof, is 
dat veel te noemen. 

Inform atiebronnen 
Er is ook gevraagd hoe respondenten aan hun kennis over rechten en plichten komen (zie tabel 
8.2). De media blijken de belangrijkste bron van informatie. Van de respondenten noemt 
68,6% lcranten en televisie als bron van informatie. Collega's en exploitanten spelen een 
ongeveer even belangrijke rol. De 22,9% van de respondenten die informatie krijgt via 
veldwerkers, is doorgaans ook geworven door veldwerkers. Klanten worden minder vaak 
gebruilct als informatiebron: "Klanten die weten nog minder dan ik." Slechts 10,5% zegt 
informatie te laijgen via klanten. 

Gezien de doorganns weinig genuanceerde berichtgeving over prostitutie is het geen goed 
teken dat zo'n groot aantal van de respondenten haar informatie overwegend uit de media 
haalt. Ook op de informatievoorziening door exploitanten is soms wat af te dingen. Een 
redelijke hoog percentage (16,2%) van de respondenten zegt dan ook wel eens foutieve 
informatie te hebben gelcregen van hun huidige exploitant. Soms was dit niet opzettelijk. Ook 
exploitanten zijn niet altijd goed geinformeerd. In andere gevallen lijkt er wel degelijk sprake 
van lcwade Ml: "Ik heb wel eens foute informatie van de baas gehad. Hij zei dat hij belasting 
betaalde, maar hij bleek dat niet te doen, zodat ik de belastingdienst op mijn nek kreeg." De 
meeste foutieve informatie werd gegeven over de belastingafdracht. 

Tabel 8.2: Infonnatiebronnen en infonnatiebehoefte van prostituees inzake 
bronithema 
bronnen: 

informatiebehoefte: 

collega's 
exploitant 
klanten 
veldwerkers 
krant, radio of tv 
folders 

Wel eens onjuiste informatie gehad van exploitant? 
Heb je het idee dat je voldoende weet over je rechten en plichten? 

belasting 
zelfstandig ondernemerschap 
wetswijziging 
regels voor exploitant 
situatie buitenlandse prostituees 
gezondheid 
begeleiding en hulpverlening aan prostituees 
rechten van prostituees 
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rechten en plichten (N=105); percentages 
% waarvoor geldt 

45,7 
46,7 
10,5 
22,9 
68,6 
15,2 

16,2 
53,3 

52,4 
18,1 
40,0 
33,3 
14,3 
11,4 
8,6 

19,0 

Informatiebehoefte 
De vraag of ze genoeg wisten van hun rechten en plichten als prostituee is door 45,7% ontken- 
nend beantwoord. De prostituees die vinden dat ze wel genoeg weten, vinden dit voor een deel 



omdat ze toch van plan zijn binnenkort te stoppen. Met name de goep die snel geld wil 
verdienen om ook weer snel te stoppen, vindt het niet nodig om veel te weten: "Ik hoef Met 
veel te weten. 1k heb toch niet echt veel met regels te maken." Een derde groep respondenten 
was zeer goed op de hoogte van hun rechten. Zij gingen zelf actief op zoek naar informatie. 
"Als je jets wil weten over je rechten en plichten dan moet je op zoek gaan. Dat doen alleen 
de serieuze prostituees, die een weloverwogen keuze hebben gemaakt voor het beroep. De 
meeste prostituees zijn nauwelijks gelnteresseerd in hurt rechten en plichten." Veel goed 
ge1nformeerde prostituees constateren bij hun collega's dit gebrek aan interesse: "1k merkte 
dat ik wel de enige was. De andere collega's deden gewoon zoals de baas zei dat het moest." 
Door dit gebrek aan informatie heerst er volgens deze respondenten ook veel onnodige angst 
voor, bijvoorbeeld, de belastingdienst. 

Er is aan de respondenten ook gevraagd over welke onderwerpen er meer informatie beschik-
baar zou moeten komen (zie tabel 8.2). De behoefte aan meer infonnatie over belasting is 
verreweg het grootst. Meer clan de helft van de respondenten vindt dat daar meer informatie 
over gegeven zou moeten worden. Ook het percentage respondenten dat meer wil weten over 
de wetswijziging is met 40% hoog. Nogal wat prostituees geven aan niet goed te weten wat ze 
kunnen verwachten en zeggen in de war te zijn geraakt door alle tegenstrijdige berichten over 
de wetswijziging. Een derde van de respondenten zou meer willen weten over de regels waar 
exploitanten zich aan moeten houden: "Dan weet je tenminste wat je moet zeggen, als ze 
tegen je zeggen dat jij de frituurpan moet schoonmaken. Ik zou wel willen weten of je dat 
kunt weigeren of niet." Bijna een op de vijf respondenten (19%) kan niet precies formuleren 
wat ze willen weten, omdat ze het idee hebben dat ze nauwelijks jets weten: "1k zou alles 
willen weten over mijn rechten en plichten als prostituee. Ik wist niet dat ik iiberhaupt rechten 
had." Ruim een op de tien respondenten heeft het idee dat er niet genoeg informatie gegeven 
wordt over gezondheid. Zij constateren vooral bij hun collega's op dit gebied nog een behoor-
lijk gebrek aan informatie. 

Verbanden tussen kennisniveau, respondentkenmerken en werkplekkenmerken 
Buitenlandse prostituees, en in mindere mate ook de allochtone prostituees, lijken minder 
over hun rechten te weten dan de Nederlandse respondenten. Er wordt een significante nega-
tieve correlatie gevonden tussen het aantal goede antwoorden in de kennis-quiz en de etniciteit 
(.26**). Buitenlandse prostituees signaleren dat ook bij zichzelf en hun illegale collega's: "Ik 
heb geen informatie over mijn rechten. Ik kan de krant niet lezen, de tv niet volgen. Dat geldt 
ook voor mijn collega's". Naarrnate respondenten de prostitutie sterker als vak zien, is htm 
kennis beter (.30**). Prostituees voor wie prostitutie hun vak is, inforrneren zich begrijpelij-
kerwijs beter over hun rechten en plichten. Naarmate de motieven om in de prostitutie te 
werken positiever zijn, neemt ook het kennisniveau toe (.20*). Respondenten voor wie de 
prostitutie meer een overlevingsstrategie is, nemen juist minder de moeite om zich goed te 
informeren en hun kennisniveau is dienovereenkomstig lager (.26**). Zij willen vooral snel 
geld verdienen en geven aan ook teveel aan hun hoofd te hebben om zich in zaken als rechten 
en plichten te verdiepen. Interessant in dit kader is de negatieve correlatie tussen het kennisni-
veau en de stressklachten (.23*). 

De werlcplekcultuur correleert niet significant met het kennisniveau. Dat geldt wel voor de 
houding van de exploitant (.23*). Respondenten die hun exploitant als ondersteunend ervaren, 
hebben ook een hoger kennisniveau. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat veel 
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respondenten aangaven hun exploitant als informatiebron te zien. Exploitanten lijken dus een 
belangrijke rol te spelen in de informatievoorziening aan de respondent. Die rol zou onder 
andere zo groot kunnen zijn omdat zij een van de weinigen zijn die ilberhaupt informatie 
geven aan prostituees. Aangezien prostituee en exploitant niet altijd dezelfde belangen heb-
ben, is het belangrijk om erover na te denken of het niet verstandiger is om ook andere instan-
ties met de informatievoorziening aan prostituees te belasten. Een respondent suggereerde: 
"Er zou eigenlijk in iedere club een boek moeten liggen met de rechten en plichten van 
prostituees." 

8.2 	'Wat regel jij, win regelt de baas?': de administratieve organisatie van prostitutie- 
werk 

Prostitutie heeft zich altijd afgespeeld in een schemergebied. Het was iets waarover prostitu-
ees zeker geen belasting betaalden. Er waren tot voor kort dan ook weinig prostituees die hun 
werkzaamheden ook administratief geregeld hadden. Prostituees zijn, net als iedereen die 
inkomsten verwerft, wel belastingplichtig, maar er werd door de belastingdienst nauwelijks 
gecontroleerd. De laatste jaren is dat veranderd. In diverse gemeentes controleert de belasting-
dienst tegenwoordig actief prostitutiebedrijven. Het aantal prostituees dat hun werkzaamheden 
officieel regelt neemt toe. Daarmee lijkt ook de desinformatie over hoe prostitutiewerk nu het 
beste georganiseerd kan worden toe te nemen. Tijdens het veldwerk werden de interviewers 
bestormd met vragen over hoe het allemaal zat met belasting betalen. Veel prostituees blijken 
de verplichting om belasting te betalen direct te koppelen aan de invoering van de nieuwe 
pro stitutiewetgeving. 

Aan de respondenten is een aantal vragen gesteld over hoe ze hun werk administratief organi-
seren (zie tabel 8.3). Bijna de helft van de respondenten (48,1%) heeft geen andere inkomsten 
naast de prostitutie. Zij zullen dus op een of andere manier iets moeten regelen om niet met 
aanslagen van de belastingdienst geconfronteerd te worden. Ruim een kwart heeft een uitke-
ring en bijna 20% een andere baan naast de prostitutie. Soms zijn die uitkering of het andere 
baantje vooral bedoeld om het werken in de prostitutie te maskeren. Om er voor te zorgen dat 
er geen vragen komen van met name de belastingdienst over de inkomsten en om de ziekte-
kostenverzekering te regelen. In andere gevallen vormt de prostitutie juist het bijbaantje. Het 
grootste deel van de respondenten (68,6%) betaalt geen belasting over hun verdiensten in de 
prostitutie. Ongeveer een derde (31,4%) doet dit wel. 

Tabel 8.3: Aspecten van de administratieve organisatie van het prostitutiewerk; percentages 
aspect 	 percentage 
betaalt belasting (n=105) 	 31,4 
houdt boelchouding bij (n=38) 	 63,2 
heeft boelchouder (n=38) 	 57,9 
boekhouder via exploitant (n=24) 	 50,0 
draagt sociale lasten af (n=36) 	 44,4 
exploitant regelt administratie (n=94) 	 25,5 
exploitant helpt met verblijfspapieren (n=62) 	 19,3 
zou wit willen werken (n=72) 	 31,9 (19,4% weet nog niet) 
heeft pensioenregeling (n=35) 	 25,7 
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Zwart werken 
De groep die geen belasting betaalt is niet onverdeeld negatief over belasting betalen. Bijna 
een derde van deze groep (31,9%) zou wel belasting willen betalen. Een deel van deze groep 
heeft min of meer concrete plannen om dat te gaan doen: "Ik vind eigenlijk dat ik gewoon wit 
zou moeten werken. Maar ik wil eerst mijn schulden afbetalen. Dat duurt nog een paar maan-
den, daarna ga ik wit werken." Anderen willen wel belasting gaan betalen, maar vinden de 
situatie op dit moment nog te onduidelijk geregeld: "Ik zou wel wit willen werken. Dan hoef 
ik niet steeds achterom te kijken. Ik sta ook achter dit werk. Maar het is me nu allemaal nog te 
onduidelijk." Met name de illegale prostituees benadrukken graag belasting te willen betalen. 
Zij hebben de indruk dat ze, als ze belasting konden betalen, ook recht zouden krijgen op een 
verblijfsvergunning. Een op de vijf zwart werkende respondenten (19,4 %) weet nog niet of ze 
wit zouden willen werken. Deze groep respondenten klaagt over de onduidelijkheid over hoe 
er belasting betaald moet worden. Voor een respondent was die onduidelijkheid zelf de reden 
om aan het interview mee te doen: "In het bedrijf waar ik werk willen ze dat iedereen belas-
ting gaat betalen. Dat gaat via de boekhouder van het bedrijf. Maar ik maak me zorgen. Hoe 
weet ik of ze het goed regelen en of ik niet allerlei problemen krijg hierdoor? Ik hoopte 
eigenlijk dat jullie me dat konden vertellen." Ongeveer een derde van de respondenten, bijna 
de helft (48,6 %) van de groep die zvvart werkt, wil niet wit werken. 

Aan de respondenten die geen belasting betalen is gevraagd wat de belemmeringen zijn om 
belasting te betalen. Bijna de helft (46%) geeft aan dat niet te willen omdat ze dan minder 
inkomsten zouden hebben. Met name prostituees die schulden proberen af te betalen, willen 
daarom perse geen belasting betalen. Ook het gebrek aan rechten voor prostituees wordt 
genoemd als reden om geen belasting te willen betalen. Veel prostituees hebben het idee dat 
er voor prostituees wel heel weinig tegenover staat als ze belasting betalen: "Ik wil wel wit 
werken als alles goed geregeld is. Als ze me een uitkering geven bij minder goede tijden." 
Sommige respondenten willen principieel geen belasting betalen: "Ik zou mijn lichaam niet 
verkopen als ik niet iedere cent voor mijzelf kan houden. Ik vind dat je bij dit type beroep 
waarin er zo op je neergekeken wordt geen belasting mag heffen." De angst om geregistreerd 
te worden wordt door 12,7% genoemd als belangrijke belemmering om belasting te (vvillen) 
betalen: "Ik heb geen veitrouwen in de belastingdienst. Ik ben bang dat het uitlekt dat ik als 
prostituee werk. Dat is mijn belangrijkste belemmering om wit te willen werken." Ook 
prostituees die wel belasting betalen hebben moeite met de registratie. Hierop wordt in 
paragraaf 8.4 verder ingegaan. Een deel van deze respondenten geeft aan wel belasting te 
willen betalen als dit anoniem kan. Ook het papierwerk wordt als belemmering genoemd om 
belasting te goon betalen: "De discipline om structured l een boekhouding bij te houden is een 
probleem voor me." Van de groep die geen belasting betaalt heeft de meerderheid (56,8%) 
ook geen enkele ervaring in het voeren van een boekhouding. Nog eens 12,2% heeft slechts 
een beetje ervaring in het boekhouden. Respondenten zien niet alleen op tegen het boekhou-
den: "Constant op je hoede zijn om alles goed te regelen, daar heb ik geen zin in. Ik ides nou 
juist voor prostitutie omdat het zo ongeregeld is. Als ik niet zoveel moeite met officiele 
structuren zou hebben, had ik wel een normale baan." 

Een belangrijke belemmering om belasting te betalen blijkt ook de desinformatie. Zo denken 
sommige respondenten dat ze het grootste deel van hun inkomsten af moeten stun als ze 
belasting gaan betalen.."Er zou echt meer informatie moeten komen over de belasting. De 
meeste prostituees hebben daar de meest vreselijke voorstellingen van. Ze denken dat je dan 
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echt niets overhoudt, terwijl het toch ook echt een aantal voordelen heer, constateert een 
respondent die zelf wel belasting betaalt. Vrijwel alle respondenten klagen over het gebrek 
aan informatie: "1k zou graag meer vvillen weten over hoe de belasting simpel en soepel 
geregeld kan worden. Daar hebben we het vanochtend nog onderling met collega's over 
gehad. Niemand weet precies hoe het zit. Er zou wel wat meer begeleiding van de overheid 
mogen komen naar prostituees toe, als ze willen dat we belasting gaan betalen. En de informa-
tievoorziening moet echt beter." 

Wit werken 
Wit werken in de prostitutie kent allerlei hindernissen, zoals het bijhouden van een boekhou-
ding: "Tic zelf vind het bijhouden van een boekhouding niet zo'n probleem. lk heb hiervoor een 
eigen bedrijf gehad. Maar ik weet dat het voor een deel van raijn collega's wel een probleem 
is." Ben groot deel van de respondenten Iciest ervoor om dit allemaal door een boekhouder te 
laten regelen: "Ik lever alles een keer in de week in bij mijn boekhouder. Hij regelt alles. Hij 
weet waar hij op moet letten." Maar liefst 50% van de respondenten met een boekhouder geell 
aan via de exploitant aan deze boekhouder te zijn gekomen. Het betreft bier doorgaans de 
boekhouder die ook de boeldiouding voor het prostitutiebedrijf doet. 

Ook de prostituees die belasting betalen klagen over gebrek aan kennis. Dit gebrek aan kennis 
bleek ook uit de antwoorden die ze gaven. Het is de meeste respondenten niet duidelijk wat 
die BTW-afdracht nu precies inhoudt. Ongeveer de helft (44,4%) van de respondenten denkt 
dat ze hiermee ook sociale lasten afdragen. Dit is echter niet het geval. De onduidelijkheid 
wordt nog versterlct doordat de belastingdienst in iedere regio anders met het fenomeen 
prostitutie omgaat. Zo is inschrijven bij de Kamer van Koophandel in de ene regio verplicht, 
terwijl het in de andere regio niet hoeft. Ook de regels over wat er wel en niet afgetrokken kan 
worden, verschillen: "De belastingdienst bier gaat zo achterlijk om met prostituees. Ze goon 
uit van de raamhuur die de exploitant aan hun opgeeft. In werkelijkheid betalen we veel meer! 
1k wil kunnen aftrekken wat ik betaal, daarom betaal ik nu belasting in een andere regio. Daar 
hebben ze duidelijke regels over wat een prostituee kan aftrekken en dergelijke." Het is 
opvallend dat de belastingdienst in deze regio ervoor Iciest om de exploitant te geloven en niet 
de prostituees. 

De rol van het bedrijf 
Er is de respondenten ook gevraagd hoe belasting betalen binnen hun prostitutiebedrijf 
geregeld is. Volgens het overgrote deel (70,1%) van de respondenten bestaan er in hun bedrijf 
geen regels over het betalen van belasting. Dat betekent dat het aan de prostituee zelf wordt 
overgelaten of ze belasting betaalt of niet. In de bedrijven van 13,8% van de respondenten is 
het daarentegen de bedoeling dat iedereen wit werkt. Bij 7% van de respondenten is de regel 
`cleels wit, deels zwart' en bij 8% is dit ciedereen zware. 

Uit alle verhalen blijkt dat dit snel aan het veranderen is: "De exploitante heeft aangeboden 
geld in te houden op de omzet van de meiden en af te dragen aan de belastingdienst. Het 
schijnt dat de exploitant bier baat bij heeft. lk weet niet precies hoe en wat." Een deel van de 
exploitanten lifict onder invloed van de controles door de belastingdienst de administratie van 
prostituees naar zich toe te trekken. Zo gaf 22,9% van de respondenten aan dat hun exploitant, 
al dan niet tegen betaling, de administratie voor hen regelde. Ook op andere terreinen regelen 
exploitanten zaken voor de prostituees die bij hen werken. Zo geeft 11,4% van de responden- 
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ten aan dat de exploitant in hun bedrijf, al dan niet tegen betaling, hulp biedt bij het regelen 
van verblijfspapieren. Dit percentage wordt deels veroorzaakt door de gedoogregelingen die er 
in sommige regio's getroffen zijn rond migrantenprostituees, waarbij de exploitant de prostitu-
ee aanmeldt bij de vreemdelingenpolitie. 

De exploitanten die willen dat de prostituees birmen hun bedrijf wit werken, vallen grofvveg 
uiteen in twee groepen. Een groep wil dat alles goed geregeld wordt birmen het bedrijf: "De 
exploitant heeft liever dat je belasting betaalt. Dan krijgt hij geen scheve ogen als er controle 
komt. Je kunt ook bonnen krijgen met het bedrag dat je betaalt hebt aan raamhuur." Een 
andere groep wil de belastingafdracht alleen regelen op de manier die voor hen het gunstigste 
uitkomt: "1k werkte hiervoor in een prive-huis waar alles buitengewoon slecht geregeld was, 
vooral toen ze belasting gingen betalen. Je kon via de boekhouder van de zaak alles regelen, 
maar dat wilde ik niet. 1k wilde alles zelf regelen met de belasting, maar ik kreeg geen briefjes 
van ze met wat ik verdiend had. Toen ben ik naar de zedenpolitie gegaan. Daarna kon het 
ineens we!." Een hoog percentage van de respondenten heeft haar boekhouder via de exploi-
tant. Sommige respondenten vinden dit wel makkelijk, anderen vinden het minder prettig, met 
name als ze nauwelijks een idee hebben hoe de zaken precies voor hen geregeld worden. 

Tij dens de interviews vertelden veel respondenten verhalen die op zijn minst twijfel opriepen 
over hoe de zaken in het betreffende bedrijf geregeld worden. Zo kon een respondent die in 
loondienst is, haar salaris alleen cash uitbetaald krijgen. Exploitanten verklaren dit soort 
praktijken vaak door aan te geven dat het noodzakelijk is omdat ze immers niet alles aan de 
belastingdienst willen opgeven. Daar zien de respondenten ook wel de voordelen van en 
stemmen er daarom mee in. Zij krijgen op deze wijze echter geen werkelijk inzicht in hoe de 
belastingafdracht of loondienstverhouding in elkaar zit. Het gevoel als het ware samen (met 
de exploitant) tegenover de belastingdienst te staan, wordt ook duidelijk in de houding van 
een aantal respondenten die via de exploitant geworven waren. Het was opvallend dat onder 
die groep er nogal wat waren die weigerden om aan te geven hoeveel ze afdroegen aan de 
exploitant. 

Een derde groep exploitanten lijkt actief misbruik te maken van de onduidelijkheid bij prosti-
tuees over hoe er belasting betaald moet worden: "De baas houdt nu 50% in. Hij zegt dat hij 
daarover voor ons belasting betaalt." Bijna de helft van de respondenten (42,9%) denkt dat de 
exploitanten BTW voor hen afdraagt over hun verdiensten. Dit is echter in de meeste belas-
tingregio's helemaal niet mogelijk. Het meest pregnante voorbeeld van misbruik wordt 
gemeld door een andere respondent: "1k heb jaren problemen gehad met de belastingdienst 
vanwege een vorige werkplek. Je moest daar gebruik maken van de boekhouder van het 
bedrijf. Toen ik daar alweer maanden weg was, bleek dat ze op mijn fiscaal nummer andere 
vrouwen lieten werken. Daar kreeg ik de belastingaanslag van." 

De grootste groep exploitanten wil zich niet bemoeien met de keuze van een prostituee om al 
of niet belasting te betalen. Een deel vindt dit de zaak van de prostituee. Andere exploitanten 
lijken liever zelf liever ook niet teveel met de belastingdienst te maken willen hebben. Als 
prostituees belasting willen betalen is echter een zekere mate van medewerking van de 
exploitant noodzakelijk. Zo is het in sommige raambordelen niet mogelijk om bonnen te 
krijgen voor de betaalde raamhuur. Deze bonnen zijn vaak wel noodzakelijk om de gemaakte 
kosten aan te tonen. Andere exploitanten willen wel bonnen geven, maar niet voor het volledi- 
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ge bedrag. Zij belemmeren op die manier de bereidheid van prostituees om belasting te 
betalen. Al bij al lijken exploitanten een belangrijke rol te spelen in de bereidheid en in de 
mogelijkheden van prostituees om belasting te betalen. 

Verbanden met de persoonlijke situatie 
De persoonlijke situatie speelt uiteraard een rol in het al dan niet betalen van belasting. Er 
bestaat een significante correlatie (.24*) tussen de mate waarin men belasting vvil betalen en 
de mate waarin het prostitutiewerk eigen keuze was. Niet zelf voor het werk Idezen, betekent 
vaak ook geen belasting (willen of mogen) betalen. Ook de correlatie met de mate van drugs-
gebruik (.22*) is niet verrassend. Prostituees die veel drugs gebruiken, vaalc prostituees die 
onderdeel vormen van een subcultuur waariri het denken aan de toekomst niet erg hoog in het 
vaandel staat, zullen minder gauw belasting gaan betalen. Datzelfde geldt voor prostituees die 
het grootste deel van bun persoonlijke contacten birmen de prostitutiesubcultuur heeft (.25*). 
Binnen de prostitutiesubcultuur is het nog niet gebruikelijk om belasting te betalen. 

Ook een hoge mate van emotionele uitputting(-.39**) en depersonalisatiegevoelens over 
klanten (-.33**) gaan slecht samen met de bereidheid tot het betalen van belasting. Gevoelens 
van persoonlijke belcwaamheid (.241 en de mate van algehele tevredenheid (.25*) hangen 
juist weer wel positief samen met de mate waarin men belasting wil betalen. Een prostituee 
die zich goed voelt in haar werk zal (Liar ook eerder belasting over willen betalen, een reden te 
meer om voldoende aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden waarin prostituees 
werken. 

Verbanden met de cultuur van de werkplek 
Uit de correlaties met de aard van het bedrijf blijkt ook hoe duidelijk een prettige werkplek en 
de bereidheid om belasting te betalen met elkaar te maken hebben. Naannate de cultuur op 
een werlcplek meer mensgericht is, neemt de bereidheid om belasting te betalen toe (.27**). 
Ook mate van sociale steun en belasting willen betalen lijken samen te hangen (.22*). Ads er 
in een bedrijf veel gepest wordt, neemt de bereidheid om belasting te betalen juist weer af (- 
.22*). Uit de verhalen van prostituees werd al duidelijk hoe belangrijk de rol van de exploitant 
is in de bereidheid al dan Met belasting te betalen. Dit blijkt ook uit de correlaties. Respon-
denten die werken bij een exploitant met een ondersteunende houding blijken meer bereid om 
belasting te betalen (.29**). 

8.3 	7k heb never dat niemand het weet': contacten met instanties 

Ads een prostituee belasting betaalt, is soms een aantal andere instanties ook op de hoogte van 
haar werlczaamheden. Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre ze problemen ondervin-
den met instanties ten gevolge van bun werk in de prostitutie (zie tabel 8.4). 

Problemen met instanties 
Het grootste deel van de respondenten wil niet dat bun prostitutiewerk bij andere instanties 
bekend wordt. Zeker de respondenten die geen belasting betalen slagen daar meestal we! in. 
Toch meldt 16,2% van de respondenten in het afgelopen jaar problemen te hebben gehad met 
instanties als gevolg van het prostitutiewerk. Een deel van deze problemen wordt veroorzaakt 
door het niet betalen van belasting. De groep die zwart werlct en ook verder geen inkomsten 
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heeft, kan bijvoorbeeld geen inkomstenverklaring laten zien. Dat betekent dat het moeilijk kan 
zijn om, bijvoorbeeld, een huis te vinden. Het vinden van een huis was voor 7,6% een pro-
bleem in het afgelopen jaar. Een respondent gaf aan hierdoor in een vicieuze cirkel terecht te 
komen: "Doordat ik geen belasting betaal kan ik geen huis huren. Dus zit ik altijd in onder-
huur. Dat is duurder clan gewone huur. Onder andere hierdoor moet ik weer in de prostitutie 
blijven werken." Sommige respondenten zien zich genoodzaakt om te stoppen met werken in 
de prostitutie om aan een redelijke woning te kurmen komen: "Ik heb dit huis lumen huren 
doordat ik een tijdje ander werk ben gaan doen. Hiervoor huurde ik altijd van die malafide 
verhuurders die niet naar inkomstenverklaringen vragen. Maar vraag niet wat voor huizen je 
dan krijgt. Slecht dus, en duur." Ook een huis kopen behoort voor de meeste prostituees niet 
tot de mogelijkheden: "Je kunt nooit een hypotheek krijgen. Ze zeggen dan dat je inkomsten 
te onregelmatig zijn." 

Tabel 8.4: Problematische contacten met instanties vanwege prostitutiewerk (N=105); percentages 
percentage 

Contacten met instanties niet problematisch 	 57,3 
Geen enkele instantie weet van prostitutie werk 	 26,2 
Problemen met instantie(s) 	 16,5 
waaronder: 	met belastingdienst 	 1,9 

met sociale dienst 	 4,8 
met verzekering 	 4,8 
met politie 	 4,8 
met vinden van een huis 	 7,6 
met openen bankrekening 	 2,9 

wel eens verzekering geweigerd 	 3,1 
wel eens lening geweigerd 	 8,5 
wel eens woning geweigerd 	 8,2 
wel eens afgezien van recht op bepaalde voorzieningen 	 21,6 

Aan 8,5% van de respondenten is wel eens een lening geweigerd. Veel respondenten geven 
aan collega's te kennen aan wie een lening geweigerd is. Zij zeggen er om die reden niet eens 
aan te beginnen. Het openen van een bankrekening leverde bij enkele respondenten problemen 
op. Respondenten noemden vooral een bepaalde bank die, zodra er een vermoeden bestond 
dat het een prostituees betrof, het verzoek om een bankrekening afwees. Daarnaast levert ook 
zwart verdiend geld zo zijn problemen op. Sommige prostituees zetten het om in goederen. 
Een aantal respondenten meldt dat er binnen hun bedrijf speciale spaarregelingen zijn opgezet 
om dit geld vast te zetten. Hoe dit precies werkte wisten deze respondenten niet te vertellen. 

Een op de zes respondenten (16,2%) blijkt geen ziektekostenverzekering te hebben: "Toen ik 
stopte met mijn opleiding moest ik uit het ziekenfonds. Want je kunt toch niet verzekerd zijn 
als je zwart werkt?" Nogal wat zwart werkende respondenten hebben het idee dat ze zich niet 
kunnen verzekeren zolang ze zwart werken. Er blijkt de nodige verwarring te bestaan over 
wanneer een prostituee nu in het ziekenfonds zit. Uit de kennisquiz bleek al dat 12,7% van de 
respondenten dacht dat een prostituee die belasting betaalt automatisch in het ziekenfonds zit. 
Een respondent was door deze misvatting in aanvaring gekomen met het ziekenfonds: "1k ben 
uit het ziekenfonds gezet omdat ik volgens de verzekering geen werk meer had. 1k heb ze 
gezegd dat ik we! werk. In dit prive-huis namelijk. En de baas van het prive-huis betaalt 
belasting voor me. Dus dan moet ik ook in het ziekenfonds mogen." De respondenten die wel 
een ziektekostenverzekering hebben, zijn meestal verzekerd via een partner, via een uitkering 
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of via ander werk. Ben kwart van de respondenten is verzekerd via hun werk in de prostitutie. 
Deze groep staat niet altijd geregistreerd als prostituee: "Ik ben verzekerd als bar-medewer-
ker." De kleine groep die zich wel als prostituee laat registreren betaalt daar letterlijk een hoge 
prijs voor: "Doordat ik bij mijn zielctekostenverzekering heb aan gegeven dat ik in de prostitu-
tie werk, hebben ze me ingedeeld als risicogroep. Daarom betaal ik nu bijna f300,- per maand 
voor een uitgeldede verzekering, die minder dekt dan het ziekenfonds." Aan 3,1% van de 
respondenten is wel eens een verzekering geweigerd zodra de verzekeraar het vermoeden 
lcreeg dat betrokkene in de prostitutie werkte. 

Een andere bron van problemen vormen contacten met de politie. Uit de paragraaf over 
geweldervaringen werd al duidelijk dat een groot deel van de respondenten geweldervaringen 
niet aangeeft bij de politic. Ook andere respondenten klagen over de houding van de politie 
tegenover prostituees: "Er is in het afgelopen jaar al twee keer een inval geweest van de 
politie in de club. Ze komen controleren en maken vervelende opmerlcingen. Ze zeggen tegen 
mij dat ze mijn verblijfsvergunning in zullen trekken bijvoorbeeld." Naast een weinig onder-
steunende houding, meldt 4,8% van de respondenten daadwerkelijke problemen met de 
politie: "Ik heb aangifte gedaan nadat ik met de dood ben bedreigd door een ldant, maar het is 
nu een half jaar later en ze hebben er nog niets mee gedaan." Daamaast noemen respondenten 
incidentele voorbeelden van discriminatie. "Ik werkte op een bloemenveiling. De directeur 
herkende me vanachter het raam. Toen kreeg ik ontslag, zogenaamd omdat er geen werk meer 
voor me was." Het afzien van het recht op bepaalde voorzieningen, hetgeen 21,6% van de 
respondenten in het afgelopen jaar wel eens heeft gedaan, betreft vooral het afzien van 
inkomens-gerelateerde maatregelen zoals huursubsidie. 

Registratie als prostituee 
Gezien de genoemde problemen is het niet vreemd dat veel prostituees registratie als prostitu-
ee proberen te voorkomen. Zo zegt 57,1% van de respondenten nergens geregistreerd te zijn. 
Respondenten zijn zelden bij meer dan 66n instantie geregistreerd. Die instantie is in veel 
gevallen de belastingdienst. ES op de vijf respondenten (19,4%) geeft aan bij de belasting-
dienst geregistreerd te staan. Ben deel van de respondenten die wel belasting betaalt, staat daar 
naar eigen zeggen niet als prostituee geregistreerd. Sommige bedrijven geven een andere 
functie op voor de prostituees die bij hun werken. Soms regelen de boekhouders dat betrokke-
ne geregistreerd wordt onder een ander beroep. 

Door een uitspraak van de Registratiekamer (1998) is de registratie van prostituees door de 
politic sterk aan banden gelegd. De politie mag prostituees slechts registreren op basis van 
vrijwilligheid of bij overtredingen. Het is daarom opvallend, dat 23,3% van de respondenten 
aangeeft geregistreerd te staan bij de politie. Ben deel van hen is hier blij mee: "Ik heb er zelf 
om gevraagd om geregistreerd te warden bij de politic. Voor het geval er iets met me gebeurt. 
Dan Iciumen ze mijn moeder waarschuwen, zodat die de lcinderen opvangt." Anderen voelen 
zich minder prettig bij die registratie: "Ik vind het heel vervelend dat ik bij de politie geregis-
treerd sta als prostituee, want daardoor nemen ze me niet serieus als ik voor jets anders kom. 
Bijvoorbeeld om een inbraak te melden." Verder worden nog genoemd als instanties waar 
men als prostituee geregistreerd staat: het GAK (door 3,9%), een verzekering (door 3,9%), of 
overige instanties (4,9%), zoals een administratiekantoor voor prostituees. 

Er is de respondenten oak gevraagd naar hun mening over registratie. Voor ruim een derde 
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van de respondenten (44,7%) is dit geen probleem, meestal omdat ze het prostitutiewerk echt 
als hun vak beschouwen dat ze nog langere tijd willen doen. 	sta op verschillende plekken 
geregistreerd als prostituee. Ik heb daar geen moeite mee. Mensen die niets met ons te maken 
willen hebben, daar heb ik geen behoefte aan. Ik wil ook wel laten zien dat een normaal 
iemand ook prostituee kan zijn", vertelt een respondent. Niet iedereen wil zo bewust voor haar 
beroep uitkomen. Een probleem met registratie is dat respondenten merken dat soms de 
houding van ambtenaren bij de betreffende instantie verandert: "Ik sta geregistreerd bij de 
belastingdienst. Dat was onvennijdelijk. Ik merkte dat de behandeling daarna toch minder 
prettig werd. Toen ik een tijdje als marktverkoopster werkte, behandelden ze me daar toch 
prettiger." Eveneens ongeveer een derde (32,4%) zegt registratie bij instanties vervelend te 
vinden; 7,6% vindt het zelfs erg vervelend. Een belangrijk probleem is de angst dat via 
medewerkers in de registrerende organisaties uitlekt dat betrolckene als prostituee werkt: "Als 
iemand komt registreren, doe ik mijn j as aan en ik vertrek. Ik zou veel te bang zijn dat mijn 
zoon zou horen hoe hij aan zijn zakgeld komt." Deze angst is niet altijd onterecht, blijkt uit 
het verhaal van een respondent: "Een paar jaar geleden werd ik geregistreerd door de zeden-
politie. Twee weken later kreeg mijn man die een klus deed op het politiebureau van een 
gewone agent te horen dat ik in de prostitutie werkte. Daarom vertrouw ik die registraties 
niet." 

Hulp en informatie 
Prostituees hebben veelal geen extern aanspreekpunt voor (formele) vragen en problemen in 
en rond het vak, terwijl daar soms wel behoefte aan is: "De prostitutiewereld is nogal een 
chaos, daarin heb je houvast nodig. Informatie is een belangrijke houvast, maar je zou eigen-
lijk ook iemand moeten hebben aan wie je je belevenissen kan vertellen. Iemand die vragen 
stelt over de consequenties van wat je aan het doen bent." In geval van problemen, worden 
clan ook vaak informele circuits benaderd (zie tabel 8.5). 

Tabel 8.5: Waar gaan prostituees heen met problemen? (N=105); percentages 
percentage 'wel eens heen' 	percentage 'het vaakste been' 

vrienden/familieJpartner 	 53,4 	 41,0 
exploitant 	 27,9 	 10,5 
collega's 	 22,9 	 1,0 
klanten 	 4,8 	 - 
de Rode Draad 	 8,6 
prostitutieveldwerk 	 19,2 	 10,5 
maatschappelijk werk/sociaal raadslieden 	 16,2 	 2,9 
boelchouder 	 12,4 	 4,8 
organisatie waar probleem mee is 	 5,7 	 1,9 
bemiddelaar voor prostituees 	 2,9 

De meeste respondenten geven aan bij problemen met of vragen over instanties naar hun 
partner of (in mindere mate) naar vrienden of familie te gaan. Ook de exploitant blijkt een 
belangrijk aanspreekpunt bij problemen. Bijna een kwart van de respondenten gaat bij proble-
men wel eens naar collega's. Ook de Rode draad, het prostitutieveldwerk en algemene hulp-
verleningsinstellingen zoals de sociaal raadslieden worden genoemd. Onder de belasting-
betalende prostituees is de boekhouder verder een belangrijk aanspreekpunt. Van de totale 
groep respondenten gaat 12,4% naar hun boekhouder. Als alleen de belasting betalende 
prostituees worden meegeteld dan blijkt 38,2% van deze groep bij problemen naar een boek- 
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houder te gaan. Boekhouders lijken dus een factor van toenemend belang in de informatie-
voorziening naar en ondersteuning van prostituees, zeker nu de bedoeling is dat steeds meer 
prostituees belasting gaan betalen. In dat licht is het belangrijk om te herinneren dat de helft 
van de respondenten hun boekhouder via de exploitant had gevonden. Ben deel van deze 
boekhouders maalct deel uit van bemiddelingsbureautjes die zich speciaal richten op de 
administratie van prostituees. De meeste respondenten hebben nog te kort ervaring met deze 
bureautjes en weten ook te weinig over hoe de adminislzatie geregeld wordt, om er veel over 
te zeggen. Over boekhouders van het bedrijf zijn wel klachten, zo bleek al uit de vorige 
paragraaf. 

Ms gekeken wordt naar wie de respondenten het vaakst gaan bij problemen of vragen dan 
blijkt dan het meer clan een lcwart (27,6%) aangeeft problemen het vaskst zelf op te lossen. 
Nog eens 41% zoekt het vaakst hulp bij partner, vrienden of familie. Ben op de zes prostituees 
(15,2%) geeft aan nooit hulp te zoeken bij vragen of problemen. Zij lossen alles zelf op en 
geven aan zo min mogelijk met instanties te maken proberen te hebben. 

8.4 	Conclusies 

"1k vind alles rond de prostitutie zo rommelig geregeld. Dan mag je daar weer tippelen en dan 
weer niet. Dan moet je je inschrijven bij de kamer van koophandel en dan weer niet", verzucht 
een respondent. Haar verzuchting lijkt een goede samenvatting van de relatie tussen officidle 
instanties en prostituees. Onder respondenten heerst, naast een zeker wantrouwen ten opzichte 
van officiele instanties, vooral een groot gebrek aan informatie over hun rechten en plichten. 
De lokale verschillen in beleid versterken deze onduidelijkheid. Deze onduidelijlcheid veroor-
zaakt veel onnodige angst die het duidelijkst naar boven komt wanneer het gaat om het al dan 
niet betalen van belasting. Door geruchten in het prostitutiemilieu en door het ontbreken van 
een aparte en actieve informatievoorziening voor prostituees, vallen de meeste respondenten 
terug op de informatie en ook op de bemiddeling van exploitanten. Een deel van de exploitan-
ten lijkt de administratie van prostituees naar zich toe te trekken. Dit is geen wenselijke 
ontwilckeling omdat het de belangen van prostituees verder verlcnoopt met die van exploitan-
ten en omdat een deel van de exploitanten hier misbruik van maalct. Ben ander deel van de 
exploitanten bemoeilifict het belasting betalen van prostituees doordat ze geen bonnen willen 
verstreklcen. 

Naast een goede infonnatie over hoe belasting betalen werkt, lijkt bovenal een goede werk-
omgeving van belang om het wit werken van prostituees te bevorderen. Prostituees die onder 
moeilijke omstandigheden hun brood moeten verdienen zijn, zo blijkt, minder geneigd om 
belasting te betalen. Ook in hun contacten met instanties lijken respondenten die voor hun 
prostitutiewerk uitkomen, over het nodige incasseringsvermogen te moeten beschlicken. 
Gezien de discriminatie van prostituees bij sommige instanties, is het niet verwonderlijk dat 
meer dan de helft van de respondenten niet geregistreerd wil worden als prostituee. 
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9 	De wetswijziging 

9.1 	'Dan moeten we toch belasting gaan betalen?': geruchten en kennis over de wetswijzi- 
ging 

Respondenten is gevraagd wat ze weten over en vinden van de opheffing van het bordeelver-
bod. Hoewel vrijwel alle respondenten wel eens iets gehoord hadden van de wetswijziging 
bleek uit de reacties dat er weinig concrete informatie en veel geruchten in omloop zijn. 

Tijdens het interview lazen de interviewers de respondenten een kort verhaaltje voor over de 
wetswijziging. Daarin werd verteld dat prostitutiebedrijven na de wetswijziging niet meer 
strafbaar zijn, mits ze aan bepaalde eisen voldoen, zoals het niet laten werken van illegalen of 
minderjarigen. Verder werd benadrukt dat prostituees ook voor de wetswijziging belasting 
moeten betalen, maar dat er wellicht wel jets meer op gelet zal gaan worden. Tweederde van 
de respondenten (66,7%) gaf aan wel bekend te zijn met deze informatie. Een derde van de 
respondenten wist dit niet (17,1%) of slechts deels (16,2%). Ook degenen die wel jets wisten 
over wat de wetswijziging inhoudt, hadden vaak geen idee wanneer dat allemaal van start zou 
gaan. Respondenten die werkzaam waren op plekken waar de lokale prostitutieregelgeving al 
was aangescherpt, waren verbaasd te horen dat de wetgeving nog niet was in gegaan. Respon-
denten in andere regio's wilden juist niet geloven dat de wetswijziging deze keer wel door zou 
gaan. 

Desgevraagd geven respondenten aan, dat zij informatie over de wetswijziging met name via 
exploitanten (35,2%) en via de media (33,3%) verkrijgen. Collega's vormen de belangrijkste 
inforrnatiebron voor 21,9% van de respondenten. Overige bronnen zijn veldwerkers (6,7%), 
de (zeden)politie (3,8%) en de eigen accountant (1,9%). Officiele, van overheidswege ver-
strekte informatie voor prostituees over de wetswijziging (bijvoorbeeld in de vorm van 
folders) bestond niet op het moment van het onderzoek. 

Er is aan de respondenten ook gevraagd wat hun mening is over de wetswijziging. Hoewel de 
interviewers benadrukten dat belasting moeten betalen geen onderdeel vomit van de wetswij-
ziging, reageerden de meeste respondenten vooral daarop: "Die belasting is een stomme regel. 
Daardoor gaan veel vrouwen onderduiken. Het zou anoniem moeten kunnen." Hoewel de 
reacties op het gaan betalen van belasting vaak negatief zijn, reageert de meerderheid (60,6%) 
van de respondenten, naar het oordeel van de onderzoekers, (overwegend) positief op de 
wetswijziging. Die positieve reactie was echter niet altijd gebaseerd op een realistische 
inschatting van wat er zal gaan veranderen. Een deel van de respondenten lijkt hun wensen 
over hoe het er in de prostitutie aan toe zou moeten gaan, te projecteren op de situatie na 
wetsvvijziging: "Ik vind die wetswijziging we! goed. Ik denk dat ze dan meer op de meiden 
gaan letten. Ik hoop dat we dan ook minder last zullen hebben van pooiers en zo. Bovendien 
kurmen we dan, hoop ik, terugvallen op een systeem. Dan hoeven we niet alles zelf op te 
lossen." Met name raamprostituees hopen dat door de wetswijziging de controle en dus de 
veiligheid in de prostitutiebranche zal toenemen. Prostituees die belasting betalen zijn positief 
omdat ze hopen dat dan iedereen belasting moet betalen: "Nu betaal ik belasting en mijn 
buurvrouw met. Dat is oneerlijke concurrentie. Het is eerlijker als iedereen gaat betalen." Ben 
deel van de respondenten hoopt dat de wetswijziging de branche nit de illegaliteit trekt: "Ik 
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vind de wetswijziging prima. Dit vak moet uit de illegaliteit en belasting betalen hoort daar 
gewoon bij. Ik ga ook wit werken in de toekomst." 

Ongeveer een vijfde deel van de respondenten (21,2%) staat ambivalent tegenover de wetswij-
ziging. Zij lcunnen zich vaak wel vinden in de uitgangspunten van de wet, maar hebben 
twijfels over de uitvoering enran: "Op zich is het voornemen van de overheid om richtlijnen te 
gaan geven goed. Maar dan moeten ze er wel goed induiken. lk ben bang dat mensen vanach-
ter hun bureau de zaken alleen zwart-wit benaderen. Er is goede communicatie met de betrok-
kenen voor nodig, met ons, de prostituees en de exploitanten." Veel respondenten kunnen zich 
wel vinden in maatregelen om het werken door illegalen en minderjarigen tegen te gaan: 
"Toezicht op de clubs is goed. Minderjarigen en illegalen worden vaak gedwongen. Ze 
lcumien inuners niet zelf aangifle doen." Sommige respondenten spreken wel hun zorg uit dat 
er dan in een ondergronds circuit verder gewerkt zal worden: "Er zou wel wat meer gecontro-
leerd mogen worden in deze business. Al ben ik bang dat de slechte bedrijven, de illegalen, de 
minderjarigen en de gedwongen prostituees waarschijnlijk onder zullen duiken." Een respon-
dent is bang dat de branche daardoor sterk gaat veranderen: "Ik denk dat de pooier weer terug 
komt, die klanten voor je gaat zoeken. lk denk dat er allerlei andere vormen van prostitutie 
gaan ontstaan." 

Zowel bij degenen die ambivalent staan tegenover de wetswijziging als bij de 18,2% die zich 
uitgesproken negatief over de wetswijziging uitlaat, richt de kritiek zich voomamelijk op de 
belastingiiming: "Voor de bedrijven zelf is het goed. Die kunnen zich makkelijker verzekeren 
en dergelijke. Voor de prostituees zelf is het de nekslag. De meeste prostituees zullen stoppen 
met werken. Niemand wil zich laten registreren, vooral degenen die part-time werken niet." 
De respondenten noemen grofweg dezelfde argtunenten tegen het betalen van belasting als die 
in paragraaf 8.2 genoemd werden. Daamaast richt de kritiek zich op het gebrek aan rechten 
van prostituees: "Er zouden wel wat meer rechten mogen komen voor prostituees. Met de 
nieuwe wetswijziging komen er alleen plichten bij." Ook uit men twijfels over het effect van 
de wetswijziging op de mondigheid van prostituees: "Ilc zou willen dat exploitanten minder 
macht lcrijgen over prostituees. lk heb er alleen weinig vertrouwen in dat dit ook werkelijk zal 
veranderen door de wetswijziging." Daamaast wordt betwijfeld of de wetswijziging de 
maatschappelijke, sociale positie van prostituees ook werkelijk zal verbeteren: "Ik vrees dat 
de maatschappij niet toleranter wordt tegen prostituees door zo'n wetswijziging." 

Verbanden tussen kennis/mening inzake wetswijziging, persoonlijke achtergronden en werk-
plekcultuur 
De correlaties tussen het kennisniveau over de wetswijziging en de persoonlijke achtergrond 
van prostituees vertoont hetzelfde beeld als bij het kennisniveau over rechten en plichten van 
prostituees (zie hoofdstuk 8). Naarmate de motieven voor prostitutiewerk positiever zijn 
(.38**) en het werk meer eigen keus is (.29**), is men beter bekend met de wetswijziging. Bij 
de werlchoudingsvariabelen komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Prostituees die het werk 
als hun yak zien weten meer over de wetswijziging (.30**), terwijl prostituees die prostitutie 
als een overlevingsstrategie zien, juist minder weten (.20*). 

Ook de correlaties tussen kennis over de wetswijziging en het welzijn van prostituees laten 
hetzelfde beeld zien. Prostituees met veel stressklachten (.20*) en/of een hoge mate van 
emotionele uitputting (.20*) en prostituees die hun werk zwaar vinden (.25*), weten minder. 
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Tevredenheid over het werk (.30**) en het gevoel van controle over klanten (.30**) 
correleren daarentegen positief met kennis over de wetgeving. Uit deze correlaties blijkt dus 
wederom, dat het vooral de prostituees zijn die zich prettig voelen op hun werkplek die goed 
geInformeerd zijn. Op werkplekken met een meer mensgerichte bedrijfscultuur is het kennis-
niveau dan ook hoger (.38**), terwijl het op werkplekken die meer winstgericht zijn, juist 
lager is (.21*). Ook de mate van ondersteuning door de exploitant hangt samen met een beter 
kennisniveau (.37**). 

Het is opvallend dat de mening over de wetswijziging veel minder duidelijk correleert met 
persoonlijke achtergronden of werkplekcultuur. Wel lijken stress (.22*) en emotionele 
uitputting (.23*) samen te hangen met een negatieve mening over de wetswijziging. Opval-
lend is daarnaast echter is de samenhang met de bereidheid om belasting te betalen (.35**): 
Respondenten die positiever zijn over de wetswijziging, zijn sterker bereid om belasting te 
betalen. Kennelijk juichen sommige respondenten fonnalisering en professionalisering van de 
prostitutie toe, in al zijn aspecten. Uit deze verbanden kan echter ook opgemaakt worden, dat 
de wetswijziging door velen vooral geinterpreteerd wordt als het moment dat er belasting 
betaald moet gaan worden. 

9.2 	Dan ga ik stoppen': verwachte effecten van de wetswijziging op het eigerz werk 

De respondenten is gevraagd wat ze verwachten dat er gaat veranderen in hun werk, na de 
wetswijziging. Een opvallend grote groep (39,2%) verwacht eigenlijk geen effect. Deze groep 
omvat met name prostituees die nu wit werken. Een deel van de zwart werkende prostituees 
denkt echter ook dat er niet zoveel goat veranderen: "De belastingdienst kan nooit de controles 
zo uitvoeren als ze zouden willen. Er zijn zoveel vrouwen en mannen die werken. Die kurmen 
ze nooit allemaal controleren." Ruim een derde van de respondenten (36,1%) geeft aan na de 
wetswijziging te gaan stoppen met hun werk in de prostitutie. Zij noemen de verplichting om 
belasting te betalen en de angst om als prostituee geregistreerd te worden als belangrijkste 
redenen: "Wat mezelf betreft hoop ik dat ik er niet meer mee te maken krijg. Ik wil niet meer 
zo lang werken. Ms ik belasting moet goon betalen, stop ik sowieso." Ook tij dens het veld-
werk werd duidelijk dat een deel van prostituees de wetswijziging, in hun ogen het moment 
dat er belasting betaald moet worden, als einddatum zien van hun prostitutie-carriere. Dit 
werd in een aantal gevallen zelf als reden gegeven om niet aan het onderzoek te willen mee-
werken: "Ik wil tot de wet ingaat zoveel mogelijk werken. Daarna stop ik. Daarom heb ik nu 
geen tijd voor interviews en dergelijke." 

Voor bijna een op de vijf respondenten (18,6%) vormt de wetswijziging de aanleiding om wit 
te gaan werken: "Ik wil na de wetswijziging wit goon werken, omdat ik bang ben dat ik anders 
een aanslag Icrijg." Door wit te werken hopen sommige respondenten ook professioneler te 
gaan werken: "Het wordt don meer een echt beroep voor me denk ik. Nu doe ik wel eens een 
halve dag niks. Dat kan don niet meer. Alles is dan officieel geregeld. Dat is beter denk ik." 
Slechts een kleine groep respondenten (3,2%) geeft aan onder te willen duiken in een ander 
soort prostitutie of in de prostitutie in een ander land. Nog eens 3,1% opteert voor grijs 
werken. 

99 



Er is de respondenten ook gevraagd of ze liever in loondienst of als kleine zelfstandige zouden 
willen werken na de wetsvvijziging. Dat bleek voor veel respondenten een moeilijke vraag. De 
voor- en nadelen van in loondienst of als kleine zelfstandige werken vonden veel responden-
ten moeilijk in te schatten. Sommige respondenten gaven eerst het ene en toen het andere 
antwoord. Uiteindelijk gaf het overgrote deel van de respondenten (68%) de voorkeur aan het 
werken als kleine zelfstandige. Als belangrijkste reden voor deze keuze werd gegeven dat ze 
bang waren dat bij loondienst de exploitant teveel te zeggen zou lcrijgen over hun werk: "Tic 
wil geen gezagsverhouding. Dan zou ik me niet zo vrij voelen. Nu komt er een ldant die ik 
niet wil en dan neem ik hem niet. Ik ben bang dat dat verandert als je in loondienst werkt. Dat 
er dan toch meer druk uitgeoefend wordt." De groep die liever in loondienst wil (20,6%) 
noemt als belangrijkste reden dat ze dan zelf de administratie niet hoeven regelen: "Dan hoef 
je zelf minder dingen te regelen. lk ben niet zo goed in administratie. Bovendien kun je, denk 
ik, gewoon in het ziekenfonds." 

Het is opvallend dat ongeveer de helft van de respondenten (52%) na de wetswijziging de 
voorkeur geeft aan eat `wit' prostitutiebedrijf. Het belangrijkste argument voor deze keuze is 
dat men zwartwerkende bedrijven te onveilig vindt: "In een zwart werkend bedrijf moet je de 
hele tijd bang zijn voor controles. Bovendien kom je bij zwart werkende bedrijven toch in het 
criminele circuit terecht. Daar voel ik me onveilig. Dat wil ik niet." Ook hoopt men in wit 
werkende bedrijven op betere arbeidsomstandigheden. De 23% van de respondenten die liever 
in een zwart werkend bedrijf wil werken, geeft als belangrijkste reden voor deze keuze dat ze 
dan geen belasting hoeven te betalen en/of niet geregistreerd hoeven te worden: "Ik zou Hever 
in een wit bedrijf werken, maar dan moet je geregistreerd worden. Dat Ml ik niet. 1k vind 
belasting betalen niet zo erg, mar ik wil niet dat ze mijn naam weten." 

9.3 	'Waarom maken ze het zellytandig werkende vrouwen zo moeilijk ?': buitenlandse 
prostituees na de wetswijziging. 

In paragraaf 8.1 werd al duidelijk dat buitenlandse prostituees minder weten van hun rechten 
en plichten dan Nederlandse vrouwen. Inzake de wetswijziging geldt dat zo mogelijk nog 
sterker. Tijdens het veldwerk werden interviewers regelmatig bestormd met vragen van 
buitenlandse prostituees over wat er precies ging veranderen, want, zoals eat buitenlandse 
prostituee het uitdrukte: "Je hoort de wildste geruchten over wat er nu weer gaat veranderen. 
Niemand weet hoe het werkelijk zit en ik weet ook niet wie ik moet geloven." In de regio's 
waar actieve controles plaats vinden van de vreemdelingendienst was het vaak moeilijk om 
illegale prostituees te spreken te krijgen. Onder buitenlandse prostituees in de regio's war nog 
geen actieve controle op illegalen plaats vond, was men aanzienlijk meer ontspannen. Er 
heerste onder deze illegale respondenten zelfs een zeker ongeloof over het doorgaan van de 
wetswijziging: "Dat hebben we al zo vaak gehoord. Dat alle illegale prostituees weg moeten. 
Mar ik zit hier nog steeds." Een respondent dacht dat er bovendien teveel andere belangen in 
het spel zijn om illegale prostituees zomaar uit te zetten: "Ik geloof nooit dat ze de illegalen 
gaan wegsturen. De eigenaren verdienen tenslotte aan ons. Die gaan pas wat doen als het echt 
moet, want geld is voor hen het allerbelangrijkste." 

De meeste illegale respondenten gingen ervan uit dat ze na de wetswijziging gewoon door 
konden werken. Een deel was niet op de hoogte van het feit dat ook de gedoogregelingen na 
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de wetswijziging worden afgeschaft. Een exploitant leek zelfs een slaatje te willen slaan uit 
dit gebrek aan kennis. "Als de wet doorgaat, wil ik stoppen met werken en het bedrijf van de 
baas kopen. Dat was zijn idee. Dat gaan we met een aantal collega's doen", vertelt een Oost-
Europese prostituee die elk jaar een aantal maanden komt werken op een toeristenvisum. De 
exploitant die deze koop suggereerde had er echter niet bij verteld dat ze na de wetswijziging 
geen prostituees uit Oost Europa meer konden halen, waardoor het voortbestaan van het 
bedrijf in gevaar zou komen. Ook is het nog maar de vraag of Oost-Europese prostituees die 
hier een bedrijf begirmen daarvoor een verblijfsvergurming zullen krijgen. 

De illegale respondenten zijn geen van alien gelukkig met hun illegale status. Ze benadrukken 
juist graag aan de regels te willen voldoen: "Ik wil graag belasting betalen. Dat vind ik niet 
meer dan normaal als je in een land woont. Maar dat kan niet, want ik ben illegaal." De 
illegale prostituees geven aan dat hun situatie er ook voor zorgt dat ze niet kunnen stoppen 
met hun werk in de prostitutie: "1k heb ook wel naar ander werk gezocht, maar ik heb geen 
papieren, dus dat lukte niet." Het legaliseren van buitenlandse prostituees wordt als de enige 
manier gezien om schijnconstructies te voorkomen: "Het zou veel schijnhuwelijken en de 
verkoop van papieren voorkomen, als ze buitenlandse vrouwen gewoon wit lieten werken." 
Toch geven de illegale respondenten aan zelf niet graag hun toevlucht te zoeken tot illegale 
constructies om in Nederland te kurmen blijven: "Ik wil liever geen geld betalen aan mensen 
die papieren voor je kunnen regelen. Dan blijf ik liever illegaal." Een illegale prostituee zegt 
zich gedwongen te voelen om te gaan trouwen, als ze het land uit zou moeten: "Ik heb al een 
tijd een relatie. Ik wil zelf nog liever een tijd apart blijven wonen zodat we elkaar beter 
kunnen leren kennen, maar als het niet anders kan, dan trouwen we. Want in mijn land daar is 
het geen leven. Dat gaan meer meisjes doen als ze de buitenlandse prostituees emit zetten." 

De buitenlandse prostituees geloven niet dat de nieuwe wetgevin.g vrouwenhandel de wind uit 
de zeilen neemt: "Het maakt alleen de situatie van ons zelfstandig werkende prostituees 
moeilijker. Wij moeten weg. Vrouwenhandelaren kopen gewoon valse paspoorten. Of sturen 
een man met zo'n vrouw naar de politic. Als hij zegt 'dit is mijn vrouw', dan kan ze morgen 
achter het raam gaan zitten." De illegale respondenten waren niet allemaal even bang voor 
uitzettingen: "Er zijn hier wel af en toe deportaties. Nee, daar word ik niet echt zenuwachtig 
van. Ik blijf het gewoon proberen. En als ze me uitzetten, zullen ze me wel naar mijn eigen 
land sturen. Dan kijk ik daar wel weer hoe het verder moet." 

De Nederlandse prostituees lijken minder problemen te hebben met het vertrek van hun 
buitenlandse collega's. Zij zien de buitenlandse prostituees als concurrenten. Buitenlandse 
prostituees doen volgens hun Nederlandse collega's ook meer handelingen voor minder geld: 
"Illegale prostituees doen veel dingen die wij niet vvillen, zoals anaal. Ze moeten we!." 

9.4 	De leegloop van de clubs: de effecten van lokaal beleid dat vooruitloopt op de wets- 
wijziging 

Al voor het ingaan van de wetswijziging is er op lokaal niveau al veel aan het veranderen in 
de regels rond prostitutiebedrijven. Amsterdam liep voorop door al in 1996 te beginnen met 
een systeem van gedoogvergunningen voor prostitutiebecirijven. Gedurende de onderzoekspe-
riode zijn veel meer gemeentes, belastingdiensten en vreemdelingendiensten begonnen hun 
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controles te intensiveren. De beleidsveranderingen vonden plaats op drie terreinen: controles 
op werkruimtes van prostituees, controles op illegalen en minderjarigen en controles op 
belastingbetaling. 

Aan de respondenten is gevraagd of ze iets merkten van toegenomen controles op illegalen en 
op belasting betalen. Een relatief grote groep respondenten (39%) zegt jets te merken van de 
toegenomen controles op buitenlandse prostituees op hun eigen werkplek, namelijk dat deze 
vrouwen aan het verdwijnen zijn. Aan deze groep is gevraagd of ze een idee hebben war ze 
naar toe zijn. Bijna de helft (44,1%) van hen denkt dat de illegale prostituees uitgeweken zijn 
naar andere vormen van prostitutie: "De illegale prostituees werken nu in bars. Ms je die 
verhalen hoort dan ben je blij dat je bier staat en niet bij hen. Het is heel slecht voor hen, veel 
agressie, veel drugs. Het is veel rauwer allemaal." Daamaast worden andere steden en andere 
landen genoemd als uitwijkplek. Een minderheid van deze groep (32,4%) denlct dat de illega-
len terug zijn naar hun herkomstland. 

De verdwijning van illegale prostituees heeft volgens het overgrote deel (59%) van de respon-
denten die zeggen daar iets van te merken, geen direct effect op hun eigen werk. Ruim een 
kwart van deze groep (28,2%) merkt echter dat na het vertrek van de illegale prostituees de 
inkomsten omhoog zijn gegaan: "Nu de illegalen verdwijnen hebben wij meer klanten. De 
klanten die voorheen naar hun gingen, komen nu bij ons, want ze moeten toch hun ei lcwijt." 
Sonunige raamprostituees rapporteren dat de prijzen ornhoog zijn gegaan, nu er veel minder 
(buitenlandse) prostituees werkzaam zijn. 

Het aantal respondenten dat zegt op haar werkplek te merken dat prostituees verdwijnen als 
gevolg van toegenomen belastingcontroles is kleiner dan de groep die jets merkt van gelnten-
siveerd vreemdelingentoezicht. Vermoedelijk is de controle van belastingdiensten tot nu toe 
ook minder intensief dan van de vreemdelingendiensten. Desondanlcs zegt nog een kwart van 
de respondenten (25,7%), dat er op haar werkplek prostituees verdwijnen als gevolg van de 
controles van de belastingdienst. Bijna de helft van deze respondenten (47,6%) denlct dat deze 
prostituees naar een ander soort prostitutie zijn uitgeweken: "lk weet dat sonunige collega's nu 
voor zichzelf werken, met een gsm-etje." Een andere relatief grote groep (38,1%) meldt dat 
deze prostituees gestopt zijn met werken. In mindere mate worden vertrek naar een andere 
plaats (9,5%) of naar een ander land (4,8%) genoemd. 

Ruim drielcwart (78,3%) van de groep respondenten die zegt effecten van de toegenomen 
belastingcontroles waar te nemen, zegt dat deze echter geen invloed hebben op het eigen 
werk, met name als ze al wit waken. Respondenten voor wie het geen invloed heeft op hun 
werk, signaleren die invloed soms wel bij hun collega's; "De Nederlandse prostituees zijn heel 
bang voor de belastingdienst. Veel banger dan wij voor de vreemdelingendienst", merIct een 
illegale prostituee op. Voor de 21,7% van deze groep be1nvloeden de controles hun werk wel 
degelijk: 'Door de toegenomen controles van de belastingdienst ben ik meer gestresst, meer 
op mijn hoede als ik aan het werk ben." Deze onrust heeft CT toe geleid dat 13% van deze 
groep nu van plan is om wit te gaan werken. De overige 8,6% wil stoppen of uitwijken naar 
een minder gecontroleerd prostitutietype. Tevreden over de controles zijn mar weinig res-
pondenten. Er wordt met name geklaagd over de informatievoorziening rond de controles: "Al 
die controles op buitenlandse vrouwen en op belasting hebben alleen maar geleid tot onzeker-
heid en verwarring. Verandering is niet perse slecht, onduidelijkheid we!." 
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10 	Conclusies, aanbevelingen en een vooruitblik op de volgende meting 

10.1 Conclusies 

Hoe is het, aan de vooravond van de opheffing van het bordeelverbod, gesteld met de sociale 
positie en het psychosociaal welzijn van verschillende groepen prostituees in uiteenlopende 
contexten? Dat is de vraag waarop dit rapport een gefundeerd antwoord geeft. Daarbij heeft 
voor ogen gestaan om zowel het welzijn en de sociale positie van prostituees in Nederland als 
groep in kaart te brengen, als na te gaan welke verschillen zich in deze tussen prostituees 
voordoen en waar die verschillen door verklaard kunnen worden. We hebben ons bier beperkt 
tot prostituees in de bedrijfsmatig georganiseerde vormen van prostitutie. Straatprostituees en 
zelfstandige thuiswerksters zijn buiten beschouwing gebleven. 

De sociale positie van prostituees is in deze studie, om te beginnen, opgevat als hun positie 
binnen de bedrijven waar zij werken, zowel ten opzichte van hun exploitanten als ten opzichte 
van hun klanten. Arbeidsomstandigheden, werkplekculturen en de mate waarin zij positieve 
dan wel negatieve ervaringen en evaluaties in relatie tot hun werkplek rapporteren, vormen 
daar de belangrijkste onderdelen van. Sociale positie is, in aanvulling daarop, geoperationali-
seerd als de mate waarin prostituees buiten de werksfeer te maken hebben met stigma en 
negatieve sociale reacties, zowel in individuele contacten als bij instanties. De mate waarin 
prostituees een dubbelleven leiden vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het psychoso-
ciaal welzijn van prostituees is in deze studie geoperationaliseerd in een aantal variabelen, 
waaronder werk-gerelateerde lichamelijke klachten, stressklachten, burnout en alcohol- en 
druggebruik. 

Bovengenoemde aspecten zijn in kaart gebracht met behulp van semi-gestructureerde inter-
views met honderd-en-vijf prostituees in verschillende werksoorten en in uiteenlopende delen 
van het land. Met betrekking tot de representativiteit van de onderzoeksgroep kan, om te 
begirmen, met zekerheid gezegd worden, dat migrantenprostituees ondervertegenwoordigd 
zijn. Wellicht zijn ook jongere vrouwen (en mannen) ondervertegenwoordigd. Verder is 
gebleken, dat prostituees die onder dwang of andere moeilijke omstandigheden werken, 
minder dan anderen bereid zijn gevonden tot een interview. Ook prostituees uit de `slechtere' 
prostitutiebedrijven zijn vermoedelijk onder-gerepresenteerd. Daamaast is in paragraaf 5.4 
gesignaleerd, dat een deel van de respondenten de neiging heeft om hun eigen situatie positie-
ver voor te stellen dan deze is. Dit is (deels) te verklaren door de illegaliteit van de prostitutie-
branche, waardoor er geen traditie is inzake reflectie op arbeidsomstandigheden en werkne-
mersbelangen of de formalisering van arbeidsovereenkomsten. Bij het ontbreken hiervan, 
hebben prostituees, tot nu toe, veelal geleerd hun situatie te accepteren zoals hij is. Het 
minimaliseren van negatieve aspecten en het geven van een positieve(re) voorstelling van 
zaken, zijn hierbij belangrijke psychologische coping-mechanismen. Dit gegeven maakt, 
samen met de beperkte representativiteit van de onderzoeksgroep, dat de uitkomsten van deze 
studie, zoals hieronder puntsgewijs samengevat, de feitelijke situatie in de totale prostitutie-
sector in Nederland geflatteerd weergeven. 

Motieven 
Slechts een kwart van de respondenten heeft, bij aanvang van hun prostitutie-carriere, uit 
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overwegend positieve motieven voor de prostitutie gekozen. Prostitutie lijkt voor de meeste 
beginnende prostituees vooral een overlevingsstrategie bij financidle problemen of een 
'keuze' onder dwang van derden. Dit gegeven is verontrustend, ook omdat het, zo zal verder-
op blijken, met prostituees die werken uit nood aanmerkelijk minder goed gaat dan met 
prostituees die om positieve redenen voor het werk gekozen hebben. Jongere prostituees en 
niet-Nederlandse prostituees noemen minder positieve motieven bij aanvang dan anderen. 

Er zijn aanwijzingen, dat prostituees op steeds jongere leeftijd met prostitutiewerk beginnen. 
In deze steekproef is eon op de vijf respondenten als minderjarige in de prostitutie begonnen. 
Vooral onder jonge prostituees en onder vrouwen die (ook) relatiefjong met prostitutiewerk 
zijn begonnen, speelt dwang door pooiervriendjes (in recente publicaties ook wel aangeduid 
als goverboys') een belangrijke rol in hun 'keuze' voor de prostitutie. Hun sociale positie 
lijkt, ook nadat ze hun pooiervriendjes hebben afgeschud, zwalcker clan die van prostituees die 
niet onder dwang begormen zijn. 

Ms de motieven bij aanvang van het prostitutiewerk negatief waren, zijn ze dat vaak oak op 
dit moment nog. Desondanks noemt de helft van de respondenten voor nu wel positieve 
motieven om prostitutiewerk te doen. Een op de vijf respondenten noemt op dit moment nog 
steeds overwegend negatieve motieven. Bij jongere en bij niet-Nederlandse prostituees zijn 
ook de huidige motieven minder positief dan bij de anderen. 

Werkhouding 
Er zijn drie houdingen t.o.v. het prostitutiewerk onderscheiden, waarin prostitutie, respectie-
velijk, voomamelijk als vak, als overlevingsstrategie of als 'lifestyle' opgevat wordt door de 
respondent. De prostituees die prostitutie als hun vak zien, blijken op verschillende terreinen 
een betere sociale positie te hebben en oak hun psychosociaal welzijn is hoger. Zij hebben 
vaker bewust en am positieve redenen voor het werk in de prostitutie gekozen. Dit in tegen-
stelling tot de groep voor wie prostitutie vooral een overlevingsstrategie is. Zij staan lcwets-
baar in de prostitutie, omdat ze gericht zijn op snel, veel geld verdienen en daarbij vaak 
weinig rekening houden met zichzelf. Het welzijn en de sociale positie van de derde groep 
prostituees, voor wie hun werk een onderdeel is van hun lifestyle, komen minder duidelijk uit 
de vett Het lijkt hen niet slecht te gaan. Zij zijn de part-timers onder de prostituees, voor wie 
de prostitutie leuk is `voor erbij'. In deze steekproef zijn de professionele en de lifestyle 
werlchouding relatief sterk vertegenwoordigd en de groep die prostitutie vooral als een overle-
vingsstrategie opvat, minder sterk. Niet-Nederlandse prostituees behoren relatief vaak tot die 
laatste groep. 

Werkplekculturen 
Er zijn drie werkplekculturen onderscheiden: een `mensgerichte', een `winstgerichte' en een 
Informele'. In bedrijven met een sterk winstgerichte bedrijfscultuur gaat geld verdienen 
boven de belangen van prostituees. Er werken meer kwetsbare groepen, zoals illegale, minder-
jarige of onder dwang werkende prostituees. Er is meer sprake van negatieve omgangsvor-
men, zoals pesten, en er wordt meer geweld ervaren. Degenen die in een winstgerichte be-
drijfscultuur werken, hebben een relatief zwaldce sociale positie en een laag psychosociaal 
welzijn. 

In de bedrijven met een mensgerichte cultuur werken juist meer prostituees die de prostitutie 
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als hun vak zien en om positieve redenen in de prostitutie zitten. Er is meer sociale steun en er 
wordt minder gepest. De prostituees die daar werken, rapporteren op alle vlakken een hoger 
welzijn en een betere sociale positie. 

De bedrijven met een informele werkplekcultuur zitten ergens tussen de mensgerichte en 
winstgerichte werkplekcultuur in. Hoewel de prostituees die er werken het onderling best 
prettig hebben en relatief tevreden zijn over hun werkplek, is er weinig formed l geregeld. De 
samenhang met het welzijn en de sociale positie van prostituees, is hier minder duidelijk dan 
bij de andere twee typen werkplekculturen. 

In deze steekproef zijn de mensgerichte en de informele bedrijfscultuur relatief sterk vertegen-
woordigd. Dit is, gezien de selectieve respons, vermoedelijk geen goede afspiegeling van de 
situatie in de gehele prostitutiebranche. In het totaal van prostitutiebedrijven in Nederland zal 
het aantal bedrijven met een sterk winstgerichte werkplekcultuur wellicht groter zijn dan het 
aantal bedrijven met een meer mensgerichte werkplekcultuur. 

Arbeidsomstandigheden 
In hoofdstuk vijf wordt duidelijk dat de meeste respondenten, en met hen waarschijnlijk het 
grootste groot deel van de prostituees, niet gewend zijn om te reflecteren op hun werkomstan-
digheden. Het kost de meeste respondenten moeite om te bedenken wat er wel en niet goed is 
aan hun werkplek. Ze hebben soms de neiging om de situatie positiever voor te stellen dan 
deze is. Dit gebeurt mede onder druk van het adagium dat je tepaalde zaken er in de prostitu-
tie nu eenmaal maar bij moet nemen'. 

De meest basale arbeidsomstandigheden, zoals warm/koud stromend water en ventilatie, zijn 
in de meeste bedrijven waar de respondenten werken wel geregeld, dit mede onder druk van 
gemeentelijke verordeningen. Op andere punten laten de arbeidsomstandigheden echter vaak 
te wensen over. Gratis condoomverstrekking, een goed beleid inzake soa-controle en adequate 
veiligheidsmaatregelen, zijn lang niet overal gegeven. Naarmate de werkplekcultuur meer 
mensgericht is, zijn de arbeidsomstandigheden op belangrijke fronten beter. 

Het v6Orkomen van geweld is een aspect van de arbeidsomstandigheden, dat uitermate 
bedreigend is voor de sociale positie en het welzijn van prostituees. Alhoewel prostituees 
geweld niet snel als zodanig benoemen, rapporteert bijna een kwart van de respondenten zelf 
slachtoffer te zijn geweest van een of andere vonn van geweld in het afgelopen jaar. Bijna de 
helft van de respondenten heeft geweld tegen collega's meegemaakt in het afgelopen jaar. 
Slechts een kwart van degenen die geweld ervaren hebben, heeft daarvan aangifte gedaan bij 
de politic. 

Er worden meer geweldervaringen gerapporteerd door prostituees naarmate het bedrijf waar 
zij werken een sterker winstgerichte cultuur kent en juist minder naarmate de werkplekcultuur 
sterker mensgericht is. De raamprostitutie lijkt het gewelddadigst. Daar maken vooral de 
jonge pooiers de situatie buitengewoon onveilig. Naast pooiergeweld is ook het geweld van 
klanten verontrustend hoog. Jongere prostituees en prostituees die de prostitutie sterk als 
overlevingsstrategie zien, rapporteren meer geweld. Niet-Nederlandse prostituees rapporteren 
niet meer ervaringen met geweld, maar voelen zich wel onveiliger op de werkplek. 
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Werkbelasting 
Vier op de tien respondenten ervaren het werk als (zeer) zwaar. Meer dan de helft vindt het 
werk psychisch belastend. Het steeds moeten bewaken van de eigen grenzen en het noodzake-
lijke toneelspel in het contact met klanten worden vooral genoemd als belastende aspecten. 
Daamaast zijn de werkweken vaak lang: ruim een derde van de gethtenriewde prostituees 
werkt meer dan veertig uur per week. Jongere en niet-Nederlandse prostituees werken meer 
uren per week dan anderen. 

In een mensgerichte werkplekcultuur wordt het werk als minder zwaar ervaren; men werIct 
daar ook minder uren. Een winstgerichte cultuur is daarentegen geassocieerd met een als 
zwaarder ervaren belasting. Hoe positiever de prostituee in haar werk staat, hoe minder zwaar 
men het werk vindt. 

Gezagsverhoudingen 
In de meeste prostitutiebedrijven is de regelgeving (nog) niet geformaliseerd en vaak zelfs vrij 
onduidelijk. Desondanks rapporteren vier op de tien respondenten, dat er in hun bedrijf 
straffen en/of sancties gehanteerd worden als er aan bepaalde (veelal ongeschreven) regels 
geen gehoor wordt gegeven. Deze sancties zijn veelal financieel van aard, zoals het opleggen 
van boetes of het intrekken van garantieloon. Ook in de raamprostitutie kan, in weerwil van 
frequent gehoorde opvattingen, wel degelijk op een dergelijke manier sprake zijn van gezags-
verhoudingen tussen prostituees en exploitanten. 

Sollicitatieprocedures vinden binnen prostitutiebedrijven nauwelijks plaats. Het hangt vaak 
van goedwillende individuen binnen het bedrijf af of de nieuwe prostituee enige begeleiding 
wordt geboden. Slechts een kleine groep respondenten in deze steekproef kreeg te maken met 
ongewenste vormen van sollicitatieprocedures, zoals het seksueel uittesten van nieuwe 
prostithees. 

Ruim de helft van de respondenten ervaart de exploitant, beheerder of gastvrouw waar zij 
direct mee te maken hebben als ondersteunend. In een lcrappe helft van de gevallen betrof het 
bier een vrouw. Vrouwelijke direct gezaghebbenden worden jets sterker als ondersteunend 
ervaren clan marmelijke. In mensgerichte werlcplekculturen worden exploitanten als meer 
ondersteunend ervaren en zijn respondenten tevredener over hun relatie met hem of haar. 

In het contact met de klant is het in principe en idealiter de prostituee die gezaghebbend is. De 
meeste respondenten geven aan een grote mate van controle over hun ldanten te ervaren. De 
mate van control° hangt in belangrijke mate samen met achtergronden en motieven van de 
prostituee. Prostituees voor wie het werk een overlevingstrategie is, staan vaak zwakker 
tegenover klanten, al was het maar omdat ze het geld zo nodig hebben. Jongere en niet-
Nederlandse prostituees ervaren minder controle over klanten. De mate van ondersteuning op 
de werkplek is echter ook van groot belang. In bedrijven met een mensgerichte werkplekcul-
tuur wordt bij vervelende klanten veelal de kant van de prostituee gekozen. In een dergelijke 
context ervaren prostituees ook meer controle in hun contact met klanten. 

Stigma 
Het maatschappelijk stigma op prostitutie, blijkt een belangrijke belemmering voor zowel het 
welzijn als voor de sociale positie van prostituees. Zowel respondenten die hun prostihitie- 
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werk als vak zien, als prostituees voor wie het werk een overlevingsstrategie is, worden door 
dit stigma belemmerd in hun sociale leven. Het bekend worden van prostitutiewerkzaamheden 
levert in de prive-sfeer nog regelmatig pesterijen op. Jets meer dan de helft van de responden-
ten rapporteert pesterijen in het prive-leven in het afgelopen jaar. Dit leidt er toe dat vrijwel 
alle respondenten er voor kiezen om hun werlczaamheden op zijn minst voor een deel van hun 
omgeving verborgen te houden. Ben op de vijf respondenten vertelt, buiten hun partner, zelfs 
aan niemand wat voor werk zij doen. Professioneel georienteerde prostituees zijn relatief open 
over hun werkzaamheden. 

Druggebruik 
Ongeveer tweederde van de respondenten in deze steekproef gebruikt nooit drugs op het werk. 
Een derde gebruikt wel (eens) drugs, waaronder cocaine en kahneringsmiddelen. Druggebruik 
blijkt sterk samen te hangen met negatieve motieven om voor prostitutiewerk te kiezen. Het 
alcoholgebruik op de werkplek is veel omvangrijker. Meer clan een derde van de respondenten 
nuttigt regelmatig zoveel alcohol op de werkplek dat ze aangeschoten raken. Het drinken om 
geld te verdienen in clubs draagt hier in sterke mate aan bij. Jongeren gebruiken meer alcohol. 
Alcohol- en druggebruik verminderen de controle over klanten en dus de veiligheid van 
prostituees. 

Beroepsklachten, stressklachten en burnout 
Ongeveer vijf op de zes respondenten rapporteert last te hebben gehad van (mogelijk) 
beroeps-gerelateerde lichamelijke klachten in het afgelopen jaar. Vooral rugklachten en pijn 
in de onderbuik worden relatief vaak genoemd. Driekwart rapporteert stressklachten. Ook de 
gerniddelde scores op emotionele uitputting en depersonalisatie, beide aspecten van burnout, 
zijn hoog in vergelijking met andere beroepsgroepen. Dit contrasteert opvallend met de mate 
waarin respondenten zeggen tevreden te zijn met hun werk en werkplekken. Kennelijk is de 
rechtstreekse vraag naar specifieke klachten minder clan die naar algehele tevredenheid over 
hun werkplelcken onderhevig aan de al eerder gesignaleerde defensiviteit van prostituees, waar 
het de (negatieve) evaluatie van hun omstandigheden betreft. Negatieve motieven om het 
werk te doen en een overlevings-georienteerde werkhouding hangen sterk samen met stress en 
uitputting. Werkzaam zijn in een mensgerichte werkplekcultuur is geassocieerd met mildere 
(en een winstgerichte cultuur juist met emstiger) scores op deze maten. 

Kennis van rechten en plichten 
Slechts 12% van de respondenten wist alle correcte antwoorden in een eenvoudige kennisquiz 
over hun rechten en plichten. De behoefte aan meer infonnatie is groot. Informatie over de 
rechten en plichten van prostituees is slechts na moeizaam zoeken te verkrijgen en is ook clan 
nog verre van eenduidig. De belangrijkste bron van infonnatie over rechten en plichten wordt 
gevormd door de media. Professioneel ingestelde prostituees en prostituees in de sterker 
mensgerichte bedrijven zijn beter geinformeerd, buitenlandse en overlevings-georienteerde 
prostituees juist minder. 

Contacten met instanties 
De relatie tussen officiele instanties en prostituees blijkt, in het algemeen, vooral gebaseerd op 
wederzijds wantrouwen. Onduidelijke regelgeving en regionale verschillen in regelgeving 
werken dit wantrouwen in de hand. Vooral op het gebied van belastingafdracht is er grote 
onduidelijkheid. Het vraagt veel van het doorzettingsvermogen van prostituees om hun werk 
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'wit' te regelen. Deze onduidelijkheid werkt misbmik door derden in de hand. Door geruchten 
in het prostitutiemilieu en door het ontbreken van een aparte en actieve informatievoorziening 
voor prostituees, zijn veel prostituees athankelijk van de informatie door exploitanten. Een 
deel van de exploitanten lijkt de administratie van prostituees naar zich toe te trekken. Dit 
verknoopt de belangen van prostituees verder met die van exploitanten. Len deel van de 
exploitanten blijkt hier misbruik van te maken. Len ander deel van de exploitanten bemoei-
llikt het belasting betalen van prostituees, bijvoorbeeld omdat ze geen bonnen voor de raam-
huur willen verstrekken. Naast een goede informatie Ilikt bovenal een goede werkomgeving 
van belang om het wit werken van prostituees te bevorderen. Prostituees die onder moeilijke 
omstandigheden hun brood moeten verdienen, zijn, zo blijkt, minder geneigd om belasting te 
betalen. 

Het blijkt dat het voor prostituees niet eenvoudig is om hun zaken goed te regelen. Prostituees 
die open zijn over hun werk, blijken ook door officiate instanties nog geregeld gediscrimi-
neerd te worden. Len groot deel van de angst van prostituees ten opzichte van registratie, 
komt bier uit voort. Veel prostituees kiezen er dan ook voor hun problemen zelf, informeel of 
in prive-kring op te lossen in plaats van via instanties. 

De wetswijziging 
Rond de wetswijziging heerst een zelfde soort onduidelijkheid. Ook bier zijn prostituees 
afhankelijk van de media, collega's en exploitanten als bronnen van informatie. Ruirn een 
derde van de respondenten is niet goed op de hoogte van zelfs ook maar de simpelste princi-
pes van de wetswijziging. Veel prostituees beschouwen de wetswijziging als het moment 
waarop er belasting betaald moet gaan worden. Over andere effecten van de wetswijziging 
bestaat nog nauwelijks gefundeerd inzicht onder prostituees. De wetswijziging wordt door 
prostituees in ieder geval nauwelijks ervaren als ter eigen bescherming. 

Con cluderend 
Zowel de sociale positie als het psychosociaal welzijn van een aantal kwetsbare groepen 
prostituees, the onder dwang of onder druk van schulden en dergelijke aan het werk zijn, 
blijkt weinig positief. Daamaast is er een groep prostituees die bewust en om positieve 
redenen voor de prostitutie hebben gekozen. Met deze groep gaat het, mits ze op `goede' 
werkplekken werken, relatief goed. Qua werkplekcultuur en arbeidsomstandigheden springen 
de raam- en de clubprostitutie er op verschillende punten negatief uit, terwlil de kleinere 
prive-huizen op veel punten juist positief scoren. In bedrijven waar rekening gehouden wordt 
met de belangen van prostituees, gaat het met de prostituees ook veel beter. 

Wat betreft de sociale acceptatie van prostituees zijn er helaas veel minder verschillen tussen 
prostituees onderling. Op dat gebied ondervinden vrijwel alle prostituees problemen. Ook op 
het gebied van wet- en regelgeving bestaat er voor alle prostituees nog een problematische, 
want zeer onduidelijke situatie. 

10.2 Aanbevelingen 

Cultuuromslag binnen prostitutiebedryven 
Omdat juist de cultuur op de werkplek zo belangrijk is voor het welzijn van prostituees vereist 
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de verbetering van de positie van prostituees in de eerste plaats een cultuuromslag bit/men 
prostitutiebedrijven. Prostituees hebben baat bij een werkplekcultuur waarin prostituees 
serieus genomen worden en problemen open besproken kunnen worden. Exploitanten zouden 
een belangrijke rol ktumen spelen in het bewerkstelligen van deze cultuuromslag. Er is 
behoefte aan een formeel aanspreekpunt binnen bedrijven waar een prostituee terecht kan met 
klachten en problemen. 

Klachtenstructuur en externe belangenbehartiging 
Naast deze veranderingen van binnen uit is het, zeker in deze eerste fase van decriminalisering 
van prostitutiebedrijven, van belang dat er ook extern plekken komen waar prostituees terecht 
kunnen met klachten en waar er ook echt jets met deze klachten wordt gedaan. De stedelijke 
modelverordeningen zouden daarin kurmen voorzien. Medewerkers op deze aanspreelcpunten, 
of deze nou binnen de reguliere hulpverlening, vakbeweging of bijvoorbeeld vanuit de Rode 
Draad georganiseerd worden, zullen niet kunnen volstaan met het wachten op klachten. Zij 
zullen actief naar prostitutiebedrijven en prostituees toe moeten stappen om hun bestaan 
kenbaar te maken en de cultuur van 'clat hoort er nou eenmaal bij' te doorbreken. Een cultuur-
omslag kan niet uitsluitend aan de branche zelf overgelaten worden; begeleiding en sanctione-
ring van buitenaf zijn noodzakelijk. Deze meldpunten zullen mogelijkheden moeten hebben 
om misstanden binnen prostitutiebedrijven ook daadwerkelijk aan te pakken. 

Stimuleren van reflectie op arbeidsomstandigheden 
Binnen de meeste prostitutiebedrijven wordt weinig gepraat over de situatie op de wericvloer. 
Om de reflectie over de werkplek en de arbeidsomstandigheden te verbeteren, is het van 
belang dat prostituees voorbeelden aangereikt krijgen over hoe het ook kan of zou moeten 
gaan in een prostitutiebedrijf. Door prostituees via bijvoorbeeld een folder meer te vertellen 
over hoe het er in een prostitutiebedrijf aan toe zou kunnen of moeten gaan, kan wellicht de 
reflectie op en de discussie over de situatie op de werkplek verbeterd worden. 

Regelgeving op papier 
Prostitutiebedrijven zouden, meer dan nu, de regelgeving birmen het bedrijf op papier moeten 
zetten. Ook is het in een gezonde prostitutiesector van belang, dat de sollicitatieprocedures 
geformaliseerd worden en beginnende prostituees enige vorm van begeleiding geboden wordt. 
Ongewenste vormen van sollicitatieprocedures, zoals het seksueel testen van prostituees, 
zouden moeten verdwijnen. 

Gedragscode voor exploitanten 
Daarnaast zou het wenselijk zijn dat exploitanten een gedragscode opstellen over hoe een 
exploitant zich ten opzichte van prostituees zou moeten opstellen. Daarin zou onder andere 
vermeld kmmen worden dat een exploitant met respect met prostituees dient om te gun en dat 
seksueel contact tussen exploitant en prostituee uit den boze is. Een andere aanbeveling in 
zo'n gedragscode zou kunnen zijn dat een exploitant altijd alleen zaken doet met de prostituee 
zelf en nooit met een pooier of een andere bemiddelaar. Via zo'n gedragscode kan ook onder 
exploitanten de discussie gestimuleerd worden over hoe het wel en niet hoort birmen een 
prostitutiebedrijf. 

Bestrijding pooiergeweld 
Ook bij de bestrijding van geweld is interventie van buitenaf dringend noodzakelijk. Het is 
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van het grootste belang dat er, actiever clan voorheen, opgetreden wordt tegen de groep jonge 
pooiers die met name jonge prostituees terroriseert. Gezien de grote mobiliteit van zowel de 
pooiers als de meisj es die voor hen werken, zal meer samenwerldng tussen politieregio's 
noodzalcelijk zijn. Omdat het moeilijk blijkt om meisje aangifte te laten doen, zal ook actief 
recherchewerk noodzakelijk zijn om dit financieel aantrekkelijke alternatief voor deze groep 
jonge criminelen minder aantrekkelijk te maken. 

Veroordeling en bestrijding klantgeweld 
Om het geweld door klanten tegen te gaan, is het van belang dat zowel de houding van een 
deel van de exploitanten als van een deel van de politieambtenaren verandert. Exploitanten 
moeten geweld en bedreigingen tegen prostituees altijd serieus nemen. Er zou altijd opgetre-
den moeten worden tegen gewelddadige klanten, ook al kost dit het bedrijf bezoekers. De 
politic van haar kant moet een aangifte van een prostituee serieus nemen. Aileen zo kan ook 
richting klanten een signaal gegeven worden dat bedreiging van en geweld tegen prostituees 
een serieus misdrijf is. 

Opzetten van informatievoorziening en voorlichting aan prostituees 
Zowel rond de wetswijziging als rond het betalen van belasting is speciaal voor prostituees 
toegesneden informatie, op papier en via veldwerkers, dringend noodzakelijk. Een maatschap-
pij die prostitutie wil decriminaliseren, kan zich tegenover prostituees alleen maar geloof-
waardig maken wanneer zij ook de moeite neemt om prostituees die veranderingen uit te 
leggen. Waar dit met andere wetswijzigingen gedegen gebeurt, blijfl het in het geval van de 
prostitutiewetswijziging opvallend achter. Op dit moment wordt deze informatievoorziening 
overgelaten aan de prostitutiesubcultuur en dat is een onwenselijke ontwikkeling. Een organi-
satie als de Rode Draad zou, zeker in deze fase van overgang, een belangrijke functie lcunnen 
vervullen in het actief verschaffen van heldere informatie over de wetswijziging. Zij zal 
hiervoor wel meer ondersteuning nodig hebben. 

Verbeteren toegang reguliere diensten en hulpverlening 
Om de centrale rol van het prostitutiemilieu in de informatievoorziening te doorbreken en 
prostitutie meer te integreren in de rest van de maatschappij, zal ook de toegang tot de regulie-
re diensten en algemene hulpverlening verbeterd moeten worden. Hiervoor zouden trainingen 
georganiseerd kunnen worden voor laagdrempelige voorzieningen, zoals de sociaal raadslie-
den, over het omgaan met en de heersende vooroordelen over prostituees. Daaniaast zou 
ingegaan moeten worden op de specifieke problemen waar prostituees mee te maken krijgen. 
Deze instellingen zouden zich daarnaast ook actief op prostituees moeten richten, door 
bijvoorbeeld informatiemateriaal te verspreiden in prostitutiebedrijven of via veldwerkers. 

Landelijke richtlijnen belastingdienst 
Daarnaast zou het de duidelijkheid zeer ten goede komen als de belastingdienst er in slaagt 
om landelijke richtlijnen vast te stellen rond de belastingafdracht van prostituees. Nu zijn 
prostituees te afhankelijk van individuele belastinginspecteurs. Daarbij zou de belastingdienst 
er goed aan doen in conflicten met exploitanten die geen of alleen onjuiste gegevens op papier 
willen zetten rond kamerhuur of afdrachtpercentage, in eerste instantie de zij de van de prosti-
thee te kiezen. 
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Verbeteren administratieve ondersteuning 
De tendens van exploitanten om de administratie naar zich toe te trekken zou ontmoedigd 
moeten worden door goede informatie hierover aan prostituees. Zo zouden prostitutieorgani-
saties lijsten kurmen aanleggen van betrouwbare boekhouders. Ook zou er enige mate van 
controle moeten komen op de bemiddelingsbureau's en boekhouders die zich specialiseren in 
prostitutie. Aangezien de meeste prostituees niet goed weten hoe de zaken geregeld zouden 
moeten worden, is extern toezicht of op zijn minst het kritisch volgen van deze bureautjes van 
het grootste belang om misbruik voor te zijn. 

Positieve beeldvorming 
Voor de professionalisering van de prostitutie is het noodzakelijk, dat de subcultuur waarbin-
nen de prostitutie zich afspeelt en die prostitutie het liefst in een schemerzone ziet opereren, 
opengebroken wordt. Dit zal alleen lukken als prostituees zich in de rest van de sarnenleving 
geaccepteerd weten. Dat betekent dat er ook aan de beeldvortning over prostituees nog veel te 
verbeteren valt. De pers zou daar een bijdrage aan kunnen leveren door zich, voorafgaand aan 
het brengen van nieuws over prostituees, beter te informeren, minder de sensatie te zoeken en 
niet voortdurend in de vertrouwde, maar voor prostituees buitengewoon vermoeiende stereo-
typen te vervallen. 

10.3 Vooruitblik op de volgende meting 

Het is de bedoeling, dat zich, als gevolg van de wetswijziging (en andere maatschappelijke 
ontwikkelingen), positieve veranderingen voordoen in de sociale positie en het psychosociaal 
welzijn van prostituees. Om de effecten van de wetswijziging op dit front te monitoren, zal er 
over een aantal jaar opnieuw een studie als deze moeten plaatsvinden. Informatie over sociale 
positie en welzijn van prostituees en de (mogelijke) veranderingen daaromtrent zal dan 
verkregen moeten worden van een groep prostituees uit een groep bedrijven, die zoveel als 
mogelijk dezelfde zijn als in deze studie, of daar althans goed mee vergelijkbaar. 

In zijn algemeenheid is het wenselijk, dat (toekomstige peilingen uitwijzen dat) het psychoso-
ciaal welzijn en de zeggenschap van prostituees over hun werk toenemen en de emst van de 
geweldervaringen en ander onwenselijk gedrag op de werkplek alsook de negatieve ervaring-
en in het prive-leven ten gevolge van het prostitutiewerk afnemen. 

Het is van belang om, in een volgende meting, te kijken of er iets veranderd is voor de ver-
schillende groepen prostituees en in de verschillende type bedrijven. Er zal bekeken moeten 
worden wat er gebeurt met min.derjarige en illegale prostituees, die onder de nieuwe wet niet 
meer mogen werken. Ook zou de situatie van andere kwetsbare groepen, die ongetwijfeld niet 
zomaar uit de prostitutie zullen verdwijnen, bekeken moeten worden. Zo is het van belang om 
in de gaten te houden of de tendens dat jongere prostituees ook op jongere leeftijd begirmen 
met werken onder dwang van pooiervriendjes, zich doorzet. Door het aanbevolen voortva-
rend(er) aanpakken van pooiers, zou de groep onder dwang werkende prostituees, feitelijk 
moeten verkleinen. Het zou wenselijk zijn dat het aantal prostituees dat prostitutie als een vak 
beschouvvt (in het decriminaliseringsproces van de prostitutie toch een belangrijke doelstel-
ling) en voor vvie de prostitutie ook in eerste instantie een positieve keuze is, toe gaat nemen. 
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Aangezien mobiliteit zo'n duidelijke maat blijkt voor ontevredenheid en voor minder positie-
ve motieven om in de prostitutie te staan, is het van belang am bij een volgende meting te 
ldjken welke groepen meer van werkplek veranderen dan anderen. Zowel illegale prostituees, 
als gedwongen prostituees, als prostituees die geen belasting willen betalen zouden door de 
toegenomen controles mobieler kunnen worden. Gekeken moet worden of dit daadwerkelijk 
gaat gebeuren en welke consequenties dat heeft voor het welzijn van deze groepen. 

Toename van het aantal bedrijven met een mensgerichte werkplekcultuur zou een wenselijke 
ontwikkeling zijn met de daaraan gekoppelde toename in formele steun door exploitanten. 
Ook zal gekeken moeten worden of, en zo ja, op welke terreinen, bedrijven met een meer 
winstgerichte werkplekcultuur onder invloed van de wetswijziging in hun beleid mensgerich-
ter warden. Van exploitanten mag verwacht worden dat zij in toenemende mate ondersteu-
nend zijn voor de prostituees die voor hen werken, zonder zich met hun klantkeuze te bemoei-
en. Daarbij moet ook gekeken worden of er op dit punt positieve veranderingen te bespeuren 
zijn in de minder goede bedrijven. De positie van prostituees ten opzichte van bun klanten zou 
(verder) moeten versterken. Toename van het aantal mondige prostitutes die onderling 
afspraken maken over welke handelingen er wel en niet verricht warden, zou daarvan een 
belangrijk aspect zijn. Ondersteuning vanuit het bedrijf is daarbij onontbeerlijk. 

De professionalisering van de prostitutiebranche zou tot gevolg moeten hebben, dat het aantal 
bedrijven dat haar regelgeving duidelijk op papier zet toeneemt. Nu al krijgen raambordeel-
verhuurders in toenemende mate een rol als poortwachter opgelegd door lokale overheden. Zij 
worden verantwoordelijk gesteld voor het voorkOmen dat illegale en minderjarige prostituees 
birmen bun bedrijf werlczaam zijn. De verwachting is dat in de komende jaren besloten 
prostitutiebedrijven in veel gemeentes ook deze taak zullen krijgen. Onder die omstandighe-
den is een formalisering van de tot nu toe hoofdzakelijk ongeschreven regelgeving in prosti-
tutiebedrijven uitermate wenselijk. 

Tenslotte is het van belang am te lcijken of prostituees in de toekomst beter geinformeerd zijn 
over bun rechten en plichten en of zij hun informatie, meer dan nu het geval is, zullen halen 
uit bronnen buiten het prostitutiemilieu. Daartoe is zaak dat deze altematieve bronnen ook 
gecreeerd en toegankelijk gemaalct worden. Oak zal gekeken moeten warden of meer prostitu-
ees dan nu bun prostitutiewerk officieel, dus wit, regelen en of de problemen die zij dsarbij 
ondervinden, minder geworden zijn. 

De voorgenomen vergelijldng van de huidige met de toekomstige situatie op basis van infor-
matie van prostituees vraagt om uiterste zorgv -uldigheid. Het is mogelijk dat er bij de geplande 
volgende studie toegang verkregen kan worden tot een meer representatieve en gevarieerde 
groep prostituees, die wellicht ook meer dan de huidige respondenten in staat dan wel geneigd 
zijn de negatieve aspecten van bun situatie onder woorden te brengen. Op zich zou dat een 
glmstige ontwikkeling zijn, gezien de wenselijkheid van openheid over en reflectie op situa-
ties en omstandigheden in de prostitutiebranche. Het stelt een onderzoeker echter oak voor 
problemen waar het gaat om de interpretatie van de bevindingen. Weerspiegelt een eventueel 
geconstateerde toename in de lcritiek op de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld, een ver-
slechtering van die arbeidsomstandigheden of juist een toename van reflectie daarop en 
daarmee van de mondigheid van prostituees? Bij de interpretatie van toekomstige onderzoeks-
bevindingen zullen dergelijke vragen systematisch en zorgvuldig gesteld moeten worden. 
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Deze en andere problemen bij de uitvoering van evaluatie- en monitorstudies, doen echter niet 
af aan de noodzaak om beleid te evalueren. Wij hopen dan ook in de toekomst in staat gesteld 
te worden herhalingsmetingen uit te voeren. En we hopen daarbij, uiteraard, te zijner tijd 
gefundeerd te kunnen betogen, dat de prostitutiewetswijziging van 2000 een positief effect 
heeft gehad op de sociale positie en het psychosociaal welzijn van prostituees. 
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