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GOVERNMENT POLICIES AND SEX WORK REALITIES: 
MENSENHANDEL IN DE GEREGULEERDE SEKSINDUSTRIE

DOEL VAN HET ONDERZOEK

In Nederland is het verrichten van sekswerk een legale en gereguleerde manier om geld 
te verdienen. Sommige sekswerkers worden echter gemanipuleerd, misleid of  gedwongen 
om dit werk te doen of  om hun geld af  te geven. Dit misdrijf, de uitbuiting van sekswerkers, 
heet mensenhandel. De aanpak van mensenhandel in de seksindustrie is een prioriteit van 
zowel de nationale als van lokale overheden. Verschillende organisaties richten zich op 
het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en op de bescherming van slachtoffers. 
Echter, mensen die worden geïdentificeerd als slachtoffers van mensenhandel weigeren 
vaak de hulp die hen wordt geboden en veel slachtoffers zijn terughoudend om uitbuiting 
te melden bij de politie of  om hulp te zoeken. Hoe kan deze kloof  tussen de behoeften van 
slachtoffers en de wijze waarop mensenhandel in de seksindustrie door de overheid wordt 
aangepakt, worden verklaard? Om hier meer inzicht in te krijgen, heb ik onderzocht 
in hoeverre de aanpak van mensenhandel in de seksindustrie aansluit bij de aard van 
het fenomeen. Het onderzoek gaat daarbij in op: (1) de kenmerken van mensenhandel, 
(2) de relaties tussen verdachten en slachtoffers van mensenhandel, (3) de opsporing van 
mensenhandel en (4) de betekenis die sekswerkers toekennen aan beleidsmaatregelen om 
mensenhandel te bestrijden.  

METHODE

Politiedossiers van opsporingsonderzoeken naar mensenhandel en interviews
Dit proefschrift is gebaseerd op kwalitatief  onderzoek. De twee belangrijkste gebruikte 
methoden zijn een analyse van politiedossiers van opsporingsonderzoeken naar mensen-
handel en semigestructureerde interviews met sekswerkers en overheidsfunctionarissen. 
In een eerste studie zijn vier vergelijkbare opsporingsonderzoeken naar mensenhandel 
bestudeerd (hoofdstuk 4). Later is dit uitgebreid naar meer opsporingsonderzoeken. 
Hoofdstuk 2, 3 en 5 zijn gebaseerd op een analyse van politiedossiers van twaalf  zaken. 
De opsporingsonderzoeken werden uitgevoerd door de politie in de periode 2006-2010 
en speelden zich af  in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen. De twaalf  zaken 
bevatten informatie over 70 verdachten en 76 slachtoffers. De politiedossiers bestaan 
uit de resultaten van opsporingsonderzoek en bevatten   onder andere afgeluisterde 
telefoongesprekken, verslagen van politie observaties, en verhoren en verklaringen van 
slachtoffers en verdachten. Naast het bestuderen van politiedossiers, zijn interviews 
gehouden met de politieagenten en officieren van justitie die betrokken waren bij de 
opsporings onderzoeken. Voor het onderzoek naar beleidsmaatregelen om mensenhandel 
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te bestrijden (hoofdstuk 6) zijn interviews gehouden met sekswerkers (raam- en straat-
prostitutie), bordeel managers (raam, club en escort), gemeenteambtenaren, politieagenten 
en hulpverleners.

RESULTATEN

Informele activiteiten in de seksindustrie 
Een eerste aspect dat van belang is bij het krijgen van inzicht in de aard van mensen handel, 
is de rol van informele dienstverleners in de seksindustrie. Dit wordt belicht in hoofdstuk 
2. Bij informele diensten gaat het om het grijze circuit, ongeregistreerde diensten die 
niet formeel, maar die ook niet per definitie illegaal zijn. Informele activiteiten spelen 
zich af  buiten het gezichtsveld van de overheid, omdat er geen belasting over wordt 
betaald, of  omdat er geen vereiste vergunning of  registratie voor is. In de politiedossiers 
komen interacties naar voren tussen de vrouwen (sekswerkers) en verscheidene informele 
spelers die diensten aanbieden aan deze vrouwen. De vrouwen maken gebruik van deze 
informele spelers, omdat ze veel waarde hechten aan anonimiteit (onder meer als gevolg 
van het stigma op sekswerk) en omdat deze diensten nuttig zijn om toegang te krijgen 
tot bijvoor beeld werk en huisvesting. De informele activiteiten worden aangeboden door  
pooiers en bodyguards die zorgen voor werk en bescherming, loopjongens die allerlei 
hand- en spandiensten aanbieden, snorders die zorgen voor vervoer, bordelen die gebruik 
maken van katvangers en accountants en consultants die adviseren over (het om zeilen 
van) regels en belastingen. Hoewel informele spelers hiermee ondersteuning bieden bij 
het werk, maken ze sekswerkers tegelijkertijd afhankelijk en kwetsbaar voor uitbuiting. 
Ze creëren als het ware een netwerk van controle rondom het werk en de bewe gingen 
van sekswerkers, en profiteren zodoende op een uitbuitende manier van de inkomsten uit 
sekswerk. 

Relaties tussen verdachten en slachtoffers van mensenhandel
Een tweede aspect dat van belang is bij het krijgen van inzicht in de aard van mensen-
handel, betreft de relaties die bestaan   tussen verdachten en slachtoffers van mensenhandel. 
Hoofdstuk 3 laat zien dat de mechanismen binnen deze relaties lijken op mechanismen 
binnen relaties met huiselijk geweld. Verdachten en slachtoffers van mensenhandel 
wonen vaak samen en in de intieme relaties tussen hen zijn loyaliteit, afhankelijkheid, en 
intimidatie met elkaar verweven en   geleidelijk ontstaan. Binnen deze relaties gaan partners 
niet gemakkelijk uit elkaar en willen vrouwen vaak geen hulp of  bemoeienis van buitenaf. 
Zij beschouwen misleiding, intimidatie of  vormen van dwang als relationele problemen, 
en dus als iets wat ze zelf  moeten oplossen. Daarnaast spelen de voordelen van de relatie 
een rol en gevoelens van dankbaarheid ten opzichte van de partner die behulpzaam is 
geweest. Daarom beschouwen vrouwen zichzelf  niet per se als slachtoffer, of  ze willen 
niet dat hun partner naar de gevangenis gaat, wat hen ervan weerhoudt om hulp van 
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buiten in te schakelen of  het te melden bij de politie. Met deze kennis over parallellen 
met huiselijk geweld kan beter worden begrepen hoe sekswerkers zich verhouden tot 
strafrechtelijke vervolging van ‘hun vriend’ en waarom zij hulp of  bescherming van de 
overheid dikwijls niet accepteren. De overeenkomsten met huiselijk geweld kunnen dan 
ook aanknopingspunten bieden bij het zoeken naar effectieve benaderingen als het gaat 
om preventie, aanpak en bescherming.         

De opsporing van mensenhandel
De complexe informele en intieme relaties tussen slachtoffers en verdachten van mensen-
handel en het geleidelijke ontstaan van uitbuitingsrelaties zijn lastig voor de opsporing 
van mensenhandel, zoals wordt geïllustreerd in hoofdstuk 4 en 5. Vaak is er geen duidelijk 
strafrechtelijk bewijs en daarnaast bemoeilijkt het voortbestaan   van relaties (zelfs na de 
arrestatie of  veroordeling van een verdachte) de medewerking van slachtoffers en getuigen 
met de politie. Afgeluisterde telefoongesprekken tussen verdachten en slachtoffers leveren 
doorgaans wel relevante informatie op over uitbuiting binnen deze relaties. Voor de 
succesvolle opsporing van mensenhandel wijzen andere bevindingen op het belang 
van specifieke kennis en expertise binnen het opsporingsteam over het signaleren van 
mensenhandel, het omgaan met slachtoffers en over de complexe wetgeving. Ook laat het 
onderzoek zien dat mensenhandel naast een internationaal fenomeen vaak ook een lokaal 
issue is. Deze lokale aspecten bieden mogelijkheden voor het betrekken van de wijkpolitie 
bij de opsporing van mensenhandel. 

Betekenissen die sekswerkers toekennen aan maatregelen om mensenhandel 
te bestrijden
In hoofdstuk 6 is gekeken naar de betekenis van beleidsmaatregelen tegen mensenhandel 
voor sekswerkers. Om inzicht te krijgen in deze betekenissen, is het perspectief  van 
sekswerkers belicht. Het hoofdstuk behandelt een voorbeeld van een onlangs geïntro-
duceerde beleidsmaatregel tegen mensenhandel in verschillende Nederlandse steden: een 
verplicht face-to-face intakegesprek met de overheid voor mensen die in de seksindustrie 
willen werken. Deze intake is bedoeld om sekswerkers te informeren en de overheid de 
mogelijkheid te geven om signalen van mensenhandel te identificeren en kan leiden tot 
restricties om daadwerkelijk aan het werk te gaan. Interviews met sekswerkers laten zien 
dat de intenties van de overheid om hulp en bescherming te bieden, door sekswerkers 
worden gezien als controle, discriminatie en uitsluiting van werk. Terwijl de overheid 
wil voorkomen dat mogelijke slachtoffers van mensenhandel aan het werk gaan in 
de seksindustrie, zien sekswerkers hun situatie als een mogelijkheid om hun leven te 
verbeteren. Als gevolg hiervan houden ze informatie achter over pooiers en vriendjes, of  
ze verplaatsen zich om te gaan werken in andere steden en ze maken zelden gebruik van 
de hulp die wordt geboden door de overheid. 
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CONCLUSIE

De resultaten van de verschillende studies in dit proefschrift laten zien dat de aanpak van 
mensenhandel niet altijd goed aansluit bij de aard van het probleem en bij het perspectief  
van sekswerkers. In beleidsnota’s wordt mensenhandel meestal beschreven als onvrijwillige 
prostitutie, als georganiseerde en internationale criminaliteit en als vorm van slavernij. De 
empirische data laten echter zien hoe informele activiteiten en intieme relaties (geleidelijk) 
kunnen leiden tot mensenhandel. Hoewel informele diensten een georganiseerd karakter 
kunnen hebben, wordt mensenhandel veeleer gekarakteriseerd door de afwezigheid van 
een dergelijke organisatie en door lokale inbedding. Daarnaast zijn verschillende aspecten 
van mensenhandel voor sekswerkers niet eenduidig. Mensen die verantwoordelijk zijn 
voor de uitbuiting, bieden immers tegelijkertijd hulp en toegang tot werk (inkomen), 
huisvesting en vervoer. Een dwingende partner of  relatie kan tevens zorgen voor 
geborgenheid, voor een gevoel ergens bij of  thuis te horen. Daarnaast kan het beleid van 
de overheid om sekswerkers te beschermen (door preventie en strafrechtelijke vervolging 
van uitbuiting), voor sekswerkers een heel andere betekenis hebben, namelijk controle en 
uitsluiting van werk. Op een aantal onderzochte aspecten komt de beleidswerkelijkheid, 
ofwel de policy reality, niet overeen met de zogenaamde ‘sex work reality’. Voor een effectieve 
aanpak van mensenhandel is het van belang om rekening te houden met de betekenissen 
die sekswerkers toekennen aan hun situatie, hun werk en aan beleidsmaatregelen van de 
overheid.


