Onderzoeksresultaten

Tippelzone De Baan
Resultaten van interviews met sekswerkers
Onderzoek
De gemeente Utrecht gaat tippelzone de Baan afbouwen en wil weten hoe ze dit het beste kunnen doen.
De gemeente wilde daarvoor de mening van sekswerkers ook horen. Daarom spraken wij in december
2017 en januari 2018 op tippelzone De Baan met 18 sekswerkers. We hadden het met de sekswerkers
over het werken op De Baan, wonen, gezondheid, sociale relaties en de toekomst. We bedanken alle
sekswerkers voor hun deelname. In dit stuk lees je de resultaten.

Werken op De Baan

Tippelzone

Waarom zijn vrouwen en mannen
begonnen met werken op de tippelzone?
Vaak waren geldproblemen de reden.
Maar ook discriminatie of geen opleiding
zorgden ervoor dat sekswerkers weinig
andere opties zagen. Veel sekswerkers die
wij spraken werken al meer dan 10 jaar op
De Baan en veel van hen doen al meer dan
20 jaar sekswerk. De meeste sekswerkers
vinden het niet erg om op de tippelzone te
werken en zijn eraan gewend. Ze voelen
zich wel onzeker over hun toekomst, maar
voelen zich geen slachtoffer.

Veel sekswerkers geven aan dat ze liever op
de tippelzone werken dan in een club, achter
het raam of thuis. De tippelzone biedt
flexibiliteit en veiligheid. Ook is het fijn dat
de huiskamer (het HAP) er is, omdat
sekswerkers daar altijd terecht kunnen
tijdens het werk.

Werk
De meeste sekswerkers die wij spraken,
geven aan dat ze nu (meestal) genoeg geld
verdienen op de tippelzone. Als De Baan zou
sluiten, hebben zij niet meer genoeg geld
om rond te komen. Ook zijn er sekswerkers
die schulden hebben, waardoor een sluiting
veel stress geeft. Veel sekswerkers vinden
het belangrijk om zelf geld te verdienen en
onafhankelijk te zijn.

“Het is hier veilig en
voelt goed”

Kinderen
Sommige sekswerkers hebben ook de zorg
voor een kind. Zij zorgen vaak alleen voor
hun kind en moeten niet alleen alle kosten
betalen, maar willen ook genoeg tijd met
hun kind door kunnen brengen. Dit kan
volgens hen lastig worden bij een andere
baan.

“Voor mij is dit werk
normaal”
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Sluiting van De Baan

Hulp en begeleiding

Bijna iedereen die wij spraken, geeft aan
dat het erg moeilijk wordt als De Baan gaat
sluiten. De meeste sekswerkers zeggen dat
ze willen stoppen met sekswerk als De
Baan sluit. Het zoeken naar ander werk is
lastig, bijvoorbeeld door discriminatie, geen
opleiding of andere werkervaring, een
verslaving of dat er niet goed Nederlands
wordt gesproken. Het is erg belangrijk dat
sekswerkers hier goed mee geholpen
worden.

We spraken ook met professionals van de
gemeente en hulpverlening over De Baan. Zij
zeggen dat het belangrijk is dat er genoeg
hulp en begeleiding wordt aangeboden als
de tippelzone sluit. Iedere sekswerker heeft
weer andere problemen of vragen. Daar
moet goed naar geluisterd worden en tijd
voor genomen worden.

Duidelijkheid

“Ik vind gewoon dat wij een
stem moeten hebben”

De meeste sekswerkers hebben weinig
vertrouwen in de gemeente. Het is
belangrijk dat er duidelijk wordt gemaakt
wat er gaat gebeuren en welke
mogelijkheden er zijn als De Baan sluit. Ook
moet er genoeg tijd zijn voor sekswerkers
om te kunnen sparen of andere plannen te
maken.

Vragen?
Heb jij nog vragen over het onderzoek of wil je iets aan ons kwijt?
Je kan altijd mailen naar Nienke de Wit: wit@ivo.nl of Barbara van Straaten: straaten@ivo.nl.
Het hele onderzoek kan je hier lezen:
https://ivo.nl/van-de-baan-een-onderzoek-naar-sekswerkers-op-de-tippelzone-in-utrecht/
.

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau IVO.

