
 
          

NIEUWSBRIEF RUPS               mei 2022 

(Regionaal uitstapprogramma voor prostituees) 
  
We hebben niet stilgezeten de afgelopen maanden! We zijn onder andere gestart met het participatief 
actieonderzoek en met een koffie-uurtje voor sekswerkers. In deze nieuwsbrief vertellen we hier meer over. 
En we hebben een nieuwe folder, die we meesturen in de bijlage. 
 
PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK 

In juni 2016 is het voorstel voor de 'Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' 
aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is echter aangehouden in de Eerste Kamer, onder meer 
omdat in het regeerakkoord 2017-2021 is opgenomen dat het wetsvoorstel aangepast wordt. Het is niet duidelijk 
wanneer deze aanpassingen doorgevoerd worden en wanneer de nieuwe wet van kracht zal worden.  
Vooruitlopend op deze ontwikkelingen en naar aanleiding van verschillende onderzoeken waarin over geweld, 
misstanden en de positie van sekswerkers wordt geschreven, zijn we begin dit jaar, in samenwerking met de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, een Participatief Actieonderzoek (PAO) gestart. 
Het Sex Worker Action Research Project (SWARP) voert dit onderzoek uit. 
 
Het doel is: Het verminderen van stigma en beeldvorming over sekswerkers op lokaal niveau, en het creëren van 
een gezonde en veilige sekswerksector. 
  
Wat is het Participatief Actieonderzoek?  
Het SWARP faciliteert door middel van het Participatief Actieonderzoek het  proces waarbij alle betrokkenen 
samen oplossingen zoeken, uitwerken en uitvoeren om positieve veranderingen tot stand te brengen. Met deze 
aanpak kunnen sekswerkers, de gemeente, zorg- en hulpverleningsorganisaties, politie, toezichthouders, 
exploitanten en alle anderen betrokkenen gezamenlijk vormgeven aan een gezonde en veilige sector in de regio 
Noordoost Brabant.  
  
Participatief Actieonderzoek is een benadering die mensen in staat stelt met elkaar complexe problemen in hun 
dagelijks (werk)leven op te lossen. Alle betrokkenen worden bij elkaar gebracht om door middel van een dialoog 
tot nieuwe inzichten te komen met als doel een positieve verandering teweeg te brengen. PAO vormt de brug 
tussen wetenschap en de praktijk en zet aan tot actie. Oplossingen worden doorontwikkeld tot concrete plannen. 
Doordat iedereen hieraan bijdraagt worden oplossingen breed gedragen en uitgevoerd.  
De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. We kijken erg uit naar het vervolg in het proces! 
 

Mocht je mee willen praten/denken of een bijdrage willen leveren vanuit je expertise, dan kun je contact 

opnemen met Minke of Micha via het volgende mailadres: actieonderzoekSWARP@protonmail.com 

KOFFIE-UURTJE 

 

Elke 3e donderdag van de maand is er een koffie-uurtje voor sekswerkers. Het 

doel is om samen met de sekswerkers die werkzaam zijn in Noordoost Brabant 

na te denken over hoe we de positie van sekswerkers kunnen versterken en 

waar we sekswerkers kunnen ondersteunen.  

Ken je een sekswerker die hier een bijdrage aan zou kunnen en willen leveren, 

laat het ons weten! 

 

 
 
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:  
06-13690436. 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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