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Het afgelopen jaar werkten we als DUUP Brabant Noordoost mee aan het Participatief Actieonderzoek 
uitgevoerd door het Sex Worker Action Research Project (SWARP). 
Hierover hebben we in de nieuwsbrief van mei al iets geschreven. Voor de volledigheid nog even 
Wat is het Participatief Actieonderzoek?  
Het Participatief Actieonderzoek is een proces waarbij alle betrokkenen samen oplossingen zoeken, uitwerken 
en uitvoeren om positieve verandering tot stand te brengen. Met deze aanpak kunnen sekswerkers, de 
gemeente, zorg- en hulpverleningsorganisaties, politie, toezichthouders, exploitanten en alle anderen 
betrokkenen samen vormgeven aan een gezonde en veilige sector in de regio Noordoost Brabant. Wij hebben 
het onderzoek als zeer positief ervaren met dank aan Minke en Mischa! 
 
We hebben een aantal zeer prettige en productieve bijeenkomsten gehad met alle betrokken partijen waarbij 
vooral veel bewustwording en begrip voor elkaar ontstond. 
Het eindrapport wordt op dit moment geschreven maar we willen de eerste resultaten alvast met jullie delen.  
 
Koffieuurtje 
Onze ervaringsdeskundigen organiseren elke derde donderdag van de maand een koffieuurtje om de 
sekswerkers in de regio te bereiken en voor het versterken van de lokale sekswerkgemeenschap. Sekswerkers 
worden benaderd en uitgenodigd via het internetveldwerk door het sturen van whatsapp berichtjes en als we 
ze spreken bij het GGD spreekuur. Sekswerkers ontmoeten elkaar en delen ervaringen en tips en adviezen 
omtrent o.a. veiligheid. De ene maand is er deze uitwisseling en de andere maand wordt er een workshop 
georganiseerd. De eerste workshop was een workshop fotografie.  
 
Beleid 
De beleidsmedewerker van de gemeente Den Bosch is met onze ervaringsdeskundige Bonnie op werkbezoek 
geweest in de gemeente Breda om zich te laten informeren over het prostitutiebeleid in die gemeente. Deze 
informatie en de uitkomsten van het onderzoek, neemt hij mee in het schrijven van het prostitutiebeleid voor 
de gemeente Den Bosch. 
Daarnaast is er een begin gemaakt met een kwartaaloverleg. In dit overleg sluiten sekswerkers, 
beleidsmedewerkers, hulpverlening en GGD aan om het te hebben over de actuele ontwikkelingen, het te 
ontwikkelen beleid en andere actuele zaken in en rondom de sekswerkbranche. Wanneer dat nodig geacht 
wordt, worden ook andere partijen uitgenodigd.  
 
Samenwerking 
De samenwerking tussen maatschappelijk werk voor sekswerkers en de GGD krijgt steeds meer vorm. De 
ervaringsdeskundigen/maatschappelijk werkers sluiten aan bij het spreekuur om contact te leggen met de 
sekswerkers en om info en advies te geven.  
Bij de verschillende SWARP-bijeenkomsten zijn ook andere partijen aanwezig geweest zoals de 
woningbouwverenigingen, toezichthouders en politie. We hebben het gehad over hun werk- en zienswijzen 
m.b.t. de sekswerkbranche en we hebben afspraken kunnen maken over samenwerking en het delen van 
ervaringen en good practices om te komen tot een veilige en gezonde sekswerkbranche in onze regio.  
 
 Er zijn nu al mooie en goede stappen gezet en we hebben vertrouwen in de toekomst! 
 
Voor wie meer wil lezen over de methodiek van het PAO: Destigmatiseren van sekswerk in Tilburg – Seven 
Senses (seven-senses.nu) 
 
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 
i.koomen@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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