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De man met het fietszitje

“…en toen werd ik opgesloten in een donkere kamer. 
Er lag een matras op de grond met een gebloemd 
laken daarop. Elke dag kwamen er klanten langs die 
mij verkrachtten, soms meerderen tegelijk. Ik was 

doodsbang en kon me niet verzetten. Na een paar 
dagen gaf ik alle hoop op, ik wilde alleen nog maar 

dood.”

Zo vertelt mijn cliënt. Laten we haar Hope noemen, een 24-jarige dame uit West 
Afrika die vluchtte voor haar gewelddadige echtgenoot binnen een gedwongen 
huwelijk. Tijdens haar vlucht kwam ze al snel in verkeerde handen terecht en 
belandde in Nederland. Ik spreek haar wanneer ze onlangs is ontsnapt aan haar 
uitbuiters. Ze beschrijft haar eerste dagen in ons land, een wreed welkom waar ik me 
als mens diep voor schaam. 

Bij Equator Foundation bieden we traumagerichte psychotherapie aan slachtoffers 
van seksuele uitbuiting. Bijvoorbeeld middels Narratieve Exposure Therapie, waarin 
we traumatische herinneringen in detail bespreken om deze te kunnen verwerken. 
Tijdens de therapie vertelt Hope mij over de vele verkrachtingen die ze heeft mee-
gemaakt. Ze zit voor mij, gebroken, angstig, beschaamd, vol vragen en ongeloof 
over het onrecht dat haar is aangedaan. Ze huilt, ze voelt, ze leeft en ze wil vooruit.

Na alle verhalen die ik gehoord heb van slachtoffers, komen bij mij inmiddels vragen 
op over de andere kant van het verhaal: ‘Wat denkt en voelt die klant eigenlijk? 
Hoe ziet diens versie van het verhaal eruit? Wie zijn die mensen, die Nederlanders, 
die betalen om gedwongen seks te hebben met iemand die opgesloten zit in een 
donkere kamer? In die setting kan er immers geen verwarring bestaan over dat ze 
dat tegen haar wil doet. Hoe kom je op het punt dat je dit voor jezelf kan rechtvaar-
digen? Kickt die klant op seks met iemand die doodsbang is of is het simpelweg 
makkelijk verkrijgbaar? De klant, de verkrachter die nooit vervolgd wordt. Ik troost 
mij met de vreselijk naïeve gedachte dat ik het nooit zal weten, die klant begeeft 
zich vast in een parallelle wereld aan de mijne. Een wereld waar ik geen weet van 
heb vanuit mijn veilige eengezinswoning in een kindvriendelijke wijk in Amsterdam 
Noord. 

Tot Hope mij de volgende sessie terloops vertelt over een vaste klant: ‘Hij fietste 
altijd weg op een zwarte fiets met voorop een rood fietszitje’. Mijn hart slaat over, dit 
wil ik niet horen. Ik wil niet weten dat de klanten uit haar Nederland zo erg lijken op 
de mensen die dagelijks rondfietsen in mijn wereld. Als dat waar is kan iedereen die 
verkrachter zijn, die straffeloos door het leven gaat. 

een slachtoffer om het verhaal te delen. Voor 

veel slachtoffers is de drempel om te delen nog 

te hoog. Waar begin je met praten, wanneer er 

zo veel emoties zijn en iets zo veel impact op 

jouw leven heeft? Maar ook voor de persoon 

die in vertrouwen wordt genomen is op 

gepaste wijze reageren soms lastig. Begripvol 

en ondersteunend reageren wil iedereen, maar 

hoe doe je dat? De toolkit bevindt zich nog 

in de pilotfase. Een eerste versie is klaar en 

kan besteld worden via heleen@studiofij.nl. 

Publicaties
Ingrijpende jeugdervaringen 
en gezondheidsproblemen. De 
langetermijneffecten van adverse 
childhood experiences (ACE’s)
Nadine Burke Harris. ISBN 978946316 

044 5. Uitgeverij Mens!, € 24,50.

Velen zullen deze kinderarts kennen van 

haar inspirerende TED-talk: ‘How Childhood 

Trauma Affects Health Across a Lifetime’. 

Haar boek over de impact van ingrijpende 

jeugdervaringen (ACE’s) op onze gezondheid 

is nu ook in het Nederlands verschenen. 

Met haar grote verteltalent en haar fascine-

rende wetenschappelijke inzicht laat Nadine 

Burke Harris zien hoe ingrijpende jeugder-

varingen, als ze niet worden behandeld, de 

fysieke gezondheid in gevaar kunnen brengen. 

Ze neemt de lezer mee in haar zoektocht, 

deelt haar bevindingen en vertelt welke 

behandelingen de gevolgen van ingrijpende 

jeugdervaringen kunnen omkeren en hoe we 

ons tegen ziekten kunnen beschermen. Mocht 

deze arts of de term (ACE’s) u ontgaan zijn, 

dan is dit de kans om ze te leren kennen.

Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind 
dat opgroeit in stress en geweld
Yael Meijer. ISBN 9789088508356. 

Uitgeverij SWP, € 22,90.

Wat doet het met een jong kind als het 

opgroeit in een gezin waar sprake is van (emo-

tionele) verwaarlozing, misbruik of geweld? 

Ontzettend veel, zo blijkt. Vaak komen we als 

professional pas in actie als er zichtbare klach-

ten zijn. Maar hoe kun je als professional eerder 

signaleren en passende ondersteuning bieden? 

Het boek vertelt wat de gevolgen zijn van ver-

waarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en 

kleuters. Hoe ondersteun je ouders? Waar let je 

op en wat kan jij doen? Door voorbeelden uit 

de praktijk, achtergrondinformatie en praktische 

tips is dit een zeer handzaam boek voor profes-

sionals die werken met kwetsbare gezinnen.

Geweld tegen meisjes en vrouwen 
met een beperking. Invulling van 
mensenrechtelijke verplichtingen 
in Nederland: een inventarisatie.
Regioplan.

Te downloaden via regioplan.nl.

Dit onderzoek, in opdracht van het College 

voor de Rechten van de Mens, inventariseert 

de stand van zaken in Nederland rond het 

VN-verdrag en de verplichtingen die voortvloei-

en uit het Verdrag van Istanbul. Het onderzoek 

bestaat uit een beleidsanalyse van wet- en 

regelgeving, een deskresearch naar relevante 

praktijkinterventies, een klankbordbijeenkomst 

en interviews met experts en betrokkenen 

uit beleid en praktijk. De onderzoeksvraag 

luidt: Hoe worden de mensenrechtelijke 

verplichtingen jegens meisjes en vrouwen 

met een beperking wat betreft bescherming 

tegen geweld ingevuld in beleid en praktijk?

Het onderzoek laat zien dat de bescherming 

van deze doelgroep tegen geweld zowel in 

beleid als in de praktijk meer aandacht behoeft.

Websites
kinderrechtennu.nl  
KinderrechtenNU (KRNU) wil alle kinderen 

zelf de kans geven om na te denken en 

aan te geven wat zij nodig hebben om 

veilig gezond en gelukkig op te groeien. 

KRNU is eigenlijk geen website maar een 

heel pakket aan trainingen en tools voor 

volwassenen, kinderen en professionals. Het 

idee is simpel. Wil je weten hoe het leven 

van kinderen beter kan? Vraag het aan de 

ervaringsdeskundigen, de kinderen zelf. 

Aan de hand van het VN-kinderrechten 

verdrag helpt KRNU volwassenen – ouders 

en professionals- zonder oordeel te luisteren. 

Leuk en handig zijn de verschillende 

checklists. Een overzichtelijke manier voor 

kinderen en volwassenen om na te gaan 

of kinderen wel alles krijgen wat ze nodig 

hebben om op te kunnen groeien.

centrumseksueelgeweld.nl
De nieuwe CSG website staat sinds december 

2018 live! Een verbeterde functionaliteit is de 

regiopagina met daar op de contactgegevens 

en een overzicht van de regionale partners.

emancipator.nl
5 februari 2019 vond de Kick-off plaats van 

IMAGINE Amsterdam: Inspiring Male Action 

on Gender Equality in Europe. IMAGINE 

wil het geweld tegen meisjes, vrouwen en 

LHBTQI+-ers aanpakken met een programma 

gericht op het gedrag van jongens en jonge 

mannen. De kick-off is het startsein voor een 

meerjarige strategie met workshops en een 

wijkaanpak. Peer educators gaan in gesprek 

met  jongens (met name tussen de 15 en 27 

jaar) over gender, over stereotypen en over 

het gedrag van jongens en mannen. Met als 

streven om hen te activeren om op te staan 

tegen het geweld tegen vrouwen. IMAGINE 

Amsterdam werkt samen met de afdeling 

Jeugd en de aanpak Straatintimidatie van de 

gemeente Amsterdam. Bezoek de website voor 

meer informatie over dit en andere projecten.

Wetenswaardigheden
Oproep aan (ouders van) minderjarige 
slachtoffers seksueel misbruik
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil 

graag weten of (de ouders van) minderjarige 

Nederlandse slachtoffers van seksueel mis-

bruik geïnformeerd willen worden wanneer 

beeldmateriaal van het misbruik opduikt. Dat 

kan zijn in een Nederlandse strafzaak waarin 

een downloader van kinderporno wordt 

vervolgd. Of wanneer beeldmateriaal wordt 

aangeboden op internet. Om deze behoefte 

te inventariseren zal onderzoeksinstituut DSP-

groep een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. 

Bent of kent u een (ouder van een) slachtoffer 

die hierover anoniem een online enquête wil 

invullen? Kijk dan voor meer informatie op onze 

website ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld.

Voorstelling: Instant Love 
in Theater Bellevue
Via Berlin / Cello Octet Amsterdam

Voor wie houdt van maatschappelijk relevant 

muziektheater, cellomuziek of gewoon een 

dijk van een theatervoorstelling is Instant Love 

een aanrader. Instant love is het verhaal van 

Grace, die door de charmante pooier King 

de wereld van de prostitutie in wordt gelokt. 

Hij spiegelt haar een gouden toekomst voor, 

maar uiteindelijk loopt ze in de val van deze 

meedogenloze bedrieger. Zonder paspoort of 

papieren is ze rechteloos en onbeschermd en 

rest haar enkel nog wraak. Instant Love laat zien 

hoe kwetsbaar mensen zijn als ze de autonomie 

over hun eigen leven kwijtraken. De voorstelling 

is 15 t/m 17 maart 2019 te zien in Theater 

Bellevue aan de Leidsekade in Amsterdam.

Toolkit: Durf te Delen
Studio Fij

Praten is moeilijk, maar reageren ook. Twee 

jonge ontwerpers maakten een toolkit die 

begeleiding en structuur kan bieden bij het ver-

tellen en luisteren naar een seksueel geweldser-

varing. Mooi vormgegeven schriftjes, kaartjes en 

instructies moeten het makkelijker maken voor 

Sekswerk & 
Seksueel Geweld
‘Echt alles wat er 
niet goed gaat in de branche 
komt bij ons terecht.’

InZicht
februari 2019
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali,
Vera Schüller

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl

Interview met Heleen Driessen, prostitutie vertrouwensvrouw bij P&G 292

Rina Ghafoerkhan, psycholoog en onderzoeker Equator Foundation 

IMAGINE: INSPIRING MALE 
ACTION ON GENDER EQUALITY 
IN EUROPE

‘man zijn’.
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Is P&G292 er voor misstanden in deze 
branche?
Nee, dat is maar een klein stukje van 
wat we doen. Het overige gedeelte gaat 
over de gezondheid van de sekswerkers 
in Amsterdam. Ik schat dat dit in totaal 
zo’n 5 á 7000 mensen zijn. Die komen 
natuurlijk niet allemaal langs. Maar een 
behoorlijk  gedeelte wel. Dat zijn man-
nen, vrouwen en transsekswerkers van 18  
tot 78 jaar. Ze komen met vragen over 
gezondheid, veelal voor SOA-onderzoek. 
Maar mensen komen ook voor schuld-
hulpverlening of psychosociale vragen. 
We geven ook Nederlandse en Engelse 
les. Wij zijn er voor sekswerkers die een 
carrière-switch willen maken, maar ook 
voor mensen die juist willen starten met 
dit beroep. 

Is dit een aparte beroepsgroep om 
mee te werken?
Ik werk al 21 jaar met sekswerkers en 
slachtoffers van mensenhandel. En het 
bevalt nog steeds. Ik ben begonnen bij 
het Huiskamer Project op de tippelzone 
op de Theemsweg. Daarna heb ik met 
slachtoffers van mensenhandel gewerkt. 
Deze slachtoffers hebben eigenlijk niets 
met sekswerkers te maken, want sekswer-
kers hebben vrijwillig voor het vak geko-
zen en slachtoffers van mensenhandel zijn 
… slachtoffers van mensenhandel. Dat is 
natuurlijk absoluut niet vrijwillig. Nu ben 
ik dus vertrouwensvrouw en deze groep is 
zo divers en leuk om mee te werken, dat 
ik mij geen dag verveel. 

Herken je het beeld dat geschetst 
wordt in het onderzoek Sekswerk & 
Geweld in Nederland?
Bijna alle ondervraagden geven aan kort-
geleden geweld meegemaakt te hebben. 
Geweld is hier wel heel breed neergezet. 
Dan geloof ik het gelijk. Er zijn zeker 

Wat doet een 
prostitutie vertrouwensvrouw?
Ik werk in het vertrouwensteam van P&G 
292 samen met Sjaak van der Kolk .Wij 
signaleren en melden  misstanden. Dat 
kan gaan over een kamer die niet goed 
schoon is, een alarmknop die het niet 
doet of problemen met exploitanten of 
handhaving. Maar wij zijn er ook als het 
gaat over geweldsincidenten of mensen-
handel. Echt alles wat er niet goed gaat in 
de branche komt bij ons terecht. 

klanten die agressief kunnen zijn. En op 
het moment dat je achter het raam staat 
en je wordt uitgescholden, uitgelachen of 
bespuugd dan is dat grensoverschrijdend. 
Helaas hoor ik dat van vrouwen die op de 
Wallen werken regelmatig terug. In dat 
opzicht kan het een pittig en hard beroep 
zijn. Op dit werk rust toch een stigma. 
Voor de transsekswerkers is het nog inge-
wikkelder. Zij krijgen te maken met een 
dubbel stigma.

78%  van de ondervraagden gaf aan 
recent seksueel geweld te hebben mee-
gemaakt. Kom je dat vaak tegen?
Als vertrouwensteam zijn wij de meest 
voor de hand liggende plek om aan te 
kloppen als iemand zoiets heeft meege-
maakt. Wij horen dat klanten soms op 
een gewelddadige manier met sekswer-
kers omgaan. Verkrachtingen komen ze-
ker ook voor. Van te voren wordt met een 
klant afgesproken wat je wel en niet gaat 
doen. Het kan voorkomen dat iemand 
later toch perse andere dingen wil en 
zijn zin op een gewelddadige manier 
doorzet. 

Zijn bepaalde werkers kwetsbaarder 
dan anderen?
Ik denk dat de transsekswerkers zeker zul-
len aangeven dat zij vaak met geweld ge-
confronteerd worden. Mogelijk heeft dat 
te maken met de klanten die zij krijgen. 
Ik denk niet dat klanten er te laat achter 
komen dat hun date een transvrouw is. Ik 
denk dat ze dat wel weten, maar dat het 
mogelijk van alles bij ze oproept. Er kun-
nen klanten zijn die met zichzelf en hun 
eigen seksualiteit in conflict komen.
Daarnaast denk ik dat de mensen die 
vanuit huis of alleen op straat werken,  
kwetsbaar zijn, omdat ze niet even een 
alarmknop kunnen indrukken of hulp in 
kunnen roepen.

Weten deze groepen jou te vinden?
We hebben goed zicht op de clubs, 
privéhuizen en de ramen. Maar we willen 
ook inzetten op de thuiswerkers en de es-
cort. En hen bereiken is lastig. Het is een 
vrij wisselende groep. Ze zijn niet altijd 
bekend met het zorgstelsel in Nederland. 
Ze weten niet altijd hoe het hier werkt. 
Dat je anoniem en gratis naar ons toe kan 
komen. Dat wil je ze wel meegeven, of ze 
er nu gebruik van maken of niet. 

“  De meesten kunnen goed voor zichzelf 
zorgen en hun veiligheid inbouwen.”

“  Ik denk dat wij de meest grappige, leuke en 
bijzondere doelgroep hebben van Amsterdam!”

Dus werken vanuit een bordeel of 
achter een raam is veiliger dan vanuit 
huis of in de escort?
Je bent alleen dus je loopt meer risico. 
Je weet niet precies welke klant je krijgt. 
De meesten kunnen goed voor zichzelf 
zorgen en hun veiligheid inbouwen. 
Dit doen ze door bijvoorbeeld iemand 
anders in hun woning aanwezig te laten 
zijn of door anderen te laten weten dat 
er iemand komt.  Werkers  zorgen ervoor 
dat ze hun mobiel binnen handbereik 
hebben liggen en dat het huis zodanig is 
ingericht dat ze snel weg kunnen in geval 
van nood. Sommigen zeggen dat ze het 
intuïtief goed in kunnen schatten. Ze zeg-
gen dat als iemand belt ze direct aanvoe-
len of het wel of niet klopt. Dat vind ik 
wel lastig. Ik geloof wel dat je jezelf goed 
kunt trainen en de juiste vragen kan leren 
stellen. Maar voorkomen kun je het nooit 
helemaal.

Sommige ‘klanten’ hebben verkeerde 
intenties?
Ja, ik denk dat die daders denken dat er 
toch niet veel mee gaat gebeuren. Dat 
ze er mee weg komen. We kennen de 
verhalen van klanten die echt op illegali-
teit zoeken. Zij weten dondersgoed dat 
wanneer er met een illegale sekswerker 
iets gebeurd, ze dan vaak geen aangifte 
durven te doen, omdat ze bang zijn om 
het land uitgezet te worden.

Is de drempel om met politie te praten 
hoog voor jouw cliënten?
Eigenlijk niet. We werken al zo lang en 
nauw met de politie samen. Wie bij P&G 
292 komt, weet dat ze te vertrouwen zijn. 
Als er een incident is komt de politie hier 
naartoe en dat werkt heel goed. Het is 
fijn om zo’n gesprek te kunnen voeren op 
een bekende plek. Het zou mij verbazen 
als de sekswerkers die met ons bekend 
zijn, zouden zeggen dat het doen van 
aangifte of het in gesprek gaan met de 
politie lastig is. 

Gaat er dan nooit iets mis in de 
bejegening?
We hebben wel eens wat moeilijkheden 
gehad met een buurtregisseur of wijk-
team uit een ander deel van de stad. Dat 
was geen onwil, maar onwetendheid. 
Zeker met deze groep moet je onvoor-
stelbaar goed opletten hoe je ze beje-

gend. Vaak hebben sekswerkers zelf  het 
gevoel dat ze niet serieus zullen worden 
genomen als verkrachtingsslachtoffer 
vanwege hun werk. Maar dat is natuurlijk 
onterecht. Je kiest voor een vak in de 
dienstverlening en daarin bepaal je zelf 
de regels. Wanneer iemand die regels 
overtreedt, is dat een strafbaar feit.

Hoe ondersteun jij iemand na een erva-
ring met seksueel geweld?
Als iemand bij mij komt is de eerste 
vraag: “wat wil jij?” Ik adviseer altijd om 
zo snel mogelijk contact op te nemen met 
politie of het Centrum Seksueel Geweld. 
Als ze voor onderzoek naar het politiebu-
reau moeten, kan ik meegaan. We kunnen 
een advocaat regelen of traumatherapie. 
Uiteindelijk is het belangrijkste wat die 
persoon zelf wil. En als dat helemaal niets 
is, dan krijgt iemand een kopje thee en 
ben ik beschikbaar om te luisteren.

Is de reguliere zorg voldoende 
toegankelijk?
Sekswerkers zullen niet altijd makkelijk 
vertellen wat voor werk ze doen. Als je bij 
de huisarts zit en je durft niet te zeggen 
wat er precies is gebeurd, omdat je niet 
wilt dat je huisarts weet wat voor werk je 
doet. Dan wordt het ingewikkeld. Ik hoop 
dat ik daardoor toegankelijk ben. Bij mij 
kunnen ze vrijuit praten.

Kan je ook voldoende betekenen voor 
je cliënten?
Soms wel en soms niet. Ik heb een cliënt 
gehad die zei dat ik zijn leven heb gered. 
Zo veel had ik niet gedaan, maar soms 
kan je met een klein gebaar een groot 
verschil maken.
Ik denk dat wij de meest grappige, leuke 
en bijzondere doelgroep hebben van 
Amsterdam!
Zij weten zelf het beste wat ze nodig 
hebben. En mochten zij vinden dat er iets 
ontbreekt bij ons, bij de reguliere zorg, of 
waar dan ook, dan zullen ze dit aangeven. 
Dan worden er brieven geschreven waarin 
staat dat er ergens te weinig over na is 
gedacht. Dit is wat wij als sekswerkers 
belangrijk vinden. Ik hoop dat hier dan 
ook naar geluisterd wordt.

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht. 

Stickers plakken 
Je kan ze zo maar ergens in de stad tegen 
komen. De stickers die jonge kunstenaars 
hebben ontworpen voor het CSG. 
Het was een idee van de jonge artiest 
Loïs Rijgersberg. Haar doel is om meer 
bekendheid te genereren voor het CSG 
onder haar leeftijdsgenoten. ‘Op de WC 
in een bar, op straat of op de voetbalclub, 
waar de stickers ook terechtkomen; ik 
hoop dat jongeren die te maken hebben 
met seksueel geweld ze te zien krijgen en 
weten dat ze kunnen bellen voor hulp.’ 
Ze zamelde geld in en riep via social 
media andere jonge artiesten op om een 
ontwerp te maken. Van de beste drie ont-
werpen zijn 10.000 stickers gedrukt die 
door heel Nederland verspreid worden. 
Er zijn nog een beperkt aantal stickers 
over. Geïnteresseerden kunnen mailen 
naar csg@ggd.amsterdam.nl.

Collegiaal werkbezoek
Nederland telt 16 Centrum Seksueel Ge-
weld regio’s. Iedere regio is anders geor-
ganiseerd, maar iedereen moet voldoen 
aan dezelfde kwaliteitscriteria. Om dit te 

garanderen kwamen eind 2018 vertegen-
woordigers van CSG Rotterdam, CSG 
Noord-Holland, de landelijke stuurgroep 
en de landelijk coördinator bij ons op 
bezoek. Samen hebben we gekeken naar 
alle sterke en zwakke punten in de orga-
nisatie. Het is mooi om te mogen conclu-
deren dat wij in Amsterdam-Amstelland 
voldoen aan alle kwaliteitscriteria.

Huisartsen moeten dit weten!
Huisartsen zijn regelmatig het eerste aan-
spreekpunt voor slachtoffers van acuut 
seksueel geweld of misbruik. Toch was 
het niet voor iedere huisarts precies dui-
delijk hoe te handelen in zo’n geval. Veel 
huisartsen in de regio waren niet bekend 
met het CSG. Deze artsen stonden voor 
lastige vragen zoals: ‘wanneer doe je wel 
een medisch onderzoek en wanneer moet 
je dit juist niet doen om eventuele sporen 
die op het lichaam aanwezig kunnen zijn 
niet te verstoren?’ 
Sinds enige tijd trainen wij huisartsen in 
de regio, zodat zij precies weten wat ze 
wel en niet moeten doen. De trainingen 
worden zeer positief ontvangen en zullen 
komend jaar ook aan huisartsen in oplei-
ding gegeven gaan worden.

Naast de training ontvangen alle huisart-
sen in de regio een informatiepakket met 
folders en een poster voor in de wachtka-
mer. In dit pakket zitten ook zakken waar 
bewijsmateriaal voor zedenmisdrijven (bij-
voorbeeld een onderbroek) in bewaard 
kunnen worden. Hopelijk zijn deze zakken 
een extra reminder dat een verkrachting 
naast een medische en psychosociale ook 
een forensische zorgvraag oproept.

International Conference on the 
Survivors of Rape
Eind 2018 is the 6th International Confe-
rence on the Survivors of Rape in Helsinki 
bezocht door een aantal CSG medewer-
kers van Utrecht, Amsterdam- Amstelland 
en Brabant-Oost. Op dit congres komen 
onderzoekers en medewerkers van dit 
soort centra van over de hele wereld 
samen. Om ervaringen uit te wisselen en 
van elkaar te leren. 
In alle landen is de opvang van verkrach-
tingsslachtoffers weer anders geregeld. 
In sommige landen is er één centraal 
centrum voor het hele land, elders zijn 
er amper opvangmogelijkheden. Wist 
je bijvoorbeeld dat: IJsland al 25 jaar 
interdisciplinaire opvang biedt? Dat: het 
Finse centrum een Kapelaan (geestelijke) 
in vaste dienst heeft? Of dat: in Haïti 1 
op de 4 meisjes voor haar 18de te maken 
krijgt met seksueel misbruik? 
Zelf gaven we een presentatie over het 
toegankelijk maken van zorg voor jeug-
dige slachtoffers en werden de eerste 
uitkomsten van een evaluatieonderzoek  
dat is gehouden onder cliënten en mede-
werkers gepresenteerd.

Vorig jaar verscheen het onderzoek ‘Sekswerk en Geweld in 
Nederland’. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen in 
welke mate sekswerkers in Nederland met geweld te maken krijgen. 
De 308 sekswerkers die mee deden bleken vaak met geweld te worden 
geconfronteerd. Maar liefst 78% van hen gaf aan in het afgelopen jaar 
seksueel geweld meegemaakt te hebben. Een cijfer om van te schrikken.
Wij spraken hierover met Heleen Driessen, prostitutie vertrouwensvrouw 
bij P&G 292, het Prostitutie & Gezondheidscentrum op de Nieuwezijds 
Voorburgwal 292. Herkent zij de uitkomsten van dit onderzoek? 
En hoe kan zij slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen?

Amsterdam-Amstelland was goed 
vertegenwoordigd met deelnemers van de 
GGD Amsterdam, Arq/Equator en BRight GGZ.
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Is P&G292 er voor misstanden in deze 
branche?
Nee, dat is maar een klein stukje van 
wat we doen. Het overige gedeelte gaat 
over de gezondheid van de sekswerkers 
in Amsterdam. Ik schat dat dit in totaal 
zo’n 5 á 7000 mensen zijn. Die komen 
natuurlijk niet allemaal langs. Maar een 
behoorlijk  gedeelte wel. Dat zijn man-
nen, vrouwen en transsekswerkers van 18  
tot 78 jaar. Ze komen met vragen over 
gezondheid, veelal voor SOA-onderzoek. 
Maar mensen komen ook voor schuld-
hulpverlening of psychosociale vragen. 
We geven ook Nederlandse en Engelse 
les. Wij zijn er voor sekswerkers die een 
carrière-switch willen maken, maar ook 
voor mensen die juist willen starten met 
dit beroep. 

Is dit een aparte beroepsgroep om 
mee te werken?
Ik werk al 21 jaar met sekswerkers en 
slachtoffers van mensenhandel. En het 
bevalt nog steeds. Ik ben begonnen bij 
het Huiskamer Project op de tippelzone 
op de Theemsweg. Daarna heb ik met 
slachtoffers van mensenhandel gewerkt. 
Deze slachtoffers hebben eigenlijk niets 
met sekswerkers te maken, want sekswer-
kers hebben vrijwillig voor het vak geko-
zen en slachtoffers van mensenhandel zijn 
… slachtoffers van mensenhandel. Dat is 
natuurlijk absoluut niet vrijwillig. Nu ben 
ik dus vertrouwensvrouw en deze groep is 
zo divers en leuk om mee te werken, dat 
ik mij geen dag verveel. 

Herken je het beeld dat geschetst 
wordt in het onderzoek Sekswerk & 
Geweld in Nederland?
Bijna alle ondervraagden geven aan kort-
geleden geweld meegemaakt te hebben. 
Geweld is hier wel heel breed neergezet. 
Dan geloof ik het gelijk. Er zijn zeker 

Wat doet een 
prostitutie vertrouwensvrouw?
Ik werk in het vertrouwensteam van P&G 
292 samen met Sjaak van der Kolk .Wij 
signaleren en melden  misstanden. Dat 
kan gaan over een kamer die niet goed 
schoon is, een alarmknop die het niet 
doet of problemen met exploitanten of 
handhaving. Maar wij zijn er ook als het 
gaat over geweldsincidenten of mensen-
handel. Echt alles wat er niet goed gaat in 
de branche komt bij ons terecht. 

klanten die agressief kunnen zijn. En op 
het moment dat je achter het raam staat 
en je wordt uitgescholden, uitgelachen of 
bespuugd dan is dat grensoverschrijdend. 
Helaas hoor ik dat van vrouwen die op de 
Wallen werken regelmatig terug. In dat 
opzicht kan het een pittig en hard beroep 
zijn. Op dit werk rust toch een stigma. 
Voor de transsekswerkers is het nog inge-
wikkelder. Zij krijgen te maken met een 
dubbel stigma.

78%  van de ondervraagden gaf aan 
recent seksueel geweld te hebben mee-
gemaakt. Kom je dat vaak tegen?
Als vertrouwensteam zijn wij de meest 
voor de hand liggende plek om aan te 
kloppen als iemand zoiets heeft meege-
maakt. Wij horen dat klanten soms op 
een gewelddadige manier met sekswer-
kers omgaan. Verkrachtingen komen ze-
ker ook voor. Van te voren wordt met een 
klant afgesproken wat je wel en niet gaat 
doen. Het kan voorkomen dat iemand 
later toch perse andere dingen wil en 
zijn zin op een gewelddadige manier 
doorzet. 

Zijn bepaalde werkers kwetsbaarder 
dan anderen?
Ik denk dat de transsekswerkers zeker zul-
len aangeven dat zij vaak met geweld ge-
confronteerd worden. Mogelijk heeft dat 
te maken met de klanten die zij krijgen. 
Ik denk niet dat klanten er te laat achter 
komen dat hun date een transvrouw is. Ik 
denk dat ze dat wel weten, maar dat het 
mogelijk van alles bij ze oproept. Er kun-
nen klanten zijn die met zichzelf en hun 
eigen seksualiteit in conflict komen.
Daarnaast denk ik dat de mensen die 
vanuit huis of alleen op straat werken,  
kwetsbaar zijn, omdat ze niet even een 
alarmknop kunnen indrukken of hulp in 
kunnen roepen.

Weten deze groepen jou te vinden?
We hebben goed zicht op de clubs, 
privéhuizen en de ramen. Maar we willen 
ook inzetten op de thuiswerkers en de es-
cort. En hen bereiken is lastig. Het is een 
vrij wisselende groep. Ze zijn niet altijd 
bekend met het zorgstelsel in Nederland. 
Ze weten niet altijd hoe het hier werkt. 
Dat je anoniem en gratis naar ons toe kan 
komen. Dat wil je ze wel meegeven, of ze 
er nu gebruik van maken of niet. 

“  De meesten kunnen goed voor zichzelf 
zorgen en hun veiligheid inbouwen.”

“  Ik denk dat wij de meest grappige, leuke en 
bijzondere doelgroep hebben van Amsterdam!”

Dus werken vanuit een bordeel of 
achter een raam is veiliger dan vanuit 
huis of in de escort?
Je bent alleen dus je loopt meer risico. 
Je weet niet precies welke klant je krijgt. 
De meesten kunnen goed voor zichzelf 
zorgen en hun veiligheid inbouwen. 
Dit doen ze door bijvoorbeeld iemand 
anders in hun woning aanwezig te laten 
zijn of door anderen te laten weten dat 
er iemand komt.  Werkers  zorgen ervoor 
dat ze hun mobiel binnen handbereik 
hebben liggen en dat het huis zodanig is 
ingericht dat ze snel weg kunnen in geval 
van nood. Sommigen zeggen dat ze het 
intuïtief goed in kunnen schatten. Ze zeg-
gen dat als iemand belt ze direct aanvoe-
len of het wel of niet klopt. Dat vind ik 
wel lastig. Ik geloof wel dat je jezelf goed 
kunt trainen en de juiste vragen kan leren 
stellen. Maar voorkomen kun je het nooit 
helemaal.

Sommige ‘klanten’ hebben verkeerde 
intenties?
Ja, ik denk dat die daders denken dat er 
toch niet veel mee gaat gebeuren. Dat 
ze er mee weg komen. We kennen de 
verhalen van klanten die echt op illegali-
teit zoeken. Zij weten dondersgoed dat 
wanneer er met een illegale sekswerker 
iets gebeurd, ze dan vaak geen aangifte 
durven te doen, omdat ze bang zijn om 
het land uitgezet te worden.

Is de drempel om met politie te praten 
hoog voor jouw cliënten?
Eigenlijk niet. We werken al zo lang en 
nauw met de politie samen. Wie bij P&G 
292 komt, weet dat ze te vertrouwen zijn. 
Als er een incident is komt de politie hier 
naartoe en dat werkt heel goed. Het is 
fijn om zo’n gesprek te kunnen voeren op 
een bekende plek. Het zou mij verbazen 
als de sekswerkers die met ons bekend 
zijn, zouden zeggen dat het doen van 
aangifte of het in gesprek gaan met de 
politie lastig is. 

Gaat er dan nooit iets mis in de 
bejegening?
We hebben wel eens wat moeilijkheden 
gehad met een buurtregisseur of wijk-
team uit een ander deel van de stad. Dat 
was geen onwil, maar onwetendheid. 
Zeker met deze groep moet je onvoor-
stelbaar goed opletten hoe je ze beje-

gend. Vaak hebben sekswerkers zelf  het 
gevoel dat ze niet serieus zullen worden 
genomen als verkrachtingsslachtoffer 
vanwege hun werk. Maar dat is natuurlijk 
onterecht. Je kiest voor een vak in de 
dienstverlening en daarin bepaal je zelf 
de regels. Wanneer iemand die regels 
overtreedt, is dat een strafbaar feit.

Hoe ondersteun jij iemand na een erva-
ring met seksueel geweld?
Als iemand bij mij komt is de eerste 
vraag: “wat wil jij?” Ik adviseer altijd om 
zo snel mogelijk contact op te nemen met 
politie of het Centrum Seksueel Geweld. 
Als ze voor onderzoek naar het politiebu-
reau moeten, kan ik meegaan. We kunnen 
een advocaat regelen of traumatherapie. 
Uiteindelijk is het belangrijkste wat die 
persoon zelf wil. En als dat helemaal niets 
is, dan krijgt iemand een kopje thee en 
ben ik beschikbaar om te luisteren.

Is de reguliere zorg voldoende 
toegankelijk?
Sekswerkers zullen niet altijd makkelijk 
vertellen wat voor werk ze doen. Als je bij 
de huisarts zit en je durft niet te zeggen 
wat er precies is gebeurd, omdat je niet 
wilt dat je huisarts weet wat voor werk je 
doet. Dan wordt het ingewikkeld. Ik hoop 
dat ik daardoor toegankelijk ben. Bij mij 
kunnen ze vrijuit praten.

Kan je ook voldoende betekenen voor 
je cliënten?
Soms wel en soms niet. Ik heb een cliënt 
gehad die zei dat ik zijn leven heb gered. 
Zo veel had ik niet gedaan, maar soms 
kan je met een klein gebaar een groot 
verschil maken.
Ik denk dat wij de meest grappige, leuke 
en bijzondere doelgroep hebben van 
Amsterdam!
Zij weten zelf het beste wat ze nodig 
hebben. En mochten zij vinden dat er iets 
ontbreekt bij ons, bij de reguliere zorg, of 
waar dan ook, dan zullen ze dit aangeven. 
Dan worden er brieven geschreven waarin 
staat dat er ergens te weinig over na is 
gedacht. Dit is wat wij als sekswerkers 
belangrijk vinden. Ik hoop dat hier dan 
ook naar geluisterd wordt.

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht. 

Stickers plakken 
Je kan ze zo maar ergens in de stad tegen 
komen. De stickers die jonge kunstenaars 
hebben ontworpen voor het CSG. 
Het was een idee van de jonge artiest 
Loïs Rijgersberg. Haar doel is om meer 
bekendheid te genereren voor het CSG 
onder haar leeftijdsgenoten. ‘Op de WC 
in een bar, op straat of op de voetbalclub, 
waar de stickers ook terechtkomen; ik 
hoop dat jongeren die te maken hebben 
met seksueel geweld ze te zien krijgen en 
weten dat ze kunnen bellen voor hulp.’ 
Ze zamelde geld in en riep via social 
media andere jonge artiesten op om een 
ontwerp te maken. Van de beste drie ont-
werpen zijn 10.000 stickers gedrukt die 
door heel Nederland verspreid worden. 
Er zijn nog een beperkt aantal stickers 
over. Geïnteresseerden kunnen mailen 
naar csg@ggd.amsterdam.nl.

Collegiaal werkbezoek
Nederland telt 16 Centrum Seksueel Ge-
weld regio’s. Iedere regio is anders geor-
ganiseerd, maar iedereen moet voldoen 
aan dezelfde kwaliteitscriteria. Om dit te 

garanderen kwamen eind 2018 vertegen-
woordigers van CSG Rotterdam, CSG 
Noord-Holland, de landelijke stuurgroep 
en de landelijk coördinator bij ons op 
bezoek. Samen hebben we gekeken naar 
alle sterke en zwakke punten in de orga-
nisatie. Het is mooi om te mogen conclu-
deren dat wij in Amsterdam-Amstelland 
voldoen aan alle kwaliteitscriteria.

Huisartsen moeten dit weten!
Huisartsen zijn regelmatig het eerste aan-
spreekpunt voor slachtoffers van acuut 
seksueel geweld of misbruik. Toch was 
het niet voor iedere huisarts precies dui-
delijk hoe te handelen in zo’n geval. Veel 
huisartsen in de regio waren niet bekend 
met het CSG. Deze artsen stonden voor 
lastige vragen zoals: ‘wanneer doe je wel 
een medisch onderzoek en wanneer moet 
je dit juist niet doen om eventuele sporen 
die op het lichaam aanwezig kunnen zijn 
niet te verstoren?’ 
Sinds enige tijd trainen wij huisartsen in 
de regio, zodat zij precies weten wat ze 
wel en niet moeten doen. De trainingen 
worden zeer positief ontvangen en zullen 
komend jaar ook aan huisartsen in oplei-
ding gegeven gaan worden.

Naast de training ontvangen alle huisart-
sen in de regio een informatiepakket met 
folders en een poster voor in de wachtka-
mer. In dit pakket zitten ook zakken waar 
bewijsmateriaal voor zedenmisdrijven (bij-
voorbeeld een onderbroek) in bewaard 
kunnen worden. Hopelijk zijn deze zakken 
een extra reminder dat een verkrachting 
naast een medische en psychosociale ook 
een forensische zorgvraag oproept.

International Conference on the 
Survivors of Rape
Eind 2018 is the 6th International Confe-
rence on the Survivors of Rape in Helsinki 
bezocht door een aantal CSG medewer-
kers van Utrecht, Amsterdam- Amstelland 
en Brabant-Oost. Op dit congres komen 
onderzoekers en medewerkers van dit 
soort centra van over de hele wereld 
samen. Om ervaringen uit te wisselen en 
van elkaar te leren. 
In alle landen is de opvang van verkrach-
tingsslachtoffers weer anders geregeld. 
In sommige landen is er één centraal 
centrum voor het hele land, elders zijn 
er amper opvangmogelijkheden. Wist 
je bijvoorbeeld dat: IJsland al 25 jaar 
interdisciplinaire opvang biedt? Dat: het 
Finse centrum een Kapelaan (geestelijke) 
in vaste dienst heeft? Of dat: in Haïti 1 
op de 4 meisjes voor haar 18de te maken 
krijgt met seksueel misbruik? 
Zelf gaven we een presentatie over het 
toegankelijk maken van zorg voor jeug-
dige slachtoffers en werden de eerste 
uitkomsten van een evaluatieonderzoek  
dat is gehouden onder cliënten en mede-
werkers gepresenteerd.

Vorig jaar verscheen het onderzoek ‘Sekswerk en Geweld in 
Nederland’. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen in 
welke mate sekswerkers in Nederland met geweld te maken krijgen. 
De 308 sekswerkers die mee deden bleken vaak met geweld te worden 
geconfronteerd. Maar liefst 78% van hen gaf aan in het afgelopen jaar 
seksueel geweld meegemaakt te hebben. Een cijfer om van te schrikken.
Wij spraken hierover met Heleen Driessen, prostitutie vertrouwensvrouw 
bij P&G 292, het Prostitutie & Gezondheidscentrum op de Nieuwezijds 
Voorburgwal 292. Herkent zij de uitkomsten van dit onderzoek? 
En hoe kan zij slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen?

Amsterdam-Amstelland was goed 
vertegenwoordigd met deelnemers van de 
GGD Amsterdam, Arq/Equator en BRight GGZ.
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Is P&G292 er voor misstanden in deze 
branche?
Nee, dat is maar een klein stukje van 
wat we doen. Het overige gedeelte gaat 
over de gezondheid van de sekswerkers 
in Amsterdam. Ik schat dat dit in totaal 
zo’n 5 á 7000 mensen zijn. Die komen 
natuurlijk niet allemaal langs. Maar een 
behoorlijk  gedeelte wel. Dat zijn man-
nen, vrouwen en transsekswerkers van 18  
tot 78 jaar. Ze komen met vragen over 
gezondheid, veelal voor SOA-onderzoek. 
Maar mensen komen ook voor schuld-
hulpverlening of psychosociale vragen. 
We geven ook Nederlandse en Engelse 
les. Wij zijn er voor sekswerkers die een 
carrière-switch willen maken, maar ook 
voor mensen die juist willen starten met 
dit beroep. 

Is dit een aparte beroepsgroep om 
mee te werken?
Ik werk al 21 jaar met sekswerkers en 
slachtoffers van mensenhandel. En het 
bevalt nog steeds. Ik ben begonnen bij 
het Huiskamer Project op de tippelzone 
op de Theemsweg. Daarna heb ik met 
slachtoffers van mensenhandel gewerkt. 
Deze slachtoffers hebben eigenlijk niets 
met sekswerkers te maken, want sekswer-
kers hebben vrijwillig voor het vak geko-
zen en slachtoffers van mensenhandel zijn 
… slachtoffers van mensenhandel. Dat is 
natuurlijk absoluut niet vrijwillig. Nu ben 
ik dus vertrouwensvrouw en deze groep is 
zo divers en leuk om mee te werken, dat 
ik mij geen dag verveel. 

Herken je het beeld dat geschetst 
wordt in het onderzoek Sekswerk & 
Geweld in Nederland?
Bijna alle ondervraagden geven aan kort-
geleden geweld meegemaakt te hebben. 
Geweld is hier wel heel breed neergezet. 
Dan geloof ik het gelijk. Er zijn zeker 

Wat doet een 
prostitutie vertrouwensvrouw?
Ik werk in het vertrouwensteam van P&G 
292 samen met Sjaak van der Kolk .Wij 
signaleren en melden  misstanden. Dat 
kan gaan over een kamer die niet goed 
schoon is, een alarmknop die het niet 
doet of problemen met exploitanten of 
handhaving. Maar wij zijn er ook als het 
gaat over geweldsincidenten of mensen-
handel. Echt alles wat er niet goed gaat in 
de branche komt bij ons terecht. 

klanten die agressief kunnen zijn. En op 
het moment dat je achter het raam staat 
en je wordt uitgescholden, uitgelachen of 
bespuugd dan is dat grensoverschrijdend. 
Helaas hoor ik dat van vrouwen die op de 
Wallen werken regelmatig terug. In dat 
opzicht kan het een pittig en hard beroep 
zijn. Op dit werk rust toch een stigma. 
Voor de transsekswerkers is het nog inge-
wikkelder. Zij krijgen te maken met een 
dubbel stigma.

78%  van de ondervraagden gaf aan 
recent seksueel geweld te hebben mee-
gemaakt. Kom je dat vaak tegen?
Als vertrouwensteam zijn wij de meest 
voor de hand liggende plek om aan te 
kloppen als iemand zoiets heeft meege-
maakt. Wij horen dat klanten soms op 
een gewelddadige manier met sekswer-
kers omgaan. Verkrachtingen komen ze-
ker ook voor. Van te voren wordt met een 
klant afgesproken wat je wel en niet gaat 
doen. Het kan voorkomen dat iemand 
later toch perse andere dingen wil en 
zijn zin op een gewelddadige manier 
doorzet. 

Zijn bepaalde werkers kwetsbaarder 
dan anderen?
Ik denk dat de transsekswerkers zeker zul-
len aangeven dat zij vaak met geweld ge-
confronteerd worden. Mogelijk heeft dat 
te maken met de klanten die zij krijgen. 
Ik denk niet dat klanten er te laat achter 
komen dat hun date een transvrouw is. Ik 
denk dat ze dat wel weten, maar dat het 
mogelijk van alles bij ze oproept. Er kun-
nen klanten zijn die met zichzelf en hun 
eigen seksualiteit in conflict komen.
Daarnaast denk ik dat de mensen die 
vanuit huis of alleen op straat werken,  
kwetsbaar zijn, omdat ze niet even een 
alarmknop kunnen indrukken of hulp in 
kunnen roepen.

Weten deze groepen jou te vinden?
We hebben goed zicht op de clubs, 
privéhuizen en de ramen. Maar we willen 
ook inzetten op de thuiswerkers en de es-
cort. En hen bereiken is lastig. Het is een 
vrij wisselende groep. Ze zijn niet altijd 
bekend met het zorgstelsel in Nederland. 
Ze weten niet altijd hoe het hier werkt. 
Dat je anoniem en gratis naar ons toe kan 
komen. Dat wil je ze wel meegeven, of ze 
er nu gebruik van maken of niet. 

“  De meesten kunnen goed voor zichzelf 
zorgen en hun veiligheid inbouwen.”

“  Ik denk dat wij de meest grappige, leuke en 
bijzondere doelgroep hebben van Amsterdam!”

Dus werken vanuit een bordeel of 
achter een raam is veiliger dan vanuit 
huis of in de escort?
Je bent alleen dus je loopt meer risico. 
Je weet niet precies welke klant je krijgt. 
De meesten kunnen goed voor zichzelf 
zorgen en hun veiligheid inbouwen. 
Dit doen ze door bijvoorbeeld iemand 
anders in hun woning aanwezig te laten 
zijn of door anderen te laten weten dat 
er iemand komt.  Werkers  zorgen ervoor 
dat ze hun mobiel binnen handbereik 
hebben liggen en dat het huis zodanig is 
ingericht dat ze snel weg kunnen in geval 
van nood. Sommigen zeggen dat ze het 
intuïtief goed in kunnen schatten. Ze zeg-
gen dat als iemand belt ze direct aanvoe-
len of het wel of niet klopt. Dat vind ik 
wel lastig. Ik geloof wel dat je jezelf goed 
kunt trainen en de juiste vragen kan leren 
stellen. Maar voorkomen kun je het nooit 
helemaal.

Sommige ‘klanten’ hebben verkeerde 
intenties?
Ja, ik denk dat die daders denken dat er 
toch niet veel mee gaat gebeuren. Dat 
ze er mee weg komen. We kennen de 
verhalen van klanten die echt op illegali-
teit zoeken. Zij weten dondersgoed dat 
wanneer er met een illegale sekswerker 
iets gebeurd, ze dan vaak geen aangifte 
durven te doen, omdat ze bang zijn om 
het land uitgezet te worden.

Is de drempel om met politie te praten 
hoog voor jouw cliënten?
Eigenlijk niet. We werken al zo lang en 
nauw met de politie samen. Wie bij P&G 
292 komt, weet dat ze te vertrouwen zijn. 
Als er een incident is komt de politie hier 
naartoe en dat werkt heel goed. Het is 
fijn om zo’n gesprek te kunnen voeren op 
een bekende plek. Het zou mij verbazen 
als de sekswerkers die met ons bekend 
zijn, zouden zeggen dat het doen van 
aangifte of het in gesprek gaan met de 
politie lastig is. 

Gaat er dan nooit iets mis in de 
bejegening?
We hebben wel eens wat moeilijkheden 
gehad met een buurtregisseur of wijk-
team uit een ander deel van de stad. Dat 
was geen onwil, maar onwetendheid. 
Zeker met deze groep moet je onvoor-
stelbaar goed opletten hoe je ze beje-

gend. Vaak hebben sekswerkers zelf  het 
gevoel dat ze niet serieus zullen worden 
genomen als verkrachtingsslachtoffer 
vanwege hun werk. Maar dat is natuurlijk 
onterecht. Je kiest voor een vak in de 
dienstverlening en daarin bepaal je zelf 
de regels. Wanneer iemand die regels 
overtreedt, is dat een strafbaar feit.

Hoe ondersteun jij iemand na een erva-
ring met seksueel geweld?
Als iemand bij mij komt is de eerste 
vraag: “wat wil jij?” Ik adviseer altijd om 
zo snel mogelijk contact op te nemen met 
politie of het Centrum Seksueel Geweld. 
Als ze voor onderzoek naar het politiebu-
reau moeten, kan ik meegaan. We kunnen 
een advocaat regelen of traumatherapie. 
Uiteindelijk is het belangrijkste wat die 
persoon zelf wil. En als dat helemaal niets 
is, dan krijgt iemand een kopje thee en 
ben ik beschikbaar om te luisteren.

Is de reguliere zorg voldoende 
toegankelijk?
Sekswerkers zullen niet altijd makkelijk 
vertellen wat voor werk ze doen. Als je bij 
de huisarts zit en je durft niet te zeggen 
wat er precies is gebeurd, omdat je niet 
wilt dat je huisarts weet wat voor werk je 
doet. Dan wordt het ingewikkeld. Ik hoop 
dat ik daardoor toegankelijk ben. Bij mij 
kunnen ze vrijuit praten.

Kan je ook voldoende betekenen voor 
je cliënten?
Soms wel en soms niet. Ik heb een cliënt 
gehad die zei dat ik zijn leven heb gered. 
Zo veel had ik niet gedaan, maar soms 
kan je met een klein gebaar een groot 
verschil maken.
Ik denk dat wij de meest grappige, leuke 
en bijzondere doelgroep hebben van 
Amsterdam!
Zij weten zelf het beste wat ze nodig 
hebben. En mochten zij vinden dat er iets 
ontbreekt bij ons, bij de reguliere zorg, of 
waar dan ook, dan zullen ze dit aangeven. 
Dan worden er brieven geschreven waarin 
staat dat er ergens te weinig over na is 
gedacht. Dit is wat wij als sekswerkers 
belangrijk vinden. Ik hoop dat hier dan 
ook naar geluisterd wordt.

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht. 

Stickers plakken 
Je kan ze zo maar ergens in de stad tegen 
komen. De stickers die jonge kunstenaars 
hebben ontworpen voor het CSG. 
Het was een idee van de jonge artiest 
Loïs Rijgersberg. Haar doel is om meer 
bekendheid te genereren voor het CSG 
onder haar leeftijdsgenoten. ‘Op de WC 
in een bar, op straat of op de voetbalclub, 
waar de stickers ook terechtkomen; ik 
hoop dat jongeren die te maken hebben 
met seksueel geweld ze te zien krijgen en 
weten dat ze kunnen bellen voor hulp.’ 
Ze zamelde geld in en riep via social 
media andere jonge artiesten op om een 
ontwerp te maken. Van de beste drie ont-
werpen zijn 10.000 stickers gedrukt die 
door heel Nederland verspreid worden. 
Er zijn nog een beperkt aantal stickers 
over. Geïnteresseerden kunnen mailen 
naar csg@ggd.amsterdam.nl.

Collegiaal werkbezoek
Nederland telt 16 Centrum Seksueel Ge-
weld regio’s. Iedere regio is anders geor-
ganiseerd, maar iedereen moet voldoen 
aan dezelfde kwaliteitscriteria. Om dit te 

garanderen kwamen eind 2018 vertegen-
woordigers van CSG Rotterdam, CSG 
Noord-Holland, de landelijke stuurgroep 
en de landelijk coördinator bij ons op 
bezoek. Samen hebben we gekeken naar 
alle sterke en zwakke punten in de orga-
nisatie. Het is mooi om te mogen conclu-
deren dat wij in Amsterdam-Amstelland 
voldoen aan alle kwaliteitscriteria.

Huisartsen moeten dit weten!
Huisartsen zijn regelmatig het eerste aan-
spreekpunt voor slachtoffers van acuut 
seksueel geweld of misbruik. Toch was 
het niet voor iedere huisarts precies dui-
delijk hoe te handelen in zo’n geval. Veel 
huisartsen in de regio waren niet bekend 
met het CSG. Deze artsen stonden voor 
lastige vragen zoals: ‘wanneer doe je wel 
een medisch onderzoek en wanneer moet 
je dit juist niet doen om eventuele sporen 
die op het lichaam aanwezig kunnen zijn 
niet te verstoren?’ 
Sinds enige tijd trainen wij huisartsen in 
de regio, zodat zij precies weten wat ze 
wel en niet moeten doen. De trainingen 
worden zeer positief ontvangen en zullen 
komend jaar ook aan huisartsen in oplei-
ding gegeven gaan worden.

Naast de training ontvangen alle huisart-
sen in de regio een informatiepakket met 
folders en een poster voor in de wachtka-
mer. In dit pakket zitten ook zakken waar 
bewijsmateriaal voor zedenmisdrijven (bij-
voorbeeld een onderbroek) in bewaard 
kunnen worden. Hopelijk zijn deze zakken 
een extra reminder dat een verkrachting 
naast een medische en psychosociale ook 
een forensische zorgvraag oproept.

International Conference on the 
Survivors of Rape
Eind 2018 is the 6th International Confe-
rence on the Survivors of Rape in Helsinki 
bezocht door een aantal CSG medewer-
kers van Utrecht, Amsterdam- Amstelland 
en Brabant-Oost. Op dit congres komen 
onderzoekers en medewerkers van dit 
soort centra van over de hele wereld 
samen. Om ervaringen uit te wisselen en 
van elkaar te leren. 
In alle landen is de opvang van verkrach-
tingsslachtoffers weer anders geregeld. 
In sommige landen is er één centraal 
centrum voor het hele land, elders zijn 
er amper opvangmogelijkheden. Wist 
je bijvoorbeeld dat: IJsland al 25 jaar 
interdisciplinaire opvang biedt? Dat: het 
Finse centrum een Kapelaan (geestelijke) 
in vaste dienst heeft? Of dat: in Haïti 1 
op de 4 meisjes voor haar 18de te maken 
krijgt met seksueel misbruik? 
Zelf gaven we een presentatie over het 
toegankelijk maken van zorg voor jeug-
dige slachtoffers en werden de eerste 
uitkomsten van een evaluatieonderzoek  
dat is gehouden onder cliënten en mede-
werkers gepresenteerd.

Vorig jaar verscheen het onderzoek ‘Sekswerk en Geweld in 
Nederland’. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen in 
welke mate sekswerkers in Nederland met geweld te maken krijgen. 
De 308 sekswerkers die mee deden bleken vaak met geweld te worden 
geconfronteerd. Maar liefst 78% van hen gaf aan in het afgelopen jaar 
seksueel geweld meegemaakt te hebben. Een cijfer om van te schrikken.
Wij spraken hierover met Heleen Driessen, prostitutie vertrouwensvrouw 
bij P&G 292, het Prostitutie & Gezondheidscentrum op de Nieuwezijds 
Voorburgwal 292. Herkent zij de uitkomsten van dit onderzoek? 
En hoe kan zij slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen?

Amsterdam-Amstelland was goed 
vertegenwoordigd met deelnemers van de 
GGD Amsterdam, Arq/Equator en BRight GGZ.

Sekswerk 
en geweld in 
Nederland

Sekswerk en Geweld in Nederland. Mariëlle 
Kloek, Minke Dijkstra. PROUD, Aidsfonds & 
Soa-aids Nederland, juli 2018.
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De man met het fietszitje

“…en toen werd ik opgesloten in een donkere kamer. 
Er lag een matras op de grond met een gebloemd 
laken daarop. Elke dag kwamen er klanten langs die 
mij verkrachtten, soms meerderen tegelijk. Ik was 

doodsbang en kon me niet verzetten. Na een paar 
dagen gaf ik alle hoop op, ik wilde alleen nog maar 

dood.”

Zo vertelt mijn cliënt. Laten we haar Hope noemen, een 24-jarige dame uit West 
Afrika die vluchtte voor haar gewelddadige echtgenoot binnen een gedwongen 
huwelijk. Tijdens haar vlucht kwam ze al snel in verkeerde handen terecht en 
belandde in Nederland. Ik spreek haar wanneer ze onlangs is ontsnapt aan haar 
uitbuiters. Ze beschrijft haar eerste dagen in ons land, een wreed welkom waar ik me 
als mens diep voor schaam. 

Bij Equator Foundation bieden we traumagerichte psychotherapie aan slachtoffers 
van seksuele uitbuiting. Bijvoorbeeld middels Narratieve Exposure Therapie, waarin 
we traumatische herinneringen in detail bespreken om deze te kunnen verwerken. 
Tijdens de therapie vertelt Hope mij over de vele verkrachtingen die ze heeft mee-
gemaakt. Ze zit voor mij, gebroken, angstig, beschaamd, vol vragen en ongeloof 
over het onrecht dat haar is aangedaan. Ze huilt, ze voelt, ze leeft en ze wil vooruit.

Na alle verhalen die ik gehoord heb van slachtoffers, komen bij mij inmiddels vragen 
op over de andere kant van het verhaal: ‘Wat denkt en voelt die klant eigenlijk? 
Hoe ziet diens versie van het verhaal eruit? Wie zijn die mensen, die Nederlanders, 
die betalen om gedwongen seks te hebben met iemand die opgesloten zit in een 
donkere kamer? In die setting kan er immers geen verwarring bestaan over dat ze 
dat tegen haar wil doet. Hoe kom je op het punt dat je dit voor jezelf kan rechtvaar-
digen? Kickt die klant op seks met iemand die doodsbang is of is het simpelweg 
makkelijk verkrijgbaar? De klant, de verkrachter die nooit vervolgd wordt. Ik troost 
mij met de vreselijk naïeve gedachte dat ik het nooit zal weten, die klant begeeft 
zich vast in een parallelle wereld aan de mijne. Een wereld waar ik geen weet van 
heb vanuit mijn veilige eengezinswoning in een kindvriendelijke wijk in Amsterdam 
Noord. 

Tot Hope mij de volgende sessie terloops vertelt over een vaste klant: ‘Hij fietste 
altijd weg op een zwarte fiets met voorop een rood fietszitje’. Mijn hart slaat over, dit 
wil ik niet horen. Ik wil niet weten dat de klanten uit haar Nederland zo erg lijken op 
de mensen die dagelijks rondfietsen in mijn wereld. Als dat waar is kan iedereen die 
verkrachter zijn, die straffeloos door het leven gaat. 

een slachtoffer om het verhaal te delen. Voor 

veel slachtoffers is de drempel om te delen nog 

te hoog. Waar begin je met praten, wanneer er 

zo veel emoties zijn en iets zo veel impact op 

jouw leven heeft? Maar ook voor de persoon 

die in vertrouwen wordt genomen is op 

gepaste wijze reageren soms lastig. Begripvol 

en ondersteunend reageren wil iedereen, maar 

hoe doe je dat? De toolkit bevindt zich nog 

in de pilotfase. Een eerste versie is klaar en 

kan besteld worden via heleen@studiofij.nl. 

Publicaties
Ingrijpende jeugdervaringen 
en gezondheidsproblemen. De 
langetermijneffecten van adverse 
childhood experiences (ACE’s)
Nadine Burke Harris. ISBN 978946316 

044 5. Uitgeverij Mens!, € 24,50.

Velen zullen deze kinderarts kennen van 

haar inspirerende TED-talk: ‘How Childhood 

Trauma Affects Health Across a Lifetime’. 

Haar boek over de impact van ingrijpende 

jeugdervaringen (ACE’s) op onze gezondheid 

is nu ook in het Nederlands verschenen. 

Met haar grote verteltalent en haar fascine-

rende wetenschappelijke inzicht laat Nadine 

Burke Harris zien hoe ingrijpende jeugder-

varingen, als ze niet worden behandeld, de 

fysieke gezondheid in gevaar kunnen brengen. 

Ze neemt de lezer mee in haar zoektocht, 

deelt haar bevindingen en vertelt welke 

behandelingen de gevolgen van ingrijpende 

jeugdervaringen kunnen omkeren en hoe we 

ons tegen ziekten kunnen beschermen. Mocht 

deze arts of de term (ACE’s) u ontgaan zijn, 

dan is dit de kans om ze te leren kennen.

Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind 
dat opgroeit in stress en geweld
Yael Meijer. ISBN 9789088508356. 

Uitgeverij SWP, € 22,90.

Wat doet het met een jong kind als het 

opgroeit in een gezin waar sprake is van (emo-

tionele) verwaarlozing, misbruik of geweld? 

Ontzettend veel, zo blijkt. Vaak komen we als 

professional pas in actie als er zichtbare klach-

ten zijn. Maar hoe kun je als professional eerder 

signaleren en passende ondersteuning bieden? 

Het boek vertelt wat de gevolgen zijn van ver-

waarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en 

kleuters. Hoe ondersteun je ouders? Waar let je 

op en wat kan jij doen? Door voorbeelden uit 

de praktijk, achtergrondinformatie en praktische 

tips is dit een zeer handzaam boek voor profes-

sionals die werken met kwetsbare gezinnen.

Geweld tegen meisjes en vrouwen 
met een beperking. Invulling van 
mensenrechtelijke verplichtingen 
in Nederland: een inventarisatie.
Regioplan.

Te downloaden via regioplan.nl.

Dit onderzoek, in opdracht van het College 

voor de Rechten van de Mens, inventariseert 

de stand van zaken in Nederland rond het 

VN-verdrag en de verplichtingen die voortvloei-

en uit het Verdrag van Istanbul. Het onderzoek 

bestaat uit een beleidsanalyse van wet- en 

regelgeving, een deskresearch naar relevante 

praktijkinterventies, een klankbordbijeenkomst 

en interviews met experts en betrokkenen 

uit beleid en praktijk. De onderzoeksvraag 

luidt: Hoe worden de mensenrechtelijke 

verplichtingen jegens meisjes en vrouwen 

met een beperking wat betreft bescherming 

tegen geweld ingevuld in beleid en praktijk?

Het onderzoek laat zien dat de bescherming 

van deze doelgroep tegen geweld zowel in 

beleid als in de praktijk meer aandacht behoeft.

Websites
kinderrechtennu.nl  
KinderrechtenNU (KRNU) wil alle kinderen 

zelf de kans geven om na te denken en 

aan te geven wat zij nodig hebben om 

veilig gezond en gelukkig op te groeien. 

KRNU is eigenlijk geen website maar een 

heel pakket aan trainingen en tools voor 

volwassenen, kinderen en professionals. Het 

idee is simpel. Wil je weten hoe het leven 

van kinderen beter kan? Vraag het aan de 

ervaringsdeskundigen, de kinderen zelf. 

Aan de hand van het VN-kinderrechten 

verdrag helpt KRNU volwassenen – ouders 

en professionals- zonder oordeel te luisteren. 

Leuk en handig zijn de verschillende 

checklists. Een overzichtelijke manier voor 

kinderen en volwassenen om na te gaan 

of kinderen wel alles krijgen wat ze nodig 

hebben om op te kunnen groeien.

centrumseksueelgeweld.nl
De nieuwe CSG website staat sinds december 

2018 live! Een verbeterde functionaliteit is de 

regiopagina met daar op de contactgegevens 

en een overzicht van de regionale partners.

emancipator.nl
5 februari 2019 vond de Kick-off plaats van 

IMAGINE Amsterdam: Inspiring Male Action 

on Gender Equality in Europe. IMAGINE 

wil het geweld tegen meisjes, vrouwen en 

LHBTQI+-ers aanpakken met een programma 

gericht op het gedrag van jongens en jonge 

mannen. De kick-off is het startsein voor een 

meerjarige strategie met workshops en een 

wijkaanpak. Peer educators gaan in gesprek 

met  jongens (met name tussen de 15 en 27 

jaar) over gender, over stereotypen en over 

het gedrag van jongens en mannen. Met als 

streven om hen te activeren om op te staan 

tegen het geweld tegen vrouwen. IMAGINE 

Amsterdam werkt samen met de afdeling 

Jeugd en de aanpak Straatintimidatie van de 

gemeente Amsterdam. Bezoek de website voor 

meer informatie over dit en andere projecten.

Wetenswaardigheden
Oproep aan (ouders van) minderjarige 
slachtoffers seksueel misbruik
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil 

graag weten of (de ouders van) minderjarige 

Nederlandse slachtoffers van seksueel mis-

bruik geïnformeerd willen worden wanneer 

beeldmateriaal van het misbruik opduikt. Dat 

kan zijn in een Nederlandse strafzaak waarin 

een downloader van kinderporno wordt 

vervolgd. Of wanneer beeldmateriaal wordt 

aangeboden op internet. Om deze behoefte 

te inventariseren zal onderzoeksinstituut DSP-

groep een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. 

Bent of kent u een (ouder van een) slachtoffer 

die hierover anoniem een online enquête wil 

invullen? Kijk dan voor meer informatie op onze 

website ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld.

Voorstelling: Instant Love 
in Theater Bellevue
Via Berlin / Cello Octet Amsterdam

Voor wie houdt van maatschappelijk relevant 

muziektheater, cellomuziek of gewoon een 

dijk van een theatervoorstelling is Instant Love 

een aanrader. Instant love is het verhaal van 

Grace, die door de charmante pooier King 

de wereld van de prostitutie in wordt gelokt. 

Hij spiegelt haar een gouden toekomst voor, 

maar uiteindelijk loopt ze in de val van deze 

meedogenloze bedrieger. Zonder paspoort of 

papieren is ze rechteloos en onbeschermd en 

rest haar enkel nog wraak. Instant Love laat zien 

hoe kwetsbaar mensen zijn als ze de autonomie 

over hun eigen leven kwijtraken. De voorstelling 

is 15 t/m 17 maart 2019 te zien in Theater 

Bellevue aan de Leidsekade in Amsterdam.

Toolkit: Durf te Delen
Studio Fij

Praten is moeilijk, maar reageren ook. Twee 

jonge ontwerpers maakten een toolkit die 

begeleiding en structuur kan bieden bij het ver-

tellen en luisteren naar een seksueel geweldser-

varing. Mooi vormgegeven schriftjes, kaartjes en 

instructies moeten het makkelijker maken voor 

Sekswerk & 
Seksueel Geweld
‘Echt alles wat er 
niet goed gaat in de branche 
komt bij ons terecht.’

InZicht
februari 2019
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali,
Vera Schüller

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl

Interview met Heleen Driessen, prostitutie vertrouwensvrouw bij P&G 292

Rina Ghafoerkhan, psycholoog en onderzoeker Equator Foundation 

IMAGINE: INSPIRING MALE 
ACTION ON GENDER EQUALITY 
IN EUROPE

‘man zijn’.
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waarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en 

kleuters. Hoe ondersteun je ouders? Waar let je 

op en wat kan jij doen? Door voorbeelden uit 

de praktijk, achtergrondinformatie en praktische 

tips is dit een zeer handzaam boek voor profes-

sionals die werken met kwetsbare gezinnen.

Geweld tegen meisjes en vrouwen 
met een beperking. Invulling van 
mensenrechtelijke verplichtingen 
in Nederland: een inventarisatie.
Regioplan.

Te downloaden via regioplan.nl.

Dit onderzoek, in opdracht van het College 

voor de Rechten van de Mens, inventariseert 

de stand van zaken in Nederland rond het 

VN-verdrag en de verplichtingen die voortvloei-

en uit het Verdrag van Istanbul. Het onderzoek 

bestaat uit een beleidsanalyse van wet- en 

regelgeving, een deskresearch naar relevante 

praktijkinterventies, een klankbordbijeenkomst 

en interviews met experts en betrokkenen 

uit beleid en praktijk. De onderzoeksvraag 

luidt: Hoe worden de mensenrechtelijke 

verplichtingen jegens meisjes en vrouwen 

met een beperking wat betreft bescherming 

tegen geweld ingevuld in beleid en praktijk?

Het onderzoek laat zien dat de bescherming 

van deze doelgroep tegen geweld zowel in 

beleid als in de praktijk meer aandacht behoeft.

Websites
kinderrechtennu.nl  
KinderrechtenNU (KRNU) wil alle kinderen 

zelf de kans geven om na te denken en 

aan te geven wat zij nodig hebben om 

veilig gezond en gelukkig op te groeien. 

KRNU is eigenlijk geen website maar een 

heel pakket aan trainingen en tools voor 

volwassenen, kinderen en professionals. Het 

idee is simpel. Wil je weten hoe het leven 

van kinderen beter kan? Vraag het aan de 

ervaringsdeskundigen, de kinderen zelf. 

Aan de hand van het VN-kinderrechten 

verdrag helpt KRNU volwassenen – ouders 

en professionals- zonder oordeel te luisteren. 

Leuk en handig zijn de verschillende 

checklists. Een overzichtelijke manier voor 

kinderen en volwassenen om na te gaan 

of kinderen wel alles krijgen wat ze nodig 

hebben om op te kunnen groeien.

centrumseksueelgeweld.nl
De nieuwe CSG website staat sinds december 

2018 live! Een verbeterde functionaliteit is de 

regiopagina met daar op de contactgegevens 

en een overzicht van de regionale partners.

emancipator.nl
5 februari 2019 vond de Kick-off plaats van 

IMAGINE Amsterdam: Inspiring Male Action 

on Gender Equality in Europe. IMAGINE 

wil het geweld tegen meisjes, vrouwen en 

LHBTQI+-ers aanpakken met een programma 

gericht op het gedrag van jongens en jonge 

mannen. De kick-off is het startsein voor een 

meerjarige strategie met workshops en een 

wijkaanpak. Peer educators gaan in gesprek 

met  jongens (met name tussen de 15 en 27 

jaar) over gender, over stereotypen en over 

het gedrag van jongens en mannen. Met als 

streven om hen te activeren om op te staan 

tegen het geweld tegen vrouwen. IMAGINE 

Amsterdam werkt samen met de afdeling 

Jeugd en de aanpak Straatintimidatie van de 

gemeente Amsterdam. Bezoek de website voor 

meer informatie over dit en andere projecten.

Wetenswaardigheden
Oproep aan (ouders van) minderjarige 
slachtoffers seksueel misbruik
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil 

graag weten of (de ouders van) minderjarige 

Nederlandse slachtoffers van seksueel mis-

bruik geïnformeerd willen worden wanneer 

beeldmateriaal van het misbruik opduikt. Dat 

kan zijn in een Nederlandse strafzaak waarin 

een downloader van kinderporno wordt 

vervolgd. Of wanneer beeldmateriaal wordt 

aangeboden op internet. Om deze behoefte 

te inventariseren zal onderzoeksinstituut DSP-

groep een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. 

Bent of kent u een (ouder van een) slachtoffer 

die hierover anoniem een online enquête wil 

invullen? Kijk dan voor meer informatie op onze 

website ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld.

Voorstelling: Instant Love 
in Theater Bellevue
Via Berlin / Cello Octet Amsterdam

Voor wie houdt van maatschappelijk relevant 

muziektheater, cellomuziek of gewoon een 

dijk van een theatervoorstelling is Instant Love 

een aanrader. Instant love is het verhaal van 

Grace, die door de charmante pooier King 

de wereld van de prostitutie in wordt gelokt. 

Hij spiegelt haar een gouden toekomst voor, 

maar uiteindelijk loopt ze in de val van deze 

meedogenloze bedrieger. Zonder paspoort of 

papieren is ze rechteloos en onbeschermd en 

rest haar enkel nog wraak. Instant Love laat zien 

hoe kwetsbaar mensen zijn als ze de autonomie 

over hun eigen leven kwijtraken. De voorstelling 

is 15 t/m 17 maart 2019 te zien in Theater 

Bellevue aan de Leidsekade in Amsterdam.

Toolkit: Durf te Delen
Studio Fij

Praten is moeilijk, maar reageren ook. Twee 

jonge ontwerpers maakten een toolkit die 

begeleiding en structuur kan bieden bij het ver-

tellen en luisteren naar een seksueel geweldser-

varing. Mooi vormgegeven schriftjes, kaartjes en 

instructies moeten het makkelijker maken voor 
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