
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Factsheet 

Gezondheid en hulpverlening 
sekswerkers 

Gezondheid 
Voor vragen over gezondheid en seksualiteit kunt u 
terecht bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 
Zij kunnen al uw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld 
SOA, anticonceptie, condooms, vaccineren tegen hepa
titis A en B, zwangerschap en hygiëne. Meer informatie 
vindt u op de website. 

Contactgegevens 
Schiedamsedijk 95 
3011 FN Rotterdam 
(010) 433 99 66 
www.ggdrotterdamrijnmond.nl 

Hulpverlening 
Voor vragen op het gebied van huisvesting, schulden, 
uitkering en voor juridische of persoonlijke problemen, 
kunt u terecht bij Humanitas Prostitutie Maatschappelijk 
Werk (PMW). Bijvoorbeeld bij stress, onvrijwillig werken, 
schulden, grenzen stellen of loopbaan veranderingen. 
Humanitas PMW heeft een beroepsgeheim. Alleen in 
zeer uitzonderlijke situaties, waarin uzelf of iemand in 
uw omgeving ernstig gevaar loopt, maken zij hier een 
melding van. 

Contactgegevens 
Pieter de Hoochweg 110 
3024 BH Rotterdam 
pmw@stichtinghumanitas.nl 

Meldpunt Jeugdprostitutie Prostitutie Maatschappelijk 
Werk (PMW) 
Voor het melden van (vermoedens) van gedwongen pros
titutie en loverboy problematiek kunt u op werkdagen van 
13:00 tot 17:00 uur terecht bij PMW via 010-22 11 715. 

Misstanden op het werk 
De omstandigheden waaronder sekswerkers hun werk 
uitvoeren zijn niet altijd even goed. Directe of indirecte 
dwang om klanten te accepteren of om onveilige han
delingen te verrichten, komt voor. Sekswerkers die via 
de opting-in werken, hebben het recht om hun eigen 
werktijden te kiezen. In de praktijk komt het voor dat zij 
toch gedwongen worden om via een rooster te werken 
en verplicht worden om lange uren te maken. Sekswer
kers kunnen deze misstanden (anoniem) melden bij de 
vertrouwenspersoon voor sekswerkers. Ook kunnen zij 
terecht bij het Prostitutie Maatschappelijk Werk of contact 
opnemen met de belastingdienst, politie of gemeente. 

Vertrouwenspersoon seksbranche 
Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van 
de Rotterdamse vertrouwenspersoon. 

Informatiepunt Rotterdam: Door2Door 
Door2Door is het informatie- en dienstencentrum voor 
sekswerkers die werken of wonen in de regio Rotterdam. 
Door2Door ziet sekswerk als een vak en wil de positie 
van sekswerkers verbeteren. U kunt bij het centrum 
terecht voor vragen over het werk, een gratis soa-test en 
het inkopen van werkmaterialen zoals condooms, spons
jes en detectiepennen voor vals geld. Ook kunt u praten 
met bijvoorbeeld een boekhouder, een advocaat of met 
de belastingdienst. Daarnaast zijn er computers met gra
tis internet. Ook als u geen specifieke vragen heeft kunt 
u gewoon langskomen voor een kop koffie. Door2Door 
wordt gerund door mannen en vrouwen die zelf uit het
 
vak komen.
 
Meer informatie vindt u op de website:
 
www.door2door.stichtinghumanitas.org.
 

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl
mailto:pmw%40stichtinghumanitas.nl?subject=
http://door2door.stichtinghumanitas.org/index.php/vertrouwenspersoon/
http://door2door.stichtinghumanitas.org/index.php/vertrouwenspersoon/
http://www.door2door.stichtinghumanitas.org


 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
  

 

Landelijk informatiepunt 
De website van het landelijk informatiepunt bevat onder 
meer informatie voor sekswerkers over arbeidsrecht, 
sociale zekerheid, belasting betalen, gezondheid, rechten 
en plichten van sekswerkers en stoppen met prostitutie. 
www.prostitutiegoedgeregeld.nl. 

PROUD 
PROUD is een belangenvereniging opgericht voor 
iedereen die werkzaam is (geweest) in de erotische 
dienstverlening in Nederland. De vereniging komt op 
voor de belangen van sekswerkers op de werkvloer, in de 
politiek, media en de maatschappij. 

Contactgegevens 
PROUD 
Enge Kerksteeg 3 
1012 GV Amsterdam 
+31 (0)628 44 5537 
Inloopspreekuren van woensdag t/m vrijdag tussen 10.00 
en 17.00 uur. 
info@wijzijnproud.nl 
www.wijzijnproud.nl 

SWexpertise21 
SWexpertise21 verbetert de rechtspositie van sekswer
kers. De leden van het SWexpertise21 zijn juristen, we
tenschappers (voormalige) sekswerkers en medewerkers 
van hulpverleningsorganisaties. 

Contactgegevens 
Swexpertise21 
Overamstelstraat 20hs 
1091 TP Amsterdam 
http://swexpertise21.nl 

http://www.wijzijnproud.nl
http://swexpertise21.nl



