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Onder de Haagse sekswerkers 
heerst ‘dikke paniek’ nu door de 
coronamaatregelen de ramen 
en clubs gesloten zijn. Dat 
vertelt Eva Wielenga, directeur 
van Stichting De Haven.

Door Judith Eykelenboom

“Het is een misvatting dat alle sekswer-
kers mondige vrouwen zijn die alles 
voor elkaar hebben,” zegt Eva Wielenga, 
directeur van Stichting De Haven. De 
stichting zet zich al 25 jaar in voor het 
welzijn van prostituees, door het aan-
bieden van uitstapprogramma’s, taalles-
sen, maatschappelijk werk en vooral 
door veel en regelmatig in de straten en 
clubs aanwezig te zijn. Ook in tijden van 
corona is hulp nodig. “Zelfs de vrouwen 
die altijd in de media komen, de mondig-
ste dus, hebben we nu bij ons aan de lijn. 
Maar andersom geldt ook: vrouwen die 
we tot nog toe niet in beeld hadden, ko-
men boven. Deze doelgroep verdient nu 
alle zorg.”

Al weken voor de sluiting van de ramen 
op 15 maart zagen de Haagse prostitu-
ees dat ze geen klanten meer kregen, 
maar op die bewuste zondag heerste er 
volgens Wielenga ‘dikke paniek’; hoe 
moeten ze hun huur betalen, hoe kun-
nen ze nu geld naar hun familie sturen 
en waar moeten ze van eten? “We zijn 
als de wiedeweerga naar de straten ge-
gaan met als focus: zorgen dat ze in 
beeld blijven.” Samen met andere orga-
nisaties is via exploitanten een brief 
met informatie in zes talen gestuurd: 
Thai, Roemeens, Hongaars, Spaans, 
Engels en Nederlands. Veel vrouwen 

hebben recht op de overbruggingsrege-
ling voor zzp’ers, maar ze weten niet 
hoe ze die moeten aanvragen. “Omdat 
ze de taal niet spreken is het heel lastig 
voor ze. De gemeentesite is bovendien 
constant overbelast en de vrouwen 
hebben vaak hun administratie niet op 
orde. Dan zijn er nog vrouwen die in de 
clubs en privéhuizen werken via de op-
ting-inregeling. Dat is een fictief 
dienstverband waarin je niet verze-
kerd bent en geen arbeidsrechtelijke 
bescherming geniet. Zij kunnen niet 
deelnemen aan de zzp-regeling.” 

Verblijfstatus
De meeste vrouwen huren particulier 
met forse huurprijzen, legt Wielenga 
uit. “Soms delen ze met zijn vieren 
een kamer van achthonderd euro. 
Dan zie je dat een van hen staat inge-
schreven, de rest staat op een post-
adres of bijvoorbeeld bij hun boek-
houder geregistreerd. Mochten ze 
zich melden voor een uitkering, 

wordt duidelijk dat ze niet ingeschre-
ven staan op het adres dat ze opgeven. 
Dan kan de Haagse Pandbrigade langs-
komen die scheefwonen tegengaat. 
Daar ben ik bang voor.” Ook EU-on-
derdanen die korter dan vijf jaar in Ne-

derland zijn, zijn volgens Wielenga 
bang zich te melden, uit vrees dat de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) hun verblijfstatus intrekt. 
“Gaan rijk en gemeente de regels heel 
strikt handhaven of gelden in deze 
uitzonderlijke tijd uitzonderlijke re-
gels? Als ze worden uitgezet, raken ze 
van de regen in de drup. Ze hebben 
vaak familie in het thuisland te onder-
houden; veel sekswerk wordt uit ar-
moede gedaan. Ik hoop van harte dat 
met deze categorieën ruimhartig 
wordt omgegaan in de regelingen die 
nu worden gemaakt. Voor al deze 
vrouwen geldt dat ze geen buffer heb-
ben en slechts een klein sociaal net-
werk hebben.”

Alle kwetsbaarheden van deze doel-
groep komen in deze coronacrisis bij 
elkaar. Veel vrouwen hebben nu let-
terlijk broodnood. “Een mooi woord 
voor honger,” verduidelijkt Wielenga. 
“De voedselbank kon geen extra men-
sen aannemen, dus wordt er bijge-
sprongen door kerken en onze achter-
ban om voedselpakketten te verstrek-
ken. De gemeente kwam met 
eenmalige Jumbo-bonnen.” Veel 
vrouwen zijn dusdanig door angst ver-
lamd, merkt Wielenga, dat ze bevrie-
zen en de deur niet open durven te 
doen. “Daarom moeten we iedereen 
bellen om te zeggen: ‘Zaterdagoch-
tend wordt er aangebeld, wees thuis 
en doe open. Er komt een voedselpak-
ket.’ Normaal gesproken zou je heel 
snel overschakelen naar psychische 
hulpverlening, maar nu moeten we 
eerst zorgen voor inkomen en eten.” 
Ook ziet ze dat een kwetsbare groep in 
nood rare sprongen maakt. “Lisa is 

naar Spanje gevlucht, zit daar nu vast 
en kan niet meer terug.”

Topje van de ijsberg
De Haven kreeg in twee weken tijd 
meer aanmeldingen dan normaal in 
twee jaar. Valerie, een Nederlandse 
vrouw van 22 die in een club werkt, 
zegt over de stichting: “Het is dat ik ze 
al vaker in de club heb gezien, en dat ik 
ze nu vertrouw.” De 1000 tot 1275 
vrouwen die in de straten bekend zijn, 

zijn volgens Wielenga maar het topje 
van de ijsberg. Naar schatting werken er 
in Den Haag 3000 tot 4000 vrouwen in 
het sekswerk, van wie een groot deel il-
legaal. “Sinds een halfjaar speuren we 
ook Kinky.nl en Seksjobs.nl af. Tot nu 
toe kwamen we duizend unieke ad-
vertenties tegen. Dat is nu wel ons ge-
luk, dat we de vrouwen ook via inter-
net kunnen bereiken. De afgelopen 
weken zijn er 150 advertenties bij ge-
komen, nu lijkt dat gestabiliseerd. Veel 

vrouwen werken toch door, met alle 
gezondheidsrisico’s van dien, zowel 
voor henzelf als voor de samenleving. 
Er is in een hotel geen noodknop, geen 
sociale controle. Wij wijzen erop dat er 
andere opties zijn om te overleven dan 
doorwerken.”

Ongeveer tien vrouwen hebben aan-
gegeven definitief te willen stoppen. 
Sara (50) die in de Geleenstraat werkt, 
zag dit als hét moment. Nu is ze zo ge-
motiveerd dat ze snel haar Nederlands 

aan het verbeteren is. Ze doorloopt ver-
sneld een uitstaptraject en gaat met 
een jobcoach aan de slag. Wielenga: 
“Dat is heel mooi om te zien. Ze inspi-
reert ook haar collega’s, want voor best 
een aantal vrouwen is sekswerk niet de 
ultieme bestemming. Ik hoop dat deze 
donkere periode ook een vliegwiel kan 
zijn. De gemeente heeft deze ‘multi-
problematiek’ altijd gezien, dit pro-
bleem is niet nieuw, maar nu in tijden 
van corona wel een stuk urgenter.”

Prostituees in broodnood

‘Veel vrouwen werken door, met 
alle gezondheidsrisico’s van dien’

REACTIE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG
In reactie op de vraag hoe de gemeente omgaat met de kwetsbare vrouwen 
in het sekswerk, antwoordt de woordvoerder van wethouder Bert van Alphen 
(GroenLinks, armoedebestrijding): “Voor zich spreekt dat zzp’ers en mensen 
met een opting-inregeling een aanvraag kunnen doen voor respectievelijk 
inkomensondersteuning en een gewone bijstandsuitkering. De groep die 
geen aanspraak kan maken op bijstand en die ook geen voorschot ontvangt, 
zoals ongedocumenteerden, onder wie veel sekswerkers zijn, wordt voor 
broodnood verwezen naar particuliere initiatieven, charitatieve instellingen 
en bijvoorbeeld Stek (Stichting voor stad en kerk, red.). Er wordt nu niemand 
uitgezet door de IND. Tegelijkertijd hebben wij richting het rijk onze zorgen 
geuit over deze groep met het verzoek om landelijk te bepalen hoe deze on-
dersteund kan worden. Via interventies zou voor alle in Den Haag wonende 
burgers in deze coronacrisis recht op bijstand mogelijk moeten zijn.”

In de Doubletstaat zijn sinds 15 maart alle ramen gesloten. | Foto: Jurriaan Brobbel

‘Er is in een hotel 
geen noodknop, 

geen sociale 
controle’
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