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Onderwerp: Evaluatie en voortzetting Uitstapprogramma Prostitutie.
Reg.nummer: 2011/96118

1. Inleiding
Een uitstapprogramma biedt prostituees de mogelijkheid uit de prostitutie te stappen
en te reïntegreren. Dergelijke programma’s zijn ontwikkeld in het kader van de
regeling uitstapprogramma prostitutie (RUPS) met subsidie van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie voor prostituees die het moeilijk vinden om zelfstandig uit de
prostitutie te stappen én omdat bleek dat de reguliere hulpverlening onvoldoende in
de behoefte voorzag.

Op 17 december 2009 heeft de raad een door PvdA, VVD, Groenlinks en D66
ingediende motie (395) behandeld en aangenomen betreffende het
uitstapprogramma voor prostituees dat de organisatie het Scharlaken Koord in
Haarlem uitvoert.
In de motie is het college verzocht;

 Het Scharlaken Koord voor een jaar aan de slag te laten gaan in Haarlem
 Na het zomerreces 2010 met een evaluatie te komen waarbij inzichtelijk is

gemaakt hoe groot de behoefte is aan een uitstapprogramma, hoeveel
prostituees er participeren in het uitstapprogramma en een
klanttevredenheidsonderzoek. Op basis van die evaluatie kan de raad
verdere besluiten nemen.

De uitstapprogramma’s in het kader van de RUPS regeling worden landelijk
geëvalueerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
In afwachting van de evaluatie van het CCV, waarin ook het programma in
Haarlem wordt meegenomen, is de in de motie voor het najaar van 2010 toegezegde
evaluatie in afstemming met de commissie bestuur uitgesteld tot maart 2011.
Aangezien de evaluatie van het CCV naar verwachting pas na mei 2011 zal worden
opgeleverd is, mede in het belang van verdere besluitvorming over het
uitstapprogramma omdat de rijkssubsidie per 1 juli 2011 stopt, nu toch een separate
evaluatie van het programma in Haarlem gemaakt (bijlage 1).
Deze nota en de daarbij behorende evaluatie geeft inzicht in de uitvoering van het
uitstapprogramma in Haarlem door het Scharlaken Koord en vraagt daarnaast om
besluitvorming over voortzetting van een uitstapprogramma in Haarlem.

Het Scharlaken Koord is de enige organisatie in Haarlem die, voor het uitvoeren
van een uitstapprogramma in Haarlem, subsidie in het kader van de RUPS regeling
aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft gevraagd. De aanvraag is in 2009
door het Ministerie toegekend en eindigt op 1 juli 2011. Daarnaast is door het
aannemen van bovengenoemde motie in de Raad door de gemeente Haarlem de
verantwoording genomen voor financiering van het programma van deelneemsters
die in 2010 gestart waren met het programma en dit in 2011 zouden afmaken,
wanneer de rijkssubsidie voor de afronding van het programma door deelneemsters
uit 2010 niet toereikend was. Dit betekent dat er door het eindigen van de
rijkssubsidie per 1 juli 2011 op dit moment een financieel risico voor de gemeente
is ontstaan. Dit risico is door de portefeuillehouder in zowel de commissie bestuur
als in de raad gemeld en de toenmalige raad heeft dit risico expliciet genomen.
De kosten daarvan worden op dit moment geschat op € 31.000,- (en kunnen
oplopen tot maximaal € 65.000,-).

Raadsstuk
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In de uitvoering wordt in het kader van het opzetten van een arbeidstraject voor de
ex-prostituees onder andere intensief samengewerkt met Randstad HR Solutions.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Te besluiten een uitstapprogramma prostitutie in de gemeente Haarlem vanaf 1
juli 2011, ondanks de positieve in de bijlage opgenomen resultaten, niet voort te
zetten wegens gebrek aan financiële dekking daarvoor.

3. Beoogd resultaat
Met deze nota is aan de motie van de Raad tegemoetgekomen middels bijgevoegde
evaluatie en vindt besluitvorming plaats over voortzetting van een
uitstapprogramma in de gemeente Haarlem.

4. Argumenten

Uitstapprogramma

1.a.Het Uitstapprogramma
Het Scharlaken Koord heeft inmiddels in meerdere steden (Amsterdam, Haarlem en
Deventer) ruime ervaring opgebouwd met het uitvoeren van een uitstapprogramma.
Gebleken is dat er in ieder geval behoefte is aan begeleiding van vrouwen die
moeite hebben met het zelfstandig uitstappen uit de prostitutie middels een
organisatie die een uitstapprogramma verzorgt. Uiteindelijk reïntegreren en een
passende baan vinden is een belangrijk sluitstuk van het volgen van een
uitstapprogramma. In de pilot in het kader van de RUPS regeling werd met
betrekking tot het reïntegratieonderdeel samengewerkt met Randstad HR Solutions.
Reïntegratie en het vinden van een passende baan zijn belangrijke voorwaarden om
ook daadwerkelijk met de prostitutie te kunnen stoppen.

1b Uitkomsten van de evaluatie
Gebleken is dat er vraag is naar een uitstapprogramma. Een aantal deelneemsters
aan het huidige programma wordt intensief begeleid naar het vinden van werk of
dagbesteding buiten de prostitutie. Het Scharlaken Koord heeft tot 31 december
2010 17 cliënten met verschillende hulpvragen in behandeling genomen. Daarvan
wilden 11 vrouwen uitstappen, 9 hebben dat gedaan. De duur van het contact is
afhankelijk van de persoon. Dat kan langer dan een jaar zijn.

1c. Aanbieders uitstapprogramma.
Scharlaken Koord is tot nu toe de enige organisatie die al een volledig
uitstapprogramma heeft ontwikkeld en het bestaande programma kan voortzetten.
Eerder is veel discussie geweest over de uitvoering van een programma door het
Scharlaken Koord en is door de toenmalige Raad de wens geuit onderzoek te doen
naar andere organisaties die een uitstapprogramma zouden kunnen verzorgen. De
organisatie “de rode draad” is toen mede in beeld geweest als mogelijke aanbieder
van een uitstapprogramma maar kon geen volledig uitstapprogramma aanbieden.
De “rode draad” biedt zelf geen uitstapprogramma aan maar geeft op haar
internetsite wel informatie over loopbaanverandering en verwijst o.a. naar de
organisatie het Scharlaken Koord.
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Voorts is aan een aantal Haarlemse maatschappelijke instellingen gevraagd naar de
mogelijkheid van het bieden van een uitstapprogramma. Van de 6 bevraagde
organisaties hebben twee organisaties (Roads en Kontext) aangegeven, indien geld
beschikbaar is, geïnteresseerd te zijn om een uitstapprogramma te ontwikkelen.
Op dit moment is er dus geen andere organisatie dan het Scharlaken koord die een
kant en klaar uitstapprogramma aanbiedt.
Wel zijn anderen bereid zo‘n programma op kosten van de gemeente te
ontwikkelen.

5. Kanttekeningen

Uitstapprogramma

1.a.Andere organisaties
Scharlaken Koord is de enige organisatie die eerder de rijkssubsidie in het kader
van de RUPS heeft aangevraagd en op dit moment al uitvoering geeft aan een
uitstapprogramma en een netwerk heeft opgebouwd. Andere organisaties zijn op dit
moment wel ervaren met onderdelen van een uitstapprogramma maar hebben nog
geen volledig programma ontwikkeld. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat
Roads een organisatie is die gericht is op personen met een psychiatrische
achtergrond. Op dit moment is Scharlaken Koord de enige organisatie die op grond
van het in Haarlem opgebouwde netwerk en de opgedane ervaring een
uitstapprogramma voort zou kunnen zetten.

1.b.Verloren investeringen bij niet voortzetten.
Wanneer ondanks de positieve uitkomsten van het uitgevoerde uitstapprogramma
voortzetting niet plaats vindt is er in Haarlem geen mogelijkheid meer tot deelname
aan een uitstapprogramma.
De basis voor een uitstapprogramma in Haarlem en de daarvoor benodigde
contacten zijn door het Scharlaken Koord gelegd en in ieder geval die organisatie
kan per direct het programma voortzetten en aan de vraag voldoen. Niet voortzetten
van een programma betekent dat de eerder gedane investeringen op grond van de
RUPS regeling verloren gaan.
Daarnaast heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat hij het van
belang vindt dat gemeenten de programma's, ook in financiële zin, opnemen in hun
reguliere beleid. Aan dit belang wordt geen gevolg gegeven wanneer het
programma niet wordt voortgezet.
De uitkomsten van de landelijke evaluatie en handreiking voor gemeenten die naar
verwachting na mei 2011 door het CCV worden opgeleverd geven mogelijk meer
inzicht in wijzen van financiering van een uitstapprogramma door gemeenten bij
ontbreken van een rijkssubsidieregeling.

6. Financiële paragraaf

Financiering na 1 juli 2011

Geen budget voor nieuwe instappers.
Per 1 juli 2011 eindigt de rijkssubsidie in het kader van de regeling
uitstapprogramma prostitutie (RUPS) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Aangezien de gemeente niet heeft toegezegd om deelnemers die in 2011 zijn
begonnen aan het uitstapprogramma te financieren en de rijkssubsidie eindigt is er
geen budget voor nieuwe instappers. Het Scharlaken Koord is niet in staat om
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alleen uit eigen middelen het programma volledig te financieren. Gebleken is dat er
in ieder geval behoefte is aan een uitstapprogramma en Scharlaken Koord heeft
aangegeven een uitstapprogramma, zonder reïntegratieonderdeel uitgevoerd door
Randstad HR Solutions, uit te kunnen voeren wanneer de gemeente Haarlem
maximaal € 65.000,- per jaar aan financiering bijdraagt. Op dit moment is dit
bedrag niet begroot en is er geen financiële dekking voor gevonden hetgeen leidt tot
bovenstaand advies het programma niet voort te zetten.

Financiering deelneemsters 2010

Reeds toegezegde financiële steun niet begroot
De rijkssubsidie stopt per 1 juli 2011. Op dit moment is de financiering van
deelneemsters aan het programma na 1 juli 2011, die in 2010 zijn ingestapt, niet
begroot (noch in de programmabegroting, noch in de bestuursrapportage).
Op 17 december 2009 is op grond van de toen aangenomen motie besloten het
Scharlaken Koord voor een jaar aan de slag te laten gaan in Haarlem. Daarnaast is
besproken dat deelneemsters die in 2010 gestart zijn met het programma dit in 2011
mochten afmaken, waarbij de gemeente Haarlem voor de financiering zou zorgen
wanneer de rijkssubsidie voor de afronding van het programma door deelneemsters
uit 2010 niet toereikend was. Deze financiële consequentie van het aannemen van
bovengenoemde motie is in de Commissie Bestuur van 17 december 2009 (bijlage
2) en de Raadsvergadering van 17 december 2009 (bijlage 3) en de Commissie
Bestuur van 14 januari 2010 onder het punt “conceptverslag d.d. 17 december
2009” (bijlage 4) aan de orde geweest en is geen belemmering geweest om de Raad
te doen besluiten te starten met het uitstapprogramma.
Het Scharlaken Koord rekent erop het programma voor de deelneemsters uit 2010
met de toegezegde financiële steun van de gemeente in 2011 te kunnen afronden.

Dit betekent dat er door het eindigen van de rijkssubsidie per 1 juli 2011 op dit
moment een financieel risico voor de gemeente is ontstaan. De kosten daarvan
worden op dit moment geschat op € 31.000,-(en kunnen oplopen tot maximaal €
65.000,-). Die kosten kunnen nog binnen de bestaande begroting opgevangen
worden (o.m. vanwege een kleine onderbesteding op de veiligheidsgelden).
Indien de kosten uiteindelijk toch hoger worden, zal hiervan melding gemaakt
worden in berap 2011-2.

7. Bijlagen

Als bijlage is een evaluatie van het uitstapprogramma in Haarlem toegevoegd. In of
na mei 2011 wordt deze aangevuld met een landelijke evaluatie van alle
uitstapprogramma’s opgesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid waarin ook de ervaringsgegevens van twee deelneemsters aan het
programma in Haarlem zullen worden meegenomen. Deze landelijke evaluatie
wordt nagezonden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een uitstapprogramma prostitutie in de gemeente Haarlem vanaf 1 juli 2011,
ondanks de positieve in de bijlage opgenomen resultaten, niet voort te zetten
wegens gebrek aan financiële dekking daarvoor.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



Bijlage 1
Evaluatie Uitstapprogramma Prostitutie Haarlem.

1. Inleiding

Het Ministerie Van Justitie heeft in overeenstemming met het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid in 2008 de regeling uitstapprogramma prostitutie (RUPS) vastgesteld.
Maatschappelijke organisaties en gemeentes konden een beroep op deze subsidie regeling
doen voor het opzetten en uitvoeren van een uitstapprogramma prostitutie. In Haarlem heeft
de organisatie Scharlaken Koord een beroep op deze regeling gedaan teneinde een
uitstapprogramma in de gemeente Haarlem op te zetten. Het Scharlaken Koord heeft naast een
uitstapprogramma in Haarlem, programma’s in Amsterdam en Deventer.
De raad van de gemeente Haarlem heeft op 17 december 2009 een motie aangenomen waarin
het college verzocht werd Scharlaken koord voor een jaar in Haarlem aan de slag te laten gaan
en daarnaast in het najaar in 2010 met een evaluatie te komen. Sinds juni 2010 wordt het
uitstapprogramma door Scharlaken Koord daadwerkelijk uitgevoerd in Haarlem. Het
uitstapprogramma genaamd een “nieuw perspectief” wordt in nauwe samenwerking met
Randstad HR Solutions uitgevoerd op basis van de subsidieregeling in het kader van de RUPS
en gefaciliteerd door de gemeente Haarlem met een werkruimte en een ict-aansluiting.

2. Doelstelling

Doelstelling van het uitstapprogramma is vrouwen te begeleiden bij het vinden van werk of
dagbesteding buiten de prostitutie. De begeleiding van de vrouwen binnen het programma
omvat de verschillende hieronder (bij 3) benoemde onderwerpen.

3. Werkwijze

Scharlaken Koord biedt in het kader van het uitstapprogramma;

 Hulp en advies bij financiën en schulden
 Hulp bij het zoeken naar een andere woning
 Begeleiding bij het maken van toekomstplannen
 Steun bij het verwerken van problemen
 Een weerbaarheidstraining
 Nazorg

Scharlaken Koord werkt in Haarlem samen met diverse ketenpartners zoals de zedenpolitie,
de GGD en de sociale dienst.
Scharlaken Koord komt in contact met mogelijke deelneemsters na doorverwijzing door bv.
Zedenpolitie, GGD, Leger de Heils, Opvang, Ziekenhuis of Algemeen maatschappelijk werk.
Daarnaast door straat- en preventiewerk, berichtgeving via de media of via andere cliënten.

4. Samenwerking met Randstad HR Solutions

In de uitvoering van het uitstapprogramma heeft Scharlaken Koord een
samenwerkingsverband met Randstad HR Solutions.



Randstad HR Solutions zorgt voor:
 Advies over een passende baan
 Kennis van en toegang tot de arbeidsmarkt
 Werkervaringsplekken
 Sollicitatietrainig
 Coaching bij een nieuwe baan

5. Deelneemsters in Haarlem

Voor het uitstapprogramma van Scharlaken Koord in Haarlem hebben zich vanaf de start tot
en met december 2010 in totaal 17 personen aangemeld met een hulpvraag, waarvan 14
personen met de Nederlandse nationaliteit. Daaronder bevonden zich 6 meldingen die te
maken hadden met loverboyproblematiek (3) en mensenhandel (3).
De leeftijd van de vrouwen varieert tussen 17 jaar en 50 jaar en ouder, waarbij opvalt dat 8
deelneemsters van 40 tot en met 50 jaar en ouder deelnemen.
11 vrouwen hebben zich daadwerkelijk voor het uitstapprogramma aangemeld. Van de 11
vrouwen die uit wilden stappen zijn er 9 daadwerkelijk uitgestapt,.
Van de 11 vrouwen1:

 hebben 7 vrouwen een uitkering aangevraagd
 heeft 1 vrouw ander werk gevonden,
 zijn 2 vrouwen een opleiding gestart
 oriënteren 2 vrouwen zich voor een leer werk traject via de gemeente
 zijn 4 vrouwen gestart met het loopbaantraject HR Solutions
 volgt 1 vrouw een opleiding binnen het Randstadtraject
 oriënteren twee vrouwen zich binnen het Randstadtraject op werk
 volgen 5 vrouwen een weerbaarheidstraining

6. CCV

Landelijk zijn op het verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie alle
uitstapprogramma’s geëvalueerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV). In de evaluatie van het CCV wordt ook het uitstapprogramma van Haarlem
geëvalueerd. Het CCV streeft ernaar ook de ervaringen van (ex)prostituees in kaart te
brengen. Twee deelneemsters aan het programma in Haarlem hebben in het kader van de
landelijke evaluatie een gesprek gehad met het CCV.
De evaluatie van het CCV wordt naar verwachting na mei 2011 gepubliceerd en zal dan
aanvullend aan deze evaluatie aan de gemeenteraad worden aangeboden.
In de evaluatie zal het CCV tevens een advies uitbrengen waar de regeling uitstapprogramma
prostitutie het best kan worden opgenomen nadat de landelijke subsidie vanuit het Ministerie
van Veiligheid en Justitie per 1 juli 2011 stopt.

1 Waarbij overlappingen tussen de verschillende punten kunnen voorkomen


