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1. Inleiding 
Stichting Scharlaken Koord ontvangt in de jaren 2012 en 2013 subsidie voor het uitvoeren 
van het Uitstapprogramma voor prostituees. 
Het doel van dat programma is om vrouwen die willen stoppen met prostitutie te 
ondersteunen met een maatschappelijk hulpaanbod. Daarbij biedt het Scharlaken Koord de 
rol van individuele casemanager bij het verlaten van de prostitutie en het zoeken naar ander 
werk, opleiding, huisvesting en schuldsanering en verwerking van ervaringen in het werk. 
Hierbij wordt een persoonlijk stappenplan geboden voor elke vrouw die gebruik maakt van 
het hulpaanbod. 
De subsidie is bij de vaststelling van de begroting 2012 door de Raad expliciet toegekend 
voor een bedrag van 65.000 Euro per jaar, voor een periode van twee jaar. Bijgevoegd is de 
Voortgangsrapportage van het Scharlaken Koord over het jaar 2012. Deze wordt aan de raad 
ter kennis gebracht. 
 
2. Kernboodschap 
 
In 2012 zijn 16 vrouwen gestart, waarvan 6 inmiddels zijn uitgestapt. 
Uit deze rapportage blijkt dat er in 2012 16 trajecten zijn gestart, waarvan er 12 expliciet 
gericht zijn op het Uitstapprogramma. Zes dames zijn inmiddels uit de prostitutie gestapt. 
Naast het Uitstapprogramma richt het Scharlaken Koord zich binnen de subsidievoorwaarden 
ook op preventie door middel van voorlichting (bijvoorbeeld over Loverboys) en door middel 
van clubbezoek. Bij clubbezoek gaan de dienstverleners van het Scharlaken Koord bij de 
sexclubs langs om vrouwen te spreken, contacten te leggen, een vertrouwensband op bouwen, 
en hen te adviseren. 
 
langdurig traject door complexe problematiek 
De ervaring van het Scharlaken Koord is dat uitstaptrajecten langdurig zijn, afhankelijk van 
de problematiek bij de betrokken vrouw. Hierbij kan het gaan om schulden die eerst geregeld 
moeten worden voordat er daadwerkelijk uitgestapt kan worden. Ook is het vinden van 
regulier werk vaak moeilijk, omdat de betrokkene geen “normaal” CV kan tonen. Daarnaast 
is er meestal sprake van huisvestingsproblematiek. En in een aantal gevallen moet een ex-
prostituee eerst traumatische ervaringen verwerken, alvorens zij zich kan richten op een 
toekomst buiten de prostitutie. 
 
Subsidie 2012 niet volledig besteed 
Over 2012 is een bedrag van 11.000 Euro nog niet besteed. Dit komt doordat er minder 
hulpvragen zijn geweest dan oorspronkelijk voorzien. Door intensiveren van het clubbezoek 
is het aantal hulpvragen in 2013 toegenomen. 
 
 
 
3. Consequenties 
De huidige subsidie eindigt, hierdoor loopt het Uitstapprogramma eind 2013 af. 
Het Uitstapprogramma prostitutie is als zodanig een waardevol instrument om vrouwen te 
ondersteunen bij het verlaten van de prostitutie. Het blijkt voor veel vrouwen moeilijk om 
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zelfstandig die stap te nemen en de sociale, maatschappelijke en emotionele problemen waar 
ze dan tegen aan lopen op te lossen. Vanuit het Scharlaken Koord en de prostitutiebranche 
wordt aangedrongen op het voortzetten van een vorm van Uitstapprogramma ook na 2013. 
Gezien de specifieke doelgroep is het reguliere maatschappelijk werk niet goed in staat de 
vrouwen te bereiken.  
 
In de discussie over de nieuwe prostitutiewetgeving die nu bij de Eerste Kamer gevoerd 
wordt is ook aandacht voor het belang van een uitstapprogramma. 
Vanuit het rijk komt echter geen geld beschikbaar voor gemeenten om hieraan invulling te 
geven. Het standpunt van de Minister van V&J is dat gemeenten zelf hiervoor 
verantwoordelijk zijn (24-04-2013, Bijlage bij kamerstuk 32211, nr. J, Eerste Kamer). 
 
Gezien de kosten van het programma in verhouding tot het aantal vrouwen dat als gevolg 
hiervan uit de prostitutie stapt vindt het college voorzetting van de subsidie in 2014 en 
volgende jaren niet voor de hand liggen. 
 
4. Vervolg 
Met het Scharlaken Koord wordt overleg gepleegd over hoe de afwikkeling van het 
programma in 2013 kan plaatsvinden, rekening houdend met de eindigheid van de subsidie en 
de belangen van in het programma betrokken dames. 
 
 
5. Bijlagen 
 
Voortgangsrapportage uitstapprogramma prostitutie 2012 
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Haarlem Registratie 1 januari 2012  - 31 december 2012 
 
Scharlaken Koord 
Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder 
prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daarnaast heeft Scharlaken Koord sinds 
2009 een zorgpunt in Deventer en sinds 2010 een zorgpunt in Haarlem. 
 
Doelstelling 
Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in 
de prostitutie door middel van straat-, preventie-, en maatschappelijk werk vanuit een 
christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. 
 
Scharlaken Koord kent de volgende drie afdelingen waarmee zij haar doelstelling 
probeert te verwezenlijken: 

 Straatwerk: het bezoeken van prostituees op hun werkplek (zowel met GGD 
als zelfstandig bezoeken van de clubs) 

 Preventiewerk: het geven van landelijke preventie, voorlichting en training 

 Maatschappelijke hulpverlening: het geven van praktische- en/of 
psychosociale hulp aan vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie of er uit 
willen stappen. 

 

Overzicht 2012 
 
KORTE CONTACTEN 
Onder Korte Contacten verstaat Scharlaken Koord contacten met hulpvragers die 
eenmalig zijn of maximaal bestaan uit een paar telefoongesprekken, waarbij het niet 
tot een hulpverleningstraject komt. 
 
Korte Contacten Telefonisch 

Hulpvrager Aantal 

Prostituee 1 

Familielid met vermoedens over 
slachtoffer loverboy 

1 

Familielid van slachtoffer loverboy 1 

Totaal 3 

 
Korte Contacten Bezoek op locatie Scharlaken Koord 

Hulpvrager Aantal 

Prostituee 3 

Heeft in prostitutie gewerkt 1 

Totaal 4 

 
 
Consult telefonisch  

Hulpvrager Aantal 

Hulpverlener 2 

Politie 2 

Werkgever 1 

Totaal 5 
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HULPVERLENINGSTRAJECTEN 
Onder een hulpverleningstraject wordt verstaan, een serie gesprekken op locatie  
waarin met de cliënt samengewerkt wordt aan de verschillende hulpvragen en doelen 
die gesteld zijn.  Deze hulpvragen variëren van praktische hulp bij papierwerk, 
bemiddeling naar andere instanties tot psychosociale ondersteuning. Een traject 
duurt meestal minimaal een jaar bij een gespreksfrequentie van minimaal  één 
gesprek per 2 weken. 
 
 
Hulpvragen bij intake 

Praktische hulpverlening, blijft in 
prostitutie 

1 

Prostitutieverleden verwerken 2 

Wil uit prostitutie 12 

Slachtoffer loverboy 1 

Totaal 16 

 
 
Uitstapprogramma 

Wil uit prostitutie 12 

Is uit prostitutie gestapt 6 

Werkt nog in prostitutie 4 

Onbekend, heeft hulp voortijdig 
beëindigd 

2 

 
 

Is uit prostitutie gestapt 6 

Doet opleiding en krijgt uitkering 1 

Krijgt uitkering 1 

Wordt onderhouden door partner 2 

Heeft ander werk 2 

 
 

Werkt nog in prostitutie 4 

Wil blijven werken om geld te sturen naar 
familie in thuisland 

2 

Heeft weinig mogelijkheden in Nederland 
wegens nationaliteit 

1 

Is nog in traject en werkt toe naar 
uitstappen 

1 
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Woonplaats cliënt 

Alkmaar 1 

Amsterdam 1 

Bovenkarspel 1 

Castricum 1 

Haarlem 3 

Heemstede 1 

Heemskerk 2 

Heiloo 1 

Purmerend 2 

Wijk aan Zee 1 

Zandvoort 2 

Totaal 16 

 
 
Leeftijd cliënt 

Jonger dan 18 jaar 1 

18 t/m 21 jaar  

21 t/m 25 jaar 1 

26 t/m 30 jaar 2 

31 t/m 35 jaar 5 

36 t/m 40 jaar  

41 t/m 50 jaar 4 

51 t/m 60 jaar 1 

61 jaar en ouder 2 

Totaal 16 

 
 
Nationaliteit cliënt 

Roemeens 1 

Bulgaars 1 

Nederlands 13 

Thais 1 

Totaal 16 

 
 
Land van herkomst 

Brazilië 2 

Colombia 1 

Bulgarije 1 

Nederland 5 

Roemenie 1 

Thailand 3 

Marokko 2 

Vietnam 1 

Totaal 16 
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Kent Scharlaken Koord via 

www.bewareofloverboys.nl/www.scharlakenkoord.nl 2 

Doorverwijzer 2 

Kennis 4 

Outreachende hulpverlening 8 

Totaal 16 

 
 

Activiteiten Haarlem  

  

Netwerkcontacten Politie, Sociale Dienst, GGD, gemeente 
Haarlem, Veiligheidshuis Kennemerland, 
Sociale Diensten rond Haarlem, Bureau 
Jeugdzorg Noord-Holland, 
Maatschappelijk werk, PréWonen, 
advocatenbureaus, Leger des Heils, 
Humanitas, Stem in de Stad, CWI 
Alkmaar, gemeente Castricum, GIDS 

Uitwisselingsbezoek Prostitutie en Gezondheidscentrum 
Alkmaar, Maatschappelijk Werk Kontext 

Outreachende hulpverlening Regelmatige bezoeken aan 12 Clubs, 
privé huizen en massagesalons in en 
rond Haarlem en Haarlemmermeer, 
samen met GGD medewerker, daarnaast 
deze clubs bezocht tijdens 3 acties 
(Kerst, Pasen, nazomer) 

Bekendmaking SK Psychologen, huisartsen, advertenties, 
zonnestudio’s  

Netwerken met instanties voor re-
integratie in de arbeidsmarkt 

UWV, Talentenpool, MKB, Randstad, De 
Ontmoeting 

Preventie Overleg met scholen, 
schoolmaatschappelijk werk, GGD 

Maatjes Contact opgezet tussen  maatjeskoppels, 
maatjes werving 

overig Informatie plaatsen op website Haarlem 

 
 
Clubbezoek  
Clubbezoek is outreachende hulpverlening aan de vrouwen en vergroten van 
naamsbekendheid van SK. Het clubbezoek bestaat uit het bezoeken van de clubs, 
contact met de clubeigenaar/beheerder en individuele gesprekken met de vrouwen. 
Het clubbezoek vindt per club ongeveer 4 x per jaar plaats. 
De volgende clubs zijn bezocht: 
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Clubs / Bordelen:  Nationaliteiten van vrouwen die er werken 

’t Poortje en Steegje, 
Haarlem       

Nederlands, Engels, Bulgaars, Roemeens, 
Hongaars, Litouws 

De Rode Lantaarn,  
Haarlem 

Nederlands, Bulgaars, Tsjechisch, Hongaars, 
Marokkaans 

Losse ramen rond de 
kerk 

Colombia, Hongarije 

Penthouse, Haarlem Roemeens, Hongaars, Nederlands, 
Nederlands 

Privéhuizen:  

Mevar, Haarlem Pools, Hongaars, Nederlands, Roemeens en 
Portugees 

Club Chantal, 
Boesingheliede 

Spaans, Nederlands 

Jan Bik, Haarlem Braziliaans, Bulgaars en Hongaars, 
Nederlands, Marokkaans 

Thaise massagesalons:  

Thaise lelie, Haarlem Thai en Nederlands 

Ponsee, Haarlem Thai 

Walaphan, 
Boesingheliede 

Thai en Nederlands 

Parklaan, Haarlem   Thai 
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Bijlage casussen 
 
Casus A.: A, 57 jaar, heeft jarenlang in een bordeel en privéhuis in Haarlem gewerkt. 
Ze komt oorspronkelijk uit Brazilië maar woont en werkt al 30 jaar in Nederland. Ze is 
pas op latere leeftijd in de prostitutie terecht gekomen. Haar scheiding en het niet 
kunnen vinden van ander werk speelden daar een grote rol in. Haar ex droeg niet bij 
in de kosten voor hun toen nog twee thuiswonende kinderen.  
A is via een kennis bij Scharlaken Koord terecht gekomen. Mentaal kon ze het niet 
meer aan om in de prostitutie te werken en ze is daar dan ook mee gestopt. Met hulp 
van Scharlaken Koord is A. op zoek gegaan naar ander werk en goedkopere 
huisvesting. Een uitkering was geen mogelijkheid vanwege te hoge woonkosten en 
andere huisvesting was niet te vinden. 
Inmiddels heeft ze twee banen (horeca en schoonmaak) waar ze het net mee redt. 
Ze is inmiddels verhuisd naar een iets goedkopere woning maar houdt per maand 
niets over, waardoor ze haar schulden dus ook niet kan afbetalen. Haar leeftijd maakt 
het lastig om ander werkt te vinden.  
Al met al gaat het beter met haar dan tijdens het begin van het traject maar eigenlijk 
is ze nog steeds aan het overleven. Scharlaken Koord biedt zoveel mogelijk 
praktische hulp en ook psychosociale ondersteuning. Zo krijgt ze onder andere hulp 
ter verwerking van veel verdrietige gebeurtenissen in haar leven. Om haar 
eenzaamheid wat te doorbreken en haar sociale netwerk te vergroten heeft zij 
contact met een maatje van Scharlaken Koord gekregen.  
 
Casus B:  B, 40 jaar, is Thaise van geboorte en woont sinds haar 7e in Nederland. 
We ontmoetten haar tijdens één van onze clubbezoeken. Haar moeder was ook 
prostituee. Ze is in de prostitutie gaan werken om haar schulden af te betalen. Ze 
vertelt dat ze toen ze begon met prostitutie nauwelijks eigenwaarde had, wegens een 
traumatisch ongeluk en een slechte relatie. B. vraagt Scharlaken Koord om hulp. Ze 
wil stoppen met de prostitutie, ze voelt zich er erg ongelukkig onder.  
Samen met Scharlaken Koord zoekt B naar ander werk, maar haar sociale 
omstandigheden maken dit erg moeilijk. Ze woont namelijk in bij haar gewelddadige 
vriend. Wanneer hij drinkt, mishandelt hij haar. Hierdoor is ze zelf ook gaan drinken 
om het uit te kunnen houden. Door haar drankprobleem is het nog lastiger om werk 
te vinden. De keren dat ze werk had (tijdelijk in de horeca) ging het een stuk beter 
met haar. Maar meer dan tijdelijk werk (geen diploma’s) is niet gelukt. 
Omdat B bij haar vriend inwoont heeft ze geen recht op een uitkering. Zonder vast 
inkomen kan ze niets voor zichzelf huren. Ze zit in een vicieuze cirkel waar ze 
wanhopig van wordt. Pas wanneer ze een stap zal zetten om de vicieuze cirkel te 
doorbreken, door bijvoorbeeld bij haar vriend weg te gaan, zal ze meer 
mogelijkheden krijgen om haar situatie te verbeteren. Die stap durft/wil ze nog niet 
zetten.  
 
Casus C: Cliënte C. is 16 jaar en slachtoffer van een loverboy. Ze heeft aangifte 
gedaan, maar omdat ze ernstig bedreigd werd, heeft ze de aangifte weer 
ingetrokken. De dader wordt toch opgepakt door de aangifte van twee andere 
slachtoffers. C. heeft veel last van lichamelijke klachten en herbelevingen en gaat 
door slecht slapen en stress niet meer naar school. C. kreeg eerst hulp van een 
andere hulpverleningsorganisatie maar vraagt in overleg met deze organisatie hulp 
van Scharlaken Koord ter verwerking van haar ervaringen in de prostitutie.  
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De andere organisatie ondersteunt dat vanwege het ontbreken van specifieke 
ervaring in dit soort hulpvragen. C. voelt zich bij Scharlaken Koord  beter op haar 
gemak omdat Scharlaken Koord zich juist richt op prostituees en slachtoffers van 
mensenhandel. Merkt dat ze echt wordt begrepen. 
In overleg met haar maatschappelijk werker schrijft C. een dagboek ter verwerking 
van haar negatieve ervaringen, en wordt er tevens gewerkt aan het opbouwen en 
bekrachtigen van positieve ervaringen. De maatschappelijk werker ondersteunt haar 
bij het aangeven van haar grenzen door middel van gesprek en oefeningen. 
Daardoor bouwt C. een realistischer en positiever zelfbeeld op en krijgt ze meer 
zelfvertrouwen. Ook gaan ze samen het gesprek met haar ouders aan om die relatie 
te verbeteren die door alles wat er gebeurd is, vertroebeld is. In de loop van de tijd 
nemen de nachtmerries af en heeft ze minder lichamelijke klachten, verbetert de 
relatie met haar ouders en pakt ze haar opleiding weer op.  
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