
Jolanda werd sekswerker op haar 17de: ‘Er kwam al 
gauw 5000 euro per maand binnen’

Eigenlijk dacht Jolanda (30) nooit aan stoppen, toen ze als prostituee bakken met geld 
verdiende en lekker een eind weg leefde. Maar toen dat onregelmatige leven haar na acht jaar 
begon op te breken, ging het knagen. Was dit werk nog wel wat voor haar? Nu helpt ze in 
Utrecht anderen die het sekswerk willen verlaten.
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Ze zocht als tiener altijd wel spanning en grenzen op, weet Jolanda nog. School had niet de hoogste 
prioriteit, afspreken met vrienden wel. ,,Vrienden, van wie men zei dat ze ‘fout’ waren. Ze waren 
iets ouder dan ik, gingen niet naar school, reden op scooters zonder rijbewijs, hadden lak aan de 
regels. Maar ik voelde me bij hen thuis, we voelden ons begrepen bij elkaar, iets wat we thuis 
misten.”

Chatsites

Seks ‘hoorde er gewoon bij’ als 17-jarige ,,Niet dat ik er van genoot. Je deed het gewoon. Maar ik 
voelde me wel vrij in mijn gedachten en mijn fantasieën. Samen met een vriendin zat ik vaak op 
chatsites een beetje mannen uit te dagen. Dat vonden we leuk. Er werden ook seksafspraken 
gemaakt voor geld.”

Daar was het dat de vraag kwam naar haar prijs: ,,’Hoeveel kost het?’ Als het zo makkelijk kon! Ik 
wilde van alles doen in mijn leven waar ik geld voor nodig had. Ik had een vriendin die het ook 
deed en mij leek het een handige manier om snel en makkelijk aan geld te komen. Met haar voelde 
ik ook echt een onvoorwaardelijke band, we hadden het idee dat we voor elkaar moesten zorgen. 
Waarom zouden we gratis seks hebben als het ook ook zo kon? We vonden dat helemaal niet zo gek
en raar.”

“Er kwam al gauw 4000 tot 5000 euro per maand binnen. Ik kon al mijn dromen laten 
uitkomen.”

– Jolanda

Cardate

‘Doodzenuwachtig’ stond Jolanda die eerste keer klaar, voor een cardate: een man met wie online 
was afgesproken zou haar ophalen. ,,Door samen te gaan, waarbij een van ons het nummerbord 
noteerde en op de uitkeek bleef staan, dachten we onszelf veilig te houden. Nu zou ik daar heel 
anders over denken. Maar toen leefde ik zo in het moment en dacht ik alleen aan het geld waar ik 
leuke dingen mee kon doen.”

Wat begon met ‘kleine handelingen’ in de auto groeide verder uit tot een serieuze business als 
sekswerker op verschillende plekken. ,,Er kwam al gauw 4000 tot 5000 euro per maand binnen. Ik 
kon al mijn dromen laten uitkomen, kreeg mijn eigen huis, haalde mijn rijbewijs, kocht een auto en 



ik wilde wat van de wereld zien: vier keer per jaar ging ik op vakantie. En ik feestte uitbundig, 
trakteerde veel en had altijd mensen om mij heen.”

Schulden

Acht jaar gingen zo voorbij. Tot de aanmaningen bleven komen. ,,Het geld ging er net zo snel uit als
dat het binnen kwam. Eigenlijk bleek ik helemaal niet met geld om te kunnen gaan en er miste echt 
structuur in mijn leven. Ik leefde er op los, sliep wanneer ik wilde, at wanneer ik wilde. Op een 
gegeven moment zat ik diep in de schulden en was het gewoon op.”

De schaamte sloeg toe. ,,Niet voor wat ik deed. Dat was een eigen keuze geweest. Maar wel voor de
rotzooi die ik er van had gemaakt. Ik had gewoon schulden, waar ik niet meer uitkwam. Het geld 
was een soort verslaving geworden. Ik had echt hulp nodig om mijn financiën op orde te krijgen.”

‘Hoe kijk je naar je leven, wat wil je nu verder?’ Dat had nog nooit iemand gevraagd

– Jolanda

Moeder worden

Die kwam er. Jolanda kreeg een uitkering, kwam terecht in een traject voor schuldsanering. En 
opeens werden er vragen gesteld. ,,’Hoe kijk je naar je leven, wat wil je nu verder?’ Dat had nog 
nooit iemand gevraagd. Ik werd gezien, gehoord. Maar het was waar. Ik werd wat ouder. Ik had een 
relatie gehad die weer was uitgegaan. Mijn ex-vriend vond het niet prettig wat ik deed. Ik wist dat 
ik daar in mijn leven vaker tegenaan zou gaan lopen. Mensen vroegen wat ik zou doen als ik ooit 
moeder werd. Dat stigma. Ik denk nog steeds dat het best samen zou kunnen gaan, moeder zijn en 
dit werk. Maar de gedachten gingen wel door mijn hoofd. Paste het nog wel bij mijn leven?”

Zo gaat het vaker, weet ze inmiddels, nu Jolanda haar eigen ervaring inzet bij Belle Hulpverlening, 
de organisatie die zich in Utrecht inzet voor sekswerkers. Wie wil stoppen mag zich melden. Maar 
net zo vaak komt de vraag vanzelf bovendrijven, doordat de mensen van Belle geen oordeel hebben.

Ruilseks

Duizenden mensen moeten het zijn die in de regio in het sekswerk zitten, weten Jolanda en haar 
collega Minke Fischer. Vanuit sekshuizen, vanuit hun eigen huis, met of zonder vergunning. Omdat 
ze af en toe iets anders willen, als mannen onder elkaar die een paydate of aan ruilseks doen, 
mensen die als escort werken, in een club, soms fulltime of soms door voor af en toe een avondje 
hun diensten aan te bieden, naast een opleiding of ander werk. Soms vrijwillig, soms onvrijwillig of
onder dwang omdat er mensenhandel in het spel is. En de redenen om te willen stoppen zijn net zo 
divers.

,,Er is een groep die bewust voor dit werk heeft gekozen en een groep die het niet zo bewust doet. 
En dan zijn er nog vrouwen die worden uitgebuit, van wie het paspoort is afgepakt. Of bij wie het 
onvrijwillig is begonnen en die ontdekken dat ze er heel goed in zijn. En er zijn er die vrijwillig zijn
begonnen, maar niet meer willen.”

Cv

Maar wat dan? Fischer: ,,Voor een deel is het niet anders dan wanneer je een ander vak verlaat. Je 
laat los waar je goed in bent, waar je erkenning in hebt gekregen. Dat is altijd lastig als je in een 
nieuwe baan wilt beginnen. Maar even je cv opsturen, dat is hier pas echt een ander verhaal. 



Normaal gesproken neem je herinneringen aan leuke collega’s, leuke ervaringen mee naar je nieuwe
werk.”

Jolanda herkent het. ,,Ik was er goed in, kreeg complimenten, ik voelde me er goed bij. Ik had het 
leuk met klanten. En eigenlijk leidde ik best een geïsoleerd leven, werkte voor mezelf, vanuit huis. 
Ik was niet gewend om een baas te hebben, of collega’s. Daar heb ik met workshops en cursussen 
echt in moeten oefenen.”

Wat we veel zien is dat veel ex-sekswerkers gastvrouw worden, aan een receptie gaan 
werken, of in de marketing

– Minke Fischer, Belle Hulpverlening

Ordinair

Aan competenties ontbreekt het meestal niet. Fischer: ,,Wat we veel zien is dat veel ex-sekswerkers 
gastvrouw worden, aan een receptie gaan werken, of in de marketing. Een van de kenmerken van 
een goede sekswerker is dat je snel contact kunt maken, goed bent in netwerken, sociaal bent. Het is
de kunst die competenties te vinden en te kijken wat je daar verder mee kunt.”

En niet alle werkgevers zijn even open minded, merken ze bij Belle. Pas maakte een ex-sekswerker 
op haar nieuwe werkvloer mee dat iemand zei: ‘Hé maar ik ken jou.’ Jolanda: ,,Het stigma, dat 
iemand die dit werk doet ordinair is, eng, onhygiënisch, ongeremd, losbandig, noem maar op. Met 
die gedachte dwingt iemand jou in een positie waarin je niet meer wilt zitten en wordt het werken je
onmogelijk gemaakt.”

Hoge levensstandaard

Jolanda kon als Nederlandse zonder grote andere problemen een nieuwe weg kon inslaan. Want de 
praktijk maakt duidelijk dat voor veel ex-prostituees grotere problemen zijn te overwinnen om voor 
een nieuw leven te kiezen. Omdat ze geen recht hebben op een uitkering of de taal niet machtig zijn,
bijvoorbeeld. Of omdat niet zomaar afscheid kan worden genomen van een hoge levensstandaard: 
de huur wel moet worden betaald.

Bij iedereen past daarom een eigen stappenplan, met wat er nodig is om het werk in de seks achter 
te laten, of af te bouwen. En dan is er Jolanda. ,,Ik merk dat mijn aanwezigheid door sekswerkers 
heel erg wordt gewaardeerd. Mijn collega’s zijn ook zonder oordeel, open minded. Maar het voelt 
toch anders, bij mij voelen ze zich veilig om hun stem te laten horen. Het is ook zo: met ieder 
verhaal heb ik wel een raakvlak, is er een herkenning. Je merkt dat je uit dezelfde wereld komt, in 
dezelfde situaties hebt gezeten. Het kan iets heel kleins zijn, een gevoel, dat meteen een band 
schept.”

Gezelligheid 

Jolanda is gelukkig. ,,Vijf jaar geleden besloot ik om te stoppen, dat het sekswerk niet meer bij mijn
leven past. Ik zal niet zeggen dat ik het nooit meer zal aanraken, maar de beslissing om het te 
parkeren gaf vanaf dat moment al zo veel rust. Ik ben nog steeds iemand die van een feestje en 
gezelligheid houdt, maar ik heb een fijn huis, een stabiele relatie en werk dat ik met mijn hart doe: 
het voelt niet eens als werken. Dat voelt zo goed.”

Om privacyredenen is de naam Jolanda gefingeerd.
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