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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). 

In regionaal verband is ook gemeente Haarlemmermeer geïnteresseerd om bij het 

Uitstapprogramma van Haarlem aan te sluiten. Dit zou dan betekenen dat de subsidie die 

Haarlem nu verstrekt verdeeld kan worden over twee gemeenten, omdat het Scharlaken 

Koord dan regionaal kan opereren.  

 

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 

 


