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Stuk van gemeente Tilburg Voorstel Maatwerk Sekswerkers

Bijlage 1 Geraadpleegde 
literatuur

Onderstaande publicaties zijn geraadpleegd voor de literatuurstudie naar de 
impact van coronamaatregelen op sekswerkers.
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Kwetsbare situatie
Uit de eerste gesprekken met sekswerkers komt naar voren dat veel van hen 
als gevolg van de coronacrisis in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. 
Een specifiek getroffen groep zijn sekswerkers die via opting-in actief zijn. Bij 
opting-in is er geen sprake van een dienstverband tussen een exploitant en 
sekswerker, maar van een opdracht, en is de sekswerker ook niet ingeschreven 
bij de kamer van koophandel. De opdrachtgever (de exploitant) houdt belas-
tingen en premies in voor de opdrachtnemer (de sekswerker) en draagt deze 
af aan de belastingdienst.

Geen financiële steun
Opting-in is veelal verplicht voor sekswerkers werkzaam in een seksclub, 
massagesalon, privéhuis, sauna of bij een escortservice. Met de sluiting van 
deze bedrijven viel het inkomen van via opting-werkende sekswerkers volledig 
weg. En hoewel zij belasting betaalden, konden zij geen aanspraak maken op 
de door het Kabinet genomen economische maatregelen NOW en TOZO om 
banen en inkomens te beschermen omdat zij niet in loondienst werken maar 
ook geen zelfstandig ondernemer zijn (zie voetnoot). Ook sekswerkers die niet 
via opting-in werken ervoeren problemen met het aanvragen van financiële 
steun, bijvoorbeeld als gevolg van een taalbarrière of angst om geregistreerd 
te worden als sekswerker. In Regio Hart van Brabant werd daarom ingezet op 
het kenbaar maken van de beschikbare regelingen en op het ondersteunen bij 
het aanvraagproces.

Doorwerken ondanks maatregelen
Het gebrek aan financiële steun ten tijde van corona heeft een aantal gevolgen. 
Sommige sekswerkers hadden niet langer geld voor voedsel en onderdak. 
Sommige buitenlandse sekswerkers keerden terug naar hun land van 
herkomst. Sommige sekswerkers hebben er voor gekozen om, ondanks te 
maatregelen, door te werken. Sekswerkers die buiten de vergunde sector om 

Bijlage 2 Blog

Onderzoek naar impact coronacrisis op sekswerkers
Gepubliceerd op: 16-07-2020
Door: Dr. Roos de Wildt
Toen het kabinet op 23 maart besloot dat contactberoepen tijdelijk niet uitge-
oefend mochten worden om het coronavirus onder controle te krijgen, vroeg 
ik me af wat dit betekende voor sekswerkers. Wat was de impact van de lock-
down op de situatie van sekswerkers? Zijn er door corona zaken aan het licht 
gekomen die structureel niet goed zijn geregeld voor sekswerkers? En hoe gaat 
het nu ze sinds 1 juli weer aan het werk mogen?

Deze vragen staan centraal in een onderzoek naar sekswerk in Regio Hart van 
Brabant, ondersteund door ZonMw binnen de programmalijn ‘Wetenschap voor 
de praktijk: praktijkimpulsen en beleidsvragen’. Ik en enkele collega’s voeren 
het onderzoek uit in samenwerking met de Gemeente Tilburg en de klank-
bordgroep Seksworks, gevormd door (voormalig) sekswerkers uit Brabant.

De afgelopen jaren heb ik meerdere onderzoeken onder sekswerkers uitge-
voerd. Zo keek ik naar de impact van de sluiting van het zandpad in Utrecht 
op de plaatselijke sekswerkers, naar de bloei van de seksindustrie in Kosovo na 
de oorlog, en naar de situatie van Roemeense sekswerkers die na de toetreding 
van Roemenië tot de Europese Unie in aanzienlijke aantallen in de straten van 
Rome werkten. Toen in maart de lockdown werd afgekondigd, besefte ik dat 
dit een unieke situatie was voor de seksbranche. Wat hebben we geleerd van de 
afgelopen maanden en wat kan er beter geregeld worden voor de sekswerkers 
als corona mogelijk weer op laait en er weer beperkingen worden opgelegd?
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Dit project wordt mogelijk gemaakt door:werken bevinden zich veelal in een bijzonder kwetsbare positie. Dit was ook 
zo voor de coronacrisis. Zij beschikken niet over de veiligheidsbevorderende 
maatregelen die veelal in salons en clubs genomen worden, zoals een knop 
waar in geval van nood op gedrukt kan worden. Maar de kwetsbaarheid van 
deze groep sekswerkers lijkt tijdens de coronacrisis verder te zijn toegenomen.

Misbruik
Zo zijn er signalen dat klanten misbruik maakten van de economische nood 
waar veel sekswerkers mee te maken kregen. In de wetenschap dat inkomsten 
van de meeste sekswerkers weggevallen waren, en zij acuut geld nodig hadden, 
vroegen klanten bijvoorbeeld om seksuele diensten voor minimale financiële 
vergoeding of seksuele diensten die over de grenzen van sekswerkers heen 
gingen. Hierbij valt onder meer te denken aan seksueel contact zonder voorbe-
hoedsmiddelen en een denigrerende omgang met sekswerkers. Over de impact 
hiervan op de gezondheid en het welzijn van sekswerkers is nog weinig bekend.

Contact opnemen
In het kader van het ‘actie onderzoek naar sekswerk in Regio Hart van Brabant 
ten tijde van corona’, wil de gemeente Tilburg deze signalen en andere zaken 
waar sekswerkers als gevolg van de coronacrisis tegenaan lopen beter in beeld 
krijgen en samen met hen zoeken naar oplossingen. Ben jij of is jouw organi-
satie of gemeente ook bezig met dergelijke vraagstukken, of zou je daar meer 
aandacht voor willen, laat het ons weten. Wij gaan hierover graag in gesprek. 
Neem contact op via: rdewildt@verwey-jonker.nl

voetnoot1. NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid en TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers. Sekswerkers werkzaam via opting-in geven aan 
dat zij voor de coronacrisis ook al problemen ondervonden met het aanvragen 
van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld bij zwangerschap of ziekte.

mailto:rdewildt@verwey-jonker.nl
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Als je vragen hebt over de vragenlijst of over het onderzoek, dan kun je contact 
opnemen met onderzoeker Suzanne Andeweg via sandeweg@verwey-jonker.
nl of met klankbordgroep Seksworks via info@seksworks.nl. 

Veel dank voor jouw medewerking!  
Gemeente Tilburg 
Klankbordgroep seksworks 
Verwey-Jonker Instituut 

Pagina-einde 
[nieuwe pagina]

Start vragenlijst 
 � Wat is op jou van toepassing: 

 � Ik ben sekswerker à vragenlijst voor sekswerkers 
 � Ik ben exploitant à vragenlijst voor exploitanten 

[nieuwe pagina]

Algemene vragen
De vragenlijst start met algemene vragen over jouw situatie. Daarna volgen 
vragen over specifieke thema’s. Aan het eind van de vragenlijst is ruimte 
voor jouw eigen inbreng als je deze niet kwijt kon in de vragenlijst. 

 � Wat is op jou van toepassing? 
 � Ik woon en werk in Regio Hart van Brabant 
 �  Ik woon in Regio Hart van Brabant 
 �  Ik werk in Regio Hart van Brabant 
 �  Ik woon en werk buiten Regio Hart van Brabant 

 � Ben je: 
 � Vrouw 

Bijlage 3 Gebruikte enquête

Vragenlijst impact van corona op sekswerk in Hart van Brabant  
Versie sekswerkers 
Wat was de impact van de coronamaatregelen op sekswerk in de regio Hart 
van Brabant? De gemeente Tilburg en de klankbordgroep seksworks zijn 
benieuwd. Ze willen de ervaringen van sekswerkers en exploitanten tijdens 
de coronamaatregelen en na de heropening graag horen zodat de branche 
beter ondersteund kan worden.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. 

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met onderzoekers van het Verwey-
Jonker Instituut. Zij hebben samen met de gemeente Tilburg en de klank-
bordgroep seksworks deze vragenlijst gemaakt en zullen alle antwoorden 
anoniem verwerken. De antwoorden worden alleen door de onderzoekers inge-
zien, en uit de antwoorden kan niet worden afgeleid wie de vragenlijst heeft 
ingevuld. In de rapportage zal dus ook niet te zien zijn wie welke antwoorden 
gegeven heeft.  

In sommige vragen gaat het over onvergund werken (ook wel bekend als zwart 
werken). Het is bekend dat dit veel is voorgekomen in deze branche, zoals ook 
in andere sectoren is gebeurd. We willen benadrukken dat eerlijk antwoorden 
over onvergund werken geen gevolgen voor jou heeft. De antwoorden worden 
anoniem verwerkt.  

Door hieronder op het pijltje te klikken en te starten met de vragenlijst, geef 
je toestemming voor deelname aan het onderzoek.  
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 � Ik werkte in loondienst 
 � Ik was geregistreerd als ZZP’er en stond ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel 

 � Ik werkte via opting-in 
 � Ik werkte onvergund 
 � Anders, namelijk: [invullen] 

 � Hoe lang werkte je al op deze manier? 
 � Korter dan 3 maanden 
 � Tussen de 3 en 12 maanden 
 � Tussen de 1 en 2 jaar 
 � Tussen de 2 en 5 jaar 
 � Tussen de 5 en 10 jaar 
 � Langer dan 10 jaar 

 � Hoe veilig voelde je je tijdens je werkzaamheden als sekswerker voor de 
coronamaatregelen?  

 � Cijfer van 1 tot 10, 1 extreem onveilig, 10 volledig veilig  

Werk – sinds de coronamaatregelen  
 � Heb je tijdens de coronamaatregelen tussen 23 maart en 1 juli 2020 nog 
gewerkt? 

 � Ja, als sekswerker (kan ook zwart)  
 z Waar was je werkzaam? - Seksclub, bordeel, of privéhuis, - Sekstheater 

of peepshow, - Erotische massagesalon, - Camming, - Escortbedrijf, 
- Thuis, - Raam, - Straat, - Anders, namelijk [vul in] 

 z Hoe kwam je in contact met klanten in deze periode? [open vraag] 
 z Verschilde jouw klanten met de klanten die je voor de coronamaat-

regelen had? – ja [licht toe, open vraag] – nee 
 z Hoe voelde je je tegenover jouw klanten in deze periode? – Kwetsbaarder, 

- Hetzelfde als voorheen, - Sterker; Licht toe (eventueel met voorbeeld) [ 
open vraag] 

 � Man 
 � Transgender 
 � Anders, namelijk: [invullen] 

 � Wat is jouw geboorteland? 
 � Nederland 
 � Anders, namelijk: [invullen] à Hoeveel jaar verblijf je al in Nederland? 
[invullen jaren] 

 � Wat is jouw leeftijd in jaren? 
 � Jonger dan 18 jaar 
 � 18 tot 25 jaar 
 � 26 tot 35 jaar 
 � 36 tot 45 jaar 
 � 46 tot 55 jaar 
 � Ouder dan 55 jaar 
 � [nieuwe pagina] 

Werk – voor de coronamaatregelen 
 � Waar was je voor de coronamaatregelen van 23 maart 2020 werkzaam als 
sekswerker? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 � Seksclub, bordeel, of privéhuis 
 � Sekstheater of peepshow 
 � Erotische massagesalon of sauna 
 � Camming 
 � Escortbedrijf 
 � Thuis 
 � Raam 
 � Straat 
 � Anders, namelijk [vul in] 

 � Wat was hierbij op jou van toepassing? 
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 � Kun je dit antwoord toelichten? [open vraag] 

[nieuwe pagina, weer voor IEDEREEN TONEN] 

 � Ben je sinds 1 juli weer aan de slag als sekswerker? 
 � Ja ik doe weer exact hetzelfde werk als voor 23 maart  
 � Ja ik werk als sekswerker maar mijn werkzaamheden zijn veran-
derd à Kun je toelichten waarom jouw werkzaamheden zijn veranderd 
en wat je nu doet? Licht toe [open vraag] 

 � Nee ik ben gestopt -> Waarom ben je gestopt? [open vraag] 
[nieuwe pagina] 

 � Werk je evenveel als voor de coronamaatregelen? 
 � Ja ik heb weer evenveel en dezelfde klanten 
 � Ja ik heb weer evenveel maar wel andere klanten [licht toe] 
 � Nee ik heb minder klanten à Welke klanten zijn weggevallen? [open vraag], 
Waarom denk je dat deze klanten zijn weggevallen? [open vraag] 

 � Anders: licht toe 

 � Als je jouw werk sinds 1 juli en jouw werk voor de coronamaatregelen met 
elkaar vergelijkt, is er dan iets veranderd?  

 � Ja, licht toe:  
 � Nee 

 � Hoe veilig voel je je nu? 
 � Cijfer van 1 tot 10, 1 extreem onveilig, 10 volledig veilig -> kun je 
toelichten of dit cijfer verschilt van het cijfer voor veiligheid voor of 
tijdens de intelligente lockdown en waarom? [open vraag] 

 � Welke verwachtingen heb je wat betreft sekswerk voor de toekomst?  
[nieuwe pagina] 

 � Ja, maar niet als sekswerker à Wat voor werk deed je? [open vraag], Deed 
je dit werk ook al naast jouw sekswerk voor de coronamaatregelen? – 
ja – nee 

 � Nee, ik werkte niet (ook niet zwart of in een andere sector) 

[nieuwe pagina, ALLEEN TONEN ALS: doorgegaan met sekswerk] 

 � Is de mate van dwang door klanten veranderd sinds de coronamaatregelen? 
 � Ik heb voor en sinds de maatregelen geen dwang ervaren 
 � Ik heb minder dwang ervaren 
 � Dit is gelijk gebleven 
 � Ik heb meer dwang ervaren -> kun je toelichten hoe de klanten jou 
dwongen? [open vraag]; Kun je toelichten waartoe klanten jou dwongen? 
[open vraag] 

 � Is de mate van geweld door klanten veranderd sinds de coronamaatregelen? 
 � Ik heb voor en sinds de maatregelen geen geweld ervaren 
 � Ik heb minder geweld ervaren 
 � Dit is gelijk gebleven 
 � Ik heb meer geweld ervaren -> kun je dit toelichten? [open vraag] 

 � Is de mate van discriminatie door klanten veranderd sinds de 
coronamaatregelen? 

 � Ik heb voor en sinds de maatregelen geen discriminatie ervaren 
 � Ik heb minder discriminatie ervaren 
 � Dit is gelijk gebleven 
 � Ik heb meer discriminatie ervaren -> kun je dit toelichten? [open vraag] 
 � --> Bij discriminatie ervaren vragen om dit toe te lichten [open vraag] 

 � Hoe veilig voelde je je tijdens je werkzaamheden als sekswerkers tussen 
23 maart en 1 juli 2020? 

 � Cijfer van 1 tot 10, 1 extreem onveilig, 10 volledig veilig 
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grootste deel van jouw inkomen uit bestaat. Zet op de 2e plaats waar 
daarna het grootste deel van jouw inkomen uit bestaat, enzovoorts. 

 � Vergund sekswerk 
 � Onvergund sekswerk 
 � Vergund werk anders dan sekswerk 
 � Onvergund werk anders dan sekswerk 
 � Uitkeringen 

Tussen 23 maart en 1 juli 2020 

 � Wat was je financiële situatie tussen 23 maart en 1 juli 2020? 
 �  Ik had niet genoeg inkomen om mijn woning en boodschappen te 
betalen 

 � Ik had niet genoeg inkomen om naast mijn woning en boodschappen 
nog prettig te leven 

 � Ik had genoeg inkomen  

 � Heb je gebruik moeten maken van spaargeld om tussen 23 maart en 1 juli 
2020 rond te komen?  

 � Ja 
 � Nee 

 � Heb je één of meerdere leningen afgesloten om tussen 23 maart en 1 juli 
2020 rond te komen? 

 � Ja 
 � Nee 

 � Voelde je je genoodzaakt om tegen de coronamaatregelen in door te werken 
als sekswerker, als gevolg van jouw financiële situatie? 

 � Ja 
 � Nee 

Sinds 1 juli 

 � Hoe vaak heb je sinds 23 maart met de politie contact gehad over jouw 
werk als sekswerker? 

 � 0x 
 � 1-2x 
 � 3-5x 
 � 6 keer of meer 

 � Heb je boetes of waarschuwingen van de politie gehad i.v.m. jouw werk 
als sekswerker sinds 23 maart? 

 � Ja -> Waarvoor? [invullen] 
 � Nee 

Financiële situatie 
 � Hoe ziet jouw huishouden er uit? 

 � Ik woon alleen 
 � Ik woon met een werkende partner, zonder kinderen 
 � In woon met een werkende partner, met kinderen 
 � Ik woon met een niet-werkende partner, zonder kinderen 
 � Ik woon met een niet-werkende partner, met kinderen 
 � Anders, namelijk: [invullen] 

Vóór de coronamaatregelen van 23 maart 2020 

 � Wat was je financiële situatie voor de coronamaatregelen van 23 maart 
2020? 

 � Ik had niet genoeg inkomen om mijn woning en boodschappen te 
betalen 

 � Ik had niet genoeg inkomen om naast mijn woning en boodschappen 
nog prettig te leven 

 � Ik had genoeg inkomen  

 � [sorteervraag] Waaruit bestond jouw inkomen? Als je inkomen uit meer-
dere bronnen kwam, sorteer dan op grootte. Zet op de 1e plaats waar het 
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Ja, tussen 23 
maart en 1 juli 
aangevraagd 

Ja, na 1 juli 
aangevraagd 

Nee, maar ik 
wist van het 
bestaan van 
deze regeling 

Nee, en ik 
wist niet dat 
deze regeling 
bestond 

TOZO         
Algemene bijstand         
Participatiewet         
TOFA         
TOGS         
NOW         
TVL         
Anders, namelijk: [vul 
in]         

[nieuwe pagina, ALLEEN TONEN als aanvraag gedaan voor TOZO/algemene 
bijstand/Participatiewet] 

 � Waarom heb je deze vorm(en) van financiële steun aangevraagd en andere 
vormen niet? [open vraag] 

 � Wat was de reactie op jouw aanvraag voor financiële steun? [matrix-
vraag over aangevinkte soorten aanvragen] 

 � Ik wacht nog op reactie 
 � Deze is afgewezen --> Wat is de reden dat deze is afgewezen? – weet 
ik niet/ open vraag 

 z Deze is goedgekeurd 

 � Heb je hulp gehad met het aanvragen van financiële steun? 
 � Ja -> Door wie/welke instantie? [invullen] 
 � Nee 

 � Welk cijfer geef je aan de aanvraagprocedure voor financiële steun?  

 � Wat is je financiële situatie op dit moment? 
 � Ik heb niet genoeg inkomen om mijn woning en boodschappen te 
betalen 

 � Ik heb niet genoeg inkomen om naast mijn woning en boodschappen 
nog prettig te leven 

 � Ik heb genoeg inkomen  

 � Als je inkomsten sinds de coronamaatregelen zijn veranderd, kun je dan 
toelichten hoe dat kwam [open vraag] 

[nieuwe pagina] 

Ontvangen steun 
 � Heb je een aanvraag voor financiële steun gedaan? Bijvoorbeeld: TOZO, 
Algemene bijstand, Participatiewet, TOFA, TOGS, NOW, TVL, of andere 
vormen van financiële steun. 

 � Ja 
 � Nee 

 � Heb je (een van) onderstaande vormen van hulp gehad? Meerdere 
antwoorden mogelijk 

 � Voedselpakket 
 � Financiële hulp van Dutch Emergency Fund 
 � Financiële hulp van een andere organisatie of stichting, namelijk: 
[invullen] 

 � Bemiddeling rondom het betalen van mijn huisvesting -> Wie bemid-
delde hierbij? [invullen] 

 � Anders, namelijk [invullen] 
 � Geen andere vorm van hulp 

 � Geef aan of je voor onderstaande financiële steun wel of geen aanvraag 
hebt ingediend[alleen als mensen aanvraag hebben gedaan]: 
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 � Hoe had de overheid jou meer kunnen helpen? 
 � [open vraag] 

 � Hoe heb je de communicatie vanuit de gemeente Tilburg rondom de coro-
namaatregelen voor sekswerk ervaren?  

 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
 � Geen mening 

 � Hoe heb je de financiële steun vanuit de gemeente Tilburg ervaren? 
 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
 � Geen mening 

 � Hoe had de gemeente Tilburg jou meer kunnen helpen? 
 � [open vraag] 

 � Welke zorgen heb jij voor coronamaatregelen in reactie op een mogelijke 
tweede golf besmettingen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 � Zorgen over inkomen 
 � Zorgen over huisvesting 
 � Zorgen over boodschappen kunnen doen 
 � Zorgen over dwang 
 � Zorgen over geweld 
 � Zorgen over discriminatie 
 � Zorgen over politiecontact 
 � Zorgen over mentale welzijn 
 � Zorgen over gezondheid 
 � Anders, namelijk [invullen] 

 � Cijfer van 1 tot 10 geven, 1 heel slecht, 10 heel goed; kun je dit toelichten? 
[nieuwe pagina, ALLEEN TONEN als geen aanvraag gedaan] 

 � Waarom heb je geen aanvraag gedaan? 
 � De aanvraagprocedure was te ingewikkeld 
 � Ik was bang voor gevolgen die dit heeft voor mijn verblijfstatus vanuit 
de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) 

 � Ik wist of dacht dat ik niet in aanmerking kwam --> kun je dit toelichten? 
[invullen] 

 � Ik had geen financiële problemen 
 � Anders, namelijk: [invullen] 

[nieuwe pagina, weer IEDEREEN TONEN] 

 � Hoe verwacht je dat de toekomst eruit ziet wat betreft jouw financiële 
situatie?  

 � [open vraag] 
[nieuwe pagina] 

Overheid en gemeente Tilburg 
 � Was voldoende duidelijk wat de coronamaatregelen vanuit de overheid 
betekenden voor jouw werk als sekswerker?  

 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
 � Geen mening 

 � Was voldoende duidelijk welke financiële steun vanuit de overheid beschik-
baar was ter compensatie van de coronamaatregelen? 

 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
 � Geen mening 
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Sinds de versoepelingen van 1 juli 

 � [matrix vraag] Zijn deze gevoelens sinds 1 juli toegenomen, afgenomen of 
gelijk gebleven?  

 � Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn sinds de versoepelingen 
rondom sekswerk van 1 juli? 

 � Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed 
 [nieuwe pagina] 

Als laatste hebben we nog een paar algemene vragen over wat er verbeterd 
kan worden.  

 � Wat heb je gemist of waar had je behoefte aan tijdens de intelligente lockdown?  
 � Open vraag 

 � Wat zou in het geval van een tweede golf coronabesmettingen anders of 
verbeterd moeten worden?  

 � Open vraag 

 � Is er nog iets wat jij wilt meegeven aan de onderzoekers?  
 � [open vraag] 

[nieuwe pagina] 

Einde vragenlijst 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 

 � Graag spreken wij sekswerkers en exploitanten om dieper in te gaan 
om de  onderwerpen in  deze vragenlijst. Mogen wij  jou  hiervoor 
benaderen? Je kunt later nog kiezen of je wel of niet wilt meedoen met 
een interview. 

 � Ja, ik mag benaderd worden.  
 � Nee, ik wil niet benaderd worden. 

 � Heb je steun ondervonden aan de klankbordgroep Seksworks sinds de 
coronamaatregelen van 23 maart?  

 � Ja, licht toe 
 � Nee, licht toe 
 � Ik ken ze niet 

 � Zou je open staan voor het huren van een kamer in een non-profit bordeel in 
Tilburg? Hiermee bedoelen we dat de ramen worden geëxploiteerd door 
een stichting zonder winstbelang. 

 � Ja [licht toe, open vraag] 
 � Nee [licht toe, open vraag] 
 � Mogelijk [licht toe, open vraag] 

Welzijn 
 � Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn voor de coronamaatregelen 
van 23 maart? 

 � Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed 
•	 Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn tussen 23 maart 

en 1 juli? 

 � Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed 

 � Heb je tussen 23 maart en 1 juli 2020 een afname, geen verandering of een 
toename ervaren in onderstaande gevoelens? [matrix vraag]  

 � Stress, zorgen 
 � Somberheid 
 � Vermoeidheid, lusteloosheid 
 � Minderwaardig of schuldig voelen 
 � Problemen met slapen 
 � Concentratieproblemen, besluiteloosheid 
 � Denken aan de dood of zelfmoord 

[nieuwe pagina] 
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 � Ik ben exploitant van een seksclub, bordeel of privéhuis 
 � Ik ben exploitant van een sekstheater of peepshow 
 � Ik ben exploitant van een erotische massagesalon of erotische sauna 
 � Ik ben exploitant van een escortbedrijf 
 � Anders, namelijk: [invullen] 

 � [Tekstblok] Indien je meerdere bedrijven hebt, vul dan de volgende vragen 
in over het bedrijf waar jij je voornaamste inkomsten uit haalt.  

 � Staat dit bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? 
 � Ja 
 � Nee 

 � Wat was jouw financiële situatie voor de coronamaatregelen van 23 maart 
2020? 

 � Ik had niet genoeg inkomen om mijn woning en boodschappen te 
betalen 

 � Ik had niet genoeg inkomen om naast mijn woning en boodschappen 
nog prettig te leven 

 � Ik had genoeg inkomen 

 �  Hoeveel mensen werkten voor jou in dit bedrijf? 
 � Minder dan 5 mensen 
 � Tussen de 6 en 10 mensen 
 � Tussen 11en 25 mensen 
 � Meer dan 26 mensen 

 � Wat voor dienstbetrekking hebben deze mensen? Meerdere antwoorden 
mogelijk.  

 � Zij werkten bij mij in loondienst 
 � Zij werkten via opting-in 

 � Als jij benaderd wilt worden, laat dan alsjeblieft hieronder je contactge-
gevens achter. Deze worden in een beveiligde omgeving bewaard, los van 
de antwoorden op de vragenlijst. De contactgegevens ze kunnen alleen 
door de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut gezien worden 
en worden alleen gebruikt om je uit te nodigen voor een interview in het 
kader van dit onderzoek.  

 � Naam: 
 � E-mailadres: 
 � Telefoonnummer: 

Vragenlijst impact van corona op sekswerk in Hart van 
Brabant 

Versie exploitanten
[zie introductie en routing vraag in sekswerkersversie] 

[nieuwe pagina] 

De vragenlijst start met een algemene vraag over jouw situatie. Daarna volgen 
vragen over specifieke thema’s. Aan het eind van de vragenlijst is ruimte 
voor jouw eigen inbreng als je deze niet kwijt kon in de vragenlijst. 

 � Wat is op jou van toepassing?  
 � Ik woon en werk in Regio Hart van Brabant  
 � Ik woon in Regio Hart van Brabant  
 � Ik werk in Regio Hart van Brabant  
 � Ik woon en werk buiten Regio Hart van Brabant   

[nieuwe pagina] 

Voor de intelligente lockdown van 23 maart 
 � Wat is op jou van toepassing? Meerdere antwoorden mogelijk.  

 � Ik ben exploitant van ramen 
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 � Hun inkomsten zijn volledig weggevallen 
 � Hun inkomsten zijn deels weggevallen  
 � Hun inkomsten zijn niet veranderd 

 � Hebben sekswerkers die onder jou werken zware financiële problemen 
ervaren tussen 23 maart en 1 juli, zoals te laag inkomen voor huisvesting 
en boodschappen? 

 � Nee 
 � Ja, een enkeling 
 � Ja, ongeveer de helft 
 � Ja, het merendeel 
 � Ja, alle sekswerkers 

 � Heb je sekswerkers die onder jou werkten financieel gesteund?  
 � Ja -> Hoe [invullen] 
 � Nee 

 � Hebben sekswerkers die bij jou werkten, wellicht buiten jouw bedrijf om, 
doorgewerkt tijdens de intelligente lockdown van 23 maart tot 1 juli? 

 � Ja,-> Kun je toelichten op welke manier zij door hebben gewerkt? 
[open vraag] Hoe hebben zij sekswerk tijdens de intelligente lock-
down ervaren? [open vraag] 

 � Nee 
 � Weet ik niet 

[nieuwe pagina]  

Vanaf 1 juli 
 � Is jouw bedrijf weer open sinds 1 juli? 

 � Ja we werken weer op een manier vergelijkbaar met de situatie voor 
23 maart 

 � Ja we zijn weer open maar de werkwijze is veranderd, licht toe 
 � Nee ik ben (nog) niet open, licht toe 

 � Zij werkten als zzp’er en staan geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel 

 � Zij werkten onvergund 
 � Anders, namelijk 

Tijdens de intelligente lockdown van 23 maart tot 1 juli 
 � Heeft jouw bedrijf tussen 23 maart en 1 juli klanten kunnen ontvangen? 

 � Ja -> Kun je toelichten voor welke service je klanten hebt ontvangen? 
[open vraag] 

 � Nee 

 � Wat was van toepassing op jouw bedrijf in deze periode? Meerdere 
antwoorden mogelijk 

 � Mijn bedrijf is failliet gegaan 
 � Ik heb medewerkers moeten ontslaan 
 � Ik heb problemen met het nakomen van betalingsverplichtingen 
 � Mijn bedrijf heeft minder inkomsten maar geen financiële problemen 
 � Mijn bedrijf heeft financieel niet geleden  
 � Ik heb een aanvraag voor NOW ingediend 

 � Heb je één of meerdere leningen afgesloten om tussen 23 maart en 1 juli 
2020 rond te komen? 

 � Ja 
 � Nee 

 � Was het aantal mensen dat tussen 23 maart en 1 juli voor je werkte anders 
dan voor de maatregelen van 23 maart?  

 � Ja, licht toe 
 � Nee 

 � Wat is er tijdens de intelligente lockdown gebeurd met de inkomsten van 
de mensen die bij jouw bedrijf werkten? 
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Ja, tussen 23 
maart en 1 juli 
aangevraagd  

Ja, na 1 juli 
aangevraagd  

Nee, en ik 
kende deze 
regeling niet 

Nee, en ik 
kende deze 
regeling wel 

TOZO              

Algemene bijstand              

Participatiewet              

TOVA              

TOGS             

NOW             

TVL             

Anders, namelijk: 
[vul in]  

          

[nieuwe pagina, ALLEEN TONEN als aanvraag gedaan en alleen voor aange-
vraagde vormen] 

 � [per aangevraagde vorm] Wat was de reactie op jouw aanvraag voor finan-
ciële steun? 

 � Ik wacht nog op reactie 
 � Deze is afgewezen --> Wat is de reden dat deze is afgewezen? – weet 
ik niet/ open vraag 

 � Deze is goedgekeurd 

 � [per aangevraagde vorm] Heb je hulp gekregen bij het indienen van de 
aanvraag voor financiële steun? 

 � Ja -> Door wie/welke instantie? [invullen] 
 � Nee 

 � [per aangevraagde vorm] Welk cijfer geef je aan de aanvraagprocedure 
voor financiële steun?  

 � Cijfer van 1 tot 10 geven, 1 heel slecht, 10 heel goed; kun je dit toelichten? 
[nieuwe pagina, ALLEEN TONEN als geen aanvraag of andere aanvraag gedaan] 

 � Wat is sinds 1 juli van toepassing op jouw bedrijf? Meerdere antwoorden 
mogelijk 

 � Mijn bedrijf is failliet gegaan 
 � Ik heb medewerkers moeten ontslaan 
 � Ik heb problemen met het nakomen van betalingsverplichtingen 
 � Mijn bedrijf heeft minder inkomsten maar geen financiële problemen 
 � Mijn bedrijf heeft financieel niet geleden  
 � Ik heb een aanvraag voor NOW ingediend 

 � Is het aantal mensen dat nu voor je werkt anders dan voor de maatregelen 
van 23 maart?  

 � Ja, licht toe 
 � Nee 

 � Draai je ongeveer dezelfde omzet als voor 23 maart? 
 � Nee ik heb minder klanten, licht toe 
 � Nee ik heb meer klanten, licht toe 
 � Ja het is op hetzelfde niveau 

[nieuwe pagina] 

Financiële ondersteuning 
 � Heb je een aanvraag voor financiële steun ingediend?  

 � Ja 
 � Nee 

 � Geef aan of je voor onderstaande financiële steun wel of geen aanvraag 
hebt ingediend:  
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 � Geen mening 
 � Hoe heb je de communicatie over coronamaatregelen vanuit de gemeente 
Tilburg ervaren? 

 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
 � Geen mening 

 � Hoe heb je de financiële steun ervaren vanuit de gemeente Tilburg? 
 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
 � Geen mening 

 � Hoe had de overheid jou meer kunnen helpen? 
 � [open vraag] 

 � Hoe had de gemeente jou meer kunnen helpen? 
 � [open vraag] 

 � Welke zorgen heb jij voor coronamaatregelen in reactie op een mogelijke 
tweede golf besmettingen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 � Zorgen over inkomen 
 � Zorgen over huisvesting 
 � Zorgen over boodschappen kunnen doen 
 � Zorgen over dwang bij sekswerkers 
 � Zorgen over geweld tegen sekswerkers 
 � Zorgen over discriminatie tegen sekswerkers 
 � Zorgen over politiecontact 
 � Zorgen over mentale welzijn van sekswerkers 
 � Zorgen over gezondheid van sekswerkers 
 � Anders, namelijk [invullen] 

 � Waarom heb je geen aanvraag gedaan voor financiële steun? 
 � De aanvraagprocedure was te ingewikkeld 
 � Ik wist of dacht dat ik niet in aanmerking kwam --> kun je dit toelichten? 
[invullen] 

 � Ik had geen financiële problemen 
 � Anders, namelijk: [invullen]  

[nieuwe pagina] 

Toekomst 
 � Maak je je zorgen om de toekomst van jouw bedrijf? 

 � Ja, licht toe 
 � Nee 

 � Maak je je zorgen om de toekomst van de medewerkers van jouw bedrijf? 
 � Ja, licht toe 
 � Nee 

[nieuwe pagina, weer IEDEREEN TONEN] 

Overheid en gemeente Tilburg 
 � Was voldoende duidelijk wat de coronamaatregelen vanuit de overheid 
betekenden voor jouw bedrijf? 

 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
 � Geen mening 

 � Was voldoende duidelijk welke financiële steun vanuit de overheid beschik-
baar was ter compensatie van de coronamaatregelen?  

 � Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Voldoende -> kun je dit toelichten? 
 � Goed -> kun je dit toelichten? 
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Welzijn 
Voor de versoepelingen van 1 juli 

 � Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn voor de coronamaatregelen 
van 23 maart? 

 � Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed 

 � Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn tussen 23 maart en 1 juli? 
 � Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed 

Sinds de versoepelingen van 1 juli 

 � Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn sinds de versoepelingen 
rondom sekswerk van 1 juli? 

 � Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed 

[nieuwe pagina] 

Als laatste hebben we nog een paar algemene vragen over wat er verbeterd 
kan worden.  

 � Wat heb je gemist of waar had je behoefte aan tijdens de intelligente lockdown?  
 � Open vraag 

 � Wat zou in het geval van een tweede golf coronabesmettingen anders of 
verbeterd moeten worden?  

 � Open vraag 
 � Is er nog iets wat je wilt meegeven aan de onderzoekers? [open vraag] 

[nieuwe pagina] 

Einde vragenlijst 
 � [zie sekswerkers versie, wordt wel apart opgeslagen] 
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Ik ben exploitant van een escortbedrijf 1 (33,3%)

Anders, namelijk: [invullen]

Staat dit bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?

Ja 3 (100,0%)

Nee

Wat was jouw financiële situatie voor de coronamaatregelen van 23 maart 
2020?

Ik had niet genoeg inkomen om mijn woning en boodschappen te betalen

Ik had niet genoeg inkomen om naast mijn woning en boodschappen nog 
prettig te leven

1 (33,3%)

Ik had genoeg inkomen 2 (66,7%)

Hoeveel mensen werkten voor jou in dit bedrijf?

Minder dan 5 mensen 2 (66,7%)

Tussen de 6 en 10 mensen 1 (33,3%)

Tussen 11en 25 mensen

Meer dan 26 mensen

Wat voor dienstbetrekking hebben deze mensen? Meerdere antwoorden 
mogelijk. 

Zij werkten bij mij in loondienst

Zij werkten via opting-in 1 (33,3%)

Zij werkten als zzp’er en staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 2 (66,7%)

Zij werkten onvergund

Anders, namelijk

Tijdens de intelligente lockdown van 23 maart tot 1 juli

Vragen Allen

Bijlage 4 Resultaten  
impact van corona op seks-
werk in Hart van Brabant: 
exploitanten

In deze bijlage worden de resultaten van de enquête uiteengezet. In totaal 
hebben 3 exploitanten de vragenlijst ingevuld. 

Vraag Allen (n = 3)

Wat is op jou van toepassing?

Ik woon en werk in Regio Hart van Brabant 3 (100,0%)

 Ik woon in Regio Hart van Brabant

 Ik werk in Regio Hart van Brabant

 Ik woon en werk buiten Regio Hart van Brabant

Voor de intelligente lockdown van 23 maart

Vraag Allen

Wat is op jou van toepassing? Meerdere antwoorden mogelijk

Ik ben exploitant van ramen 2 (66,7%)

Ik ben exploitant van een seksclub, bordeel of privéhuis

Ik ben exploitant van een sekstheater of peepshow

Ik ben exploitant van een erotische massagesalon of erotische sauna
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Ja, ongeveer de helft

Ja, het merendeel 1 (33,3%)

Ja, alle sekswerkers

Heb je sekswerkers die onder jou werkten financieel gesteund? 

Ja -> Hoe [invullen] 1 (33,3%)

Nee 2 (66,7%)

Hebben sekswerkers die bij jou werkten, wellicht buiten jouw bedrijf om, 
doorgewerkt tijdens de intelligente lockdown van 23 maart tot 1 juli?

Ja,-> Kun je toelichten op welke manier zij door hebben gewerkt? [open 
vraag] Hoe hebben zij sekswerk tijdens de intelligente lockdown erva-
ren? [open vraag]

1 (33,3%)

Nee 1 (33,3%)

Weet ik niet 1 (33,3%)

Vanaf 1 juli

Vraag Allen

Is jouw bedrijf weer open sinds 1 juli?

Ja we werken weer op een manier vergelijkbaar met de situatie voor 23 
maart

Ja we zijn weer open maar de werkwijze is veranderd, licht toe 3 (100,0%)

Nee ik ben (nog) niet open, licht toe

Wat is sinds 1 juli van toepassing op jouw bedrijf? Meerdere antwoor-
den mogelijk

Mijn bedrijf is failliet gegaan

Ik heb medewerkers moeten ontslaan

Ik heb problemen met het nakomen van betalingsverplichtingen 1 (33,3%)

Mijn bedrijf heeft minder inkomsten maar geen financiële problemen

Mijn bedrijf heeft financieel niet geleden 

Heeft jouw bedrijf tussen 23 maart en 1 juli klanten kunnen ontvangen?

Ja -> Kun je toelichten voor welke service je klanten hebt ontvangen? 
[open vraag]

Nee 3 (100,0%)

Wat was van toepassing op jouw bedrijf in deze periode? Meerdere 
antwoorden mogelijk

Mijn bedrijf is failliet gegaan

Ik heb medewerkers moeten ontslaan

Ik heb problemen met het nakomen van betalingsverplichtingen 2 (66,7%)

Mijn bedrijf heeft minder inkomsten maar geen financiële problemen 1 (33,3%)

Mijn bedrijf heeft financieel niet geleden 

Ik heb een aanvraag voor NOW ingediend 1 (33,3%)

Heb je één of meerdere leningen afgesloten om tussen 23 maart en 1 juli 
2020 rond te komen?

Ja 2 (66,7%)

Nee 1 (33,3%)

Was het aantal mensen dat tussen 23 maart en 1 juli voor je werkte 
anders dan voor de maatregelen van 23 maart? 

Ja, licht toe 2 (66,7%)

Nee 1 (33,3%)

Wat is er tijdens de intelligente lockdown gebeurd met de inkomsten 
van de mensen die bij jouw bedrijf werkten?

Hun inkomsten zijn volledig weggevallen 3 (100,0%)

Hun inkomsten zijn deels weggevallen 

Hun inkomsten zijn niet veranderd

Hebben sekswerkers die onder jou werken zware financiële problemen 
ervaren tussen 23 maart en 1 juli, zoals te laag inkomen voor huisvesting 
en boodschappen?

Nee

Ja, een enkeling 2 (66,7%)
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TVL 1 (33,3%)

Anders, namelijk: [vul 
in]

Vraag Allen

Wat was de reactie op jouw aanvraag voor financiële steun?
1 (50,0%) afgewezen, 1 
(50,0%) goedgekeurd

TOZO

Algemene bijstand

Participatiewet

TOFA

TOGS 1 (50,0%) goedgekeurd

NOW 1 (100,0%) afgewezen

TVL

Indien een aanvraag is afgewezen, wat is de reden? 

Heb je hulp gehad met het aanvragen van financiële steun?

Ja -> Door wie/welke instantie? [invullen] 1 (33,3%)

Nee 2 (66,7%)

Welk cijfer geef je aan de aanvraagprocedure voor financiële steun? 
Cijfer van 1 tot 10 geven, 1 heel slecht, 10 heel goed; 

1 1 (33,3%)

2

3

4

5 1 (33,3%)

6

7 1 (33,3%)

8

Ik heb een aanvraag voor NOW ingediend 2 (66,7%)

Is het aantal mensen dat nu voor je werkt anders dan voor de maatre-
gelen van 23 maart? 

Ja, licht toe 1 (33,3%)

Nee 2 (66,7%)

Draai je ongeveer dezelfde omzet als voor 23 maart?

Nee ik heb minder klanten, licht toe 1 (33,3%)

Nee ik heb meer klanten, licht toe

Ja het is op hetzelfde niveau 2 (66,7%)

Financiële ondersteuning

Vraag Allen

Heb je een aanvraag voor financiële steun gedaan? Bijvoorbeeld: TOZO, 
Algemene bijstand, Participatiewet, TOFA, TOGS, NOW, TVL, of andere 
vormen van financiële steun.

Ja 3 (100,0%)

Nee

Ja, tussen 23 
maart en 1 juli 
aangevraagd

Ja, na 1 juli 
aangevraagd

Nee, maar ik 
wist van het 
bestaan van 
deze regeling

Nee, en ik 
wist niet dat 
deze regeling 
bestond

TOZO 2 (66,7%)

Algemene bijstand 1 (33,3%)

Participatiewet 1 (33,3%)

TOFA 1 (33,3%)

TOGS 2 (66,7%)

NOW 1 (33,3%) 1 (33,3%)
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Overheid en gemeente Tilburg
Zorgen over gezondheid van 
seksw

erkers

Zorgen over m
entale w

elzijn van 
seksw

erkers

Zorgen over politiecontact

Zorgen over discrim
inatie tegen 

seksw
erkers

Zorgen over gew
eld tegen 

seksw
erkers

Zorgen over dw
ang bij 

seksw
erkers

Zorgen over boodschappen 
kunnen doen

Zorgen over huisvesting

Zorgen over inkom
en

Su
m

3

2

1

0

Vraag Allen

Was voldoende duidelijk wat de coronamaatregelen vanuit de over-
heid betekenden voor jouw bedrijf?

Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Voldoende -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Goed -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Geen mening

Toelichting:

Was voldoende duidelijk welke financiële steun vanuit de overheid 
beschikbaar was ter compensatie van de coronamaatregelen? 

Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Voldoende -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Goed -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Geen mening

9

10

Kun je dit toelichten?

Geen aanvraag gedaan n = 0

Waarom heb je geen aanvraag gedaan?

De aanvraagprocedure was te ingewikkeld

Ik wist of dacht dat ik niet in aanmerking kwam --> kun je dit toe-
lichten? [invullen]

Ik had geen financiële problemen

Anders, namelijk: [invullen]

Iedereen

Maak je je zorgen om de toekomst van jouw bedrijf?

Ja 2 (66,7%)

Nee 1 (33,3%)

Maak je je zorgen om de toekomst van de medewerkers van jouw 
bedrijf? 

Ja, licht toe 1 (33,3%)

Nee 2 (66,7%)
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Welzijn

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn sinds 1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn tussen 23 maart 

en 1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn voor de 

coronamaatregelen van 23 
maart? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

M
ea

n

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Vraag Allen

Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn voor de coronamaatregelen 
van 23 maart?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed

1

2

3

4

5 1 (33,3%)

6

7 1 (33,3%)

8 1 (33,3%)

Toelichting: 

Hoe heb je de communicatie over coronamaatregelen vanuit de 
gemeente Tilburg ervaren?

Onvoldoende -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Voldoende -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Goed -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Geen mening

Toelichting:

Hoe heb je de financiële steun ervaren vanuit de gemeente Tilburg?

Onvoldoende -> kun je dit toelichten?

Voldoende -> kun je dit toelichten? 1 (33,3%)

Goed -> kun je dit toelichten?

Geen mening 2 (66,7%)

Toelichting

Hoe had de overheid jou meer kunnen helpen?

Hoe had de gemeente jou meer kunnen helpen?

Welke zorgen heb jij voor coronamaatregelen in reactie op een mo-
gelijke tweede golf besmettingen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Zorgen over inkomen 3 (100,0%)

Zorgen over huisvesting 1 (33,3%)

Zorgen over boodschappen kunnen doen 2 (66,7%)

Zorgen over dwang bij sekswerkers 2 (66,7%)

Zorgen over geweld tegen sekswerkers 1 (33,3%)

Zorgen over discriminatie tegen sekswerkers 1 (33,3%)

Zorgen over politiecontact

Zorgen over mentale welzijn van sekswerkers 3 (100,0%)

Zorgen over gezondheid van sekswerkers 2 (66,7%)

Anders, namelijk [invullen]
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Wat heb je gemist of waar had je behoefte aan tijdens de intelligente lock-
down? 

Wat zou in het geval van een tweede golf coronabesmettingen anders of 
verbeterd moeten worden? 

Is er nog iets wat jij wilt meegeven aan de onderzoekers?

9

10

Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn tussen 23 maart en 1 juli?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed

1 1 (33,3%)

2

3 1 (33,3%)

4

5

6 1 (33,3%)

7

8

9

10

Welk cijfer zou je geven aan je mentale welzijn sinds de versoepelingen rond-
om sekswerk van 1 juli?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 10 heel goed

1

2

3 1 (33,3%)

4

5

6 1 (33,3%)

7

8 1 (33,3%)

9

10
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Allen

Escort als opting-in
Escort als zelfstandige
Anders, namelijk: 
Straat
Raam
Thuis
Camming

Erotische massagesalon of 
sauna

Sekstheater of peepshow
Seksclub, bordeel, of privéhuis

Vraag
Regio Hart van 
Brabant (n = 8)

Allen (n 
= 8)

Wat is op jou van toepassing?

Ik woon en werk in Regio Hart van Brabant 5 (62,5%) 5 (31,3%)

 Ik woon in Regio Hart van Brabant

 Ik werk in Regio Hart van Brabant 3 (37,5%) 3 (18,8%)

 Ik woon en werk buiten Regio Hart van Brabant 8 (50,0%)

Ben je:

Vrouw 8 (100%) 15 (93,8%)

Man

Transgender

Resultaten impact van corona 
op sekswerk in Hart van  
Brabant: sekswerkers

In deze bijlage worden de resultaten van de gesloten vragen van de enquête 
uiteengezet. De vragenlijst is ook ingevuld door sekswerkers buiten Regio Hart 
van Brabant. De resultaten zijn weergegeven voor Regio Hart van Brabant en 
voor de gehele groep sekswerkers. In totaal hebben 16 sekswerkers de vragen-
lijst ingevuld. 

Hart van Brabant

Escort als opting-in
Escort als zelfstandige
Anders, namelijk: 
Straat
Raam
Thuis
Camming

Erotische massagesalon of 
sauna

Sekstheater of peepshow
Seksclub, bordeel, of privéhuis
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Hart van Brabant

Allen

Anders, namelijk: 
Ik werkte onvergund
Ik werkte via opting-in

Ik was geregistreerd als ZZP'er 
en stond ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel

Wat was hierbij op jou 
van toepassing?

Anders, namelijk: 
Ik werkte onvergund
Ik werkte via opting-in

Ik was geregistreerd als ZZP'er 
en stond ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel

Wat was hierbij op jou 
van toepassing?

Anders, namelijk: [invullen] Nn (6,3%)

Wat is jouw geboorteland?

Nederland 8 (100%) 15 (93,8%)

Anders, namelijk: à Hoeveel jaar verblijf je al in Nederland? (6,3%)

Wat is jouw leeftijd in jaren?

Jonger dan 18 jaar 1 (6,3%)

18 tot 25 jaar

26 tot 35 jaar 3 (37,5%) 5 (31,3%)

36 tot 45 jaar 4 (50,0%) 6 (37,5%)

46 tot 55 jaar 1 (12,5%) 3 (18,8%)

Ouder dan 55 jaar 1 (6,3%)



25

Tussen de 5 en 10 jaar 4 (50,0%) 5 (31,3%)

Langer dan 10 jaar 3 (37,5%) 6 (37,5%)

Hoe veilig voelde je je tijdens je werkzaamheden als 
sekswerker voor de coronamaatregelen?  
Cijfer van 1 tot 10, 1 extreem onveilig, 10 volledig veilig

1 1 (6,3%)

2

3

4

5

6 1 (12,5%) 1 (6,3%)

7 1 (12,5%) 3 (18,8%)

8 1 (12,5%) 2 (12,5%)

9 3 (37,5%) 4 (25%)

10 2 (25,0%) 5 (31,3%)

Werk – voor de coronamaatregelen

Vraag Hart van Brabant Allen

Waar was je voor de coronamaatregelen van 23 maart 
2020 werkzaam als sekswerker? Meerdere antwoor-
den mogelijk.

Seksclub, bordeel, of privéhuis 1 (12,5%) 2 (12,5%)

Sekstheater of peepshow

Erotische massagesalon of sauna 2 (25,0%) 2 (12,5%)

Camming

Escort - zelfstandige 4 (50%) 7 (43,8%)

Escort - opting-in 1 (6,3%)

Thuis 1 (12,5%) 2 (12,5%)

Raam 1 (6,3%)

Straat

Anders, namelijk [vul in] 3 (18,8%) 

Wat was hierbij op jou van toepassing?

Ik werkte in loondienst

Ik was geregistreerd als ZZP’er en stond ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel

2 (25,0%) 6 (37,5%)

Ik werkte via opting-in 3 (37,5%) 4 (25%)

Ik werkte onvergund 2 (25,0%) 3 (18,8%)

Anders, namelijk: [invullen] 1 (12,5%) 3 (18,8%)

Hoe lang werkte je al op deze manier?

Korter dan 3 maanden 2 (12,5%)

Tussen de 3 en 12 maanden 1 (6,3%)

Tussen de 1 en 2 jaar

Tussen de 2 en 5 jaar 1 (12,5%) 2 (12,5%)
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Kwetsbaarder

Hetzelfde als voorheen 1 (100,0%) 5 (100,0%)

Sterker

Licht toe: 

Is de mate van dwang door klanten veranderd sinds 
de coronamaatregelen?

Ik heb voor en sinds de maatregelen geen dwang 
ervaren

3 (60,0%)

Ik heb minder dwang ervaren

Dit is gelijk gebleven 1 (100,0%) 1 (20,0%)

Ik heb meer dwang ervaren -> kun je toelichten hoe 
de klanten jou dwongen? [open vraag]; Kun je toelich-
ten waartoe klanten jou dwongen? [open vraag]

1 (20,0%)

Is de mate van geweld door klanten veranderd sinds 
de coronamaatregelen?

Ik heb voor en sinds de maatregelen geen geweld 
ervaren

1 (100,0%) 4 (80,0%)

Ik heb minder geweld ervaren

Dit is gelijk gebleven 1 (20,0%)

Ik heb meer geweld ervaren -> kun je dit toelichten? 
[open vraag]

Is de mate van discriminatie door klanten veranderd 
sinds de coronamaatregelen?

Ik heb voor en sinds de maatregelen geen discrimina-
tie ervaren

3 (60,0%)

Ik heb minder discriminatie ervaren

Dit is gelijk gebleven 1 (100,0%) 1 (20,0%)

Ik heb meer discriminatie ervaren -> kun je dit toe-
lichten? [open vraag]

1 (20,0%)

Hoe veilig voelde je je tijdens je werkzaamheden als 
sekswerkers tussen 23 maart en 1 juli 2020?

Werk – sinds de coronamaatregelen 

Vragen Hart van Brabant Allen

Heb je tijdens de coronamaatregelen tussen 23 maart 
en 1 juli 2020 nog gewerkt?

Ja, als sekswerker (kan ook zwart) 
1 (12,5%) 5 (31,3%)

Ja, maar niet als sekswerker 1 (12,5%) 3 (18,8%)

Nee, ik werkte niet (ook niet zwart of in een andere 
sector)

6 (75,0%) 8 (50,0%)

Gewerkt als sekswerker n = 1 n = 5

Waar was je werkzaam?

Seksclub, bordeel, of privéhuis 1 (20,0%)

Sekstheater of peepshow

Erotische massagesalon

Camming

Escortbedrijf 1 (20,0%)

Thuis 1 (100%) 1 (20,0%)

Raam

Straat

Anders, namelijk [vul in] 4 (80,0%)

Hoe kwam je in contact met klanten in deze periode? 
[open vraag]

Verschilde jouw klanten met de klanten die je voor de 
coronamaatregelen had?

ja [licht toe, open vraag] 1 (20,0%)

nee 1 (100,0%) 4 (80,0%)

Hoe voelde je je tegenover jouw klanten in deze 
periode?
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Nee ik ben gestopt -> Waarom ben je gestopt? [open 
vraag]

1 (6,3%)

Werk je evenveel als voor de coronamaatregelen?

Ja ik heb weer evenveel en dezelfde klanten 4 (50,0%) 4 (25,0%)

Ja ik heb weer evenveel maar wel andere klanten 
[licht toe]

Nee ik heb minder klanten à Welke klanten zijn 
weggevallen? [open vraag], Waarom denk je dat deze 
klanten zijn weggevallen? [open vraag]

3 (37,5%) 5 (31,3%)

Anders: licht toe 1 (12,5%) 5 (31,3%)

Als je jouw werk sinds 1 juli en jouw werk voor de 
coronamaatregelen met elkaar vergelijkt, is er dan 
iets veranderd? 

Ja, licht toe: 6 (75,0%) 11 (78,6%)

Nee 2 (25,0%) 3 (21,4%)

Hoe veilig voel je je nu? 
Cijfer van 1 tot 10, 1 extreem onveilig, 10 volledig veilig 
-> 

kun je toelichten of dit cijfer verschilt van het cijfer 
voor veiligheid voor of tijdens de intelligente lock-
down en waarom? [open vraag]

1

2

3

4 1 (12,5%) 1 (7,1%)

5 2 (25,0%) 2 (14,3%)

6

7

8 3 (37,5%) 6 (42,9%)

9

10 2 (25,0%) 5 (35,7%)

Cijfer van 1 tot 10, 1 extreem onveilig, 10 volledig veilig

1

2

3

4

5

6 1 (20,0%)

7 1 (20,0%)

8 1 (100,0%) 3 (60,0%)

9

10

Kun je dit antwoord toelichten? [open vraag]

Gewerkt, niet als sekswerker n = 3 n = 3

Wat voor werk deed je?

Deed je dit werk ook al naast jouw sekswerk voor de 
coronamaatregelen?

Ja 1 (33,3%) 1 (33,3%)

Nee 2 (66,7%) 2 (66,7%)

Sinds 1 juli

Vraag Hart van Brabant Allen

Ben je sinds 1 juli weer aan de slag als sekswerker?

Ja ik doe weer exact hetzelfde werk als voor 23 maart 4 (50,0%) 9 (56,3%)

Ja ik werk als sekswerker maar mijn werkzaamheden 
zijn veranderd à Kun je toelichten waarom jouw 
werkzaamheden zijn veranderd en wat je nu doet? 
Licht toe [open vraag]

4 (50,0%)
6 (37,5%) 
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Ik had genoeg inkomen 8 (100%) 15 (100%)

[sorteervraag] Waaruit bestond jouw inkomen? Als je 
inkomen uit meerdere bronnen kwam, sorteer dan op 
grootte. Zet op de 1e plaats waar het grootste deel van 
jouw inkomen uit bestaat. Zet op de 2e plaats waar 
daarna het grootste deel van jouw inkomen uit bestaat, 
enzovoorts.

Vergund sekswerk
4 (50,0%) als hoof-
dinkomen

7 (43,8%) als 
hoofdinko-
men, 2 ( 12,5%) 
op plek 2

Onvergund sekswerk
2 (25,0%) als 
hoofdinkomen, 1 
(12,5%) op plek 2

2 (12,5%) als 
hoofdinko-
men, 2 (12,5%) 
op plek 2

Vergund werk anders dan sekswerk
1 (12,5%) als hoof-
dinkomen, 1 (12,5%) 
op plek 2

3 (18,8%) als 
hoofdinko-
men 1 (6,3%) 
op plek 2

Onvergund werk anders dan sekswerk
1 (12,5%) als hoof-
dinkomen

1 (6,3%) als 
hoofdinko-
men

Uitkeringen
1 (6,3%) als 
hoofdinko-
men

Wat was je financiële situatie tussen 23 maart en 1 juli 
2020?

 Ik had niet genoeg inkomen om mijn woning en bood-
schappen te betalen

4 (50,0%) 7 (46,7%)

Ik had niet genoeg inkomen om naast mijn woning en 
boodschappen nog prettig te leven

1 (12,5%) 2 (13,3%)

Ik had genoeg inkomen 3 (37,5%) 6 (40,0%)

Heb je gebruik moeten maken van spaargeld om tus-
sen 23 maart en 1 juli 2020 rond te komen? 

Ja 7 (87,5%) 13 (86,7%)

Nee 1 (12,5%) 2 (13,3%)

Welke verwachtingen heb je wat betreft sekswerk 
voor de toekomst?

Hoe vaak heb je sinds 23 maart met de politie contact 
gehad over jouw werk als sekswerker?

0x 7 (87,5%) 14 (93,3%)

1-2x 1 (12,5%) 1 (6,7%)

3-5x

6 keer of meer

Heb je boetes of waarschuwingen van de politie gehad 
i.v.m. jouw werk als sekswerker sinds 23 maart?

Ja -> Waarvoor? [invullen]

Nee 8 (100,0%) 15 (100,0%)

Financiële situatie

Vraag Hart van Brabant Allen

Hoe ziet jouw huishouden er uit?

Ik woon alleen 5 (62,5%) 11 (73,3%)

Ik woon met een werkende partner, zonder kinderen 1 (12,5%) 1 (6,7%)

In woon met een werkende partner, met kinderen 1 (12,5%) 2 (13,3%)

Ik woon met een niet-werkende partner, zonder kin-
deren

Ik woon met een niet-werkende partner, met kinderen

Anders, namelijk: [invullen] 1 (12,5%) 1 (6,7%)

Wat was je financiële situatie voor de coronamaatrege-
len van 23 maart 2020?

Ik had niet genoeg inkomen om mijn woning en bood-
schappen te betalen

Ik had niet genoeg inkomen om naast mijn woning en 
boodschappen nog prettig te leven



29

Sinds 1 juli

 � Geef aan of je voor onderstaande financiële steun wel of geen aanvraag 
hebt ingediend[alleen als mensen aanvraag hebben gedaan]:

Hart van Brabant:

Ja, tussen 23 
maart en 1 juli 
aangevraagd

Ja, na 1 juli 
aangevraagd

Nee, maar ik 
wist van het 
bestaan van 
deze regeling

Nee, en ik wist 
niet dat deze re-
geling bestond

TOZO 4 (50,0%) 1 (12,5%)

Algemene 
bijstand

3 (37,5%) 2 (25,0%)

Participatiewet 1 (12,5%) 1 (12,5%) 2 (25,0%)

TOFA 1 (12,5%) 2 (25,0%) 2 (25,0%)

TOGS 2 (25,0%) 1 (12,5%) 2 (25,0%)

NOW 1 (12,5%) 2 (25,0%) 2 (25,0%)

TVL 1 (12,5%) 4 (50,0%)

Anders, name-
lijk: [vul in]

Allen:

Ja, tussen 23 
maart en 1 juli 
aangevraagd

Ja, na 1 juli 
aangevraagd

Nee, maar ik 
wist van het 
bestaan van 
deze regeling

Nee, en ik wist 
niet dat deze re-
geling bestond

TOZO 7 (43,8%) 2 (12,5%)

Algemene 
bijstand

4 (25,0%) 4 (25,0%)

Participatiewet 1 (6,3%) 3 (18,8%) 3 (18,8%)

Heb je één of meerdere leningen afgesloten om tussen 
23 maart en 1 juli 2020 rond te komen?

Ja 2 (25,0%) 5 (33,3%)

Nee 6 (75,0%) 10 (66,7%)

Voelde je je genoodzaakt om tegen de coronamaatre-
gelen in door te werken als sekswerker, als gevolg van 
jouw financiële situatie?

Ja 2 (25,0%) 5 (35,7%)

Nee 6 (75,0%) 9 (64,3%)

Wat is je financiële situatie op dit moment?

Ik heb niet genoeg inkomen om mijn woning en bood-
schappen te betalen

1 (12,5%) 1 (7,1%)

Ik heb niet genoeg inkomen om naast mijn woning en 
boodschappen nog prettig te leven

1 (12,5%) 3 (21,4%)

Ik heb genoeg inkomen 6 (75,0%) 10 (71,4%)

Als je inkomsten sinds de coronamaatregelen zijn 
veranderd, kun je dan toelichten hoe dat kwam [open 
vraag]

Heb je een aanvraag voor financiële steun gedaan? 
Bijvoorbeeld: TOZO, Algemene bijstand, Participatie-
wet, TOFA, TOGS, NOW, TVL, of andere vormen van 
financiële steun.

Ja 5 (62,5%) 9 (64,3%)

Nee 3 (37,5%) 5 (35,7%)

Heb je (een van) onderstaande vormen van hulp gehad? 
Meerdere antwoorden mogelijk

Voedselpakket 1 (12,5%) 1 (6,3%)

Financiële hulp van Dutch Emergency Fund

Financiële hulp van een andere organisatie of stich-
ting, namelijk: [invullen]

Bemiddeling rondom het betalen van mijn huisvesting 
-> Wie bemiddelde hierbij? [invullen]

1 (6,3%)

Anders, namelijk [invullen] 1 (12,5%) 2 (12,5%)

Geen andere vorm van hulp 7 (87,5%) 11 (68,8%)
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Vraag Hart van Brabant Allen

Aanvraag gedaan: n = 5 n = 9

Waarom heb je deze vorm(en) 
van financiële steun aange-
vraagd en andere vormen 
niet? [open vraag]

Wat was de reactie op jouw 
aanvraag voor financiële 
steun?

TOZO
1 (12,5%) afgewezen, 2 (25,0%) 
goedgekeurd

2 (12,5%) afgewezen, 4 (25,0%) 
goedgekeurd

Algemene bijstand
1 (12,5%) afgewezen, 1 (12,5%) 
goedgekeurd

2 (12,5%) afgewezen, 1 (6,35) 
goedgekeurd

Participatiewet

TOFA

TOGS 1 (12,5%) afgewezen 2 (12,5%) afgewezen

NOW

TVL

Indien een aanvraag is afge-
wezen, wat is de reden? 

Heb je hulp gehad met het 
aanvragen van financiële 
steun?

Ja -> Door wie/welke instan-
tie? [invullen]

1 (6,3%)

Nee

Welk cijfer geef je aan de 
aanvraagprocedure voor 
financiële steun? 
Cijfer van 1 tot 10 geven, 1 
heel slecht, 10 heel goed; 

1 2 (40,0%) 2 (22,2%)

TOFA 1 (6,3%) 4 (25,0%) 2 (12,5%)

TOGS 2 (12,5%) 1 (6,3%) 2 (12,5%) 3 (18,8%)

NOW 1 (6,3%) 5 (31,3%) 2 (12,5%)

TVL 1 (6,3%) 1 (6,3%) 5 (31,3%)

Anders, name-
lijk: [vul in]

Hart van Brabant

Welk cijfer geef je aan de aanvraagprocedure voor financiële steun? 

Kies een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 betekent heel slecht en 10 betekent heel goed. 

9541, heel slecht

A
an

ta
l

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Allen

Welk cijfer geef je aan de aanvraagprocedure voor financiële steun? 

Kies een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 betekent heel slecht en 10 betekent heel goed. 

10, heel 
goed

965431, heel slecht

A
an

ta
l

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
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Overheid en gemeente Tilburg

Vraag Hart van Brabant Allen

Was voldoende duidelijk wat 
de coronamaatregelen vanuit 
de overheid betekenden voor 
jouw werk als sekswerker? 

Onvoldoende -> kun je dit 
toelichten?

2 (25,0%) 3 (23,1%)

Voldoende -> kun je dit toe-
lichten?

1 (12,5%) 2 (15,4%)

Goed -> kun je dit toelichten? 2 (25,0%) 5 (38,5%)

Geen mening 3 (37,5%) 3 (23,1%)

Kun je dit toelichten? 

Was voldoende duidelijk 
welke financiële steun vanuit 
de overheid beschikbaar 
was ter compensatie van de 
coronamaatregelen?

Onvoldoende -> kun je dit 
toelichten?

5 (62,5%) 8 (61,5%)

Voldoende -> kun je dit toe-
lichten?

1 (12,5%) 2 (15,4%)

Goed -> kun je dit toelichten? 1 (7,7%)

Geen mening 2 (25,0%) 2 (15,4%)

Kun je dit toelichten? 

Hoe had de overheid jou 
meer kunnen helpen?

Hoe heb je de communicatie 
vanuit de gemeente Tilburg 
rondom de coronamaatrege-
len voor sekswerk ervaren? 

Onvoldoende -> kun je dit 
toelichten?

1 (12,5%) 1 (7,7%)

2

3 1 (11,1%)

4 1 (20,0%) 1 (11,1%)

5 1 (20,0%) 1 (11,1%)

6 1 (11,1%)

7

8

9 1 (20,0%) 1 (11,1%)

10 2 (22.2%)

Kun je dit toelichten?

Geen aanvraag gedaan n = 3 n = 5

Waarom heb je geen aan-
vraag gedaan?

De aanvraagprocedure was 
te ingewikkeld

Ik was bang voor gevol-
gen die dit heeft voor mijn 
verblijfstatus vanuit de 
Immigratie en Naturalisatie 
Dienst (IND)

Ik wist of dacht dat ik niet in 
aanmerking kwam --> kun je 
dit toelichten? [invullen]

2 (66,7%) 3 (60,0%)

Ik had geen financiële pro-
blemen

1 (33,3%) 1 (20,0%)

Anders, namelijk: [invullen] 1 (20,0%)

Iedereen

Hoe verwacht je dat de toe-
komst eruit ziet wat betreft 
jouw financiële situatie? 
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Zorgen over gezondheid

Zorgen over m
entale w

elzijn

Zorgen over politiecontact

Zorgen over discrim
inatie

Zorgen over gew
eld

Zorgen over dw
ang

Zorgen over boodschappen 
kunnen doen

Zorgen over huisvesting

Zorgen over inkom
en

A
an

ta
l

6

4

2

0

Zorgen over gezondheid

Zorgen over m
entale w

elzijn

Zorgen over politiecontact

Zorgen over discrim
inatie

Zorgen over gew
eld

Zorgen over dw
ang

Zorgen over boodschappen 
kunnen doen

Zorgen over huisvesting

Zorgen over inkom
en

A
an

ta
l

12

10

8

6

4

2

0

Zorgen over inkomen 6 (75,0%) 11 (68,8%)

Zorgen over huisvesting 5 (62,5%) 6 (37,5%)

Zorgen over boodschappen 
kunnen doen

4 (50,0%) 7 (43,8%)

Zorgen over dwang 1 (12,5%) 1 (6,3%)

Zorgen over geweld 2 (25,0%) 2 (12,5%)

Zorgen over discriminatie 4 (50,0%) 4 (25,0%)

Zorgen over politiecontact 5 (62,5%) 7 (43,8%)

Voldoende -> kun je dit toe-
lichten?

1 (12,5%) 1 (7,7%)

Goed -> kun je dit toelichten? 3 (37,5%) 4 (30,8%)

Geen mening 3 (37,5%) 7 (53,8%)

Kun je dit toelichten?

Hoe heb je de financiële 
steun vanuit de gemeente 
Tilburg ervaren?

Onvoldoende -> kun je dit 
toelichten?

1 (12,5%) 1 (7,7%)

Voldoende -> kun je dit toe-
lichten?

1 (7,7%)

Goed -> kun je dit toelichten?

Geen mening 7 (87,5%) 11 (84,6%)

Kun je dit toelichten? 

Hoe had de gemeente Tilburg 
jou meer kunnen helpen?

[open vraag] [Geen toevoegingen] [Geen toevoegingen]

Welke zorgen heb jij voor 
coronamaatregelen in reactie 
op een mogelijke tweede golf 
besmettingen? Meerdere 
antwoorden mogelijk.
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2

3

4

5

6 1 (7,1%)

7 2 (14,3%)

8 3 (37,5%) 5 (35,7%)

9 1 (12,5%) 2 (14,3%)

10 4 (50,0%) 4 (28,6%)

Welk cijfer zou je geven aan 
je mentale welzijn tussen 23 
maart en 1 juli?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 
10 heel goed

M = 6,1 (SD = 3,2) M = 6,1 (SD = 2,5)

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn sinds1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn tussen 23 maart 

en 1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn vóór de 

coronamaatregelen van 23 
maart? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

M
ea

n

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Zorgen over mentale welzijn 4 (50,0%) 7 (43,8%)

Zorgen over gezondheid 7 (87,5%) 11 (68,8%)

Anders, namelijk [invullen] 1 (12,5%) 4 (25,0%)

Heb je steun ondervonden 
aan de klankbordgroep Seks-
works sinds de coronamaat-
regelen van 23 maart? 

Ja, licht toe 4 (50,0%) 5 (35,7%)

Nee, licht toe 1 (12,5%) 2 (14,3%)

Ik ken ze niet 3 (37,5%) 7 (50,0%)

Kun je dit toelichten? 

Zou je open staan voor het 
huren van een kamer in een 
non-profit bordeel in Til-
burg? Hiermee bedoelen we 
dat de ramen worden geëx-
ploiteerd door een stichting 
zonder winstbelang.

Ja [licht toe, open vraag] 3 (23,1%)

Nee [licht toe, open vraag] 5 (62,5%) 7 (53,8%)

Mogelijk [licht toe, open 
vraag]

3 (37,5%) 3 (23,1%)

Kun je dit toelichten? 

Welzijn

Vraag Hart van Brabant Allen

Welk cijfer zou je geven aan 
je mentale welzijn voor de 
coronamaatregelen van 23 
maart?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 
10 heel goed

M = 9,1 (SD = 1,0) M = 8.4 (SD = 1,3)

1
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Stress, zorgen 1 (12,5%) 2 (25,0%) 5 (62,5%)

Somberheid 1 (12,5%) 2 (25,0%) 5 (62,5%)

Vermoeidheid, luste-
loosheid

1 (12,5%) 2 (25,0%) 5 (62,5%)

Minderwaardig of 
schuldig voelen

1 (12,5%) 4 (50,0%) 3 (37,5%)

Problemen met 
slapen

1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50,0%)

Concentratieproble-
men, besluiteloos-
heid

1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50,0%)

Denken aan de dood 
of zelfmoord

6 (75,0%) 2 (25,0%)

Allen: 

Gevoel Afgenomen Geen verandering Toegenomen

Stress, zorgen 3 (18,8%) 2 (12,5%) 9 (56,3%)

Somberheid 1 (6,3%) 4 (25,0%) 9 (56,3%)

Vermoeidheid, luste-
loosheid

2 (12,5%) 4 (25,0%) 8 (50,0%)

Minderwaardig of 
schuldig voelen

1 (6,3%) 9 (56,3%) 4 (25,0%)

Problemen met 
slapen

2 (12,5%) 5 (31,3%) 7 (43,8%)

Concentratieproble-
men, besluiteloos-
heid

1 (6,3%) 6 (37,5%) 7 (43,8%)

Denken aan de dood 
of zelfmoord

12 (75,0%) 2 (12,5%)

Sinds de versoepelingen van 1 juli

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn sinds1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn tussen 23 maart 

en 1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn vóór de 

coronamaatregelen van 23 
maart? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

M
ea

n
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 1 (12,5%) 1 (7,1%)

2

3

4 2 (25,0%) 3 (21,4%)

5 1 (12,5%) 2 (14,3%)

6 2 (14,3%)

7 1 (12,5%) 1 (7,1%)

8 1 (12,5%) 3 (21,4%)

9

10 2 (25,0%) 2 (14,3%)

Heb je tussen 23 maart en 1 juli 2020 een afname, geen verandering of een 
toename ervaren in onderstaande gevoelens?

Hart van Brabant:

Gevoel Afgenomen Geen verandering Toegenomen
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Allen: 

Gevoel Afgenomen Geen verandering Toegenomen

Stress, zorgen 3 (18,8%) 5 (31,3%) 6 (37,5%)

Somberheid 2 (12,5%) 7 (43,8%) 5 (31,3%)

Vermoeidheid, luste-
loosheid

1 (6,3%) 8 (50,0%) 5 (31,3%)

Minderwaardig of 
schuldig voelen

1 (6,3%) 10 (62,5%) 3 (18,8%)

Problemen met 
slapen

9 (56,3%) 5 (31,3%) 14 (87,5%)

Concentratieproble-
men, besluiteloos-
heid

1 (6,3%) 9 (56,3%) 4 (25,0%)

Denken aan de dood 
of zelfmoord

1 (6,3%) 12 (75,0%) 1 (6,3%)

Vraag Hart van Brabant Allen

Welk cijfer zou je geven aan 
je mentale welzijn sinds de 
versoepelingen rondom 
sekswerk van 1 juli?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 
10 heel goed

M = 7,4 (SD = 2,5) M = 7,0 (SD = 2,1)

1

2

3

4 2 (25,0%) 3 (21,4%)

5

6 2 (14,3%)

7 3 (37,5%) 4 (28,6%)

8 2 (14,3%)

Hart van Brabant:

Gevoel Afgenomen Geen verandering Toegenomen

Stress, zorgen 1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50,0%)

Somberheid 1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50,0%)

Vermoeidheid, luste-
loosheid

1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50,0%)

Minderwaardig of 
schuldig voelen

1 (12,5%) 5 (62,5%) 2 (25,0%)

Problemen met 
slapen

4 (50,0%) 4 (50,0%)

Concentratieproble-
men, besluiteloos-
heid

1 (12,5%) 4 (50,0%) 3 (37,5%)

Denken aan de dood 
of zelfmoord

1 (12,5%) 6 (75,0%) 1 (12,5%)
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Wat was je financiële situatie 
tussen 23 maart en 1 juli 
2020?

 Ik had niet genoeg inkomen 
om mijn woning en bood-
schappen te betalen

3 (100,0%) 4 (100,0%)

Ik had niet genoeg inkomen 
om naast mijn woning en 
boodschappen nog prettig 
te leven

Ik had genoeg inkomen 

Heb je gebruik moeten ma-
ken van spaargeld om tussen 
23 maart en 1 juli 2020 rond 
te komen? 

Ja 3 (100,0%) 4 (100,0%)

Nee

Heb je één of meerdere lenin-
gen afgesloten om tussen 23 
maart en 1 juli 2020 rond te 
komen?

Ja 2 (66,7%) 3 (75,0%)

Nee 1 (33,3%) 1 (25,0%)

Voelde je je genoodzaakt om 
tegen de coronamaatregelen 
in door te werken als seks-
werker, als gevolg van jouw 
financiële situatie?

Ja 2 (66,7%) 3 (75,0%)

Nee 1 (33,3%) 1 (25,0%)

Wat is je financiële situatie 
op dit moment?

Ik heb niet genoeg inkomen 
om mijn woning en bood-
schappen te betalen

1 (33,3%) 1 (25,0%)

9

10 3 (37,5%) 3 (21,4%)

Wat heb je gemist of waar 
had je behoefte aan tijdens de 
intelligente lockdown? 

Wat zou in het geval van een 
tweede golf coronabesmet-
tingen anders of verbeterd 
moeten worden? 

Is er nog iets wat jij wilt mee-
geven aan de onderzoekers?

Opting-in
Er is veel aandacht voor de groep sekswerkers die via opting-in werkt. Om die 
reden is een deel van de resultaten van de enquête specifiek voor deze groep 
weergegeven. 

Vraag Hart van Brabant Allen

Heb je tijdens de corona-
maatregelen tussen 23 maart 
en 1 juli 2020 nog gewerkt?

Ja, als sekswerker (kan ook 
zwart) 

Ja, maar niet als sekswerker

Nee, ik werkte niet (ook 
niet zwart of in een andere 
sector)

3 (100,0%) 4 (100,0%)
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Allen:

Ja, tussen 23 
maart en 1 juli 
aangevraagd

Ja, na 1 juli 
aangevraagd

Nee, maar ik 
wist van het 
bestaan van 
deze regeling

Nee, en ik wist 
niet dat deze re-
geling bestond

TOZO 3 (75,0%) 1 (25,0%)

Algemene 
bijstand

4 (100,0%)

Participatiewet 1 (25,0%) 2 (50,0%)

TOFA 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%)

TOGS 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%)

NOW 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%)

TVL 1 (33,3%) 2 (66,7%)

Anders, name-
lijk: [vul in]

Wat was de reactie op jouw 
aanvraag voor financiële 
steun?

Hart van Brabant Allen

TOZO 1 (50,0%) afgewezen 2 (66,7%) afgewezen

Algemene bijstand
1 (33,3%) afgewezen, 1 (33,3%) 
goedgekeurd

2 (50,0%) afgewezen, 1 (25,0%) 
goedgekeurd

Participatiewet

TOFA

TOGS

NOW

TVL

Indien een aanvraag is afge-
wezen, wat is de reden? 

Ik heb niet genoeg inkomen 
om naast mijn woning en 
boodschappen nog prettig 
te leven

1 (33,3%) 2 (50,0%)

Ik heb genoeg inkomen 1 (33,3%) 1 (25,0%)

Heb je een aanvraag voor 
financiële steun gedaan? Bij-
voorbeeld: TOZO, Algemene 
bijstand, Participatiewet, 
TOFA, TOGS, NOW, TVL, of 
andere vormen van financiële 
steun.

Ja 3 (100,0%) 4 (100,0%)

Nee

Hart van Brabant:

Ja, tussen 23 
maart en 1 juli 
aangevraagd

Ja, na 1 juli 
aangevraagd

Nee, maar ik 
wist van het 
bestaan van 
deze regeling

Nee, en ik wist 
niet dat deze re-
geling bestond

TOZO 2 (66,7%) 1 (33,3%)

Algemene 
bijstand

3 (100,0%)

Participatiewet 1 (33,3%) 1 (33,3%)

TOFA 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%)

TOGS 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%)

NOW 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%)

TVL 1 (33,3%) 2 (66,7%)

Anders, name-
lijk: [vul in]
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1

2

3

4

5

6

7 1 (25,0%)

8 1 (33,3%) 1 (25,0%)

9

10 2 (66,7%) 2 (50,0%)

Welk cijfer zou je geven aan 
je mentale welzijn tussen 23 
maart en 1 juli?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 
10 heel goed

1 1 (33,3%) 1 (25,0%)

2

3

4 1 (33,3%) 2 (50,0%)

5

6

7

8 1 (33,3%) 1 (25,0%)

9

10

Welk cijfer zou je geven aan 
je mentale welzijn sinds 1 
juli?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 
10 heel goed

Welk cijfer zou je geven aan 
je mentale welzijn voor de 
coronamaatregelen van 23 
maart?
Cijfer 1 t/m 10, 1 heel slecht, 
10 heel goed

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn sinds1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn tussen 23 maart 

en 1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn vóór de 

coronamaatregelen van 23 
maart? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

M
ea

n

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn sinds1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn tussen 23 maart 

en 1 juli? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

Welk cijfer zou je geven aan je 
mentale welzijn vóór de 

coronamaatregelen van 23 
maart? 

Kies een cijfer tussen 1 en 10, 
waarbij 1 betekent heel slecht 

en 10 betekent heel goed. 

M
ea

n

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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1

2

3

4 1 (33,3%) 2 (50,0%)

5

6

7 1 (33,3%) 1 (25,0%)

8

9

10 1 (33,3%) 1 (25,0%)
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 � Hoe heb je de herstart ervaren? Wat doe je sinds die tijd qua sekswerk? 
Hoe is je werk nu anders ten opzichte van voor de lockdown? Merk je 
verschil in klanten (aantal, type, gedrag)? Als er verschil is: heeft dat 
impact op jouw huidige inkomen of andere impact of jouw situatie 

 � Hoe veilig voel je je nu? Welke zorgen heb je, waar komt dat door? 
Hoe zou jouw gevoel van veiligheid verbeterd kunnen worden? Kan de 
gemeente Tilburg hier iets in betekenen? 

 � Het overgrote deel van de sekswerkers gaf aan zich zorgen te maken over 
hun gezondheid. 

 � Maak jij je daar ook zorgen over? Wat voor zorgen heb je?  
 � Wat moet er gebeuren om die zorgen te verlagen? Kan de gemeente 
Tilburg daarin iets betekenen? Of zou een andere instantie, zoals de 
GGD, hierin iets kunnen betekenen?  

 � Sommige sekswerkers zijn financieel in zwaar weer gekomen.  
 � Hoe gaat het met jouw financiële situatie sinds 1 juli? Heb je ook ander 
inkomen? 

 � Heb je zorgen wat betreft financiën voor de toekomst? Wat zijn jouw 
zorgen?  

 � Hoe zou de overheid je meer kunnen helpen op dit gebied? Hoe zou je 
door de gemeente Tilburg geholpen willen worden? 

 � Ben je tijdens of na lockdown benaderd om uit sekswerk te stappen? Hoe? 
Wat vond je daarvan?  

 � Sommige sekswerkers maken zich veel zorgen over wat er gebeurt bij een 
2e golf, anderen juist niet.  

 � In hoeverre maak jij je zorgen? Waarover? 
 � Wat zou de overheid of de gemeente Tilburg volgende keer anders 
moeten doen? 

Bijlage 5 Topiclijsten

Topiclijst corona en sekswerkers 
Versie: SEKSWERKERS

 � Start:  
 � Wat voor sekswerk voor lockdown?  
 � ZZP/opting-in/loondienst/anders? 

 � Welke impact had de lockdown op jouw werk en jouw financiële situatie?  
 � Hoe ging het tijdens de lockdown? Heb je nog doorgewerkt? Hoe heb 
je dat ervaren? Hoe veilig voelde je je, welke zorgen had je? 

 � Was je afhankelijk van je inkomen als sekswerker? Heb je tijdens 
de lockdown spaargeld en leningen moeten aanspreken? Heb je finan-
ciële ondersteuning gehad?  

 � Heb je bij de overheid een aanvraag voor financiële steun ingediend? 
Welke? Waarom wel of niet? Wat was jouw ervaring hiermee? 

 � Veel sekswerkers hebben aangegeven dat het lang vanuit de overheid 
onduidelijk was welke financiële steun er was voor sekswerkers. Wat zijn 
jouw ervaringen hiermee? 

 � Wat had de overheid beter kunnen doen? 
 � Wat had de gemeente Tilburg hierin kunnen betekenen? Hoe heeft 
Tilburg jou geholpen, of hoe hadden ze je kunnen helpen?  

 � Vanaf 1 juli mochten sekswerkers weer aan het werk.  
 � Hoe heb je de communicatie hierover ervaren? Wat vond je ervan dat 
sekswerkers vanaf 1 juli mochten werken, en niet eerder of later?  



41

Topiclijst corona en sekswerkers 
Versie: EXPLOITANTEN 

 � Start:  
 � Waarvan ben jij exploitant? Kun je wat meer vertellen over je bedrijf? Wat 
was jouw werk voor de lockdown? Was je ingeschreven bij de KVK? 

 � Had jij sekswerkers in dienst? Hoeveel? Wat deden zij? Op welke manier 
hadden zij contact met klanten? Hoe is de samenwerking met sekswer-
kers georganiseerd? 

 � Welke impact had de lockdown op jouw werk en jouw financiële situatie?  
 � Hoe ging het tijdens de lockdown? Hoe heb je contact gehouden met 
sekswerkers? Welke signalen kreeg je van hen? Heb de sekswerkers 
nog doorgewerkt? Hoe hebben zij dat ervaren? Hoe veilig voelden zij 
zich, hadden zij zorgen? Had jij zorgen over hen?  

 � Heb je sekswerkers moeten ontslaan? Hoe is het met hen verder gegaan? 
Hoeveel mensen werken er nu nog voor jou?  

 � Wat weet je over de financiële situatie van sekswerkers die voor jou 
werkten? Hebben zij spaargeld en leningen moeten aanspreken? 
Hebben ze financiële ondersteuning gehad?  Hebben zij een aanvraag 
voor financiële steun ingediend? Hoe hebben ze dit ervaren? Waarom 
kregen ze deze wel of niet? 

 � Heb jij een aanvraag voor financiële steun ingediend? Welke? Waarom 
wel of niet? Wat was jouw ervaring hiermee? Waarom heb je deze wel 
of niet toegekend gekregen. 

 � Veel sekswerkers hebben aangegeven dat het lang vanuit de overheid 
onduidelijk was welke financiële steun er was voor sekswerkers. Wat zijn 
jouw ervaringen hiermee? Was dit voor jou als exploitant wel duidelijk?  

 � Wat had de overheid beter kunnen doen? 
 � Wat had de gemeente Tilburg hierin kunnen betekenen? Hoe heeft 
Tilburg jou geholpen, of hoe hadden ze dat kunnen doen? Hoe heeft 
Tilburg de sekswerkers behorend bij jouw bedrijf geholpen, of hoe 
hadden ze dat kunnen doen? 

 � De meeste sekswerkers gaven hun welzijn een mooi cijfer voor de lock-
down. Dat ging bijvoorbeeld over zorgen en stress, somberheid, slaappro-
blemen, vermoeid of lusteloos voelen. Tijdens de lockdown verschilde dit 
sterk tussen sekswerkers en sinds 1 juli zien we dat het welzijn nog niet 
op het oude niveau zit. 

 � Hoe is dit voor jou? Waarin merk jij dat het beter/slechter gaat qua 
welzijn? 

 � Wat moet er gebeuren om het welzijn weer op het oude niveau te 
krijgen?  

 � Hoe zou je hierbij geholpen kunnen worden? Kan de gemeente Tilburg 
of de overheid hier iets in betekenen?  

 � Sommige sekswerkers noemden dat ze graag meer sociaal contact hadden 
gewild, met vrienden en familie maar ook met andere sekswerkers. 

 � Hoe was dat voor jou? Heb jij die behoefte ook? Hoe zou dat voor 
jou kunnen? Kan de gemeente daarin een rol spelen?  Zou de 
Klankbordgroep Sekworks hierin iets kunnen betekenen?  

 � Wil jij verder nog iets kwijt over de impact van de corona en de lockdown op 
jouw situatie? 

 � Wil jij verder nog iets kwijt over de ondersteuning die je voor, tijdens of 
na de lockdown ontvangt van de overheid, de gemeente Tilburg de klank-
bordgroep Seksworks of een andere instantie? 
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 � Sommige sekswerkers en exploitanten maken zich veel zorgen over wat 
er gebeurt bij een 2e golf, anderen juist niet.  

 � In hoeverre maak jij je zorgen? Waarover? 
 � Wat zou de overheid of de gemeente Tilburg volgende keer anders 
moeten doen? 

 � De meeste sekswerkers gaven hun welzijn een mooi cijfer voor de lock-
down. Dat ging bijvoorbeeld over zorgen en stress, somberheid, slaappro-
blemen, vermoeid of lusteloos voelen. Tijdens de lockdown verschilde dit 
sterk tussen sekswerkers en sinds 1 juli zien we dat het welzijn nog niet 
op het oude niveau zit. Ook bij exploitanten zien we een kleine dip en dat 
het cijfer sinds 1 juli nog iets lager is. 

 � Wat heb jij hierin gemerkt bij jezelf? En bij sekswerkers? 
 � Wat moet er gebeuren om het welzijn van jou (en andere exploi-
tanten) weer op het oude niveau te krijgen? En voor sekswerkers?  

 � Hoe zou je hierbij geholpen kunnen worden? Kan de gemeente Tilburg 
of de overheid hier iets in betekenen?  

 � Sommige exploitanten noemden dat ze graag meer contact hadden gewild 
met sekswerkers die zij in dienst hadden. 

 � Hoe was dat voor jou? Hoe zou dat voor jou kunnen?  

 � Wil jij verder nog iets kwijt over de impact van de corona en de lockdown op 
jouw situatie? 

 � Wil jij verder nog iets kwijt over de ondersteuning die je voor, tijdens 
of na de lockdown ontvangt van de overheid, de gemeente Tilburg, de 
klankbordgroep Seksworks of een andere instantie? 

 � Heb jij zelf als exploitant contact gehad met de gemeente? Hoe is jouw 
relatie als exploitant met de gemeente, wat zijn jouw ervaringen? Wat 
verwacht je van de gemeente met betrekking tot de coronamaatregelen? 
Wat zou vanuit de gemeente helpen of wat kunnen ze beter doen bij een 
2e golf? 

 � Vanaf 1 juli mochten sekswerkers weer aan het werk.  
 � Hoe heb je als exploitant de communicatie hierover ervaren? Wat vond 
je ervan dat sekswerkers vanaf 1 juli mochten werken, en niet eerder 
of later?  

 � Hoe heb je de herstart ervaren? Hoe is jouw werk of dat van sekswer-
kers behorend bij jouw bedrijf nu anders ten opzichte van voor de lock-
down? Merk je verschil in klanten (aantal, type, gedrag)?  

 � Welke zorgen heb je, voor jezelf als exploitant en voor sekswerkers, waar 
komt dat door? Hoe zouden jouw zorgen verminderd kunnen worden? 
Hoe zouden de zorgen van sekswerkers verminderd kunnen worden? 
Kan de gemeente Tilburg hier iets in betekenen?  

 � Het overgrote deel van de sekswerkers gaf aan zich zorgen te maken over 
hun gezondheid. 

 � Maak jij je daar ook zorgen over voor jezelf als exploitant of voor seks-
werkers bij jou in dienst? Wat voor zorgen heb je?  

 � Wat moet er gebeuren om die zorgen te verlagen? Kan de gemeente 
Tilburg daarin iets betekenen? Of zou een andere instantie, zoals de 
GGD, hierin iets kunnen betekenen?  

 � Sommige sekswerkers en exploitanten zijn financieel in zwaar weer 
gekomen.  

 � Hoe gaat het met jouw financiële situatie sinds 1 juli? En met die van 
de sekswerkers behorend bij jouw bedrijf? 

 � Welke zorgen heb je wat betreft financiën voor de toekomst? En voor 
sekswerkers? Wat zou de overheid of gemeente Tilburg kunnen bete-
kenen omtrent de zorgen over de toekomst?  
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BIjlage 6 PowerPoint werksessie

Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

Impact van corona op sekswerk 
in Regio Hart van Brabant

In samenwerking met:
Gemeente Tilburg & Klankbordgroep seksworks

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: ZonMw
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Bijeenkomst van vandaag

9.30 Voorstelrondje

9.40 Presentatie van onderzoek & 
gespreksthema's

9.50 Herkenbaar? Zaken die jullie 
missen?

10.00 Gesprekken over 4 thema's

12.00 Afsluiting
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Doel van het onderzoek

1. In beeld brengen van de situatie van sekswerkers ten tijde 
van corona in regio Hart van Brabant

2. In beeld brengen van de situatie van sekswerkers nu de 
beperkende maatregelen voor contactberoepen niet langer 
van kracht zijn.

3. Formulering van concrete beleidsadviezen, samen met 
sekswerkers in de regio Hart van Brabant, gericht op:

a) Ondersteuning van sekswerkers tijdens deze herstart 
periode.

b) De mogelijke situatie dat in de toekomst wederom 
beperkende maatregelen van kracht zullen zijn.
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Onderzoek

Literatuurstudie & blog

Enquête: impact, behoeftes, ondersteuning en herstart 
Ingevuld door 16 sekswerkers en 3 exploitanten

Interviews met 5 sekswerkers en 3 exploitanten uit de 
regio en met 1 vertegenwoordiger van sekswerkexpertise

Werksessie
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Wat valt op: sekswerkers

Merendeel in escort; ZZP geregistreerd of via opting-in werkzaam
Merendeel niet doorgewerkt als sekswerker/helemaal niet gewerkt 
tijdens lockdown
Wel doorgewerkt: contact voornamelijk via vaste klanten, voelde 
zich niet kwetsbaarder dan voorheen, melden wel dat ze meer 
zorgen hadden over besmetting of ontdekt worden bij het 
doorwerken of het missen van iets van beveiliging vanuit de 
reguliere werkplek
Niet als sekswerker doorgewerkt: deel heeft nieuwe baan 
gevonden die ze voor de lockdown nog niet hadden
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Wat valt op: sekswerkers

Sinds 1 juli: overgrote deel is weer aan het werk als sekswerker. 
Helft geeft aan dat klanten nog wegblijven om verschillende 
redenen. Voor sommigen zorgen over corona besmetting.
Verwachtingen van sekswerkers voor de toekomst: sommigen zijn 
neutraal, anderen zien het somber in, met name door ervaren 
gebrek aan steun voor sekswerkers en het stigma rondom 
sekswerkers. Angst dat deze periode gebruikt gaat worden om 
sekswerk verder aan banden te leggen
Financiële situatie: voor de lockdown hadden alle sekswerkers 
genoeg inkomen, dat was tijdens de lockdown minder dan de helft. 
Bijna alle sekswerkers hebben hun spaargeld moeten aanspreken 
en een klein deel heeft leningen afgesloten. Nu heeft ongeveer 
75% van de sekswerkers weer genoeg inkomen.
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Wat valt op: sekswerkers

Ruime meerderheid heeft aanvraag gedaan voor financiële steun, 
maar heel klein deel is goedgekeurd. De aanvraagprocedure wordt 
heel wisselend ervaren. Genoemd wordt: discriminerende regels 
omtrent het krijgen van steun, onbeleefde medewerkers, of lang 
moeten wachten op reactie of uitbetaling, anderzijds wordt snelle 
reactie en/of snelle uitbetaling genoemd.
Verwachtingen voor de toekomst lopen uiteen: voor sommigen is 
sekswerk extra en zij maken zich geen zorgen, sommigen hebben 
een zware klap gehad en maken zich zorgen over de toekomst.
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Wat valt op: sekswerkers

Overheid en gemeente Tilburg: er is met name ontevredenheid 
over de financiële steun vanuit de overheid, vooral over gebrek 
aan mogelijkheden voor opting-in. Met name financiële steun moet 
verbeterd worden, ook met het oog op een mogelijke 2e golf 
besmettingen/strengere maatregelen.
Voor de gemeente Tilburg worden geen aandachtspunten genoemd, 
de algemene indruk is positief. Merendeel heeft steun ervaren van 
de KBG, aanzienlijk deel kent hen nog niet.
Zorgen & welzijn: merendeel maakt zich zorgen over inkomen, 
huisvesting, boodschappen doen, discriminatie, politiecontact, 
mentaal welzijn en gezondheid. Cijfer voor mentaal welzijn heeft 
een flinke dip gemaakt en is nog niet terug op het oude niveau.
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Wat valt op: sekswerkers

Specifiek voor opting-in: niet 
doorgewerkt, allemaal in 
financieel zwaar weer tijdens 
de lockdown, merendeel nu 
ook nog steeds financiële 
problemen. Allen hebben 
aanvraag voor financiële steun 
gedaan, alleen voor klein deel 
aanvraag voor algemene 
bijstand goedgekeurd. Mentale 
welzijn vertoont dip in 
lockdown en nog niet op 
normale niveau.
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Wat valt op: exploitanten

Werkten vooral met ZZP, ook met opting-in
Geen klanten ontvangen tijdens lockdown. Meerderheid had 
financiële problemen, inkomen van hun sekswerkers helemaal 
weggevallen.
Sinds 1 juli: Helft weer open en op oude niveau qua inkomsten. 
Andere helft nog geen klanten.
Financieel: allemaal aanvraag gedaan, helft goedgekeurd. Reden 
afwijzing: bedrijf op huisadres geregistreerd. Aanvraagprocedure: 
merendeel onvoldoende, sluit niet goed aan op exploitanten qua 
mogelijkheden. 
Meerderheid heeft zorgen over de toekomst: ga ik het redden, wat 
als er een 2e golf komt?
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Wat valt op: exploitanten

Overheid & Tilburg: mening over overheid is wisselend, genoemd 
wordt dat sekswerkers lang buiten de boot vielen, vooral opting-in. 
Overheid had betere voorlichting kunnen geven. Voor Tilburg geen 
verbeterpunten genoemd, vaste contactpersoon werd als positief 
ervaren.
Zorgen en welzijn: merendeel heeft zorgen over inkomen, 
boodschappen doen, dwang bij sekswerkers, mentale welzijn van 
sekswerkers en gezondheid van sekswerkers. Mentaal welzijn 
exploitanten heeft een flinke dip gemaakt en is nog niet terug op 
oude niveau. Lijkt vooral te komen door zorgen over inkomen en 
toekomst bedrijf.
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Veel informatie. Hoe nu verder?
Tijdens deze werksessie staan 4 thema's centraal:
1. Sekswerk is werk maar in de praktijk toch vaak 

uitzonderingspositie. Wat is er nodig om dit te verbeteren?
2. Sekswerkers/exploitanten in kwetsbare positie door corona. Welke 

groepen en werkvormen vielen tussen wal en schip? Welke 
groepen hebben we niet in beeld? Wat is nodig om hun situatie te 
verbeteren (nu en tijdens 2de lockdown)? 

3. Zijn verdere handreikingen aan sekswerkers/exploitanten nodig? 
Welke veerkrachtige oplossingen zijn het delen waard? Behoefte 
aan info over thuistesten op soa's, verplichting tot registratie van 
klanten bij contactberoepen etcetera?

4. Hoe kan relevante informatie voor sekswerkers/ exploitanten 
het best verspreid worden? Bereikt dit ook kwetsbare groepen?
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Hoe nu verder?

Herkennen jullie de genoemde thema’s?

Ontbreken er thema's die we moeten bespreken?
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1. Sekswerk is werk maar in de praktijk toch vaak 
uitzonderingspositie. Wat is er nodig om dit te 
verbeteren?

• Kun je drie suggesties op een post-it schrijven?
• Vervolgens bespreken, clusteren en prioriteren

• Wie doet wat? Wie zijn aan zet?
• Hoe volgen we of dit gebeurt/tot verbetering leidt?
• Waar leggen we die signalen neer/aan wie koppelen we terug?
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2. Veel sekswerkers/exploitanten 
zijn in een kwetsbare positie 
terecht gekomen. Ze konden 
bijvoorbeeld geen aanspraak 
maken op ondersteuning.

A. Welke groepen en werkvormen 
vielen tussen wal en schip / zijn 
kwetsbaar? Wat is nodig om hun 
situatie te verbeteren (nu en 
tijdens 2de lockdown)? 

B. Welke veerkrachtige oplossingen 
zijn het delen waard?
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2 A. Bespreking in tweetallen

Welke werkvormen zijn tussen 
wal en schip gekomen?
• Uit onderzoek komen 

sekswerkers die via opting-in 
werken en exploitanten met 
bedrijf op huis adres naar 
voren.

• Sekswerkexpertise noemt 
ook: sekswerkers uit de EU 
die korter dan 5 jaar in NL 
zijn, migrantensekswerkers 
van buiten de EU

• Herkenbaar? Aanvullingen?

Welke groepen sekswerkers
zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld 
omdat ze niet goed in beeld 
zijn?
• Suggesties uit onderzoek: 

sekswerkers met migratie 
achtergrond, gayscene, 
jonge vrouwen in AZC

• Herkenbaar? Aanvullingen?
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2 B. Bespreking in tweetallen

• Wat is er nodig om positie van deze sekswerkers / exploitanten 
te verbeteren?

• Wie doet wat? Wie zijn aan zet?
• Hoe volgen we of dit gebeurt/tot verbetering leidt?
• Waar leggen we die signalen neer/aan wie koppelen we terug?
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3. Zijn verdere handreikingen aan sekswerkers / 
exploitanten nodig? Welke veerkrachtige oplossingen zijn 
het delen waard? Behoefte aan info over thuistesten op 
soa's, verplichting tot registratie van klanten bij 
contactberoepen etcetera?

Do's en don'ts opschrijven (welke tips voor sekswerkers/ 
exploitanten: wel doen op groene post it, niet doen op oranje 
post-it) en vervolgens bespreken.

Wie doet wat? Wie zijn aan zet?
Hoe volgen we of dit gebeurt/tot verbetering leidt?
Waar leggen we die signalen neer/aan wie koppelen we terug?
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4. Hoe kan relevante informatie voor sekswerkers/ exploitanten het best 
verspreid worden? Bereikt dit ook kwetsbare groepen?

Via welke kanalen of wegen kunnen 
sekswerkers 
exploitanten geïnformeerd worden / 
vragen stellen? Moet overheid / 
gemeente hier (meer) gebruik van 
maken? Wie, hoe? 
-->  Plenaire discussie

Wie doet wat? Wie zijn aan zet?
Hoe volgen we of dit gebeurt/tot 
verbetering leidt?
Waar leggen we die signalen 
neer/aan wie koppelen we terug?
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Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

Bedankt voor jullie input!

Nog aanvullingen?

Je kunt ook altijd contact opnemen via:
Rdewildt@verwey-jonker.nl
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