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In ons werk kijken we altijd 
verder. Cliënten die te maken 
hebben met seksuele, arbeids- of 
criminele uitbuiting komen daar 
vaak niet open en eerlijk voor uit. Uit 
schaamte of angst verzwijgen ze dat. 
Er komen heel wat vaardigheden en 
technieken bij kijken om uitbuiting 
aan het licht te brengen. Het is 
belangrijk dat iedereen signalen leert 
herkennen, niet weg kijkt en actie 
onderneemt. In de Week tegen 
Mensenhandel spraken en debat-
teerden we daar met zorgprofessio-
nals, gemeenten en andere betrok-
kenen over. 

Kijk verder geldt ook voor 
bankmedewerkers,  
hypotheekverstrekkers en 
verzekeraars. Door ingewik-
kelde regelgeving en het stigma op 
sekswerk is het voor sekswerkers 
vaak lastig om een bankrekening te 
openen, een hypotheek of verzeke-
ring aan te vragen of zorg te ontvan-
gen. Sekswerk Alliantie Destigmati-
sering (SWAD) wil de beeldvorming 
over sekswerk veranderen. SHOP 
ontwikkelt een training voor banken 
om hen bewust te maken van het 
effect dat het stigma heeft op seks-
werkers. 

Kijk verder, door de  
toegang van sekswerkers 
tot instanties te verbeteren. 
Vandaag, 17 december 2021, is de 
internationale dag tegen geweld 
tegen sekswerkers. Op deze dag 
gaat de Klachtenbalie voor sekswer-
kers live van Soa Aids Nederland. Bij 
de Klachtenbalie op sekswerk.info 
kunnen sekswerkers terecht met al 
hun vragen en klachten. Problemen 
met instanties kunnen ze daar ook 
aankaarten. Terugkerende proble-
men geeft de Klachtenbalie door 
aan de desbetreffende organisatie. 

Kijk 
   verder!

Kijk verder! Durf in gesprek 
met elkaar te gaan en seks-
werk als een volwaardig en 
gelijkwaardig beroep te 
zien. Creëer voldoende veilige 
werkplekken voor vrouwen, mannen 
en transpersonen, inclusief sekswer-
kers die nu onvergund werken. 
Alleen dan ontstaat een gezonde 
sector waar transparantie, veiligheid 
en diversiteit mogelijk is. 

In deze uitgave kijken we terug op  
10 jaar Spot46. Op alle behaalde 
resultaten, projecten en onderzoeken 
gericht op het verbeteren van de 
positie van sekswerkers. Spot46 zelf 
kijkt verder, net als SHOP, naar de 
doelen en ambities voor 2022. 

Laten we verder kijken dan wat we 
aan de buitenkant zien. Oordeel niet 
te snel, blijf gezond en heb oog voor 
elkaar. Fijne feestdagen. 

Maria Scali, 
directeur SHOP
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SHOP ALS EXPERTISECENTRUM

SHARE!
4x 

kennisdelen
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Studenten van 
Leidse Hogeschool 

Bij kunstproject BEMIN in 2017 
werden bezoekers geconfronteerd 
met alle (voor)oordelen over seks-
werk. Studenten van Hogeschool 
Leiden organiseerden tijdens 
BEMIN een Lagerhuisdebat. Met 
het thema destigmatiseren van 
sekswerk gingen honoursstuden-
ten van Hogeschool Leiden aan de 
slag. Ze maakten onder andere het 
filmpje: wie is de sekswerker? En 
in een quiz ontdekten deelnemers 
hoeveel hun werk op dat van een 
sekswerker lijkt. Verder legden de 
studenten stellingen voor aan voor-
bijgangers en winkelend publiek en 
werkten zij mee aan een gastcol-
lege over seksualiteit en sekswerk. 
Aan hbo-studenten social work met 
het profiel jeugd gaf SHOP een 
gastles over mensenhandel.

Studenten van  
De Haagse Hogeschool 

Veel studenten voeren bij SHOP een 
onderzoek of project uit. Studenten 
van de master Social Work aan De 
Haagse Hogeschool deden bijvoor-
beeld onderzoek naar de inclusiviteit 
van sekswerk. Ook deden Haagse 
studenten onderzoek naar het uitstap-
programma voor sekswerkers, ofwel 
de Decentrale Uitkering Uitstappro-
gramma’s Prostituees (DUUP). Aanko-
mend sociaal juridische dienstverle-
ners bogen zich over de vraag hoe we 
sekswerkers beter kunnen bereiken. Al 
deze onderzoeken zijn waardevol voor 
SHOP en leerzaam voor de studenten.

HBO-stage

Toke Bouwens zit in het derde jaar 
van de hbo-studie Social Work aan 
Hogeschool Leiden en loopt stage bij 
SHOP. ‘Bij het team maatschappelijk 
werk van SHOP is elke dag anders. 
Mijn stagebegeleidster Eline d’Ailly 
neemt me overal mee naar toe. Indien 
mogelijk zit ik bij cliëntengesprekken 
en overleggen, schrijf ik mee met 
intakes, maak ik rapportageverslagen 
en ga ik mee op veldwerk langs de 
raamstraten. Soms mag ik mee op 
huisbezoek. Ook volg ik bij SHOP 
trainingen. Mijn stage sluit goed 
aan op mijn studie. Het team voelt 
als een warm bad en de hulp- en 
adviesvragen zijn heel interessant. 
Elke week bespreek ik met Eline of ik 
ergens tegenaanloop en hoe het staat 
met mijn leerdoelen. Bij SHOP staat de 
cliënt centraal. Het is mooi te zien dat 
dit als een rode draad door alles loopt 
wat SHOP doet. De hulpverlening is 
écht op maat gemaakt en ingevuld 
naar de wensen van de cliënt.’

Erkend leerbedrijf

Sinds 1 juli is SHOP een erkend 
leerbedrijf. ‘Enthousiaste mbo- 
studenten kunnen sindsdien bij 
ons stagelopen’, zegt Peter Kroes, 
HR-adviseur van SHOP. Samen- 
werkingsorganisatie Beroeps- 
onderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
stelde vast dat SHOP de onder-
steuning en begeleiding biedt die 
mbo-studenten nodig hebben. 
‘Stagiaires zijn belangrijk voor ons, 
omdat we met een specifieke 
doelgroep werken. We willen 
jongeren en aankomende werk- 
nemers bewust maken van de 
complexe problematiek waarmee 
wij dagelijks te maken hebben.  
Bij SHOP gaan studenten de 
diepte in, leren ze hun verwach-
tingspatroon bij te stellen en meer 
inzichten te ontwikkelen. Achter 
wat ze aan de buitenkant zien, gaat 
zoveel meer schuil. Bij SHOP zijn 
alle cliënten welkom. Stagiaires die 
dat accepteren en zijn opgewassen 
tegen de problematiek, kunnen bij 
SHOP ervaring opdoen.’ SBB toetst 
elk jaar of SHOP aan de eisen en 
voorwaarden van erkend leerbe-
drijf voldoet.
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https://www.youtube.com/watch?v=Kad0d2Fy0CY&t=5s


Kijk niet weg 
voor  
mensenhandel

De Gemeente Den Haag 
wil mensenhandel samen 
aanpakken en stoppen. 
In de Haagse Week tegen 
Mensenhandel, van  
10 tot en met 15 oktober, 
waren overal in de stad 
activiteiten om hiervoor 
aandacht te vragen. Van 
virtual reality belevenissen 
voor bewoners, webinars 
voor zorgprofessionals 
tot een rondetafelgesprek 
voor jongeren. Met als doel 
Den Haag uitbuitingsvrij 
maken.
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HAAGSE WEEK TEGEN MENSENHANDEL

 e vele activiteiten in de stad en 
online trokken veel bezoekers. SHOP 
speelde die week als kennis- en 
expertisecentrum een belangrijke 

rol in de voorbereiding en uitvoering. 
Zo trad Sarah Kreuze, zorgcoördinator 

mensenhandel bij SHOP, onder andere op 
als spreker.  

‘Mensenhandel in Nederland komt in verschillende sectoren 
voor. Denk aan arbeidsuitbuiting in de glas-en tuinbouw 
en horeca, criminele uitbuiting op school, in de wijk of via 
social media en seksuele uitbuiting in de raamstraten of bij 
iemand thuis. Het is vaak een verborgen vorm van geweld 
en lastig te signaleren. Slachtoffers van mensenhandel 
raken hun vrijheid kwijt en hebben bescherming nodig.’ 

Stad zonder uitbuiting
De Gemeente Den Haag wil een stad zijn zonder uit-
buiting. De gemeente wil mensenhandel voorkomen, 
beter signaleren en melden, maar ook slachtoffers hulp 
en ondersteuning bieden en samenwerken met zorg- 
en veiligheidspartners. Sarah vertelt over de Week tegen 
Mensenhandel, die bol stond van de activiteiten. 

‘GGD Haaglanden gaf in deze webinar uitleg over  
mensenhandel. Wat is het? Hoe vang je signalen op? 
Waar kun je terecht voor hulp? Veel zorgprofessionals 
namen hieraan deel. Zij vinden het vaak lastig om  
mensenhandel te herkennen en weten niet goed wat  
te doen. Bij een vermoeden van misbruik kunnen zij 
overleggen met SHOP. In ernstige situaties kunnen 
zij de meldcode volgen en contact opnemen met het 
AVIM.’

Meldcode
‘Veel beroepskrachten zijn bekend met de meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meld-
code is ook toe te passen bij mensenhandel. Iets wat 
helaas weinig gebeurt. Tijdens de webinar benadrukten 
we hoe belangrijk dat is. Bij een vermoeden van mensen-
handel, ben je verplicht om de meldcode te gebruiken. 
Zo stel je snel vast of je je vermoeden moet melden bij 
Veilig Thuis.’ 

Pub quiz
‘Tijdens de webinar konden de deelnemers online vragen 
stellen, die we via de chat beantwoorden. De GGD hield 
ook een soort pub quiz. Op de vraag “hoeveel procent 
van de slachtoffers van mensenhandel zien een professi-
onal?” luidde het antwoord 88 procent. Veel deelnemers 
dachten dat dit percentage veel lager was. Blijkbaar is er 
onvoldoende kennis om mensenhandel te signaleren. 
Daar is zeker terrein te winnen.’

Webinar Mensenhandel
DOOR GGD HAAGLANDEN
SPREKERS SHOP EN AVIM
DEELNEMERS 277 

Wat is mensenhandel en 
hoe herken je het? 
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HAAGSE WEEK TEGEN MENSENHANDEL

Criminele uitbuiting  
onder jongeren is vaak 
onzichtbaar

‘Tijdens het rondetafelgesprek over 
criminele uitbuiting onder jongeren 
zaten we aan tafel met de Gemeente 
Den Haag, het Openbaar Ministerie, 
AVIM, de nationaal rapporteur Herman 
Bolhaar en de jongerenambassadeur 
van het Centrum tegen Kindermishan-
deling en Mensenhandel (CKM). We 
bespraken dit onderwerp vanuit al 
deze verschillende invalshoeken.’ 

Chatten helpt
‘We hielden onderzoek en praktijk 
naast elkaar. Zo blijkt uit onderzoekcij-
fers dat criminele uitbuiting begint 
online en op school. Docenten signale-
ren dat en uiten hun zorgen, maar 
weten niet hoe ze jongeren hierover 
het beste kunnen aanspreken. Crimi-
nele uitbuiting is vaak onzichtbaar. Het 
is belangrijk dat docenten, ouders en 
hulpverleners tijdig signalen oppikken 

en weten waar ze terecht kunnen voor 
hulp. SHOP heeft vorig jaar met het JIP 
en FIER een chat opgezet voor jongeren: 
chattenhelpt.nl. Iets wat de nationaal 
rapporteur enorm toejuicht. We  
maken stappen, maar er moet nog  
veel gebeuren.’

Inleven in de leefwereld van 
jongeren
‘Deelnemers stelden online hun vragen 
aan de personen aan tafel. Veel vragen 
gingen over: hoe bereik je jongeren, hoe 
verplaats je je in hun denkwereld en 
cultuur en wat speelt en leeft er onder 
hen? Bij jongeren spelen status, respect 
en geld een belangrijke rol. Ze willen bij 
een groep horen en verlinken elkaar 
niet. Zorgprofessionals moeten onbe-
vooroordeeld handelen en verder kijken 
dan iemands strafblad. Jongeren voelen 
of hulp oprecht is of niet. Is er sprake 
van dwang, dan spelen angst en 
schaamte vaak een rol. Als professional 
prik je daardoorheen.’ 

Rondetafelgesprek 
ONDERWERP CRIMINELE UITBUITING VAN  
HAAGSE JONGEREN
SPREKERS NATIONAAL RAPPORTEUR, HET OM, 
AVIM, CKM EN DE JONGERENAMBASSADEUR
DEELNEMERS 70

‘SHOP is vóór  
sekswerk en tégen 
mensenhandel.  
Seksuele uitbuiting  
is geen sekswerk’

Hoe is het om gedwongen  
te werken?

‘De Week tegen Mensenhandel ging 
bij de 24uursopvang van SHOP van 
start. Wethouder Zorg, Jeugd en  
Volksgezondheid, Kavita Parbhudayal, 
opende daar officieel de week. Door 
een speciaal door SHOP ontwikkelde 
VR-bril kon zij zelf ervaren hoe het is 
om gedwongen te werken in de seks-
branche. In de strijd tegen mensen-
handel is het belangrijk om deze  
verborgen vorm van geweld zichtbaar 
te maken. SHOP is voor sekswerk en 
tegen mensenhandel. Seksuele uit- 
buiting is geen sekswerk.’

Zelf ervaren
‘Op verschillende plekken in Den Haag 
konden inwoners en winkelend publiek 
ervaren hoe het is om seksueel te 
worden uitgebuit. Door hun mobiele 
telefoon in onze kartonnen brillen te 

WETHOUDER KAVITA PARBHUDAYAL OP 
BEZOEK BIJ SHOP TIJDENS DE OPENING 
VAN DE WEEK TEGEN MENSENHANDEL 
DEN HAAG
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HAAGSE WEEK TEGEN MENSENHANDEL

 

plaatsen, kregen ze een inkijkje in het leven van een 
slachtoffer van mensenhandel. In het verhaal zaten 
signalen van uitbuiting verstopt, die de kijkers 
konden zoeken. Denk aan het gebruik van drugs, 
het niet beheren van hun eigen geld en seks zonder 
condoom. 

VR-experience
‘Behalve op het Plein, het Binnenhof en in de Passage 
spraken we ook met studenten bij De Haagse Hoge-
school. Veel mensen reageerden heftig of kregen 
kippenvel bij het zien en horen van het verhaal over 
uitbuiting of werden kwaad op de klant en de pooier. 
Het beeld, dat vooral vrouwen uit het buitenland te 
maken krijgen met seksuele uitbuiting, klopt niet. De 
meeste slachtoffers zijn van Nederlandse afkomst. 
Deze VR-experience over seksuele uitbuiting maakt 
deel uit van een drieluik. De andere ervaringen gaan 
over criminele- en arbeidsuitbuiting.’ 

Seksuele uitbuiting ervaren 
door een VR-bril 
ONDERWERP VIRTUELE ERVARING
WAAR DE HAAGSE HOGESCHOOL, HET BINNENHOF,  
HET PLEIN, DE PASSAGE
DEELNEMERS 30

SCAN DE QR-CODE EN  
STAP BINNEN IN DE WERELD 
VAN EEN SLACHTOFFER  
VAN MENSENHANDEL. 

Aandacht voor veilig en 
gezond werken
‘Samen met de GGD en het 
Centrum voor Seksuele Gezondheid 
gingen we naar de raamstraten in 
Den Haag om sekswerkers, klanten 
en uitbaters voorlichting te geven 
over veilig en gezond werken. 
We deelden flyers uit en gaven aan 
waar zij terecht kunnen voor hulp 
en vragen. Ook boden we 
sekswerkers en klanten de 
mogelijkheid om zich te laten 
testen op soa’s, waaraan flink 
gehoor is gegeven.’

Klantenactie 
ONDERWERP VOORLICHTING OVER 
VEILIG EN GEZOND WERKEN EN 
SOA-TESTS VOOR SEKSWERKERS  
EN KLANTEN 
WAAR GELEENSTRAAT EN 
DOUBLETSTRAAT
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STAPPENPLAN

<<

FASE 1 > AANMELDING

 FASE 2 > INTAKE 

 FASE 3 > ORIËNTATIE

 FASE 4 > UITVOER

 FASE 5 > NAZORG

MAATSCHAPPELIJK WERK

Route
Wie is daar 

intern mee bezig? Wat? Hoe?

MAATSCHAPPELIJK WERK JE HEBT EEN INTAKEGESPREK  
MET 2 MAATSCHAPPELIJK 

WERKERS

WAT VOOR IDEEËN HEB JE?

SHOP zet zich in voor een duurzame uitstap! 

JOBHUNTER

JOBHUNTER SAMEN MET 
MAATSCHAPPELIJK WERKER  

JE KRIJGT EEN VASTE 
MAATSCHAPPELIJK WERKER

DE JOBHUNTER HOUDT 
CONTACT EN MONITORT OF HET 

ALLEMAAL GOED GAAT

JE WILT STOPPEN 
MET SEKSWERK 

UITZOEKEN WAT WIL JE? WERK, SCHOOL,
VRIJWILLIGERSWERK EN/OF

EVT UITKERING AANVRAGEN

ACTIES OP ANDER WERK

CV OPSTELLEN
SOLLICITEREN

TRAININGEN VOLGEN 
(SOVA/NEDERLANDSE LES/
EMPOWERMENTTRAINING)

ARBEIDSMARKT VERKENNEN
BEROEPSKEUZETEST

Dé route voor een carrièreswitch

NIEUW WERK
ANDERE DAGBESTEDING

 OF SCHOOL 

De aanmelding 
gaat soms direct,  

maar ook via veldwerk, 
Spot46 of 

een externe partij

DUUP-traject 

DECENTRALE 
UITKERING 

UITSTAPPROGRAMMA’S 
PROSTITUEES

DUUP-traject 

DECENTRALE 
UITKERING 

UITSTAPPROGRAMMA’S 
PROSTITUEES

BEL 070 361 47 47 OF
KOM LANGS OP 

HERENGRACHT 20

JE OVERWEEGT 
EEN CARRIÈRESWITCH
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Je bent begonnen bij de opvang van 
SHOP. Hoe was dat?
‘Na mijn studie Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening startte ik bij SHOP als 
opvangmedewerker. Het voelde direct 
als een warm nest en een mooie leer-
school. Er ging een wereld voor mij 
open. Ik wist weinig over sekswerk.  
De problematiek en trauma’s van de 
vrouwen die we opvingen waren hef-
tig. Gelukkig werd ik goed begeleid. In 
die tijd leerde ik initiatief te tonen en 
door te zetten. Zo werd ik steeds zelf-
verzekerder.’ 

Waarom de switch naar Haags 
Welzijn?
‘Ik merk dat ik de Aziatische doelgroep, 
die weinig zichtbaar is, wil helpen. Bij 
Haags Welzijn kan ik mijn horizon 
verbreden. Haags Welzijn richtte zich 
bij de start acht jaar geleden op de 
Chinese gemeenschap. Onze cliënten 
zijn daarom hoofdzakelijk Chinees, 
maar we willen iedereen met een 
Aziatische afkomst helpen.  
Zij hebben onze specifieke aanpak  
ook nodig. De komende periode  
willen we onze naamsbekendheid 
vergroten en ervoor zorgen dat 
alle Aziaten ons weten te vinden.’ 

‘Mijn Filipijnse 
achtergrond  
is een voordeel’
DE VAN NATURE RUSTIGE DAMA-JOY VOSHOL WEET WAT ZE 
WIL. BIJ HAAGS WELZIJN WIL ZE IEDEREEN MET EEN AZIATISCHE 
AFKOMST HELPEN. DE FILIPIJNSE LAAT OVERAL HAAR GEZICHT 
ZIEN EN ZET ZICH IN OM DE NAAMSBEKENDHEID VAN HAAGS 
WELZIJN ONDER AZIATEN TE VERGROTEN. 
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Door mijn  
eigen opvoeding 
behandel ik 
anderen altijd 
met respect’

Hoe bereik je hen?
‘Ik ga op onderzoek uit en laat overal 
mijn gezicht zien. Een uitnodiging voor 
een evenement sla ik niet af. Ik heb 
contact met organisaties en spreek ook 
mijn eigen netwerk aan. Voor veel cultu-
ren is de kerk belangrijk, net als social 
media. Zo kom ik steeds een stap ver-
der. Het beeld van Aziaten dat ze timide 
en onderdanig zijn, klopt niet. Hun 
houding heeft te maken met respect. 
Zo benader ik hen dus ook. Toch blijft 
het spannend hoe ik het beste contact 
maak en zorg dat ze mijn uitgestoken 
hand accepteren.’ 

Klopt het dat er twee spreekuren zijn?
‘Ja, zeker. Sekswerk is in veel Aziatische 
culturen een taboe. We voeren daarom 
sinds kort aparte spreekuren. Aziaten 
kunnen bij de Chinese Brug terecht met 
vragen of problemen over onder meer 
arbeidsuitbuiting, huisvesting, belas-

tingzaken en mensenhandel. Bij SHOP 
is een spreekuur speciaal voor Aziati-
sche (ex)sekswerkers.’ 

Wat is jouw toegevoegde waarde?
‘Mijn Filipijnse achtergrond is een voor-
deel. Ik ben van nature rustig. Zo bena-
der ik anderen ook. Ik voel aan wat je 
wel of niet zegt, ben niet opdringerig 
en altijd beleefd en vriendelijk. Verder 
toon ik oprecht interesse in anderen en 
geef ik niet snel op. Door mijn eigen 
opvoeding behandel ik anderen altijd 
met respect.’ 

Wat wil je bereiken?
‘Het uitbreiden van de Aziatische groep 
kost tijd. De komst van een extra 
spreekuur is al geweldig. Bij Haags 
Welzijn willen we iedereen met een 
Aziatische achtergrond advies, hulp of 
informatie geven. We moeten hun 
vertrouwen winnen en het wantrou-
wen doorbreken.’   

 Ga naar www.haian.nl

 Spreekuren zijn wekelijks op:
-  Woensdag van 10 tot 14 uur bij de Chinese  

Brug voor vragen over onder meer arbeids- 
uitbuiting, huisvesting, inkomsten, belasting 
zaken en mensenhandel.

-  Maandag van 10 tot  12 uur bij Spot46 voor 
Aziaten met seks gerelateerde vragen. 
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15-09-2021   16:12

Spot46 bestaat tien jaar.  
Bij het informatie- en 
adviescentrum van SHOP 
ga je langs voor deskundig 
of juridisch advies over 
sekswerk, een soa-test of 
lucht je je hart bij een kopje 
koffie. Alles is erop gericht 
om het stigma op sekswerk 
weg te nemen. Er is veel 
bereikt; te veel om op te 
noemen. In SHOP in Beeld 
daarom een overzicht van 
de belangrijkste projecten, 
onderzoeken en resultaten. 
Bekijk ook het complete
overzicht. Op naar de 
volgende tien jaar! 

Gezond en veilig 
werken in 
de seksbranche
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Opening Spot46
Voormalig burgemeester van Den Haag, 
Jozias van Aartsen, opent op 22 september 
2011 Spot46. Doel: de positie van seks- 
werkers verbeteren en het stigma dat op 
sekswerk rust weg nemen. Sekswerkers  
in de regio Haaglanden krijgen bij Spot46 
gratis informatie en advies over (gezond en 
veilig) werken in de seksbranche. Daarmee 
spelen ze in op de ontwikkelingen en 
behoeften van sekswerkers.

Verkening behoefte sekswerkers 
Spot46 voert meerdere verkenningen  
uit naar de behoeften van sekswerkers, 
onder andere van de Hongaarse, Spaanse, 
Chinese, Thaise, Roemeense en trans- 
gender sekswerkers.

Samenwerking Centrum Seksuele 
Gezondheid
Start van de samenwerking met de GGD, 
later Centrum Seksuele Gezondheid.  
We organiseren jaarlijks klantenacties en 
de Week van het condoom en gaan op 
soa-outreach naar de raamstraten. Klanten 
en sekswerkers kunnen zich in de raam-
straten laten testen.

2011

2012

Beautydag
Vijf jaar lang organiseert Spot46 ‘de 
beautydag’: een moment van ontspanning 
en ontmoetingen voor en door seks-
werkers. Er zijn onder andere een kapper, 
masseuse, visagiste en verkoper van 
tweedehandskleding aanwezig. Sinds 
2018 is de beautydag bij de 24-uurs-
opvang van SHOP.

Taalcursus MP3
Buitenlandse sekswerkers worden in 
Nederland zelfstandiger en zelfredzamer 
als ze de taal beheersen. We hebben 
daarom een Nederlandse taalcursus op 
maat ontwikkeld op mp3-spelers. Ze zijn er 
in het Hongaars, Spaans, Bulgaars en 
Roemeens.

Sticker minimumprijs
Samen met sekswerkers en exploitanten 
hebben we stickers ontwikkeld, zodat 
klanten van raamsekswerkers zonder 
onderhandelen een eerlijke prijs betalen 
voor veilige seks. 

Folder drugsgebruik en sekswerk
Samen met Mainline en Soa Aids Neder-
land brengen we de folder ‘Getting High’ 
uit. De folder is speciaal voor sekswerkers 
en gaat over drugs, de effecten op seks-
werk en het beperken van de risico’s. 

Spreekuur boekhouder
Veel bezoekers van Spot46 zijn zzp’ers  
en moeten aangifte omzetbelasting doen.  
Dat is een enorme klus als je de taal  
niet goed beheerst. Om die reden helpt 
onze boekhouder sekswerkers met hun 
belastingaangifte. Het spreekuur van de 
boekhouder is het meest bezocht. 

Nederlandse les
Taal aan Zee start met het verzorgen 
van Nederlandse taallessen op maat. De 
lessen zijn laagdrempelig en onge-
dwongen. Sekswerkers oefenen zo met 
Nederlands spreken, luisteren, schrijven 
en lezen. 

Expertmeeting Spot46
We organiseren een landelijke expert-
meeting over hulpverlening aan sekswer-
kers. Door dit evenement staan we op de 
kaart als dé plek waar je terecht kunt 
voor informatie en advies over seks-
werk(ers).

Terugkeerproject  
Hongaarse sekswerkers  
Bij dit project kijken we naar de  
mogelijkheden van een duurzame 
terugkeer van Hongaarse sekswerkers 
naar eigen land.

2013

2014

2015

2016
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Bemin interactieve kunstervaring 
Een kijkje nemen achter de gordijnen van 
sekswerkers: kunstproject BEMIN maakt dat 
mogelijk. De verhalen van sekswerkers 
komen er tot leven en bezoekers worden 
geconfronteerd met alle (voor)oordelen 
over sekswerk. Ook is er een uitgebreid 
publieksprogramma met lezingen, panel- 
discussies en een Lagerhuisdebat. BEMIN 
krijgt in 2018 de Gouden Caleidoscoop van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Debat ‘intimiteit op recept’
Sekszorg voor mensen met een beperking 
is in Nederland niet altijd goed geregeld. 
Spot46 organiseert daarom een debat in 
het Humanity House in Den Haag. Sekswer-
kers, klanten, seksuologen, bemiddelings- 
bureaus, hulp- en dienstverlenende organi-
saties en de gemeente gaan hierover met 
elkaar in gesprek en er ontstaan diversen 
initiatieven.

Verkenning Uitstapprogramma  
‘Verandering op Maat’  is een verkenning 
van het uitstapprogramma van SHOP. In dit 
programma ondersteunen we sekswerkers 
die een andere beroepskeuze willen maken.

Verkenning niet vergunde 
sector Deze verkenning geeft een 
beeld van sekswerkers die niet-vergund 
werken, bijvoorbeeld als zelfstandige 
escort of via thuisontvangst. Wat zijn 
hun beweegredenen, werkomstandig-
heden, wensen, behoeften en erva-
ringen? Met die inzichten kunnen we 
deze groep sekswerkers beter bereiken, 
helpen en adviseren.

Spreekuur TNN
We starten met een maandelijkse 
spreekuur van Transgender Netwerk 
Nederland (TNN) voor transgender 
sekswerkers die hulp en advies willen. 
Bijvoorbeeld bij de verandering van 
gender en naam in hun paspoort, de 
zoektocht naar ander werk, vragen over 
transitie of hormoongebruik, discrimi-
natie of een andere genderspecifieke 
vraag.

HumansinTheRedLight 
TheHague 
Alledaagse verhalen van sekswerkers 
delen we een jaar lang op #humans-
intheredlight_thehague. Geïnteres-
seerden volgen daar de persoonlijke 
verhalen van sekswerkers en anderen 
die zich in ‘the red light’ van Den Haag 
bevinden. Volgers herkennen zich in 
deze verhalen, waardoor ze hun 
eventuele vooroordelen over seks-
werk(ers) kunnen bijstellen.

2017

2018

Filmpje studenten Hogeschool Leiden
Veel studenten voeren bij ons een onderzoek of 
project uit. Honoursstudenten van de Hogeschool 
Leiden willen mensen bewust maken van het 
stigma rondom sekswerkers. In een filmpje 
stellen zij mensen met verschillende beroepen 
dezelfde vragen. Aan de kijker de vraag wie de 
sekswerker is. Het filmpje had een groot bereik.

Onderzoek rode lichten, waar de 
sporen elkaar kruisen 
We doen onderzoek naar de sociale positie en 
werkruimte van raamsekswerkers in Den Haag.  
Dit onderzoek ‘Rode lichten, waar de sporen 
elkaar kruisen’ is uitgevoerd in opdracht van de 
Gemeente Den Haag.

Online veldwerk tijdens corona  
Tijdens de lockdown bleef Spot46 sekswerkers 
bereiken en informeren. Er werden animatie- 
filmpjes gemaakt over de bereikbaarheid van 
SHOP en Spot46 tijdens corona of over de rechten 
van sekswerkers als zij geweld ervaren van klanten. 
Deze informatieve animatiefilmpjes zijn er in 
verschillende talen en zijn een enorm succes!

Corona-vaccinatie
GGD Haaglanden en Spot46 houden een eenma-
lige actie. Sekswerkers kunnen zich vrijwillig laten 
vaccineren tegen corona met het Janssen-vaccin. 
Aanmelden via de website van de overheid is  
niet nodig. Sekswerkers kunnen direct contact 
opnemen met SHOP. De opkomst is groot.

2019

2021

2020
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Speerpunten 
voor 2022
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een tijd om 
terug te blikken, maar zeker ook om vooruit te 
kijken. Welke plannen en ambities heeft SHOP 
voor 2022? Behalve doelen voor onze twee 
domeinen sekswerk en mensenhandel, hebben 
we ook interne ambities.

Het bereik vergroten van  
transpersonen en mannelijke 
sekswerkers 
Denk onder andere aan het inten- 
siveren van het veldwerk in het 
onvergunde circuit, het organiseren 
van een ontmoetingsplek en het 
oprichten van een klankbordgroep. 

MENSENHANDEL 

Slachtoffers samenhangende  
hulp en ondersteuning bieden
We willen een basisaanpak van 
mensenhandel ontwikkelen in alle 
regio’s. Denk aan het verbeteren 
van de signalen door (nieuwe) groe-
pen professionals, het ontwikkelen 
van nieuw voorlichtingsmateriaal, 
het maatschappelijk bewustzijn 
vergroten en het verbeteren van 
adequate opvang en ondersteuning. 
Speciale aandacht gaat uit naar 
Aziaten. 

Meer zicht op de aard en omvang 
van het probleem krijgen
We gaan een aanpak ontwikkelen 
die onder meer de bewustwording 
rond arbeidsuitbuiting bevordert en 
slachtoffers de weg wijst naar het 
terugvorderen van loon. 

Slachtofferschap voorkómen
We willen slachtofferschap voor- 
kómen met preventieprojecten 
gericht op jongeren en criminele 

SEKSWERK 
Positieverbetering sekswerkers 
en destigmatisering sekswerk
Het programma van SeksWerk 
Alliantie Destigmatisering (SWAD) 
sluit aan bij de ambitie van de 
gemeente om het stigma tegen 
te gaan. SHOP zit in de coördina-
tiegroep van de alliantie, waaraan 
22 organisaties deelnemen. We 
zijn verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van een deel van het 
programma dat vijf jaar duurt. 

Sekswerk moderniseren 
Zorgen dat er voldoende veilige 
werkplekken zijn voor vrouwen, 
mannen en transpersonen, inclu-
sief sekswerkers die nu onvergund 
werken. 

Verbeteren van de Wet 
regulering Sekswerk 
We gaan de ontwikkeling rond de 
Wet regulering Sekswerk monito-
ren en zetten ons actief in om de 
huidige tekst te verbeteren. Ook 
zoeken we naar alternatieven om 
het beroep sekswerk te ‘normalise-
ren’ zodat sekswerkers gezond, 
veilig en binnen goede arbeidsom-
standigheden kunnen werken. 

Ontwikkelingen en trends in 
sekswerk monitoren 
We gaan de ontwikkelingen en 
trends in de seksbranche in kaart 
brengen. Denk aan de coronacrisis, 
technologische ontwikkelingen en 
politieke en morele veranderingen. 

uitbuiting, zoals boefje.nu van 
SHOP Jeugd. We willen de 
samenleving bewustmaken van 
de verschillende vormen van 
mensenhandel en komen onder 
meer met een podcast en VR- 
experience.

Samenwerking en signalering 
van meldingen in alle regio’s 
verbeteren
We ondersteunen de gemeenten 
in de regio Hollands Midden bij 
het in kaart brengen van hun 
aanbod en de lacunes daarin. We 
werken mee aan het herijken van 
het handelingsperspectief en de 
meldroute bij Gemeente Den 
Haag en de Regio Haaglanden. 
We blijven informatie en kennis 
over het onderwerp delen en 
onze voorlichtingen en trainingen 
voor de risicogroepen en partners 
verbeteren. 

INTERN
Onze primaire en secundaire 
processen zijn de afgelopen jaren 
verbeterd. De methodiek is 
beschreven, het functieloon-
gebouw is vastgesteld en een 
deel van de huisvestingsproble-
men is opgelost. Ook zijn de 
financiële administratie en 
salarisadministratie geautomati-
seerd. Deze professionalisering-
slag zetten we de komende jaren 
door. 
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Signalen
opvangen
van
mensenhandel

Mensenhandel is seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting.  
Deze column van Annemiek Kroes gaat over seksuele uitbuiting. 
Annemiek is Ketenregisseur Mensenhandel Eenheid Den Haag 
Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid. Bij SHOP 
kunnen slachtoffers van mensenhandel rekenen op advies en hulp. 

In het voorjaar van 2022 start SHOP  
met een podcast over sekswerk 
en mensenhandel. In SHOPcast 

behandelen we de meest uiteenlopende 
onderwerpen en thema’s en gaan 

we het debat niet uit de weg.

Houd voor meer informatie onze  
social mediakanalen in de gaten. 

SHOP

cast
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        elukkig heeft onze politiek seksuele 
uitbuiting en andere vormen van 
mensenhandel, hoog op de agenda 
staan. Zo zijn er afspraken gemaakt in het 

Interbestuurlijk Programma en is er een 
landelijk programma ‘samen tegen 
mensenhandel’. Ook bij de politie-eenheid 

Den Haag slaan alle burgemeesters hun 
handen ineen om hier wat tegen te doen. Zo ben ik 
aangesteld als ketenregisseur mensenhandel om het 
landelijk programma te implementeren in de regio. Er 
zijn regionale overlegtafels met bestuurders, 
opsporingsbedrijven en zorgpartijen. En er ligt een 
handreiking voor gemeenten voor een sluitende aanpak. 
Al deze overleggen, al deze uren, al deze stapels 
papier: toch ziet Melissa nog steeds minimaal  
10 klanten per dag. 
We noemen mensenhandel een ‘haaldelict’. Ondanks alle 
goede bedoelingen hebben we Melissa nog niet 
opgemerkt, terwijl we haar wel zijn tegengekomen. Ze is 
in het ziekenhuis geweest met brandwonden. Ze heeft 
meerdere soa-testen laten doen. Ze heeft schulden en zit 
soms aan de bar te wachten op een klant, terwijl 
onvermoede gasten naast haar een drankje drinken. 
De intocht van Sinterklaas, het vuurwerkverbod 
met oud en nieuw en de coronacrisis slokken onze 
tijd en aandacht op, maar we moeten Melissa niet 
vergeten. 
Daarom zijn al deze stapels papier, al die overleggen  
en al die uren belangrijk. Alleen al als daardoor één extra 
iemand weet wat mensenhandel is. Dat diegene die 
naast het ziekenhuisbed van Melissa staat, op de soa-poli 
werkt, als deurwaarder aan haar deur komt of achter de 
bar haar een drankje geeft, ziet wat er aan  
de hand is en haar over SHOP kan vertellen.

Annemiek  Kroes

Melissa wordt seksueel uitgebuit. 

Dit gebeurt 
in hotels, 
in garageboxen, 
in rijtjeswoningen 
en achterin bestelbusjes 
in de nieuwbouwwijk 
om de hoek.
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Naast het reguliere werk  
zet SHOP zich in voor diverse 
projecten, die gericht zijn op 
het verbeteren van de positie 
van (ex)sekswerkers en 
slachtoffers van mensen-
handel. In dit magazine 
brengen we SWAD in beeld.
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STIGMA OP SEKSWERK 
TEGENGAAN

Sekswerk Alliantie Destigma-
tisering (SWAD) is afgelopen 
zomer opgericht en bestaat uit 
22 sekswerkersorganisaties, 
zorginstellingen, maatschappe-
lijke organisaties, gemeenten en 
andere gelijkgestemden. SWAD 
wil het stigma op sekswerk 
tegengaan en zorgen dat seks-
werkers hetzelfde behandeld 
worden als ieder ander met 
een betaalde baan. Gezamenlijk 
richten zij zich op het verster-
ken van de bewustwording van 
(overheids)instanties, genuan-
ceerde beeldvorming, adequaat 
sekswerkbeleid en een sterke 
sekswerkgemeenschap. De alli-
antie ontvangt financiële steun 
van onder andere het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid en het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In deze video 
bedankt staatssecretaris Broe-
kers-Knol de alliantieleden voor 
hun inzet. 

eleidsmakers koppelen 
sekswerk al snel aan 
mensenhandel en zien 
sekswerkers als slachtof-

fers. Dit leidt tot een tunnelvisie, waar-
door sekswerkers minder toegang 
hebben tot zorg en politiehulp. Ook 
krijgen zij geen hypotheek, verzeke-
ring, huurcontract of bankrekening. Dit 
heeft direct effect op hun veiligheid en 
gezondheid. Sommigen kampen met 
psychologische klachten of krijgen te 
maken met geweld en uitsluiting door 
familie en vrienden. 

Inclusiviteit
SWAD wil het tij keren. Zo is het 
belangrijk dat er een genuanceerder 
beeld komt over sekswerk(ers), exploi-
tanten en klanten. En dat sekswerker 

kunnen rekenen op inclusiviteit door 
overheid en instellingen, zoals zorg, 
politie, banken en belastingdienst. 
SHOP is medeoprichter van SWAD en 
houdt zich onder andere bezig met 
het ontwikkelen van een training voor 
banken. Eva van de Water, medewer-
ker bij SHOP, vindt het goed dat par-
tijen de handen ineenslaan. ‘Sekswer-
kers moeten gelijkwaardig en 
volwaardig kunnen leven.’ 

Vicieuze cirkel
‘Sekswerkers worden snel als crimineel 
bestempeld en vallen overal buiten’, 
vertelt Eva. ‘Ze worden nergens toege-
laten of geaccepteerd, terwijl veel 
sekswerkers een goedlopend bedrijf 
hebben. Hun bedrijf kan in serieuze 
problemen of schulden komen, door-
dat ze geen verzekering of bankreke-
ning kunnen afsluiten. Door deze 
ongelijke behandeling en maatschap-
pelijke uitsluiting komen sekswerkers 
in een vicieuze cirkel terecht. De 
impact is ongekend groot. Aan deze 
discriminatie moet een einde komen.’ 

Bewustwording
Zonder kennis ontstaan stigma’s. SHOP 
gaat daarom trainingen geven aan bank-
personeel. In eerste instantie om hen 
bewust te maken en na te laten denken 
over dit onderwerp. Waarom weigeren ze 
sekswerkers die voldoen aan alle voor-
waarden voor het openen van een bank-
rekening? Is er ruimte voor inspraak, uitleg 
of overleg? Eva: ‘We willen bankpersoneel 
een inkijkje geven in het leven van een 
sekswerker, die net als veel anderen een 
gezin hebben om voor te zorgen. Ze oefe-
nen een legaal beroep uit, hebben een 
KvK-nummer, betalen belasting, maar 
mogen nergens aan meedoen.’ 

Eerst zaden dan oogsten
‘Voordat we onze trainingen uitrollen, 
gaan we eerst met de banken rond de 
tafel over de beste aanpak. We willen dat 
de trainingen bij de juiste mensen 
terechtkomen, zodat we echt een veran-
dering teweegbrengen. In het begin is het 
vooral veel zaadjes planten. Uiteindelijk 
hopen we ook te oogsten en samen tot 
een oplossing te komen, zodat sekswer-
kers écht kunnen meedoen in de samen-
leving.  

Sekswerkers hebben net als 
elke andere belastingbetaler 
recht op het afsluiten van een 
hypotheek of het open van  
een bankrekening. Toch is 
niets minder waar. Door het 
stigma op sekswerk neemt de 
regelgeving toe en verslechtert  
de positie van sekswerkers. 
Sekswerk Alliantie Destigma- 
tisering (SWAD) wil hierin  
verandering brengen.
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‘Zonder kennis 
ontstaan 
stigma’s’
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