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Het is weer tijd voor een RUPS update! Er is inmiddels een landelijk dekkend netwerk aan uitstapprogramma’s. 

Waar in Nederland een sekswerker zich ook bevindt, hij of zij kan voor hulp altijd aankloppen bij een 

organisatie bij hem of haar in de buurt.  

Terugblik 2020 

• In het verwarrende coronajaar 2020 zijn in totaal 14 sekswerkers in begeleiding (geweest). Daarnaast 

zijn we druk geweest met doorverwijzingen en adviezen en hebben we sekswerkers ondersteund met 

Corona-gerelateerde vragen.   

• We hebben de samenwerking met de GGD vormgegeven. We gaan samen naar legale werkplaatsen 

om sekswerkers te testen en hen te informeren over de mogelijkheden van RUPS. Ook sluiten we aan 

bij hun spreekuur voor sekswerkers .  

• We werken samen met de politie bij prostitutiecontroles. Politie verwijst door naar RUPS als 

sekswerkers hulp en ondersteuning willen en/of een uitstapvraag hebben.  

• Sekswerkers die zich adverteren op bepaalde adult-websites krijgen een sms met informatie over het 

uitstapprogramma.   

• We hebben aan sekswerkers gevraagd wat ze vonden van onze werkwijze en benadering en wat we 

kunnen verbeteren. Een belangrijke conclusie waar we in 2021 volop mee aan de slag gaan is meer 

inzetten op arbeidstoeleiding.   

Vooruitblik 2021 

Ook dit jaar gaan we door met het ondersteunen van sekswerkers bij hun uitstapvraag. We  werken samen met 

Leger des Heils Eindhoven/Limburg en Lumens om onze aanpak verder te ontwikkelen. We willen ons met 

name richten op het benaderen en bereiken van specifieke doelgroepen zoals de mannelijke sekswerkers, 

transgenders en illegale sekswerkers (waaronder de thuiswerkers). 

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk sekswerkers te bereiken en te informeren, hen te helpen bij de 

problemen die ze tegenkomen als ze willen uitstappen, samen te werken aan een betere positie van de 

sekswerkers en een bijdrage te leveren aan de destigmatisering van sekswerkers. Dit willen we onder andere  

realiseren door sekswerkers een onderzoek te laten uitvoeren binnen de gemeente waarin we met elkaar gaan 

werken aan een gezonde en veilige sekswerksector. 

Landelijke ontwikkelingen 

Al sinds 2008 wordt getracht om een “prostitutiewet” te maken. Inmiddels is het derde wetsvoorstel van de 

Wet regulering sekswerk (Wrs) aangeboden bij de Tweede Kamer maar door de demissionaire status van het 

kabinet én de impact van het voorstel, loopt het voorstel vertraging op. Door de verandering van samenstelling 

in de Tweede Kamer en de vorming van het nieuwe kabinet, kan momenteel niets gezegd worden over de 

toekomst van de Wrs. 

Interessante links en actualiteiten:  
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sekswerkers-een-groter-coronarisico-dan-kappers-of-
masseurs-nonsens-zeggen-zij-zelf~b06747c2/ 
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/beginnen-als-prostituee-is-zo-gedaan-maar-stoppen-gaat-niet-vanzelf-
weet-iwona~a1a9304f/ 
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/over-het-oudste-beroep-ter-wereld-wordt-nog-steeds-superspastisch-
gedaan-wel-knippen-niet-wippen~a7991859/ 
 
Wilt u meer weten of een cliënt doorverwijzen?  
Onze prostitutie maatschappelijk werkers, Ina Koomen en Janneke van Gijs, zijn telefonisch of via de app 
bereikbaar op: 06-30401824. Dit kan ook anoniem. Via de mail zijn we bereikbaar op pmw@modenbosch.nl.  
Voor meer informatie: www.modenbosch.nl 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: pmw@modenbosch.nl  
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