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Colofon
Stichting De Haven biedt
Psychosociale, praktische
hulpverlening en pastorale
zorg aan mensen die werken in
prostitutie of mensen die
hiermee te maken hebben.

Groenewegje 76, 2515 LN, Den
Haag Tevens Stichtingsadres
070-4020804
info@stichtindehaven.nl
Bankrekening: NL45
INGB0007361219

*vanwege privacy zijn alle
namen van cliënten
gefingeerd.

U kunt Stichting De Haven op
verschillende manieren
steunen: overboeking, incasso
of via een in een
overeenkomst vastgelegde
periodieke schenking. Stichting

Fotografie: Tineke SmithNieuwenhuis
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De Haven heeft een ANBI
status. Hierdoor zijn giften
aftrekbaar van de belasting. Op
onze website
www.stichtingdehaven.nl leest
u hier meer over. U kunt ook
altijd contact met ons
opnemen.

Voor u ligt weer een jaarverslag van Stichting De Haven. Hierin
beschrijven we onze jaarcijfers maar liever nog nemen wij u mee
in het leven van de honderden vrouwen die wij in 2018 hebben
ontmoet, waarmee we gesprekken hebben gevoerd en bij wie we
levensveranderende ontwikkelingen hebben gezien. We hebben
het afgelopen jaar veel vrouwen gesproken, vrouwen zijn
geholpen met hun financiën, hebben mede dankzij de
maatschappelijk werkers een andere woning of zijn gestart aan
een leer-werktraject, opleiding of hebben een nieuwe baan en
daarmee een ander leven.
Trouw is een belangrijk begrip bij De Haven. Trouw aan elkaar,
trouw aan ons werk maar misschien wel het meest trouw aan de
vrouwen en mannen die werkzaam zijn in de prostitutie. We
hebben gemerkt dat trouw zijn, vertrouwen oproept.
Vertrouwen in jezelf en in een andere toekomst. Ook u willen wij
in dit jaarverslag danken voor uw trouwe steun. We hopen en
vragen van u of u ook in 2019 ons het vertrouwen wilt geven en
de vrouwen en mannen in de prostitutie wilt blijven steunen.
Namens het bestuur.
Arjen Brussé, voorzitter
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Kop hoofdartikel

Subkop
Het doel van een catalogus is het verkopen van producten en diensten of het aankondigen van cursussen en evenementen aan een bepaald doelpubliek. Catalogi
zijn een uitstekend middel om uw producten of diensten te presenteren. Ook kunt u
hiermee de geloofwaardigheid en bekendheid van uw bedrijf vergroten.

Subkop
Bepaal eerst voor wie u de catalogus maakt. Dit kan iedereen zijn die baat heeft bij
de producten en diensten in de catalogus. Vervolgens stelt u vast hoeveel tijd en
geld u aan de catalogus wilt besteden. Aan de hand daarvan bepaalt u hoe groot de
catalogus wordt en hoe vaak u deze uitbrengt. Het is raadzaam de catalogus ten
minste viermaal per jaar uit te brengen, zodat de nieuwsbrief een onmisbare bron
van informatie wordt.
Denk ook na over hoe u de catalogus wilt afdrukken. U kunt deze afdrukken op een
desktopprinter, in een copyshop of bij een commerciële drukkerij. Verschillende
factoren, zoals budget, complexiteit van de publicatie en of u deze in meerdere kleuren wilt afdrukken, spelen een rol bij het kiezen van de beste methode.
Besluit ten slotte hoe uw de publicatie wilt inbinden. Afhankelijk van het aantal pagina's, hoe vaak u verwacht dat de publicatie wordt gelezen, kiest u voor een inbindingstype. Als de catalogus bijvoorbeeld slechts een klein aantal pagina's bevat en
veel nageslagen moet worden, kunt u de pagina's in het midden vouwen en nieten.
Als u meer pagina's hebt die u niet wilt vouwen, kunt u deze het best perforeren en
met een plastic rug inbinden. Bij grote publicaties is het aan te raden de pagina's
aan de rug te lijmen of professioneel in te binden.
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Maatschappelijk werk
en
uitstapbegeleiding
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Maatschappelijk werk en uitstapbegeleiding

Hoofdstuk 1

Kop hoofdartikel

1.1 Maatschappelijk werk
In 2018 is het team van
maatschappelijk werkers
uitgebreid. Naast de veldwerkers
werken drie maatschappelijk
werkers aan hulpverlening onder
cliënten. Zij begeleiden cliënten en
hebben veel tijd besteed aan het
uitbreiden van het netwerk van De
Haven. Er zijn door de
maatschappelijk werkers en door
de jobcoach veel nieuwe
samenwerkingen aangegaan met
potentiële werkgevers en met
leerwerktrajecten. Daar zijn we blij
mee en daar plukken onze cliënten
nu al goede vruchten van!
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Een van deze maatschappelijk
werkers is Wouthera: “Wat mij het
meest bijblijft zijn de vrouwen die
vechten voor een ander leven en
dan de een na de andere tegenslag
moeten verwerken. Neem
bijvoorbeeld Denise*. Zij werkt in
de prostitutie en heeft het
voornemen om haar leven op orde
te krijgen. Zo heeft ze problemen
rond huisvesting, spelen er
familieproblemen en is er sprake
van oplopende schulden. Lange tijd
liep ze hiervoor weg. Tot enkele
maanden terug. Ze is nu
gemotiveerd om haar problemen
aan te pakken en komt al haar
afspraken met mij na. Vorig jaar

zei ze: ‘Wouthera, ik ben echt blij.
Ik ben goed bezig en ga het jaar
heel anders uit dan vorig jaar
omdat ik aan mijn problemen heb
gewerkt.’ Het leven is voor haar
niet makkelijk. Als ik naar Denise
kijk, zie ik een veerkrachtige en
intelligente vrouw die veel in haar
mars heeft. Ze krijgt de een na de
andere tegenslag te verwerken
maar blijft toch op de been. Daar
vecht ze voor. Dat vind ik knap!”
Manager Eva Wielenga vertelt
hierover: “Ik vind het mooi om te
zien dat door de persoonlijke
aanpak van alle medewerkers van
De Haven de vrouwen echt zelf
aan de slag gaan om dingen te

veranderen. Het kost zó veel
moeite om ze hier voor het eerst
op kantoor te krijgen. Zo weinig
vertrouwen hebben ze in de
Nederlandse maatschappij. Af en
toe ga ik mee met het veldwerk.
Dan zie ik het verschil tussen
mijzelf, die al een heleboel
vrouwen denkt te herkennen, en
onze trouwe veldwerkploeg. Onze
veldwerkers zijn echt doorzetters
die week na week vrijwillig de
straten in gaan. Zij ‘kweken’ als
het ware het vertrouwen, waar
het maatschappelijk werk dan
weer op voortborduurt. Dan zie ik
een vrouw voor het eerst het
kantoor binnenkomen die heel
kritisch naar mij kijkt en liever niet
met me spreekt. Een paar weken
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Maatschappelijk werk en uitstapbegeleiding
later heb ik een keer met haar
geluncht en krijg ik een stevige
Latijns-Amerikaanse brasa als ik
toevallig de deur voor haar
opendoe. Dát is verbinding waar ik
blij van word. De problemen zijn
nog niet opgelost, maar het
vertrouwen is de basis onder het
hele hulpverleningstraject. En dan
heb ik nog niet eens verteld hoe
alle aspecten van dat samen zijn,
de formele én de vele informele
gesprekken een pure vorm van
empowerment zijn. Vrouwen
helpen ook echt elkaar.”

aanvragen voor bijvoorbeeld
scholing, het op zoek zijn naar een
maatje, pastorale vragen, het
leren van de Nederlandse taal,
begeleiding bij het doen van
aangifte in geval van
mensenhandel, of hulp bij
terugkeer land van herkomst.

Cliënt: “De Haven hielp mij aan
een urgentieverklaring. Mijn
woning kost me nu nog maar 550
Euro terwijl ik er vroeger bijna het
dubbele aan kwijt was! Ook
hebben zij mij geholpen bij het
aanvragen van een huurtoeslag. Ik
1.2 Nieuwe aanmeldingen
wist helemaal niet dat ik er voor in
In 2018 zijn de maatschappelijk
aanmerking kwam! Nu kan ik
werkers van Stichting De Haven 26
beter werken aan mijn toekomst,
nieuwe hulpverleningstrajecten
ik heb minder geldzorgen.”
gestart. In totaal lopen er 60
Prostitutie in Den Haag
trajecten in 2018. De soorten
In Den Haag zijn er drie raamstrahulpvragen liepen sterk uiteen.
ten met 330 ramen. De huur van
Denk bijvoorbeeld aan
de kamers varieert tussen de
problematiek rondom huisvesting,
€ 80,- en € 100,- per dagdeel. Dit
problemen met de boekhouder,
is de meest zichtbare vorm van
schulden, andere inkomsten zoals
prostitutie. Daarnaast zijn er ook
werk of uitkering, psychische
seksclubs, privéhuizen, escort en
klachten, lichamelijke klachten,
online prostitutie.
vragen over SOA’s of andere
problemen op het gebied van
gezondheid, scholing, fondsen
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“Ik kan nu werken
aan mijn toekomst
zonder geldzorgen!”
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“Alle ellende heeft
mij sterk gemaakt”
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1.3 Jobcoach

verder studeren.”

In 2018 is een nieuwe jobcoach
gestart en heeft zij kennis
gemaakt met werk-leertrajecten
en sociale ondernemingen.
Daarnaast zijn er verschillende
samenwerkingen aangegaan en
heeft een cliënt een fonds
ontvangen waarmee ze haar
studie kan betalen. Jobcoach:
“Barbara is twintig jaar geleden in
Nederland terecht gekomen. Als
19-jarige is ze, niet uit vrije wil, in
de prostitutie terecht gekomen.
Keihard heeft ze gevochten om
een bestaan op te bouwen in
Nederland. Ze is een
zelfstandige vrouw en ze heeft
een eigen woning met een
hypotheek, waar ze hard voor
gewerkt heeft. Barbara spreekt
goed Nederlands en heeft een
basisopleiding ‘Helpende Zorg
en Welzijn’ gevolgd. Deze
opleiding is haar supergoed
bevallen en ze wil hier graag in
verder. Dankzij dit fonds heeft zij
nieuwe mogelijkheden en kan ze

In 2018 zijn er vier vrouwen met
succes begeleid in een
sollicitatieproces. Daarnaast zijn in
2018 procesbeschrijvingen
gemaakt voor jobcoaching en is er
een methodiek in ontwikkeling
waardoor de jobcoach bij Stichting
De Haven in de toekomst nog
meer vrouwen succesvol kan
begeleiden naar een leerwerktraject of een nieuwe baan.
Vrouwen hebben hierdoor een
stevige basis en dit helpt hen om
duurzaam te stoppen met het
werk in de prostitutie.
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Naam bedrijf
Maatschappelijk
werk en uitstapbegeleiding
merken dat het de vrouwen
bemoedigd om samen te komen
met andere vrouwen die ook in de
Sinds 2014 biedt Stichting De
Haven een uitstapprogramma aan prostitutie gewerkt hebben. Ze
herkennen de verhalen, helpen
mensen die uit de prostitutie
willen stappen. Dit project wordt elkaar met problemen waar ze nu
tegenaan lopen en bemoedigen de
deels bekostigd door de RUPS
vrouwen die op het punt staan om
subsidie die wordt toekend door
uit te stappen.
het ministerie van Justitie en
Veiligheid. Daarnaast wordt het
Cliënt: “Ik ben al tien jaar geleden
project ondersteund door
gestopt met prostitutie. Ik vind het
betrokken donateurs, bedrijven en heel fijn dat ik nog regelmatig bij
kerken. In 2018 hebben wij zeven De Haven mijn verhaal kwijt kan.
Dat kan alleen hier eigenlijk. Juist
vrouwen begeleid die besloten
vandaag kwam ik op mijn werk
om duurzaam te stoppen met
een oude klant uit de straat tegen.
prostitutie. De trajecten zijn
Hij herkende me. Ik was helemaal
intensief en vragen maatwerk.
van de kaart, maar kan dat thuis
niet delen. Het haalde heel veel
Wel zestien vrouwen nemen in
narigheid naar boven.”
2018 deel aan de nazorgavond.
De nazorgavond wordt
georganiseerd voor vrouwen die
op het punt staan om te stoppen
met prostitutie of al zijn
uitgestapt. Tijdens deze avond
staat een thema centraal om de
vrouwen te bemoedigen en te
bekrachtigen. Daarnaast is er ook
ruimte voor ontmoeting. We

Hoofdstuk 1

1.4 Uitstapprogramma en
nazorg
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“Zonder De Haven was
het mij niet gelukt om uit
de prostitutie te stappen”
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Naam bedrijf
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werk en uitstapbegeleiding
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nieuwe trajecten
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2858

veldwerkcontacten

trajecten

duurzaam uitgestapt
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Subkop
Het doel van een catalogus is het verkopen van producten en diensten of het aankondigen van cursussen en evenementen aan een bepaald doelpubliek. Catalogi
zijn een uitstekend middel om uw producten of diensten te presenteren. Ook kunt u
hiermee de geloofwaardigheid en bekendheid van uw bedrijf vergroten.

Subkop
Bepaal eerst voor wie u de catalogus maakt. Dit kan iedereen zijn die baat heeft bij
de producten en diensten in de catalogus. Vervolgens stelt u vast hoeveel tijd en
geld u aan de catalogus wilt besteden. Aan de hand daarvan bepaalt u hoe groot de
catalogus wordt en hoe vaak u deze uitbrengt. Het is raadzaam de catalogus ten
minste viermaal per jaar uit te brengen, zodat de nieuwsbrief een onmisbare bron
van informatie wordt.
Denk ook na over hoe u de catalogus wilt afdrukken. U kunt deze afdrukken op een
desktopprinter, in een copyshop of bij een commerciële drukkerij. Verschillende
factoren, zoals budget, complexiteit van de publicatie en of u deze in meerdere kleuren wilt afdrukken, spelen een rol bij het kiezen van de beste methode.
Besluit ten slotte hoe uw de publicatie wilt inbinden. Afhankelijk van het aantal pagina's, hoe vaak u verwacht dat de publicatie wordt gelezen, kiest u voor een inbindingstype. Als de catalogus bijvoorbeeld slechts een klein aantal pagina's bevat en
veel nageslagen moet worden, kunt u de pagina's in het midden vouwen en nieten.
Als u meer pagina's hebt die u niet wilt vouwen, kunt u deze het best perforeren en
met een plastic rug inbinden. Bij grote publicaties is het aan te raden de pagina's
aan de rug te lijmen of professioneel in te binden.
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Veldwerk
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Veldwerk
2.1 Echt zien
Ook in 2018 hebben de
veldwerkers van Stichting De
Haven de clubs, privéhuizen en
prostitutiestraten Doubletstraat
en Geleenstraat bezocht. Tijdens
het veldwerk wordt het eerste
contact gelegd. Veldwerk is
onmisbaar bij De Haven en de
basis van het maatschappelijk
werk. In totaal zijn er 2858
ontmoetingen geweest in de twee
prostitutiestraten, de seksclubs en
privéhuizen van Den Haag.
Daarvan waren 139 nieuwe
contacten. In 2018 zijn vier keer de
clubs en privéhuizen in Den Haag
en omstreken bezocht. Vanuit de
clubs en privéhuizen zijn er in 2018
drie aanmeldingen voor
hulpverlening binnen gekomen.

Hoofdstuk 2
mee te leven, groeit het draagvlak
om vrouwen uit te nodigen bij De
Haven, hun problemen aan te
laten pakken of te stoppen met
prostitutie. De veldwerkers
informeren de vrouwen over de
hulp die De Haven kan bieden. Er
worden gesprekken gevoerd over
het werk, problemen die er
kunnen zijn of vragen die er leven,
maar er worden bijvoorbeeld ook
opvoedingstips gedeeld.
Veldwerker: “De ‘rode lichten’
vervagen als je als moeders onder
elkaar dezelfde opvoedproblemen
herkent, en bespreekt hoe je die
het beste kunt oplossen."

In 2018 hebben we hier heel
mooie voorbeelden van gezien hoe
zo iets kleins als een kom soep een
laatste zetje kan zijn om
bijvoorbeeld uit de prostitutie te
stappen en aangifte te doen van
mensenhandel. Deze trajecten zijn
zeer intensief en emotioneel voor
de cliënt, voor de maatschappelijk
Kerken of bedrijven worden op
werkers en veldwerkers. We zien
verschillende manieren betrokken.
ze als een van de pareltjes uit ons
Bijvoorbeeld voor de financiering
werk.
van het cadeau of voor
ondersteuning bij het inpakken
van de cadeaus. Bij elke actie
worden ongeveer 350 cadeautjes
uitgedeeld. Vaak krijgen we juist
naar aanleiding van acties nieuwe
aanmeldingen voor hulptrajecten.

2.2 Veldwerkacties

Naast het reguliere veldwerk
hebben we in 2018 zes keer een
speciale actie. Deze acties zijn
Tijdens het veldwerk van De Haven meestal gekoppeld aan een
wordt op een laagdrempelige
feestdag. In 2018 houden we
manier contact gemaakt. Sommige acties tijdens Valentijn,
vrouwen groeten alleen, anderen internationale vrouwendag, Pasen
staan open voor een gesprek. Lief en met kerst. Daarnaast
organiseren we ook een
en leed wordt gedeeld. Door
veldwerkactie in juni en
trouw te bezoeken en oprecht
september. Tijdens de acties
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worden cadeaus uitgedeeld. Bij de
cadeaus wordt een kaartje
gegeven met een boodschap
speciaal voor de vrouwen. Het
doel van deze boodschap is om
hen te triggeren om op een andere
manier naar zichzelf te kijken: ze
zijn waardevol en geliefd.

“Als moeders onder
elkaar verdwijnen
de rode lampen”

Pagina 19

Subkop
Het doel van een catalogus is het verkopen van producten en diensten of het aankondigen van cursussen en evenementen aan een bepaald doelpubliek. Catalogi
zijn een uitstekend middel om uw producten of diensten te presenteren. Ook kunt u
hiermee de geloofwaardigheid en bekendheid van uw bedrijf vergroten.

Subkop
Bepaal eerst voor wie u de catalogus maakt. Dit kan iedereen zijn die baat heeft bij
de producten en diensten in de catalogus. Vervolgens stelt u vast hoeveel tijd en
geld u aan de catalogus wilt besteden. Aan de hand daarvan bepaalt u hoe groot de
catalogus wordt en hoe vaak u deze uitbrengt. Het is raadzaam de catalogus ten
minste viermaal per jaar uit te brengen, zodat de nieuwsbrief een onmisbare bron
van informatie wordt.
Denk ook na over hoe u de catalogus wilt afdrukken. U kunt deze afdrukken op een
desktopprinter, in een copyshop of bij een commerciële drukkerij. Verschillende
factoren, zoals budget, complexiteit van de publicatie en of u deze in meerdere kleuren wilt afdrukken, spelen een rol bij het kiezen van de beste methode.
Besluit ten slotte hoe uw de publicatie wilt inbinden. Afhankelijk van het aantal pagina's, hoe vaak u verwacht dat de publicatie wordt gelezen, kiest u voor een inbindingstype. Als de catalogus bijvoorbeeld slechts een klein aantal pagina's bevat en
veel nageslagen moet worden, kunt u de pagina's in het midden vouwen en nieten.
Als u meer pagina's hebt die u niet wilt vouwen, kunt u deze het best perforeren en
met een plastic rug inbinden. Bij grote publicaties is het aan te raden de pagina's
aan de rug te lijmen of professioneel in te binden.
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Maatjesproject en Nederlandse taalles
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Maatjesproject

Hoofdstuk 3
3.1 Netwerk
Het maatjesproject is gestart als
aanvulling op het veldwerk in de
prostitutiestraten. Als een vrouw
stopt met prostitutie, valt het
contact met de veldwerkers weg.
Daarnaast zien we dat veel
vrouwen geen steunend netwerk
om zich heen hebben. Angst om
tegen familie en vrienden de
waarheid te vertellen zorgt dat
vrouwen een dubbelleven leiden.

“Door Nicole weet
ik dat ik er mag zijn”
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Vaak hebben vrouwen alleen
contact met de bordeelhouders,
andere vrouwen in de straat en
klanten. Een steunend netwerk is
belangrijk om terugval naar de
prostitutie te voorkomen en om
duurzaam te stoppen met
prostitutie. We zien dat een
maatje kan helpen om terugval te
voorkomen. In het maatjestraject
koppelen we een vrijwilliger aan
een vrouw. Het gaat puur om het
contact. Even tijd voor de ander.
Ze hebben tweewekelijks contact
en op deze manier wordt al snel
een relatie opgebouwd die soms
uitmondt in een hechte

vriendschap. Marisa*: “In de straat
was ik onbelangrijk. Ik werd
behandeld als een ding. Als je
ervoor betaalt, mag je vragen wat
je wilt. Een maatje was iemand uit
de ‘gewone’ wereld. Door Nicole
voel ik me weer belangrijk. Ik krijg
weer zelfvertrouwen en weet: ik
mag er zijn!”
In 2018 lopen er acht
maatjestrajecten bij Stichting De
Haven.
3.2 Nederlandse taal
Veel vrouwen die wij tegenkomen,
spreken de Nederlandse taal
nauwelijks of zelfs niet. Daarom
biedt Stichting De Haven ook in
2018 gratis Nederlandse taalles
aan. Lerares: “We ontmoeten niet
elke week dezelfde vrouwen maar
we zien dat vrouwen door het jaar
heen een band met elkaar
opbouwen, een echte klas vormen
en zorg voor elkaar dragen. Zo was
er een vrouw die zelfs
werkmappen kocht voor haar
medestudenten zodat ze daar de
lesstof in kunnen bewaren!”
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Subkop
Het doel van een catalogus is het verkopen van producten en diensten of het aankondigen van cursussen en evenementen aan een bepaald doelpubliek. Catalogi
zijn een uitstekend middel om uw producten of diensten te presenteren. Ook kunt u
hiermee de geloofwaardigheid en bekendheid van uw bedrijf vergroten.

Subkop
Bepaal eerst voor wie u de catalogus maakt. Dit kan iedereen zijn die baat heeft bij
de producten en diensten in de catalogus. Vervolgens stelt u vast hoeveel tijd en
geld u aan de catalogus wilt besteden. Aan de hand daarvan bepaalt u hoe groot de
catalogus wordt en hoe vaak u deze uitbrengt. Het is raadzaam de catalogus ten
minste viermaal per jaar uit te brengen, zodat de nieuwsbrief een onmisbare bron
van informatie wordt.
Denk ook na over hoe u de catalogus wilt afdrukken. U kunt deze afdrukken op een
desktopprinter, in een copyshop of bij een commerciële drukkerij. Verschillende
factoren, zoals budget, complexiteit van de publicatie en of u deze in meerdere kleuren wilt afdrukken, spelen een rol bij het kiezen van de beste methode.
Besluit ten slotte hoe uw de publicatie wilt inbinden. Afhankelijk van het aantal pagina's, hoe vaak u verwacht dat de publicatie wordt gelezen, kiest u voor een inbindingstype. Als de catalogus bijvoorbeeld slechts een klein aantal pagina's bevat en
veel nageslagen moet worden, kunt u de pagina's in het midden vouwen en nieten.
Als u meer pagina's hebt die u niet wilt vouwen, kunt u deze het best perforeren en
met een plastic rug inbinden. Bij grote publicaties is het aan te raden de pagina's
aan de rug te lijmen of professioneel in te binden.
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