
Jaarverslag 2019



Inhoud Voorwoord
Eén van onze veldwerkers ver-
telde onlangs een verhaal dat 
ons allemaal raakt: “We zien een 
echtpaar door de prostitutiestraat 
lopen. Als we klaar zijn met onze 
ronde, klampt de vrouw van het 
stel ons aan. Ze vraagt: ‘Zorgen 
jullie dat de dames stoppen met 
prostitutie?’ Ik leg uit dat we er 
voor de vrouwen willen zijn, hen 
hulp aanbieden en dat één van de 
mogelijkheden is om te stoppen. 
De vrouw vertelt dat haar dochter 
in de straat werkt, ze wordt ge-
dwongen door haar ‘vriend’. Elke 
keer als ze haar dochter wil zien 
en spreken, gaat het gordijn dicht. 
We beloven haar om naar haar 
dochter om te kijken. Vijf jaar later 
is deze vrouw uit de prostitutie 
gestapt en krijgen we een mail van 
deze moeder. Ze schrijft dat haar 
dochter getrouwd is, een kindje 
heeft en ze bedankt ons dat wij 
naar haar dochter hebben omge-
keken!”

In dit jaarverslag staat het werk 
van Stichting De Haven in 2019 
centraal. Achter de cijfers en statis-
tieken staan honderden vrouwen. 
Veel van hen hebben te maken 
met uitbuiting en geweld. Moe-
ders die vast zitten omdat ze geen 
uitweg zien. Dochters die elke dag 

met meerdere mannen seks moe-
ten hebben. Zussen die maande-
lijks geld moeten sturen naar hun 
familie. Het zijn vaak kwetsbare 
vrouwen met weinig kansen.  

Dankzij uw steun hebben in 2019 
honderdveertig vrouwen intensie-
ve hulp en steun gekregen, onder 
andere bij het uitstappen uit de 
prostitutie. Dankzij uw steun zijn 
duizenden vrouwen bezocht. We 
werkten aan nieuwe mogelijkhe-
den voor deze vrouwen. We zijn 
gestart met een Taalacademie 
in samenwerking met het ROC 
Mondriaan en vrouwen kunnen 
vragen stellen tijdens ons inloop-
spreekuur. Met uw bijdrage zijn er 
in 2019 meer vrouwen bereikt en 
geholpen. 

Trots zijn we op de vrouwen die 
we dagelijks spreken. Vrouwen 
die - met hun verdrietige en soms 
schijnbaar hopeloze verhalen - 
tóch doorzetten en ongekend 
moedige keuzes maken door hulp 
te vragen of uit te stappen. In dit 
jaarverslag willen wij daarom – 
naast alle cijfers en resultaten 
– het levensverhaal vertellen van 
deze vrouwen. Leest u mee? 
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Feiten en cijfers
In een overzicht van cijfers en belangrijke getal-
len krijgt u een impressie van het werk van De 

Haven in Den Haag en omgeving

16 Veldwerkers

22 Overige vrijwilligers 

8  Betaalde krachten

140 Vrouwen in hulpverleningstraject

66 Cliënten in het uitstapprogramma

9 Vrouwen duurzaam uitgestapt Jobcoaching 2.0

De Taalacademie

Verruiming van de openingstij-
den

Inloopspreekuur

Online veldwerk
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Nieuw in 2019
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Veldwerk
De Haven staat bekend om haar fysieke veld-
werk. Het veldwerkersteam van De Haven is 
meerdere keren per week - zowel overdag 
als in de avond - in beide prostitutiestraten 
aanwezig. Hierdoor is er een sterke vertrou-
wensband tussen de organisatie en de seks-
werkers, en heeft De Haven veel expertise 
over de situatie in de straten. Ook seksclubs, 
privéhuizen en massagesalons worden met 
grote regelmaat bezocht.   

Tijdens het veldwerk van De Haven wordt op 
een laagdrempelige manier contact gemaakt. 
Sommige vrouwen groeten alleen, anderen 
staan open voor een gesprek. Lief en leed 
wordt gedeeld. Door trouw te bezoeken en 
het persoonlijke contact, groeit het vertrou-
wen en kunnen we vrouwen uitnodigen bij De 
Haven als er problemen of vragen zijn.  

De veldwerkers informeren tijdens het veld-
werk 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 Haddy: “Jarenlang ontmoetten we 
de vrouw die we echt heel goed meenden te 
kennen uit een andere raamstraat. We maken 
praatjes met haar en er ontstaat een goede 
relatie. Op een kwade dag was de laatste 
druppel in de emmer gevallen. We hoorden 
ineens haar echte verhaal. Het was te gruwe-
lijk om waar te zijn en om hier op te kunnen 
schrijven. We konden haar begeleiden in het 
doen van aangifte en samen de eerste stap-
pen zetten op weg naar herstel.”

Naast het reguliere veldwerk hebben we in 
2019 zes keer een thematische outreach én 
twee outreaches met soep georganiseerd. In 
2019 houden we deze speciale outreaches tij-
dens Valentijn, Internationale vrouwendag, Pa-
sen en met kerst. Daarnaast hebben we ook 
een bijzondere outreach georganiseerd in juni 
en september. Tijdens de outreaches worden 
kleine cadeaus uitgedeeld. Bij de cadeaus 
wordt een kaartje gegeven met een bood-
schap 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 worden gezien.  

Kerken en bedrijven worden bij deze outre-
aches op verschillende manieren betrokken. 
Bijvoorbeeld voor de financiering van het ca-
deau of voor ondersteuning bij het inpakken 
van de cadeaus. Bij elke actie worden onge-
veer 350 cadeautjes uitgedeeld. In totaal zijn 
er tijdens de thematische outreaches 2040 
contactmomenten geweest. Tijdens deze out-
reaches zijn we samenwerkingen aangegaan 
met onder andere de bedrijven Lush, Holland 
and Barret, Rituals en Landwinkel Sonneveld.  

Veldwerker Haddy: “Al twintig jaar werk ik in 
de prostitutiestraten in Den Haag. In Den Haag 
werken ongeveer 4000 vrouwen in de prostitu-
tie. Ik wens hen zo een ander leven toe!”

Thematische outreaches

Online veldwerk
In 2019 is Stichting De Haven gestart met onli-
ne veldwerk. We signaleren een verschuiving, 
steeds meer sekswerk wordt online aangebo-
den. We zien dat ook deze vrouwen te maken 
hebben met allerhande problematiek. Via ons 
online veldwerk springen we in op deze ont-
wikkeling en bereiken we duizenden vrouwen 
per jaar. 



Het prostitutie maatschappelijk werk is onder-
deel van het uitstapprogramma van De Haven. 
In 2019 hebben de maatschappelijk werkers 
van Stichting De Haven 66 vrouwen in het 
uitstapprogramma

Hiervan zijn 33 hulpverleningstrajecten in 
2019 nieuw gestart. De soorten hulpvragen 
liepen heel sterk uiteen. 

Denk bijvoorbeeld aan problematiek rondom:
• Huisvesting
• Problemen met de boekhouder
• Schulden
• Andere inkomsten zoals werk of uitkering
• Psychische en lichamelijke gezondheid 

Nieuw opgestart
Het jaar 2019 was bij uitstek een jaar waarin 
De Haven hard is gegroeid. Zo zijn we gestart 
met een Inloopspreekuur en kunnen vrouwen 
Nederlandse taallessen volgen. 

Juíst door het aanbod te verbreden, merken 
we dat het aantal intensieve contacten met 
vrouwen groeit. In 2019 hebben 140 vrouwen 
hun vertrouwen in De Haven uitgesproken en 
zijn zij op verschillende manieren bij ons in 
trajact gekomen. 

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. Vaak 
hebben vrouwen alleen contact met de bor-
deelhouders, andere vrouwen in de straat en 
klanten. Een steunend netwerk is belangrijk 
om terugval naar de prostitutie te voorkomen. 
We zien dat een maatje kan helpen om terug-
val te voorkomen. In het maatjestraject wordt 
vrijwilliger aan een vrouw gekoppeld. 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.  

Angst om tegen familie en vrienden de waar-
heid te vertellen, zorgt dat veel vrouwen een 
dubbelleven leiden. Vaak hebben ze alleen 
contact met de bordeelhouders, andere vrou-
wen in de straat en klanten. Dat maakt hen 
kwetsbaar. Maatschappelijk werker: “Soms 
ben je als maatschappelijk werker één van de 
weinige personen die wordt vertrouwd. Dat 
duurt vaak heel lang voordat je dat punt hebt 
bereikt. Maar als je dat hebt bereikt, vertellen 
ze je ook het echte verhaal.”

In 2019 zijn er 12 maatjestrajecten.   

Maatjesproject

Rosanne: “Dit nieuwe huis geeft mij meer rust waardoor ik samen met mijn 
maatschappelijk werker van De Haven verder kan bouwen!”

Prostitutie maaatschappelijk werk



In 2019 is de werkwijze van de jobcoach verder 
ontwikkeld en uitgebouwd. De jobcoach van De 

Haven is constant op zoek naar (andere) loop-
baanmogelijkheden voor vrouwen die werk-
zaam zijn (geweest) in prostitutie. Daarnaast 

worden vrouwen individueel begeleid en ge-
coacht middels de methodiek van jobcoaching .

profiel-pad-plan
- Maken van een profiel : wat kan ik, welke erva-
ring heb ik, wat vind ik leuk, wie ben ik, waar wil 

ik naar toe 

- Kiezen van een pad: door inzicht te creëren, 
keuzemogelijkheden en consequenties te schet-

sen. 

- Maken van een plan: waar ga ik de komende 4 
maanden aan werken, wat doe ik zelf, wat doet 

een ander. 

Jobcoach Rianne: “Een cliënt wil dolgraag in 
de kinderopvang werken. Ze spreekt alleen 
nauwelijks Nederlands en heeft geen diplo-

ma’s. Je zou denken dat het dan stopt, maar 
niet bij deze vrouw! Ze is pas begonnen met 
vrijwilligerswerk op een kinderclub en start 

binnenkort met taalles. Ze krijgt veel energie 
van de kinderen. De weg is nog wel lang maar 

wat is deze vrouw een doorzetter!”

Het liefst gaat Cloé nu aan de slag als nagelstylist, maar dat is 
niet makkelijk. Samen met een jobcoach van De Haven komen ze 
in contact met leerbedrijf Sparke in Style. Jobcoach Rianne: “Dit 
is een leer- werktraject waar Cloé de kans krijgt om het vak van 
nagelstylist te leren en aan de slag te gaan. Toen ik haar dit goede 
nieuws vertelde, kreeg ze tranen in haar ogen van geluk en belde 
ze direct haar vriendinnen! Prachtig om te zien hoe ze haar dro-
men waarmaakt.”

In 2019 zijn er 3 vrouwen met succes begeleid 
in het sollicitatieproces naar een andere baan 
buiten de prostitutie. Bovendien konden twee 
vrouwen, dankzij een fonds, starten met een 
opleiding. 

De Jobcoach van De Haven helpt cliënten een 
ontwikkeling in gang te zetten en stimuleert hen 
om stappen te zetten naar ander werk. Aller-
eerst door hen in te laten zien waar hun kracht 
ligt, en om een toekomst met kansen te laten 
zien.  

Soms is het nodig om zo snel mogelijk betaald 
werk te vinden en zoekt de jobcoach naar onge-
schoold werk om de uitstap uit de seksindustrie 
zo snel mogelijk te kunnen maken. In andere ge-
vallen kan een cliënt eerst beroep doen op een 
uitkering, waardoor er meer tijd is om te werken 
aan een ontwikkeling richting een droombaan.  

Tenslotte komt het ook vaak voor dat cliënten in 
kleine stappen hun oude leven afbouwen door 
bijvoorbeeld eerst vrijwilligerswerk te doen, 
gedeeltelijk ander werk te doen of Nederlandse 
taalles te volgen.  

De jobcoach van De Haven onderzoekt samen 
met de cliënt welk traject voor haar het beste 
is en past de aanpak daar op aan. Hierin wordt 
altijd samengewerkt met de maatschappelijk 
werker van de cliënt.  

Jobcoaching Methodiek jobcoaching



Veel vrouwen die in Den Haag in de prostitutie werken, komen niet uit Nederland. Vaak spreken 
ze de taal niet of nauwelijks. Dit maakt dat vrouwen afhankelijk zijn van anderen, en we merken 
dat deze afhankelijkheid wordt misbruikt door bijvoorbeeld malafide boekhouders of niet-be-
trouwbare verhuurders. Het is belangrijk dat vrouwen zich ontwikkelen in zelfredzaamheid om-
dat daardoor hun posititie versterkt wordt. Ook is het vaak een eerste stap die ze zetten als ze 
nadenken over ander werk en uit de seksindustrie te stappen. Het spreken van de Nederlandse 
taal vergroot hun mogelijkheden bij uitstappen. Daarom biedt Stichting De Haven gratis Neder-
landse taallessen aan. 

Elke week is er een Nederlandse taalles waar 
de vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie 
gratis aan kunnen deelnemen. Lerares: “We 
merken dat vooral de Nederlandse uitspraak 
heel moeilijk is. Dus herhalen, herhalen en her-
halen is ontzettend belangrijk. Het is ook mooi 
om te zien hoe de vrouwen elkaar helpen en 
stimuleren bij het leren van de taal!” 

Tijdens de taalles volgen we een lesmethode 
maar er worden ook altijd woorden ingebracht 
vanuit de groep die we dan vertalen naar hun ei-
gen taal. Dat zorgt vaak voor mooie en grappige 
situaties en heel veel ‘aha-momentjes’! In totaal 
hebben in 2019 vijfentwintig vrouwen deelgeno-
men aan de conversatielessen bij De Haven.

In 2019 is Stichting De Haven gestart met de 
Taalacademie. De taalacademie wordt aan-
geboden vanuit De Haven en het ROC Mond-
riaan aan vrouwen die werkzaam zijn in de 
prostitutie als vervolg op de conversatielessen. 
Het doel van de lessen aan de Taalacademie 
is: spreken, schrijven, lezen en luisteren van 
en in de Nederlandse taal, opleidend naar een 
Certificaat Nederlands niveau A2. 

In 2019 zijn zeven vrouwen gestart met de 
Taalacademie. Daarnaast zijn er zeven vrou-
wen die onregelmatig aanwezig waren.  

Conversatielessen Taalacademie

 Student aan de Taalacademie: “Ik hoef hier niet bang te zijn voor lastige 
vragen, we kennen elkaars achtergrond. Soms delen we daarover iets 

met elkaar, De docent leert ons de taal, maar ook de dingen die voor ons 
van belang zijn om over Nederland te weten. Ik merk dat ik even niet aan 

mijn situatie denk, maar ontspannen bezig ben met mijn toekomst.”

Nederlandse taallessen



Stichting De Haven biedt een uitstapprogram-
ma. Dit is een persoonlijk op maat gemaakt pro-
gramma waarin vrouwen worden begeleid om 
duurzaam uit de prostitutiesector te stappen. 

Sinds 2014 wordt dit project deels bekostigd 
door de RUPS-subsidie die wordt toekend door 
het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar-
naast wordt het project ondersteund door be-
trokken donateurs, bedrijven en kerken. 

In 2019 hebben de maatschappelijk werkers van 
De Haven 66 vrouwen begeleid bij het duur-
zaam uitstappen. 

Als vrouwen bij De Haven komen, moet er veel 
geregeld worden. Een uitstaptraject is intensief 
en het kan vaak meerdere jaren duren voordat 
iemand duurzaam en volledig is uitgestapt. Zo 
moet er voor Sofia een uitkering worden aan-
gevraagd nu ze geen baan meer heeft, er moet 
nieuwe woonruimte komen en ze moet op zoek 
gaan naar een andere baan. Sofia: “In het begin 
was het heel pittig. Ik had een nieuw huis nodig 
omdat het vorige huis te duur was, maar wie wil 
er nu een huurder met alleen een uitkering en 
met mijn verleden? Ook had ik geen geld en kon 
ik niets kopen. Ik moest van alles regelen met 
de gemeente. Eerder deed ik mijn belastingaan-
gifte en was ik klaar, maar nu kreeg ik allerlei 
brieven van de gemeente over mijn uitkering. 
Voor mijn gevoel deed ik mijn best om mijn 
leven op orde te krijgen, maar moest ik daar zo-
veel voor regelen dat ik het niet meer overzag. 
Ik heb twee keer op het punt gestaan om alles 
stop te zetten en weer te gaan werken in het 
privéhuis. In die wereld wist ik de weg.”

Uitstapprogramma op maat Drie fases

Sofia: “Ik ben blij als ik bij De Haven ben om-
dat jullie mij helpen.”

Het uitstapprogramma verloopt in fases:
1) Contactfase: er wordt contact gezocht door 

fysiek of online veldwerk. Doel is om relaties te 
leggen en vrouwen te informeren. 

2) Oriëntatiefase: de vrouw geeft aan dat ze 
overweegt om uit de prostitutie te stappen. Cli-
enten kunnen zich aanmelden via het veldwerk 

of door langs te komen op het spreekuur. Hierna 
worden ze uitgenodigd voor een intake. 

3) Uitvoeringsfase: Dit is de fase waarin de cliënt 
samen met maatschappelijk werk aan eventuele 
bestaande problematiek werkt om haar leven zó 

vorm te geven dat alle condities goed zijn om 
duurzaam uit te kunnen stappen. Maatschappelijk 
werk omvat uitgebreide begeleiding door sociaal 
werkers op de leefgebieden: 1- financiën, 2- huis-
vesting inclusief eventueel remigratie naar thuis-
land, 3- juridische zaken en veiligheid, 4- kinde-

ren, 5- lichamelijke gezondheid inclusief seksuele 
gezondheid, 6- psychische gezondheid,- 7-soci-

aal functioneren, 8- zelfredzaamheid, 9-zingeving, 
en 10- werk en dagbesteding. In deze fase kan 

de cliënt bijvoorbeeld schulden wegwerken, kan 
ze dag-nachtritmes aanpassen, kan ze verwe-

zen worden naar psychische hulpverlening om 
eventuele trauma’s te verwerken. Andere cliënten 

hebben bijvoorbeeld alleen beheersing van de 
Nederlandse taal nodig en volgen bij De Haven 

gratis Nederlandse taallessen.  

4) Nazorgfase: In de nazorgfase wordt de cli-
ent eerst intensief en later naar gelang mogelijk 

steeds minder intensief gevolgd. 



2019 was een jaar waarin we meer dan ooit heb-
ben gewerkt aan bewustwording en de destig-
matisering. De Haven heeft in 2019 uitvoerig stil-
gestaan bij wie we zijn en waar we voor staan. 
Gewijzigde landschappen vragen immers om 
af en toe stil te staan bij de kern en vervolgens 
langere termijn plannen te maken. Resultaat 
van verschillende sessies met bestuur, team en 
vrijwilligersteam zijn onder andere nieuw opge-
stelde missie, visie en kernwaardes. Dit proces 
wordt in 2020 verder voortgezet.

De medewerkers van De Haven vinden het 
ontzettend belangrijk dat Nederlanders zich 
bewust zijn van de wereld van prostitutie en van 
het onrecht dat hierin plaatsvindt. In juli 2019 is 
er daarom een relatiemanager/spreker gestart 
bij De Haven. In samenwerking met maatschap-
pelijk werkers en veldwerkers  over de wereld 
van de seksindustrie  en deelt hij verhalen van 
de vrouwen die we in ons werk ontmoeten. Zo 
werd er bijvoorbeeld een avond georganiseerd 
voor jongeren van een kerk in Den Haag, was er 
een speciale avond rond het thema prostitutie in 
Rotterdam en vertelden we ons verhaal in veel 
kerken, bij ( jongeren)groepen, studentenvereni-
gingen en vrouwen- en mannenverenigingen. 
Ook deelden we ons verhaal met voorgangers, 
ondernemers en diverse organisaties. Een erg 
veelgehoorde opmerking is: ‘Dit wist ik allemaal 
niet!’ en ‘Het verbaast me dat dit zich allemaal in 
ons land afspeelt!’.  
 
Veel mensen namen in 2019 de beslissing om 
het werk van De Haven te ondersteunen en een 
jongerengroep uit Rijswijk organiseerde bijvoor-
beeld een spontane actie om geld in te zamelen 
door een pannenkoekenrestaurant te starten.  

Bewustwording

Om het verhaal van de vrouwen  in de seksin-
dustrie verder te verspreiden, zochten we in 
2019 naar samenwerkingen met andere partijen. 
Met de organisatie She-events en Lume is De 
Haven de samenwerking SHEER gestart. Met 
SHEER wordt de mogelijkheid geboden aan 
vrouwen - die hun leven op orde hebben – om 
van betekenis kunnen zijn voor vrouwen die het 
minder hebben, vrouwen die - door verschillen-
de omstandigheden - in de prostitutie zijn te-
rechtgekomen. We willen bewustwording cre-
eren en door voorlichting en door verhalen te 
vertellen een inkijkje te geven in de ‘wereld van 
de prostitutie’. Zo willen we de eerstgenoem-
de groep vrouwen inspireren en toerusten. Zij 
kunnen - vanuit hun geloof - een verschil maken, 
een helder licht laten schijnen (SHEER) voor 
vrouwen in de prostitutie. 

Praktisch houdt dit in dat er luxe giftboxen ge-
kocht konden worden t.w.v. € 15,-. Deze pakket-
ten zijn uitgedeeld tijdens de thematische out-
reach met kerst in de prostitutiestraten en clubs 
van Den Haag.


