


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Auteurs:   Gwen van Husen 

    Tobias van Dijk 

Met medewerking van:  Hans Reurs 

    Marcel Buster 

Fotografie:   Sébastian Jam 

Uitgever:   GGD Amsterdam, Cluster Epidemiologie & Gezondheidsbevordering 

    Nieuwe Achtergracht 100 

    1018 WT Amsterdam 

    Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 

E-mail:     eg@ggd.amsterdam.nl 

Internet:    www.ggd.amsterdam.nl 

Telefoon:   020 - 555.5495 

Fax:    020 - 555.5160 

E&G reeks    2014/3 

ISBN:    978-90-5348-226-1

   

   



GGD Amsterdam 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

Dankwoord 
 
 
Klanten van Amsterdamse prostituees; hartelijk bedankt voor alle informatie die jullie met ons deelden! In  

diepgaande interviews vertelden jullie openhartig over jullie ervaringen, zelfbeeld en overpeinzingen als klant.  

Voor de meesten van jullie was het interview de allereerste keer dat jullie zo vrijuit spraken over betaalde seks  

en de plek die het in jullie leven inneemt. Jullie vonden het belangrijk om jullie kant van het verhaal te vertellen  

en we waarderen dit kijkje in jullie leven dan ook zeer. Ook hebben bijna 1000 klanten de tijd en moeite  

genomen om onze online vragenlijst volledig in te vullen: dank daarvoor. Jullie medewerking was essentieel voor  

de totstandkoming van dit rapport. Hookers.nl, Ignatzmice.com en IJsberenforum.com; fijn dat we via jullie  

websites respondenten konden werven. 

 

Onze speciale dank gaat uit naar alle prostituees die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Jullie deelden  

verhalen over klanten, over het werk zelf en over collega’s. Werken in de prostitutiesector is geen gemakkelijke  

opgave en jullie toonden waardigheid en professionaliteit in jullie benadering van deze baan. Bijna 200  

prostituees hebben onze vragenlijst ingevuld bij P&G 292: heel hartelijk bedankt voor jullie tijd en moeite. 

 

Daarnaast willen we de club- en escortexploitanten die ons van informatie voorzagen over de omvang van hun  

clientèle hartelijk bedanken. Tevens zijn we dankbaar voor het commentaar en advies van de leden van de  

begeleidingscommissie. Vanuit verschillende expertises dachten jullie mee of juist tegen. Bedankt voor jullie tijd  

en waardevolle input. 

 

Tenslotte willen we onze dank en waardering uitspreken voor P&G 292. De medewerkers van P&G 292 hebben  

zich enorm ingezet voor het slagen van dit onderzoek. Jullie hielpen mee bij het uitwerken van de 

onderzoeksopzet, dachten kritisch mee, leverden informatie en nuttige contacten. Bovendien lukte het jullie om  

vele prostituees te enthousiasmeren voor deelname aan dit onderzoek. Binnen de reguliere consulten namen  

jullie in drie talen de vragenlijst af: complimenten voor jullie inzet en expertise! 

 

Gwen van Husen 

Tobias van Dijk 
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Rapport in het kort 
 
 
Waarom een onderzoek over klanten van prostituees? 

Klanten kunnen een belangrijke signalerende rol vervullen bij de aanpak van misstanden in de Amsterdamse  

prostitutiebranche. Met het oog op mogelijke interventies gericht op klanten, wil de gemeente Amsterdam meer  

inzicht in de klantenpopulatie. Het Programma Prostitutie Amsterdam heeft daarom de Geneeskundige en  

Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam opdracht gegeven onderzoek te verrichten onder klanten van prostituees  

in de vergunde sector in Amsterdam. Het onderzoek schetst een beeld van mannen die in 2013-2014 klant waren  

bij Amsterdamse prostituees werkzaam in de raamprostitutie, bij clubs of bij escortbureaus. De belangrijkste  

informatiebronnen binnen het onderzoek zijn prostituees en klanten. In totaal hebben 986 klanten en 195  

prostituees vragenlijsten ingevuld. Daarnaast zijn 11 klanten en 11 prostituees geïnterviewd. Zie hoofdstuk 1.  

 

Hoeveel klanten zijn er in Amsterdam? 

De vergunde sector in Amsterdam bestaat uit raambordelen, clubs en escortbureaus. Voor deze drie sectoren is  

een schatting gemaakt van het aantal klanten. De raamprostitutie in Amsterdam ontvangt dagelijks tussen de  

2.000 en 3.100 klanten. Jaarlijks kan het aantal unieke klanten geschat worden tussen de 117.000 en 182.000. Het  

aantal klanten van escortbureaus en clubs ligt een stuk lager: tussen de 14.000 en 22.000 klanten van  

escortbureaus en tussen de 22.000 en 35.000 klanten van clubs. De totale omvang van de vergunde sector in  

Amsterdam kan geschat worden op ongeveer 195.000 unieke klanten per jaar (tussen de 150.000 – 240.000  

klanten). Zie hoofdstuk 2.  

 

Wat voor soort mannen betalen voor seks? 

Amsterdamse prostituees in de vergunde sector hebben een zeer diverse clientèle ten aanzien van leeftijd,  

afkomst, taal, woonplaats, opleiding, relatiestatus en frequentie van prostitutiebezoek. Minder dan een derde  

van de klanten woont in Amsterdam, de rest woont in overige delen van Nederland of in het buitenland. Het 

merendeel van de klanten heeft betaald werk. Ruim de helft van de klanten is alleenstaand, twee op de vijf  

klanten heeft een relatie ten tijde van hun prostitutiebezoek. 

 

De meeste klanten geven aan dat seksuele nieuwsgierigheid indertijd de belangrijkste reden was om voor de  

eerste keer een prostituee te bezoeken. Naarmate de nieuwsgierigheid afneemt, spelen andere redenen een rol  

om klant te blijven:  

- Betaalde seks als enige mogelijkheid om met een vrouw te zijn; 

- Betaalde seks als vervanging van een uitgeblust seksleven binnen een lange relatie; 

- Op oudere leeftijd of na einde lange relatie behoefte aan seks en gezelschap; 

- De spanning van het zoeken en kiezen; 

- Ontsnappen aan de sleur van het dagelijkse leven. Zie hoofdstuk 3. 
 

Wat zijn de kenmerken van het prostitutiebezoek in Amsterdam? 

Klanten bezoeken gemiddeld vijf á zes keer per jaar een prostituee. Voor een bezoek aan een raamprostituee  

betalen klanten doorgaans 50 euro, voor club- en escortbezoekjes wordt respectievelijk 110 en 150 euro betaald.  

De frequentie waarmee klanten prostituees bezoeken is niet alleen afhankelijk van hun financiën, maar ook van  

hun relaties, levensfase, wisselende behoefte aan betaalde seks en de ontwikkelingen binnen de Amsterdamse  

prostitutiesector. Bijna zestig procent van de respondenten maakt langer dan 10 jaar gebruik van de diensten  

van prostituees.  
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Ruim twee derde van de klanten komt wel eens terug bij dezelfde prostituee. Deze vaste klanten hechten belang  

aan (seksuele) vertrouwdheid en zekerheid van dienstverlening. Eén op de vijf respondenten maakt gebruik van  

meerdere prostitutievormen, bijvoorbeeld raam- en clubprostitutie. Het merendeel van de klanten gebruikt  

nooit alcohol of drugs tijdens hun prostitutiebezoek, terwijl bijna één op de acht klanten regelmatig (meestal of  

altijd) onder invloed van middelen is tijdens hun bezoek. Zie hoofdstuk 3.  

 

Hoe denken klanten over misstanden? 

De meeste klanten keuren dwang en uitbuiting in de prostitutie af. Van de klanten voelt bijna zeventig procent  

zich verantwoordelijk voor misstanden in de prostitutiesector. Op de vraag ‘Wie is verantwoordelijk voor het  

melden van misstanden?’ noemt bijna driekwart ‘de klant’ als één van de verantwoordelijke partijen. Klanten die  

zich verantwoordelijk voelen, komen iets minder vaak voor bij raamprostitutie (vijf procent minder). Onder  

clubklanten, buitenlandse klanten en 45-plussers bevinden zich juist iets meer verantwoordelijke klanten.  

 

Van de klanten is ruim veertig procent bereid om melding te doen van misstanden. De meest genoemde  

belemmerende factoren om te melden zijn: 

- Gebrek aan eenduidige en betrouwbare informatie over misstanden; 

- Onvoldoende vertrouwen in eigen oordeelsvorming; 

- Stigmatisering vanuit de overheid ; 

- Wantrouwen in de aanpak van misstanden. 

 

Klanten noemen ook bevorderende factoren ten aanzien van melden: 

- Garantie op anonimiteit en veiligheid; 

- Gemak en laagdrempeligheid bij melden; 

- Transparantie over het proces van afhandeling van meldingen. 

 

Klanten die hoog scoren op meldingsbereidheid zijn in iets mindere mate klanten van raamprostitutie (twee  

procent minder) en zijn juist meer te vinden in clubs (vier procent meer). Ook vaste klanten en 45-plussers tonen  

zich vaker bereid om contact te zoeken met de autoriteiten als ze misstanden zouden waarnemen. Maar slechts  

één op de vijf respondenten zegt signalen van misstanden te kunnen herkennen. Zie hoofdstuk 4. 

 

Zijn er verschillende klantprofielen? 

Aan de hand van hun houding ten opzichte van misstanden in de prostitutiebranche kunnen klanten ingedeeld  

worden in verschillende klantprofielen. Uit het onderzoek komen vijf klantprofielen* naar voren, waarvan één  

profiel, de melder, een signalerende rol kan én wil spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
* In een eerdere studie uit 2009 hebben Zaitch en Staring Nederlandse klanten al ingedeeld in drie ideaaltypes aan de hand van hun houding ten aanzien  

van vrouwenhandel. De drie ideaaltypes van Zaitch en Staring vormen de basis voor de vijf klantprofielen die zijn aangetroffen in het  

huidige onderzoek. 
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Type Omschrijving 

1. De onbekommerde  

klant 

Voelt zich niet  

verantwoordelijk  

voor misstanden,  

ziet geen rol voor 

klanten 

 

Erkent dat er een verschil is tussen vrijwillige en gedwongen prostitutie. Erkent het probleem voor een  

klein gedeelte van de markt, voor seksslavernij en minderjarigheid, maar voelt zich niet verantwoordelijk.  

 

Ontkent of bagatelliseert het probleem door: 

- De schuld bij de prostituee te leggen, te stellen dat hij als klant niet verantwoordelijk is 
voor haar keuzes 

- De verantwoordelijkheid van de prostitutieklant te vergelijken met de 

verantwoordelijkheid van klanten in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de 

kledingindustrie in lagelonenlanden 

- Een te romantisch/naïef beeld van de Amsterdamse prostitutiebranche er op na te houden 

 

Houdt geen rekening met criteria van gedwongen prostitutie bij het selecteren van prostituees. Voelt zich  

niet schuldig over gedwongen prostitutie.  

 

2. De ontkenner 

Voelt zich wel  

verantwoordelijk,  

maar ziet geen rol  

voor zichzelf  

(ontkennen) 

 

Erkent net als de onbekommerde klant de ernst van het probleem, maar wijst de prostituee en haar  

omstandigheden aan als de oorzaak van het probleem. Neemt echter wel verantwoordelijkheid en  

probeert kwetsbare vrouwen te vermijden.  

 

Voelt zich schuldig over gedwongen prostituee in het algemeen, maar ontkent zijn eigen rol door: 

- Aan te geven dat hij niet in staat is onderscheid te maken tussen vrijwillige en gedwongen 

prostituees 

- Te ontkennen dat hij seks heeft met gedwongen prostituees, omdat misstanden alleen 

zouden voorkomen bij raamprostitutie of onder Oost-Europese prostituees 

- Te stellen dat het toch zinloos zou zijn om in actie te komen, omdat prostituees binnen de 
kortste keren weer terug zijn bij hun pooier 

- Bang te zijn voor nadelige consequenties voor henzelf of voor de prostituee in kwestie  

- Te stellen dat subtiele signalen moeilijk te herkennen zijn voor klanten, terwijl duidelijke 

signalen gemakkelijk door de politie te herkennen zijn 

 

3. De vermijder 

Voelt zich wel  

verantwoordelijk,  

eigen rol is  

wegblijven  

(vermijden) 

 

Erkent dat gedwongen prostitutie bestaat én voelt zich medeverantwoordelijk voor het fenomeen. Voelt  

zich schuldig over het bijdragen aan een systeem waarbij vrouwen slachtoffer worden of hanteert  

strategieën om gedwongen prostituees te herkennen. Vermijdt gedwongen prostituees of stopt geheel  

met prostitutiebezoek. Neemt geen contact op met autoriteiten, onderneemt geen actie om prostituees  

te helpen, wil er zelf niets (meer) mee te maken hebben.  

4. De redder 

Voelt zich wel  

verantwoordelijk,  

eigen rol is 

 prostituee  

persoonlijk ‘redden’ 

 

Erkent dat gedwongen prostitutie bestaat én voelt zich verantwoordelijk voor de prostituee in kwestie.  

Hij voelt zichzelf niet schuldig, maar ziet mensenhandelaren en pooiers als de schuldige partijen. Probeert  

één prostituee te “redden” met geld, onderdak of advies, of door de confrontatie met pooier/vriend aan te  

gaan. Gelooft dat hijzelf erg belangrijk is voor de prostituee in kwestie.  

5. De melder 

Voelt zich wel  

verantwoordelijk,  

eigen rol is melden 

bij autoriteiten 

Erkent dat gedwongen prostitutie bestaat én voelt zich verantwoordelijk voor de prostituee in kwestie of  

voelt zich medeverantwoordelijk voor het fenomeen. Hanteert strategieën om gedwongen prostituees te  

herkennen. Vermijdt gedwongen prostituees. Wanneer hij duidelijke signalen van een (zeer) ernstige  

misstand waarneemt, neemt hij contact op met de autoriteiten. Is goed op de hoogte van de gang van  

zaken in de Amsterdamse prostitutiebranche en over zijn rechten/plichten als meldende klant. 
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Op basis van de resultaten van de klanten vragenlijst zijn klanten ingedeeld in categorieën op drie dimensies: 

verantwoordelijkheidsgevoel, signaleringmogelijkheid en actiebereidheid. De scores op deze drie dimensies zijn 

gecombineerd met de vijf klantprofielen en de omvangschatting van de klantenpopulatie. Onderstaande tabel 

geeft een ruwe schatting van de omvang van de verschillende klantprofielen.  

 

Klantprofiel Score online vragenlijst 

Percentage van de 

steekproef  Geschatte omvang 

Onbekommerde klant Scoort laag/neutraal op  

verantwoordelijkheidsgevoel 31,2% 60.000 

Ontkenner/ vermijder /  

redder 

Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel,  

maar laag op actiebereidheid 31,6%  60.000 

Potentiële melder Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel  

en actiebereidheid, maar laag op  

signaleringsmogelijkheid 23,6% 45.000 

Daadwerkelijke melder Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel,  

signaleringsmogelijkheid en actiebereidheid 13.6% 26.000 

 

Er bestaat dus een groep van betrokken en verantwoordelijke klanten, die misstanden wil melden, mits er goede,  

voldoende en passende meldingsmogelijkheden bestaan. Als de steekproef in huidig onderzoek representatief  

zou zijn voor de algehele klantenpopulatie in Amsterdam, dan kunnen en willen circa 26.000 Nederlandse en  

buitenlandse mannen een signalerende rol spelen. Verder is er nog een groep van ongeveer 45.000 mannen die  

wel wil melden, maar niet goed in staat is signalen van misstanden te duiden. Zie hoofdstuk 4. 

 

Hoe denken prostituees over hun klanten? 
De meeste prostituees proberen zoveel mogelijk vaste klanten te hebben. Niet alleen omdat een vaste  

klantenkring een regelmatig inkomen biedt, maar ook omdat het contact met vaste klanten vaak prettig  

verloopt. Prostituees plannen afspraken met hun vaste klanten veelal telefonisch in. Prostituees beschrijven het  

merendeel van hun clientèle als ‘goede klanten’. Toch hebben de meeste prostituees ook ervaringen met  

vervelende klanten. Prostituees hebben met name last van klanten die moeilijk doen over condoomgebruik,  

klanten die (te veel) alcohol en/of drugs hebben gebruikt, klanten die weinig respect tonen of zich niet houden  

aan de afspraken. Prostituees zien dan ook graag dat klanten ‘een beetje opgevoed’ zouden worden in hun  

omgang met prostituees.  

 

Prostituees hebben weinig vertrouwen in klanten als signaleerders van misstanden. Ze kunnen zich niet  

voorstellen dat klanten zich daadwerkelijk, oprecht en vanuit de juiste motieven zouden interesseren in het  

welbevinden van prostituees. Volgens de prostituees zou het merendeel van de klanten geen enkele actie  

ondernemen als ze signalen van misstanden waarnemen, omdat klanten zich willen distantiëren van de  

problemen van prostituees en hun eigen privacy beschermen. Zie hoofdstuk 5. 

 

Conclusie: kan de gemeente Amsterdam rekenen op klanten in de aanpak van misstanden in de 

prostitutiebranche?  
Ja, het onbenutte potentieel van klanten als signalerende en meldende partij is bescheiden, maar aanwezig. Het  

onderzoek laat namelijk zien dat er buitenlandse en Nederlandse klanten zijn die zich bereid tonen signalen van  

misstanden door te geven aan instanties. Klanten positioneren zich daarmee als een partij die mogelijk een rol  

kan spelen bij het bestrijden van misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche. In grote lijnen beschrijven  

klanten zichzelf immers als bewust, verantwoordelijk en actiebereid.  
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Het onderzoek bevat echter ook uitkomsten die het potentieel van ‘de klant als signaleerder’ nuanceren. Zo 

voelen klanten een diep wantrouwen jegens de autoriteiten die volgens hen schuldig zijn aan de stigmatisering  

van de klant als ‘misbruiker van kwetsbare vrouwen’. Klanten zijn van mening dat de gemeente Amsterdam de  

omvang van het probleem opblaast om een veronderstelde lobby tegen prostitutie te flankeren. Ze hebben  

daarom weinig inzicht en vertrouwen in de Amsterdamse aanpak van misstanden. Klanten houden politie en  

gemeente verantwoordelijk voor de aanpak van misstanden en beschouwen zichzelf niet als bondgenoot in een  

gezamenlijke strijd tegen misstanden. Verder geeft slechts één op de vijf klanten aan signalen van misstanden te  

kunnen herkennen. Bovendien schetsen prostituees een veel minder verantwoordelijk beeld van hun clientèle  

dan de klanten van zichzelf schetsen. De prostituees zijn namelijk van mening dat klanten wel kunnen melden,  

maar niet willen melden. Klanten zouden zich voornamelijk bezighouden met hun eigen plezier en hun eigen  

seksuele opwinding.  

 

Aanbevelingen: hoe kan de rol van klanten bij de aanpak van misstanden in de prostitutiebranche vergroot  

worden?  

Als de gemeente Amsterdam de rol van klanten in de bestrijding van misstanden wil vergroten, dan raadt de 

GGD het volgende aan: 

 

1.  Lever realistische informatie over misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche. 
Benader klanten op een manier die zij kunnen relateren aan hun eigen ervaringen. Wees daarom 

terughoudend met grote cijfers en schokkende beelden over misstanden in de prostitutie; klanten 

kunnen dat niet verenigen met hun eigen perceptie en gaan in verzet.  

 

2.  Geef klanten vertrouwen in de Amsterdamse aanpak van misstanden. 
Stigmatiseer klanten niet; dan worden ze geen bondgenoot in de aanpak tegen misstanden. Geef 

klanten het gevoel dat ze een betrokken partij vormen; niet een partij waar taken en 

verantwoordelijkheid op wordt afgeschoven. Laat zien hoe de gemeente misstanden in de prostitutie 

vermindert en hoe klanten daaraan kunnen bijdragen.  

 

3.  Leer klanten oordelen wat wel/geen misstand of signaal is. 

Geef klanten handvatten om in te schatten wanneer er aanleiding voor een melding is. Maak klanten 

bewust van de verschillende situaties waarin zij in aanraking kunnen komen met misstanden.  

 

4.  Zorg voor passende en transparante meldmogelijkheden. 

Zoveel klanten, zoveel voorkeuren voor melden. Het is dan ook belangrijk om klanten diverse  

meldingsmogelijkheden te bieden: anoniem/niet anoniem, telefonisch/in persoon/per mail, bij 

verschillende instanties. Zorg ervoor dat minstens één mogelijkheid goed bekend is: bijvoorbeeld een 

meldlijn zoals Meld Misdaad Anoniem.  

 
5.  Zet niet uitsluitend in op het melden van dwang en uitbuiting. 

Het is belangrijk om blindstaren op ‘signaleren en melden’ te voorkomen. Er zijn wellicht ook andere, 

meer laagdrempelige manieren waarop klanten een rol kunnen spelen bij het tegengaan van misstanden. 

Benader klanten niet alleen over onderwerpen zoals dwang en uitbuiting, maar licht ze ook voor over 

respectvolle en gezonde omgangsvormen met prostituees.  
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6.  Benader klanten via klantenwebsites en algemene media. 

Het internet biedt bruikbare vindplaatsen voor veel verschillende klanten. Zo zijn er veel websites die 

zich richten op klanten van prostituees. Met Hookers.nl en Ignatzmice.com is in het huidige onderzoek 

succesvol samengewerkt. Maar ook lezers van het Parool, de Telegraaf, AT5 en Pownews zorgden voor 

veel respons.  
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Report summary 
 
 
Why conduct a study concerning the clients of prostitutes? 

Clients can perform an important whistleblowing role in the fight against abuse in the Amsterdam prostitution 

branch. With a view to potential interventions geared towards clients, the Municipality of Amsterdam is hoping 

to gain more insight into the client population. The Amsterdam Prostitution Programme has therefore 

commissioned the Public Health Service Amsterdam (GGD Amsterdam) to perform a study into the clients of 

prostitutes in the licensed sector in Amsterdam. The study paints a picture of men who were clients of 

Amsterdam prostitutes working in window prostitution /clubs /escort agencies in 2013-2014. The study’s key 

sources of information were prostitutes and clients. A total of 986 clients and 195 prostitutes completed surveys. 

Interviews were also conducted with 11 clients and 11 prostitutes. See Chapter 1.  

 

How many clients are there in Amsterdam? 

The licensed sector in Amsterdam consists of window brothels, clubs and escort agencies. An estimate of the 

number of clients has been made for these three sectors. Window prostitution in Amsterdam receives between 

2,000 and 3,100 clients on a daily basis. The number of unique clients per year is estimated in the range of 

117,000 to 182,000. The number of clients who visit escort agencies and clubs is significantly lower: 14,000 to 

22,000 for escort agencies and 22,000 to 35,000 for clubs. The total size of the licensed sector in Amsterdam can 

be estimated at roughly 195,000 unique clients per year (between 150,000 and 240,000 clients). See Chapter 2.  

 

What kind of men pay for sex? 
Amsterdam prostitutes in the licensed sector have a highly diverse clientèle with respect to age, ethnic origin, 

language, residence, education, relationship status and frequency of visits. Fewer than a third of the clients live 

in Amsterdam; the rest live in other parts of the Netherlands or abroad. The majority of the clients have paid 

employment. Over half of the clients are single, while 2 out of 5 clients report being in a relationship at the time 

of their prostitution visit. 

 

Most clients report sexual curiosity as the primary reason behind their first visit to a prostitute. As curiosity 

decreases, other reasons for visiting prostitutes begin to play a larger role:  

- Paid sex as the only possibility for being with a woman; 

- Paid sex as a replacement for a lacklustre sex life in a long-term relationship; 

- Need for sex and company due to advanced age or after the end of a long-term relationship; 

- The excitement of searching and selecting; 

- Escaping the monotony of daily life. See Chapter 3. 

 

What are the facts and figures regarding prostitution visits in Amsterdam? 

Clients visit prostitutes five to six times per year on average. Clients generally pay 50 euros for window 

prostitutes and 110 and 150 euros for club and escort prostitutes, respectively. The frequency of the visits 

depends not only on the clients’ financial situation, but also on their relationships, stage of life, varying need for 

paid sex and the developments in the Amsterdam prostitution sector. 

 

Almost sixty per cent of the respondents have made use of the services of prostitutes for longer than 10 years. 

Over two-thirds of the clients return on occasion to the same prostitute. These regular clients attach importance 

to (sexual) intimacy and certainty of the service.  
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One out of five respondents makes use of multiple forms of prostitution, e.g. both window prostitution and club 

prostitution. The majority of the clients never use alcohol or drugs during visits, while almost one out of eight 

clients frequently (usually or always) uses alcohol and/or drugs during visits. See Chapter 3.  

 

What do clients think about abuse? 

Most clients disapprove coercion and exploitation in the prostitution sector. Almost seventy per cent of the 

clients feel responsible for abuse in the prostitution sector. In response to the question ‘Who is responsible for 

reporting abuse?’, almost three-fourths mention ‘the client’ as one of the responsible parties. Clients who feel 

responsible are less likely to visit window prostitutes (5% less). Responsible clients are more likely to be found 

among Club clients, foreign clients and clients over the age of 45.  

 

Over forty per cent of clients are willing to report abuse. The most frequently mentioned factors that discourage 

reporting are: 

- Lack of clear and reliable information about abuse; 

- Insufficient trust in one’s own judgment; 

- Stigmatisation by the government; 

- Distrust regarding how abuse will be dealt with. 

 

Clients also mention factors that encourage reporting: 

- Guaranteed anonymity and safety; 

- Ease and accessibility of reporting; 

- Transparency regarding the process of handling reports. 

 

Clients who score high on willingness to report are slightly less likely to visit window prostitutes (2% less) and are 

more likely to visit clubs (4% more). Regular clients and clients over the age of 45 are also more often willing to 

contact the authorities if they were to observe abuse. However, only one out of five respondents indicates being 

able to recognise signs of abuse. See Chapter 4. 

 

Are there different client profiles? 

Based on their attitudes towards abuse in the prostitution branch, clients can be categorised according to 

different profiles. The study has identified five client profiles†. One of these profiles, ‘the whistleblower’, is both 

able and willing to play this role.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
† In a previous study from 2009, Zaitch and Staring already divided Dutch clients into three ideal types based on the clients’ attitudes towards trafficking in 

women. Zaitch and Staring’s ideal types serve as the basis for the five client profiles used in the current study. 
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Type Description 

1. The carefree client 

Does not feel responsible 

for abuse, does not see a 

role for clients 

 

Acknowledges that there is a difference between voluntary and forced prostitution. Acknowledges the 

problem for a small portion of the market with respect to sex slavery and underaged girls, but does not 

feel responsible.  

 

Denies or trivialises the problem by: 

- blaming the prostitute by stating that a client is not responsible for her choices 

- comparing the responsibility of the prostitution client with the responsibility of clients in 

other sectors, such as the clothing industry in low-wage countries 
- retaining an overly romantic/naive image of the Amsterdam prostitution branch 

 

Does not take criteria of forced prostitution into account when selecting prostitutes. Does not feel guilty 

about forced prostitution.  

 

2. The denier 

Feels responsible, but 

doesn’t see a role for 

himself (denial) 

 

Like the carefree client, acknowledges the seriousness of the problem, but points to the prostitute and 

her circumstances as the cause of the problem. Assumes responsibility, however, and tries to avoid 

vulnerable women.  

 

Feels guilty about forced prostitution in general, but denies his own role by: 

- saying that he is not able to distinguish between women who have voluntarily chosen to 

become prostitutes and those who have been forced into prostitution 

- denying that he has had sex with forced prostitutes because abuse only occurs among 

window prostitutes or Eastern European prostitutes 
- saying that it’s useless to take action because prostitutes quickly return to their pimp 

anyway 

- being afraid of negative consequences for himself or the prostitute in question  

- saying that it is difficult for clients to recognise subtle signs, while clear signs can be easily 
recognised by the police 

 

3. The avoider 

Feels responsible, sees 

his own role as staying 

away (avoidance) 

 

Acknowledges that forced prostitution exists and feels partly responsible for the phenomenon. Feels 

guilty about contributing to a system in which women become victims or employs strategies for 

recognising women who have been forced into prostitution. Avoids forced prostitutes or stops visiting 

prostitutes entirely. Doesn’t contact the authorities, doesn’t undertake action to help prostitutes, 

doesn’t want anything to do with them (any more).  

 

4. The rescuer 

Feels responsible, sees 

his own role as personally 

‘rescuing’ a prostitute 

 

Acknowledges that forced prostitution exists and feels responsible for the prostitute in question. He 

doesn’t see himself as guilty; rather, he points to human traffickers and pimps as the guilty parties. 

Attempts to “rescue” a prostitute with money, lodging or advice, or by confronting her pimp/boyfriend. 

Believes that he is very important to the prostitute in question.  

5. The whistleblower 

Feels responsible, sees 

his own role as notifying 

the authorities 

Acknowledges that forced prostitution exists and feels responsible for the prostitute in question or partly 

responsible for the phenomenon. Employs strategies for recognising women who have been forced into 

prostitution. Avoids forced prostitutes. When he encounters clear signs of (very) severe abuse, he 

contacts the authorities. Is well-informed regarding the state of affairs of the Amsterdam prostitution 

branch as well as his rights/obligations as a whistleblowing client. 
 

Based on the results of the client survey, clients have been divided into categories based on three dimensions: 

sense of responsibility, ability to recognise (signs of) abuse and willingness to act. The scores on these three 

dimensions have been combined with the five client profiles and the estimated size of the client population. The 

table below provides a rough estimate of the size of the various client profiles.  
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Client profile Online survey score Sample percentage  Estimated size 

Carefree client Scores low/neutral on sense of responsibility 31.2% 60,000 

Denier/ avoider/ rescuer Scores high on sense of responsibility but low on 

willingness to act 31.6%  60,000 

Potential whistleblower Scores high on sense of responsibility and willingness 

to act, but low on ability to recognise 23.6% 45,000 

Actual whistleblower Scores high on sense of responsibility, ability to 

recognise and willingness to act 13.6% 26,000 

 

There is thus a group of engaged and responsible clients who are willing to report cases of abuse, as long as 

good, sufficient and appropriate reporting methods exist. If the current study’s sample were representative for 

the entire client population in Amsterdam, approximately 26,000 Dutch and foreign men are willing and able to 

play a whistleblowing role. There is also a group of circa 45,000 men who are willing to report abuse, but are not 

able to properly interpret signs of abuse. See Chapter 4. 

 

What do prostitutes think about their clients? 

Most prostitutes try to get as many regular clients as possible. They do so not only because a regular clientèle 

provides a regular income, but also because contact with regular clients is often pleasant. Prostitutes usually 

make appointments with their regular clients over the telephone. Prostitutes describe the majority of their 

clientele as ‘good clients’. Nevertheless, most prostitutes have also had experiences with unpleasant clients. In 

particular, these are clients who make a fuss about using a condom, clients who have used (too much) alcohol 

and/or drugs, clients who show little respect or who do not stick to agreements. Prostitutes would thus like it if 

clients were to be given ‘a little instruction’ about how they should interact with prostitutes.  

 

Prostitutes have little trust in clients as whistleblowers of abuse. They can’t imagine that clients would actually, 

sincerely and for the right reasons be interested in the well-being of prostitutes. According to the prostitutes, the 

majority of their clients would not take any action if they were to observe signs of abuse because clients want to 

distance themselves from the problems of prostitutes and protect their own privacy. See Chapter 5. 

 

Conclusion: can the Municipality of Amsterdam rely on clients in dealing with abuse in the prostitution 

branch?  

Yes, the untapped potential of clients to serve a whistleblowing role is modest, but present. The study shows 

that there are Dutch and foreign clients who are willing to report signs of abuse to institutions. This puts clients in 

a position as a party that can potentially play a role in fighting abuse in the Amsterdam prostitution branch. After 

all, clients generally describe themselves as concerned, responsible and willing to act. However, the study also 

contains outcomes that provide a more nuanced view of the potential of ‘the client as whistleblower’. For 

instance, clients harbour a deep-seeded distrust towards authorities who, according to them, are guilty of 

stigmatising clients as ‘abusers of vulnerable women’. Clients find that the Municipality of Amsterdam 

exaggerates the extent of the problem in order to back up a supposed anti-prostitution lobby. They therefore 

have little insight and trust regarding how Amsterdam is dealing with cases of abuse. Clients hold the police and 

municipality responsible for dealing with abuse and do not consider themselves allies in a common fight against 

abuse. Moreover, only one in five clients reports being capable of recognising signs of abuse. In addition, 

prostitutes describe their clientèle as much less responsible than the clients themselves describe. In fact, the 

prostitutes find that clients are capable, but not willing to report. According to them, clients are primarily 

occupied with their own pleasure and sexual arousal.  
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Recommendations: how can the role of clients be increased in dealing with abuse in the prostitution 

branch?  

If the Municipality of Amsterdam decides to increase the role of clients in fighting abuse, the Public Health 

Service (GGD) recommends: 

 

1.  Provide realistic information about abuse in the Amsterdam prostitution branch. 
Approach clients in a way that they can relate to their own experiences. Accordingly, exercise restraint in 

the use of big figures and shocking images of abuse in prostitution; clients cannot reconcile these with 

their own perception and will go on the defensive.  

 

2.  Gain clients’ trust in how Amsterdam deals with abuse. 

Do not stigmatise clients, as this will keep them from becoming allies in the fight against abuse. Give 

clients the feeling of being an engaged party, not a party being saddled with tasks and responsibilities. 

Show how the municipality is reducing abuse in prostitution and how clients can contribute to this.  

 
3.  Teach clients how to judge what is and is not abuse or a sign of abuse. 

Give clients tips for assessing when there is sufficient cause for making a report. Make clients aware of 

the various situations in which they can encounter abuse.  

 

4.  Ensure appropriate and transparent reporting methods. 

With so many clients, there are bound to be various different reporting preferences. It is therefore 

important to provide clients with various reporting methods: anonymous / not anonymous, by telephone 

/ by e-mail / in person, at different institutions. Make sure that at least one reporting method is well-

known, such as a hotline like Anonymous Crime Reporting (Meld Misdaad Anoniem).  

 
5.  Don’t focus solely on the reporting of coercion and exploitation. 

It is important to avoid tunnel vision with respect to ‘identifying and reporting’. There may be other, 

more approachable ways in which clients can play a role in combatting abuse. In addition to reaching out 

to clients about issues such as coercion and exploitation, provide them with information regarding how 

to interact with prostitutes in a healthy and respectful manner  

 

6.  Approach clients via client websites and general media. 

The Internet provides useful sites for reaching many different clients. There are many websites that are 

oriented to the clients of prostitutes. The current study enjoyed fruitful collaboration with Hookers.nl 

and Ignatzmice.com. There was also a lot of response from readers of Het Parool and De Telegraaf and 

viewers of AT5 en Pownews.  
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1  Inleiding 
 

1.1  Waarom een onderzoek onder klanten van prostituees? 

 

De gemeente Amsterdam ziet mogelijkheden om klanten van prostituees beter te betrekken bij de aanpak van  

misstanden. Klanten kunnen een signalerende rol spelen aangezien zij mogelijk over waardevolle informatie  

beschikken. Het gaat hierbij om het signaleren en melden van de ernstigste vorm van misstanden, namelijk  

gedwongen prostitutie en uitbuiting. 

 

Amsterdamse aanpak van misstanden 

In 2000 is het bordeelverbod in Nederland opgeheven, met als doel prostituees beter te beschermen tegen  

misstanden. Gemeentes werden verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen, het houden van  

toezicht en de handhaving in de prostitutiebranche. Deze maatregelen moesten stimuleren dat de  

prostitutiebranche zich tot een reguliere bedrijfstak zou ontwikkelen. Dat is niet in alle gevallen gelukt.  

Misstanden zoals gedwongen prostitutie en uitbuiting komen nog steeds voor, ook in Amsterdam.  

 

Grofweg zijn er drie categorieën van misstanden, waartussen overlap kan bestaan: 

- In de eerste plaats is er het delict mensenhandel, de meest ernstige categorie. Mensenhandel 

bestaat in diverse vormen en gradaties. Het klassieke voorbeeld is het (ver)kopen van mensen die 

onder dwang bepaalde diensten verlenen, zoals prostitutie. Er kan ook sprake zijn van mensenhandel 

als een persoon er bewust voor kiest om in Nederland in de prostitutie te werken, maar hier in een 

uitbuitingssituatie terecht komt.  

- De tweede categorie misstanden zijn overtredingen van de vergunningsvoorschriften. Voorbeelden 

daarvan zijn onvoldoende toezicht door de bordeelhouder en een bedrijfsadministratie die niet op 

orde is.  

- De derde categorie zijn overige onacceptabele situaties. De meeste van deze situaties gaan over de 

arbeidsomstandigheden van prostituees. 

 

De Gemeente Amsterdam wil een einde maken aan misstanden in de prostitutiebranche en streeft naar een  

legale prostitutiebranche in Amsterdam waarin zelfredzame prostituees werken en waar misstanden, 

mensenhandel en illegale prostitutie niet getolereerd worden. Medio 2012 is het Programma Prostitutie gestart. 

Het programma werkt langs vier pijlers: 

  
1. Aanpak van misstanden en normalisatie van de vergunde branche 

2. Opsporen en aanpakken van illegale prostitutie 

3. Empowerment van en zorg voor prostituees 

4. Preventie om te voorkomen dat kwetsbare personen in de prostitutie terecht komen 

 

Vooruitlopend op voorgestelde landelijke wet- en regelgeving heeft Amsterdam op 4 juli 2013 een nieuwe  

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Prostitutie aangenomen. De APV kan als bestuurlijk instrument  

ingezet worden om prostituees te beschermen tegen dwang en uitbuiting (Gemeente Amsterdam 2014; 

Gemeente Amsterdam, 2013; Nota van uitgangspunten 2012 - 2017).  
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De rol van klanten 
Klanten kunnen een belangrijke signalerende rol vervullen binnen deze Amsterdamse aanpak. Zo zijn er tussen 

januari 2012 - juli 2014 in totaal 54 meldingen over de Amsterdamse prostitutiebranche binnengekomen bij Meld 

Misdaad Anoniem. Deze meldingen waren zeer waardevol: 93% van de meldingen bevatte informatie die nog  

niet bekend was, de politie heeft hiermee een nieuw onderzoek gestart. De overige 7% is toegevoegd aan  

lopende onderzoeken. 1 De gemeente Amsterdam wil meer inzicht in de klantenpopulatie in Amsterdam met  

het oog op mogelijke interventies gericht op klanten. Het Programma Prostitutie Amsterdam heeft daarom de  

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam opdracht gegeven onderzoek te verrichten onder de  

klanten van prostituees in de vergunde sector in Amsterdam. Huidig onderzoek kan worden gezien als een  

vervolg op een eerder klantonderzoek, dat uitgevoerd is door de DSP-groep in 2009. 

1.2  Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

Het doel van het onderzoek is een beter inzicht in de huidige klantenpopulatie van prostituees in de vergunde  

sector in Amsterdam. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan het Programma Prostitutie  

Amsterdam specifieke interventies ontwikkelen die gericht zijn op signalering en melding van misstanden door  

klanten van prostituees. 

 

Onderzoeksvragen: 

 
1. Wat is de omvang van de huidige klantenpopulatie van prostituees in de vergunde sector in Amsterdam?  

2. Welke klantprofielen bestaan binnen de huidige klantenpopulatie van prostituees in de vergunde sector 

in Amsterdam? 

3. Zijn klanten bereid een signalerende rol te spelen bij eventuele misstanden?  

4. Hoe kan de rol van klanten bij de aanpak van misstanden in de prostitutiebranche vergroot worden?  

 

1.3  Afbakening van het onderzoek 

 

1.3.1  Definities 

 

Prostituee  

Dit onderzoek heeft uitsluitend betrekking op prostituees die werkzaam zijn in de vergunde sector in  

Amsterdam. Gemakshalve worden zowel mannelijke, vrouwelijke als transgender prostituees/prostitués  

aangeduid als ‘prostituee’. Bij prostitutie worden diensten verleend waarbij sprake is van lichamelijk contact  

tussen prostituee en klant (Biesma et al., 2006). Sekswerkers die wel seksuele diensten verrichten, maar geen  

lichamelijk contact hebben met hun klanten, bijvoorbeeld strippers en webcamsekswerkers, vallen buiten de  

scope van dit onderzoek. 

 

Klant 

In dit onderzoek wordt de term ‘klant’ gehanteerd voor een persoon die een prostituee betaalt voor zijn/haar tijd  

en/of voor seksuele diensten. Het onderzoek richt zich op mannelijke klanten van prostituees in Amsterdam.  

 

                                                   
 
1
 Meld Misdaad Anoniem valt onder de stichting NL Confidential. Het is niet bekend of alle 54 meldingen van klanten afkomstig zijn; om absolute  

anonimiteit van de melder te waarborgen, wordt geen melderinformatie opgenomen. Wel staat vast dat klanten meldingen gedaan hebben. Op 12 juni  

2014 heeft Meld Misdaad Anoniem een nieuwe campagne rondom mensenhandel in de prostitutie gelanceerd. (Informatie afkomstig van NL Confidential) 
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Misstanden 

Twee vormen van misstanden zijn relevant binnen dit onderzoek:  
1. Gedwongen prostitutie en uitbuiting (mensenhandel) 

 Er is sprake van mensenhandel in de prostitutie wanneer “iemand een ander door dwang, geweld of een 

andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid ertoe brengt zich 

beschikbaar te stellen voor seksuele diensten met of voor een derde” (Daalder et al, 2007). Biesma et al. 

stellen dat het tevens van belang is of de betrokkene zelfstandig een keuze heeft kunnen maken. Ook 

wanneer iemand bewust een keuze heeft gemaakt voor het prostitutiewerk in Nederland, maar hier 

gedwongen wordt om een gedeelte van inkomsten af te staan, kan er sprake zijn van mensenhandel. Het 

laten werken van een minderjarige als prostituee is per definitie mensenhandel (Gemeente Amsterdam, 

2012). 
2. Misdragingen door klanten 

 Klanten kunnen zelf ook een bedreiging vormen voor prostituees: seksueel geweld, onder druk zetten of 

bedreigen, dwang tot onveilige seks of het verrichten van ongewenste seksuele dienstverlening (Biesma 

et al, 2006; Gemeente Amsterdam, 2012; Wagenaar et al, 2013). 

 

Misstanden waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat de meeste klanten daar weinig zicht op hebben, zijn niet  

meegenomen binnen dit onderzoek. Voorbeelden zijn misstanden veroorzaakt door exploitanten, zoals een te  

hoge kamerhuur, geen eigen werktijden kunnen bepalen door verplichte dubbele shifts of lange minimale  

huurperioden, de verplichting om bovenop de huur onderhands extra te betalen voor een werkplek, seksuele  

diensten moeten verlenen aan exploitanten en leidinggevenden voor behoud van een werkplek, onveilige  

verrichtingen of bepaalde klanten niet mogen weigeren, overtredingen van vergunningsvoorschriften of niet  

voldoen aan hygiënerichtlijnen (Biesma et al., 2006; Gemeente Amsterdam, 2012).  

 
1.3.2 Scope van het onderzoek 

 

Vergunde sector 

Dit onderzoek richt zich op klanten binnen de vergunde sector in Amsterdam. Ten tijde van het onderzoek  

bestaat de vergunde sector in Amsterdam uit: 
- 402 werkplekken in raambordelen in het Wallengebied, het Singelgebied en op/rondom de 

Ruysdaelkade in Zuid (peildatum januari 2014). Prostituees werken als zelfstandig ondernemer achter 
het raam. Ze huren een raam per dag of per dagdeel van een exploitant. In Amsterdam werken 

voornamelijk vrouwen achter de ramen, maar ook transgenders.  

- 13 besloten clubs (peildatum maart 2014)2. In een besloten club ontmoeten prostituees en klanten elkaar 

in de bar of een andere ruimte alvorens ze naar een kamer gaan. Ook in clubs werken prostituees als 

zelfstandig ondernemer. Het merendeel van de Amsterdamse clubs richt zich op heteroseksuele 

mannen. Er is één club voor homoseksueel contact. 

- 16 escortbureaus (peildatum maart 2014). Escortbureaus die binnen de gemeente Amsterdam gevestigd 

zijn, moeten een vergunning hebben. Ze bemiddelen tussen prostituees en klanten binnen en buiten 

Amsterdam. Ook escortbureaus die buiten Amsterdam gevestigd zijn en mogelijk geen vergunning 

hebben, kunnen bemiddelen voor klanten in Amsterdam. Binnen dit onderzoek is alleen gekeken naar 

Amsterdamse escortbureaus. Ook bij een escortbureau werken prostituees als zelfstandig ondernemer. 

De 16 escortbedrijven bestaan uit 12 escortbureaus en 4 van bovenstaande clubs die naast een 

clubvergunning ook een escortvergunning hebben.  

 

 

                                                   
 
2 In dit rapport wordt de term ‘club’ gebruikt voor zowel clubs als privéhuizen. Een privéhuis is geen woning, maar een club zonder bar en  

   horecavergunning. Omdat de term ‘privéhuis’ verwarring kan oproepen, is gekozen voor de term ‘club’.  
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Periode van onderzoek 

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen oktober 2013 - augustus 2014. Het onderzoek schetst een beeld van  

mannen die in 2013-2014 klant waren bij Amsterdamse prostituees.  

1.4  Uitvoer en methode van het onderzoek 

 

In het onderzoek zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden gebruikt om de onderzoeksvragen te  

beantwoorden. Kwantitatieve methoden geven een breed beeld van de klantenpopulatie in Amsterdam;  

kwalitatieve methoden zorgen voor een verdieping van dit beeld.  

 

Tabel 1.1  Gebruikte methoden 

Kwalitatieve methoden 

 Interviews met klanten N = 11 

Interviews met prostituees N=  11   

Kwantitatieve methoden 

 Online vragenlijst klanten N = 986 

Vragenlijst prostituees, afname tijdens SOA consulten  

P&G 292 N= 195 

Omvangschatting Berekening met data uit  

verschillende bronnen 

 

Zie bijlage 1 voor de verantwoording van de gehanteerde methoden en de representativiteit van de data. De 

interviews en de vragenlijsten worden hieronder toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt uitvoerig beschreven hoe de  

omvang van de klantenpopulatie geschat kan worden.  

 

1.4.1  Klanten: interviews en vragenlijst 

Op online fora zoals Hookers.nl, IJsberenforum.com en Ignatzmice.com kunnen klanten recensies achterlaten  

over de prostituees die zij bezochten. Klanten delen niet alleen hun ervaringen, maar plaatsen ook  

nieuwsberichten of gaan met elkaar in discussie. Via oproepjes op Hookers en Ignatzmice zijn klanten geworven  

voor interviews bij de GGD. In totaal hebben zich 46 klanten van raam, club en escortprostitutie aangemeld voor  

een interview. Daarvan zijn 11 klanten geselecteerd die gezamenlijk een diverse interviewpopulatie vormden: 

Nederlands/expat/sekstoerist, raam/club/escortklant, jong/oud, vrijgezel/in relatie (zie bijlage 2 voor een  

overzicht van de geïnterviewde klanten). De interviews waren semigestructureerd van aard en boden ruimte  

voor verdieping en nuance. De 11 mannen vertelden over hun zelfbeeld en ervaringen als klant. Voor veel van de 

klanten was het interview de allereerste keer dat ze vrijuit over hun prostitutiebezoek konden praten.  

Geïnterviewde klanten ontvingen een cadeaubon als dank voor hun tijd. Na 11 interviews was voldoende  

informatie vergaard om de volgende stap in het onderzoek te zetten: een online vragenlijst voor klanten. 

 

Op basis van de interviews en literatuur is in nauwe samenwerking met het Programma Prostitutie Amsterdam  

een vragenlijst voor klanten opgesteld. De vragenlijst is online uitgezet en kon gedurende april en mei 2014  

ingevuld worden door klanten die in het afgelopen jaar een prostituee in Amsterdam hadden bezocht. Klanten  

konden de vragenlijst in het Nederlands of Engels invullen. Zie bijlage 3 voor de vragenlijst.  

 

Voor de online vragenlijst zijn respondenten geworven via: 
- Klantenfora zoals Hookers.nl, Ignatzmice.com en IJsberenforum.nl 
- GGD webpagina, link op pagina SOA poli en tweet op 28 april 2014 

- Naar aanleiding van de GGD tweet hebben het Parool, de Telegraaf, AT5 en Pownews op  

29 april 2014 bericht over het onderzoek 
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In onderstaande tabel is te zien via welke bron respondenten bij de vragenlijst terecht zijn  

gekomen.  

 

Tabel 1.2  Verwijzingsverkeer online vragenlijst 

Verwijzingsverkeer 

  % 

GGD webpagina 41,4 

Hookers.nl 40,7  

Ignatzmice.com 4,9 

Overig 1,4 

Direct (geen verwijzing) 11,6 

 

In totaal is de vragenlijst 3548 keer geopend. Daarvan is de vragenlijst 1286 keer volledig ingevuld (36% van het  

totaal). Na opschoning van de data bleven 986 unieke respondenten over (77% van de volledig ingevulde  

vragenlijsten).3 Het invullen van de vragenlijst nam 10-15 minuten in beslag. Onder de respondenten zijn drie  

cadeaubonnen verloot. 

 

1.4.2  Prostituees: interviews en vragenlijst 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van  

Veiligheid & Justitie zijn gelijktijdig met het huidige onderzoek drie andere onderzoeken naar de Nederlandse  

prostitutiebranche uitgevoerd. Deze drie onderzoeken vormden tezamen de ‘nulmeting prostitutie’ in het kader  

van de invoering van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp). Bij twee van  

deze onderzoeken werden prostituees geïnterviewd, waaronder ook in Amsterdam.  

 

Om overvraging van prostituees op hun werkplekken te voorkomen, is in het huidige onderzoek daarom gekozen  

voor een samenwerking met het Prostitutie en Gezondheidscentrum (P&G 292).4 De samenwerking met P&G  

292 is cruciaal gebleken; de organisatie heeft veel draagvlak onder Amsterdamse prostituees. Prostituees wilden  

dan ook graag bijdragen aan een onderzoek waar P&G 292 zich aan had verbonden. Tevens is een groot gedeelte  

van de dataverzameling succesvol door de GGD verpleegkundigen van P&G 292 uitgevoerd.  

 

Allereerst heeft P&G prostituees geworven voor interviews: in totaal hebben 42 raam-, club- en  

escortprostituees zich aangemeld voor een interview. Daarvan zijn 9 prostituees geïnterviewd. Daarnaast  

hebben 2 prostituees zichzelf zonder tussenkomst van P&G 292 aangemeld voor het onderzoek; zij zijn ook 

geïnterviewd. De 11 geïnterviewde prostituees zijn geselecteerd op basis van herkomst, werkplek, geslacht en  

ervaring in het vak (zie bijlage 2 voor een overzicht van de geïnterviewde prostituees). De interviews vonden  

plaats bij P&G 292 of op de werkplek van de prostituee. Ook deze interviews waren semigestructureerd, waarbij  

prostituees vertelden over hun klanten en hun mening gaven op de mogelijke rol die klanten kunnen spelen bij  

het tegengaan van misstanden. Bij twee interviews werd de onderzoeker bijgestaan door een voorlichter/tolk  

vanuit P&G 292 om te vertalen. Prostituees ontvingen een cadeaubon als dank voor hun tijd.  

                                                   
 
3
 Bij de opschoning is gecontroleerd op volledigheid en betrouwbaarheid: respondenten die vragen niet serieus of niet volledig  

beantwoord hebben, zijn verwijderd. Ook vragenlijsten meerdere keren door dezelfde persoon ingevuld, zijn niet meegenomen. 
4

 P&G 292 is een samenwerkingsverband tussen de GGD Amsterdam en zorgorganisatie HVO Querido. P&G 292 heeft als  

doelstelling de gezondheid en maatschappelijke positie van prostituees te verbeteren. Daaronder valt ook het tijdig signaleren en  

voorkomen van geweld en uitbuiting. Bij P&G 292 werkt een multidisciplinair team van verpleegkundigen, voorlichters in diverse talen,  

maatschappelijk werkers en een vertrouwensvrouw. Vanuit het gezondheidscentrum aan de Nieuwezijds Voorburgwal en op de  

werklocaties van Amsterdamse prostituees biedt het team SOA onderzoek, hulp op diverse sociaalmaatschappelijke terreinen en 

cursussen aan alle prostituees in Amsterdam, ongeacht hun geslacht of verblijfsstatus.  

 



GGD Amsterdam 

 

 

 

 

 

 
21 

Na 11 interviews was er voldoende informatie vergaard om een korte vragenlijst voor prostituees op te stellen.  

Deze vragenlijst is in samenwerking met P&G 292 samengesteld. Prostituees konden kiezen voor een  

Nederlandse, Engelse of Spaanse versie.5 De vragenlijst is door de medewerkers van P&G 292 afgenomen tijdens  

SOA consulten binnen het gezondheidscentrum of op de werkplek van de prostituees. Zie bijlage 4 voor de  

vragenlijst.  

 

1.4.3  Begeleidingscommissie 

Een begeleidingscommissie heeft de onderzoekers van advies voorzien gedurende het onderzoek. De leden van  

de commissie zijn gevraagd op basis van hun expertise ten aanzien van de Amsterdamse prostitutiesector en/of 

hun betrokkenheid bij eerder relevant onderzoek. Zie bijlage 7 voor de leden van commissie. De commissie had  

een adviserende rol en is twee keer bijeengekomen om het plan van aanpak, de methoden en de resultaten van  

commentaar en advies voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
5
 Het merendeel van de prostituees die bij P&G 292 komt, spreekt Nederlands, Engels of Spaans. De Oost-Europese prostituees spreken veelal  

  Engels (van Huissteden, 2013).  
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2  Omvangschatting 
 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze een zo goed mogelijke schatting gemaakt kan worden van de  

klantenpopulatie in de Amsterdamse prostitutiebranche. Omdat niet voor alle sectoren evenveel informatie  

beschikbaar is, volgt een schatting voor de drie sectoren afzonderlijk. In paragraaf 2.2 komt de omvangschatting 

van de raamklanten aan bod, in paragraaf 2.3 die van de escortklanten en de schatting voor de clubklanten wordt  

behandeld in paragraaf 2.4. Ten slotte wordt in paragraaf 2.5 een schatting gemaakt voor klanten van overige  

vormen van prostitutie. Voor de schattingen zijn data gebruikt van zowel bestaande bronnen als nieuw  

verkregen informatie uit de twee vragenlijsten (klanten en prostituees) van het huidige onderzoek. 

 

2.1  Bestaande bronnen 

 

Er bestaan verscheidene onderzoeken naar de Amsterdamse prostitutiebranche. Deze belichten veelal een  

specifiek aspect, zoals mensenhandel, prostitutiebeleid of gezondheid. Een aantal bronnen, zowel rapporten als  

datasets, zijn voor de huidige onderzoeksvragen relevant. De bruikbare bronnen worden hieronder kort  

besproken.  

 

2.1.1  Rapport Beke  

In 2010 verscheen het rapport “Kwetsbaar beroep” van Bureau Beke (Wijk et al, 2010). In dit rapport wordt een  

onderzoek beschreven naar de gehele prostitutiebranche in Amsterdam, zowel vergund als onvergund. De focus  

lag op de omvang, achtergrond en kenmerken van de sekswerkers. Hierbij worden de kenmerken, mobiliteit en  

zorgbehoeften van prostituees beschreven voor de verschillende sectoren. Daarnaast gaat het rapport in op  

misstanden in de prostitutiebranche en mogelijke effecten van het sluiten van raambordelen. Het rapport bevat  

relevante informatie over onder andere het aantal shifts dat raamprostituees werken, hoeveel uren ramen open  

zijn en de bezettingsgraad van deze ramen. 

 

2.1.2  Rapport DSP  

Onderzoeksbureau DSP-groep heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar  

de klanten van raamprostitutie (Flight & Hulshof, 2009). Dit rapport beschrijft onder andere de kenmerken van  

klanten, de relatie tussen vraag en aanbod en de mogelijkheden om klanten in te zetten bij de aanpak van  

misstanden. Bovendien wordt een omvangschatting gegeven van het aantal klanten van raamprostitutie. Omdat  

in het huidige onderzoek ook een omvangschatting gemaakt wordt, is één van de auteurs gevraagd om plaats te  

nemen in de begeleidingscommissie.  

 

2.1.3  DST: Dienst Stadstoezicht 

Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam heeft in 2014 observaties uitgevoerd in het Wallengebied in  

het kader van de toezichthoudende taak. Hierbij is het aantal klanten in kaart gebracht op gezette tijden en  

locaties en intern gerapporteerd. Op basis van deze observaties kan een schatting gemaakt worden van het  

aantal klanten per uur in het Wallengebied.  

 

2.1.4  P&G 292 

GGD verpleegkundigen en de vertrouwenspersoon van P&G 292 hebben de onderzoekers gedurende het hele  

onderzoek voorzien van informatie over de Amsterdamse prostitutiebranche. P&G 292 heeft onder andere  

informatie geleverd over de werktijden van prostituees.  
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2.1.5  SOA-Poli 

De SOA-poli van de GGD beschikt over een registratiesysteem waarin onder meer gegevens staan van zowel  

prostituees als klanten van prostituees. De SOA-poli registreert de gegevens van iedereen die een afspraak heeft  

gemaakt voor een SOA-test en hiervoor in aanmerking kwam. Alleen personen met een verhoogd risico op een  

soa komen in aanmerking voor een afspraak met de SOA-poli6. Data over de periode 2012-2013 is gebruikt bij  

het huidige onderzoek.  

 

De registratie van de SOA-poli bevat tevens informatie over sekswerkers, verkregen uit SOA consulten die zijn  

uitgevoerd door het Prostitutie en Gezondheidscentrum (P&G292). Op basis van de registratiedata kan  

bijvoorbeeld berekend worden hoeveel klanten prostituees gemiddeld hebben. Daarnaast levert de registratie  

informatie over de bezoekersfrequentie: het gemiddeld aantal keer dat een klant jaarlijks een prostituee  

bezoekt.  

 

2.1.6  PPA: Programma Prostitutie Amsterdam 

Het Programma Prostitutie Amsterdam van de gemeente Amsterdam coördineert de verstrekking van  

vergunningen aan exploitanten van raambordelen, clubeigenaren en escortbureaus. Het Programma  

Prostitutie Amsterdam heeft een overzicht van de vergunde sector verstrekt. In dit overzicht staan alle  

verstrekte vergunningen voor 2014 en bevat voor de raamexploitanten tevens informatie over het aantal  

ramen (werkplekken) per locatie. Het overzicht vergunde sector geeft dus exacte informatie over het totaal  

aantal werkplekken in Amsterdam.  

 

2.2  Omvangschatting klanten raamprostitutie 

 

Om tot een schatting te kunnen komen, is naast de bestaande bronnen gebruik gemaakt van nieuwe informatie.  

Deze informatie is verkregen met vragenlijsten die afgenomen zijn bij zowel klanten als prostituees. Hieronder  

wordt alle gebruikte informatie beschreven en worden de keuzes die gemaakt zijn voor de schattingen  

toegelicht. 

 

Allereerst wordt informatie gebruikt over het aantal werkplekken (ramen), hoeveel van deze werkplekken op een  

dag gemiddeld in gebruik zijn (bezettingsgraad) en hoeveel uur per dag de ramen verhuurd zijn. Deze informatie  

dient om het aantal werkuren te berekenen: het totaal aantal uur per dag waarin klanten gebruik kunnen maken  

van raamprostitutie.  

 

Vervolgens kan het gemiddeld aantal klanten per uur dat bij één raam naar binnen gaat, berekend worden. 

Omdat per raam ook één prostituee werkzaam is, is dit hetzelfde als het gemiddeld aantal klanten per prostituee 

per uur. Door het aantal klanten per uur te vermenigvuldigen met het aantal werkuren ontstaat het aantal  

klantbezoeken per dag. Het aantal klantbezoeken per jaar wordt verkregen door te vermenigvuldigen met 365.  

Voor een schatting van het aantal unieke klanten van raamprostitutie, zal gecorrigeerd moeten worden voor de  

bezoekersfrequentie: het gemiddeld aantal keer per jaar dat een klant een raamprostituee bezoekt. Door het  

aantal klantbezoeken per jaar te delen door deze bezoekersfrequentie ontstaat het aantal unieke klanten per jaar.  

In figuur 1 wordt deze berekening schematisch samengevat.  

 

 

 

                                                   
 
6 Dit zijn bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen, mensen die geld verdienen met seks, mensen met veel wisselende en/of risicovolle  

sekspartners, personen die gewaarschuwd zijn voor een soa, personen met klachten die wijzen op een soa, personen jonger dan 25 jaar. 
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In de volgende secties wordt achtereenvolgens uiteengezet hoe het aantal werkuren, het aantal klanten per uur,  

klantbezoeken per dag en per jaar, de bezoekersfrequentie en het aantal unieke klanten per jaar berekend of  

geschat worden. De corresponderende paragraaf nummers staan tussen haakjes aangegeven in figuur 1.  

 

Figuur 1. Schematische weergave omvangschatting 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1  Het aantal werkuren 

Het aantal werkuren wordt berekend door een vermenigvuldiging van het aantal werkplekken, de  

bezettingsgraad van deze werkplekken en het aantal uren dat de bezette werkplekken per dag open zijn, de  

openingsuren (Figuur 2). Hiervoor zijn een aantal aannames gemaakt die hieronder toegelicht worden (Tabel 2.1).  

 

Figuur 2. Schematische weergave berekening werkuren 

 

 

 

 

 

 

Aantal werkplekken 

Volgens het vergunningenoverzicht van 2014 zijn er in totaal maximaal 402 werkplekken vergund (295 op de  

Wallen, 67 in het Singelgebied en 40 op de Ruysdaelkade). In werkelijkheid kan het aantal ramen dat  

daadwerkelijk verhuurd wordt lager liggen, bijvoorbeeld omdat er verbouwingen zijn of een pand op last van de  

gemeente tijdelijk gesloten is. De 402 werkplekken zijn dus een maximum.  

 

Tabel 2.1  Aannames 

Naam Bron(nen) Waarde 

Aantal werkplekken (n) Programma Prostitutie Amsterdam 402 

Bezettingsgraad (%) Beke, P&G 292 70 

Shifts (n) Beke, P&G 292, Dienst Stadstoezicht 2 

Uren per dag (n) Vragenlijst prostituees 7 

Openingsuren (n) Vragenlijst prostituees, P&G 292, Dienst  

Stadstoezicht 

14 - 18 

 

 

 

Werkuren (2.2.1) 
Klanten per uur 

(2.2.2) 
Klantbezoeken 

per dag (2.2.3) i  x = 

Klantbezoeken 
per dag 

 

365 
Klantbezoeken 

per jaar (2.2.3) ii x = 

Klantbezoeken 

per jaar 

 

Bezoekersfre-

quentie (2.2.4) 

Unieke klanten 

per jaar (2.2.5) iii / = 

Aantal 

werkplekken 
Bezettingsgraad Werkuren iv x = Openingsuren x 
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Bezettingsgraad 

Het aantal ramen dat op een dag verhuurd is, wordt de bezettingsgraad genoemd. Niet alle werkplekken zijn de  

gehele dag ook daadwerkelijk verhuurd. Overdag zijn minder prostituees werkzaam dan ’s avonds of in het  

weekend. Volgens het rapport van bureau Beke is de gemiddelde bezettingsgraad voor de gehele sector  

raamprostitutie (Wallen, Singelgebied en Ruysdaelkade) zeventig procent. Dit wordt onderschreven door  

P&G 292.  

 

Aantal shifts 

Uit de rapportage van bureau Beke blijkt dat exploitanten de ramen in twee shifts van 11 uur verhuren: een dag-  

en een avondshift. Navraag bij P&G 292 en Dienst Stadstoezicht bevestigt dit.  

 

Openingsuren 

Het aantal uren dat de bezette werkplekken per dag open zijn, kan op twee manieren geschat worden: (i) aan 

de hand van informatie over het aantal uren dat raamprostituees op een dag werken en (ii) de combinatie van  

het aantal shifts met het aantal uur dat tijdens een shift gewerkt wordt.  

 

Ten eerste blijkt uit de ‘vragenlijst prostituees’ dat gemiddeld 7 uur per dag gewerkt wordt, zowel overdag als  

‘s avonds. Met twee shifts per dag komt dat neer op 14 uur per dag. Ten tweede blijkt uit de informatie van 

P&G 292 en Dienst Stadstoezicht dat tijdens de overdagshift over het algemeen gewerkt wordt van 12-19 uur  

(7 uur) en tijdens de avond/nachtshift van 19-4 uur (9 uur). Over de gehele dag genomen komt dat neer op  

gemiddeld 16 werkuren per dag. Op basis van deze informatie kan de aanname gemaakt worden dat het aantal  

openingsuren per dag tussen 14 en 16 uur ligt. 

 

Berekening aantal werkuren 

Met behulp van de hierboven gemaakte aannames kan vervolgens het aantal werkuren berekend worden door  

het aantal openingsuren te vermenigvuldigen met het aantal werkplekken en de bezettingsgraad (zie figuur 2). 

 

Het aantal werkuren ligt tussen: 

14 x 402 x 0,70 en 16 x 402 x 0,70 =  

 

3940 - 4502 werkuren per dag 

 

2.2.2  Het aantal klanten per uur 

De volgende stap is te komen tot een schatting van het gemiddeld aantal klanten per uur dat een raamprostituee  

bezoekt. Door het aantal klanten per uur te vermenigvuldigen met het aantal werkuren, wordt namelijk een  

schatting verkregen van het aantal klantbezoeken per dag (figuur 1 i). 

 

Het gemiddeld aantal klanten per uur kan met behulp van drie verschillende bronnen geschat worden. Dit levert  

drie verschillende schattingen op: 

 

1.   Bron: Vragenlijst prostituees 

In de vragenlijst voor prostituees is gevraagd hoeveel klanten de prostituee gemiddeld per week heeft.  

Daarnaast is gevraagd naar het gemiddeld aantal uren dat per week gewerkt wordt. Op basis van deze twee  

vragen is per respondent het aantal klanten per uur berekend:  

 

 

 

 



GGD Amsterdam 

 

 

 

 

 

 
26 

KPU = KPW / UPW 

 

Waarbij: 

KPU = gemiddeld aantal klanten per uur 

KPW = gemiddeld aantal klanten per week 

UPW = gemiddeld aantal uren per week 

 

Om te bekijken of hierin verschillen bestonden, is het gemiddeld aantal klanten per uur eerst voor de drie  

gebieden apart berekend (Wallen, Singel en Zuid). Dit bleek niet het geval te zijn.7 Hierdoor kon aangenomen  

worden dat het aantal klanten per uur in de drie gebieden nagenoeg gelijk is. Het gemiddelde voor het gehele  

gebied kon geschat worden op:  

 

0,70 klanten per uur 

 

2.   Bron: Dienst Stadstoezicht 

Dienst Stadstoezicht heeft gedurende twee periodes van elk twee weken (in maart en juni) op vier verschillende  

locaties op de Wallen dagelijks twee maal twee uur (overdag en in de avond) geteld hoeveel klanten er bij  

raamprostituees naar binnen gingen. Op basis van deze tellingen is een gemiddelde berekend van het aantal  

klanten per uur, waarbij rekening is gehouden tussen overdag en ’s avonds. Dienst Stadstoezicht heeft alleen  

tellingen uitgevoerd op de Wallen, waardoor informatie over het Singelgebied en Zuid (Ruysdaelkade)  

ontbreekt. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het aantal klanten per uur hier hoger of lager zal liggen  

dan in het Wallengebied: uit de analyse op basis van de vragenlijst prostituees bleek immers dat de verschillen in  

klanten per uur voor de drie gebieden klein zijn. Daarom is ook hier de aanname gemaakt dat het gemiddeld  

aantal klanten per uur op de Wallen gelijk is aan het aantal klanten per uur in het Singelgebied en in Zuid. 

 

Bij de tellingen is geen rekening gehouden met de bezetting van de ramen. Hierdoor geeft de telling een  

schatting van het aantal klanten per uur, ongeacht hoeveel ramen in gebruik zijn. In de berekening van de  

omvangschatting van het aantal klanten hoeft dus niet gecorrigeerd te worden voor de bezettingsgraad. Op  

basis van de tellingen van Dienst Stadstoezicht komt het aantal klanten per uur op: 

 

0,44 klanten per uur 

 

3.   Bron: SOA-poli 

In de registratie van de SOA-poli staat voor elke sekswerker vastgelegd hoeveel klanten hij of zij in de afgelopen  

zes maanden heeft gehad. Het gaat hier om het aantal contacten, dus niet om het aantal unieke klanten. Het  

aantal klanten per uur is uit te rekenen door het aantal klanten te delen door het aantal uur dat een prostituee  

gemiddeld werkt in een half jaar. Uit de informatie van de vragenlijst voor prostituees blijkt dat op een dag  

gemiddeld 7 uur gewerkt wordt (Tabel 2.1). Daarnaast blijkt uit dezelfde vragenlijst dat er gemiddeld vier dagen  

per week gewerkt wordt. Een prostituee werkt dus gemiddeld 28 uur per week. Dit komt overeen met de  

schatting die in het rapport Beke gegeven wordt. Volgens het rapport Beke werken prostituees niet het hele jaar  

door, maar gemiddeld 40 weken per jaar. In zes maanden tijd wordt dan gemiddeld 560 (20 weken x 28 uur per  

week) uur gewerkt.  

 

Het aantal klanten per uur is te berekenen door het gemiddeld aantal klanten in een half jaar te delen door het  

gemiddeld aantal gewerkte uren in een half jaar. Deze berekening is gebaseerd op de gegevens van 1534  

prostituees die in 2012 en 2013 door de SOA-poli of PG 292 gezien zijn.  

                                                   
 
7
 Het verschil tussen de hoogste (0.74; Singel) en laagste (0.68; Zuid) waarde bedroeg minder dan 10%. 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gaat om alle vormen van prostitutie, dus ook sekswerkers die  

werkzaam zijn in clubs of bij escortbureaus. Uit de SOA registratie blijkt dat het gemiddeld aantal klanten in zes  

maanden 288 is. Het aantal klanten per uur komt dan vervolgens op 288 / 560 klanten per uur gemiddeld: 

  

0,51 klanten per uur 

 

Het gemiddeld aantal klanten per uur is nu op drie verschillende wijzen berekend. Het is opvallend dat op basis  

van de vragenlijst voor prostituees een hoger aantal komt (0,70) dan wat de prostituees aangeven bij de SOA- 

poli (0,51). Dit zou kunnen komen doordat de SOA-poli ook gegevens bevat van prostituees die werkzaam zijn in  

clubs en escortbedrijven. Het aantal klanten kan daar lager liggen. De berekening op basis van de tellingen van  

Dienst Stadstoezicht levert de laagste waarde op. Dit is logisch omdat bij die berekening geen rekening is  

gehouden met de het aantal ramen dat daadwerkelijk open was, oftewel de bezettingsgraad. Wanneer voor de  

bezettingsgraad gecorrigeerd wordt, komt het gemiddeld aantal klanten per uur op 0,638. Deze waarde ligt  

tussen de andere twee berekeningen in. Het werkelijk aantal klanten per uur zal waarschijnlijk ergens tussen de  

hoogste en laagste waarde in liggen. Het gemiddeld aantal klanten per uur kan dus als volgt geschat worden: 

 

0,51 – 0,70 klanten per uur 

 

2.2.3  Het aantal klantbezoeken 

In figuur 1, i en ii is te zien dat nu het aantal klantbezoeken per dag (i) en per jaar (ii) uitgerekend kan worden.  

Omdat het aantal klanten per uur en het aantal werkuren beiden geschat zijn met een onder- en bovengrens,  

krijgen de vervolgberekeningen ook een onder- en bovengrens. 

 

Het aantal klantbezoeken per dag ligt tussen de vermenigvuldiging van de twee laagste waarden en de twee  

hoogste waarden: 

0,51 x 3940 = 2009 klantbezoeken per dag 

0,70 x 4502 = 3151 klantbezoeken per dag 

 

Het aantal klantbezoeken per jaar wordt verkregen door deze twee schattingen te vermenigvuldigen met 365: 

2009 x 365 = 733.285 klantbezoeken per jaar 

3151 x 365 = 1.150.115 klantbezoeken per jaar 

 

2.2.4  Gemiddeld aantal klantbezoeken per jaar (bezoekersfrequentie) 

Omdat sommige klanten meerdere keren in een jaar een raamprostituee bezoeken, is informatie nodig over de  

bezoekersfrequentie om het aantal unieke klanten per jaar uit te kunnen rekenen. Deze informatie was  

beschikbaar uit zowel de vragenlijst klanten als de SOA registratie. In de vragenlijst klanten is respondenten  

gevraagd hoe vaak een raamprostituee in de afgelopen 12 maanden bezocht is. In de SOA registratie is gevraagd  

naar het totaal aantal betaalde seksuele contacten in de afgelopen 6 maanden.  

 

Voor beide bronnen gold dat er erg hoge uitschieters zaten tussen de antwoorden. Dit resulteert in een  

zogenaamde rechts-scheve verdeling van scores. Een scheve verdeling van antwoorden geeft een te hoge  

waarde van het gemiddelde: een klein aantal klanten dat aangeeft zeer vaak een prostituee te hebben bezocht 

(> 100) heeft daardoor relatief een grote invloed op de gemiddelde score. Bovendien zijn deze klanten naar alle  

waarschijnlijkheid oververtegenwoordigd in de steekproef. Bij een scheve verdeling is het daarom gangbaar om  

met een mediaan te werken in plaats van een gemiddelde. Een mediaan is het midden van een verdeling en is  

hierdoor robuust voor extreme waarden.  

                                                   
 
8

 Uitgaande van een gemiddelde bezettingsgraad van 70% gaat de berekening als volgt: 1 / 0,70 x 0,44 = 0,63. 
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Klanten uit Nederland bezoeken vaker een raamprostituee dan klanten uit het buitenland. Uit de vragenlijst  

prostituees blijkt dat ongeveer de helft van alle klanten van raamprostituees uit het buitenland komt. Bij het 

bepalen van de bezoekersfrequentie is hiermee rekening gehouden. De mediaan voor bezoekersfrequentie ligt  

tussen 6 (vragenlijst klanten) en 7 (SOA-poli). De bezoekersfrequentie kan dus als volgt geschat worden: 

 

6 – 7 bezoeken per klant per jaar 

 

2.2.5  Aantal unieke klanten 

Het aantal unieke klanten per jaar kan nu geschat worden door het aantal klantbezoeken te delen door de  

bezoekersfrequentie (figuur 1, iii). Voor beide variabelen zijn elk twee schattingen gemaakt. Het aantal unieke  

klanten per jaar ligt tussen de deling van de laagste schatting klantbezoeken door de hoogste  

bezoekersfrequentie en deling van de hoogste schatting klantbezoeken door de laagste bezoekersfrequentie: 

 

733.285 / 7 = 104.755 unieke klanten per jaar 

1.150.115 / 6 = 191.686 unieke klanten per jaar 

 

Aantal unieke klanten op basis van Dienst Stadstoezicht 

Het is ook mogelijk om op basis van de tellingen van Dienst Stadstoezicht een schatting te maken van het aantal  

unieke klanten per jaar. Omdat bij deze berekening niet gecorrigeerd hoeft te worden voor de bezettingsgraad,  

wordt deze apart besproken.  

 

Het gemiddeld aantal klanten per raam volgens Dienst Stadstoezicht is 0,44. Voor alle ramen is het aantal  

klanten dan: 

402 x 0,44 = 176,88 klantbezoeken per uur 

 

Het aantal klantbezoeken per dag ligt dan tussen: 

14 x 176,88 = 2476 klantbezoeken per dag 

16 x 176,88 = 2830 klantbezoeken per dag 

 

Per jaar komt dat neer op: 

903.740 – 1.032.950 klantbezoeken per jaar 

 

En door te delen door de bezoekersfrequentie komt het aantal unieke klanten per jaar op: 

903.740 / 7 = 129.106 unieke klanten per jaar 

1.032.950 / 6 = 172.158 unieke klanten per jaar 

 

Het aantal unieke klanten dat jaarlijks een raamprostituee bezoekt in Amsterdam kan dus op de volgende twee  

wijzen geschat worden: 

 

(i) tussen de 104.755 en 191.686 klanten 

(ii) tussen de 129.106 en 172.158 klanten 

 

Het werkelijk aantal unieke klanten zal hoogstwaarschijnlijk liggen tussen het gemiddelde van de twee  

ondergrenzen en het gemiddelde van de twee bovengrenzen: tussen de 116.931 en 181.922 unieke klanten per  

jaar, afgerond wordt dit: 

 
117.000 - 182.000 unieke klanten per jaar 

De meest waarschijnlijke puntschatting van het aantal klanten wordt dan: 150.000 unieke klanten per jaar. 
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2.3  Omvangschatting klanten escortbureaus 

 

Volgens het laatste overzicht van vergunningen (maart 2014), heeft de gemeente aan 16 escortbedrijven een 

vergunning afgegeven. Deze zijn voor het onderzoek allemaal benaderd. Vier vergunningen bleken verstrekt te  

zijn aan bedrijven die tevens een vergunning hadden voor een club. Met twee van deze escortvergunningen werd  

in de praktijk niet tot nauwelijks iets gedaan. Van de 14 escortbedrijven die wel actief zijn, kon van 8 bedrijven  

informatie over het aantal klanten per week verkregen worden. Voor de overige 6 bedrijven is voor het aantal  

klanten een aanname gemaakt op basis van de verkregen informatie. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen  

reguliere en “high class” escortbedrijven, omdat groot verschil bleek te bestaan in het aantal klanten tussen deze  

twee soorten. High class escort kenmerkt zich door een strengere selectie van escort-prostituees. Bovendien  

liggen de tarieven hoger en werken bij een high class bureau meer prostituees. Het gemiddeld aantal klanten per  

week bij een high class escort is 17,5. Dit aantal is gehanteerd bij twee bureaus. De reguliere escortbureaus  

hebben ieder gemiddeld 2,5 – 5 klanten per week, met één uitzondering van 14,5 klanten per week. De  

escortsector kenmerkt zich door het hoge aantal vaste klanten. Slechts drie bureaus konden ons informatie  

geven over het percentage vaste klanten. Twee bureaus gaven aan dat hun klantenbestand voor 80 procent uit  

vaste klanten bestond. Eén bureau was nog niet zo lang open en had ongeveer 20 procent vaste klanten. Voor de  

overige bureaus ontbreekt informatie. Daarom is voor deze bureaus een aanname gemaakt op basis van data uit  

de vragenlijst klanten. In deze vragenlijst is immers gevraagd naar het aantal keer dat iemand gebruik heeft  

gemaakt van een escortbureau. Uit de vragenlijst bleek dat 73% van de klanten van escortbureaus het afgelopen  

jaar minimaal twee keer gebruik heeft gemaakt van de diensten van een escort, met een gemiddelde frequentie  

van 5 keer per jaar.  

 

Met behulp van deze aannames kan een (conservatieve) schatting gemaakt worden van het aantal unieke  

klanten per jaar voor de escortsector: 

 

1.911 unieke klanten per jaar   

 

Het werkelijk aantal unieke klanten per jaar zal waarschijnlijk hoger liggen, omdat het aannemelijk is dat de  

groep vaste klanten in de steekproef hoger zal zijn dan de werkelijke populatie klanten (zie bijlage 1).  

 

Een alternatieve wijze om tot een schatting te komen, is door uit te gaan van de verhouding klanten van de  

verschillende sectoren uit de klantensteekproef. Hieruit blijkt dat 6,4% van de klanten dat een raamprostituee  

heeft bezocht, ook gebruik heeft gemaakt van een escortbureau. Daarnaast heeft 5,8% van de steekproef  

gebruikt gemaakt van een escortbureau (maar niet van raamprostitutie). Er zijn dus bijna evenveel  

(5,8 / 6,4 = 0,91 keer zoveel) klanten die van een escortbureau gebruik hebben gemaakt als klanten die van escort  

en raamprostitutie gebruik hebben gemaakt.  

 

In de vorige paragraaf is het aantal unieke klanten van raamprostitutie geschat tussen 116.931 en 181.922 unieke  

klanten per jaar. Aangenomen kan worden dat hiervan 6,4% ook van een escortbureau gebruik heeft gemaakt.  

Dat zijn tussen de 7.484 en 11.643 klanten per jaar. Daar moet volgens de steekproef 0,91 keer zoveel klanten bij  

opgeteld worden: 

 

14.294 – 22.238 unieke klanten per jaar, afgerond: 

 

14.000 - 22.000 unieke klanten per jaar 
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Deze tweede schatting levert een aanzienlijk hoger getal dan de eerste schattingswijze. Een mogelijke verklaring  

voor dit verschil ligt in het feit dat de eerste schatting is gebaseerd op de gegevens van escortbedrijven die in  

Amsterdam geregistreerd staan. Escortbedrijven die gevestigd zijn buiten Amsterdam, vallen niet onder de  

Amsterdamse vergunningsplicht. Deze bedrijven kunnen wel hun diensten leveren binnen Amsterdam. De 

tweede schatting is gebaseerd op respondenten die in Amsterdam gebruik hebben gemaakt van de diensten van  

een escortbureau. Een groot gedeelte van deze diensten zou dan afkomstig zijn van bedrijven die niet in  

Amsterdam gevestigd zijn. Een tweede verklaring kan zijn dat het voor klanten niet altijd duidelijk is wanneer  

sprake is van een escortbureau. Klanten maken over het algemeen een afspraak via internet of telefoon, waarbij  

de klant in de veronderstelling kan zijn dat er gebruik gemaakt is van een escortbureau terwijl dat in  

werkelijkheid niet het geval is.  

 

2.4  Omvangschatting klanten clubs  

 

Volgens het Programma Prostitutie Amsterdam zijn 13 clubs in 2014 vergunningen afgegeven. Deze zijn allemaal  

benaderd met de vraag hoeveel klanten zij gemiddeld per week hadden. Acht clubs hebben antwoord gegeven,  

één bedrijf bleek inmiddels te koop te staan. Van vier clubs ontbreekt info. Voor deze vier bedrijven is de  

aanname gemaakt dat het opgegeven aantal klanten per week van de acht clubs representatief is. Het totaal  

aantal klanten per week is de optelsom van alle clubs, waarbij het aantal van de vier ontbrekende bedrijven  

geschat is op het gemiddelde van de bedrijven waarvoor wel informatie beschikbaar was: 63 klanten per week. 

 

In totaal komt het geschatte aantal klantbezoeken per week op 693. Jaarlijks zijn dat: 

 

36.036 klantbezoeken per jaar 

 

Clubs hebben vaak vaste klanten. Sommige clubs geven aan hoofdzakelijk vaste klanten te hebben, terwijl  

andere clubs voor het merendeel eenmalige klanten hebben. Gemiddeld genomen bestaat 50% van de klanten  

uit vaste klanten, die gemiddeld een bezoekersfrequentie hebben van vijf keer per jaar. Het aantal unieke  

klanten per jaar kan dan uitgerekend worden door de helft van het aantal klantbezoeken (18.018) te delen door  

de bezoekersfrequentie en dit op te tellen bij de andere helft: (18.018) / 5 + 18.018 = 

 

21.623 unieke klanten per jaar    

 

Een tweede manier om het aantal unieke klanten van clubs te berekenen is door net als in de vorige paragraaf uit  

te gaan van de verhouding klanten van de verschillende sectoren uit de klantensteekproef. Hieruit blijkt dat  

10,8% van de klanten zowel een raamprostituee als een club heeft bezocht. 

 

Daarnaast heeft 8,5% van de steekproef een club bezocht, maar niet een raamprostituee. Er zijn dus bijna  

evenveel (8,5 / 10,8 = 0,79 keer zoveel) klanten die een club hebben bezocht als klanten die zowel een club als een  

raamprostituee hebben bezocht.  

 

In de vorige paragraaf is het aantal unieke klanten van raamprostitutie geschat tussen 116.931 en 181.922 unieke  

klanten per jaar. Aangenomen kan worden dat hiervan 10,8% ook van een club gebruik heeft gemaakt. Dat zijn  

tussen de 12.629 en 19.648 klanten per jaar. Daar moet volgens de steekproef 0,79 keer zoveel klanten bij  

opgeteld worden: 22.720 – 35.351 unieke klanten per jaar. 
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Het aantal unieke klanten van clubs kan dus geschat worden op: 21.623 - 35.170 unieke klanten per jaar, 

afgerond: 

 

22.000 - 35.000 unieke klanten per jaar 

 

2.5  Omvangschatting klanten overige vormen van prostitutie 

 

Hoewel de onvergunde sector buiten de scope van dit onderzoek valt, is in de vragenlijst toch gevraagd aan de  

klanten of en van welke andere vorm van prostitutie zij gebruik hebben gemaakt. Op basis van deze informatie  

kan een schatting gemaakt worden van het aantal klanten binnen de onvergunde sector. Dat wordt, net als in  

paragraaf 2.3, gedaan door uit te gaan van de verhouding klanten van de verschillende sectoren in de steekproef.  

Hieruit blijkt dat 6,2% van de klanten die een raamprostituee hebben bezocht, ook gebruik heeft gemaakt van  

een andere vorm van, oftewel onvergunde, prostitutie. 

 

Daarnaast heeft 6,3% van de steekproef gebruikt gemaakt van onvergunde prostitutie (maar niet van  

raamprostitutie). Er zijn dus bijna evenveel (6,3 / 6,2 = 1,02 keer zoveel ) klanten die van onvergunde prostitutie  

gebruik hebben gemaakt als klanten die van zowel onvergunde als van raamprostitutie gebruik hebben 

gemaakt.  

 

Het aantal unieke klanten van raamprostitutie is hierboven geschat tussen 116.931 en 181.922 unieke klanten per  

jaar. Aangenomen kan worden dat hiervan 6,2% ook van andere, onvergunde vormen van prostitutie gebruik  

heeft gemaakt. Dat zijn tussen de 7.250 en 11.279 klanten per jaar. Daar moet volgens de steekproef 1,02 keer  

zoveel klanten bij opgeteld worden: 

 

14.645 – 22.784 unieke klanten per jaar, afgerond: 

 

15.000 - 23.000 unieke klanten per jaar 

 

Dit is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal klanten van de onvergunde sector, omdat  

de werving van respondenten voornamelijk gericht was op klanten van de vergunde sector. Klanten die  

uitsluitend gebruik maken van onvergunde prostitutie zullen dan ook ondervertegenwoordigd zijn in de  

steekproef. Desondanks heeft 5,1% van de respondenten in de steekproef aangegeven uitsluitend gebruik te  

maken van onvergunde prostitutie (hoofdstuk 3, tabel 3.4).  

 

 

2.6  Samenvatting 

 

Omvangschattingen per sector: 

- Raamprostitutie in Amsterdam: tussen de 116.931 en 181.922 unieke klanten per jaar 

- Escortbureaus in Amsterdam: tussen de 14.294 en 22.238 unieke klanten per jaar 

- Besloten clubs in Amsterdam: tussen de 21.623 en 35.170 unieke klanten per jaar 

 

Voor een omvangschatting van de totale vergunde sector kunnen de ondergrenzen van drie schattingen  

(raamprostitutie, escort en club) bij elkaar opgeteld worden. Deze optelsom kan als ondergrens voor de gehele  

vergunde sector worden beschouwd.  
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Samen met een vergelijkbare optelsom van de bovengrenzen levert de volgende schatting: 152.848 – 239.330  

unieke klanten per jaar, afgerond tussen de 150.000 - 240.000 unieke klanten. De meest waarschijnlijke 

omvangschatting van de totale vergunde sector, uitgedrukt in één cijfer wordt dan:  

  

195.000 unieke klanten per jaar 
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3  Mannen die betalen voor seks 
 

 

Hebben prostitutieklanten bepaalde kenmerken waarin ze zich onderscheiden van andere mannen? Of verschilt  

de prostitutieklant niet van de gemiddelde man? Studies naar klanten hanteren veelal twee verschillende  

perspectieven: het ‘elke man perspectief’ waarin klanten niet verschillen van andere mannen en het ‘bijzondere  

man perspectief’ waarin alleen bepaalde types mannen betalen voor seks (Monto & McRee, 2005). Het ‘elke man  

perspectief’ normaliseert de klant, terwijl het ‘bijzondere man perspectief’ ruimte biedt voor stigmatisering en  

homogenisering van mannen die betalen voor seks. Een grootschalige Amerikaanse studie uit 1998 laat zien dat  

demografische kenmerken zoals etniciteit, sociaaleconomische status en relatiestatus in elk geval niet bepalend  

zijn voor het bezoeken van een prostituee (Sullivan & Simon, 1998). In het ‘bijzondere man’ perspectief wordt  

daarom vaak gezocht naar bepaalde afwijkende psychologische eigenschappen waarin klanten verschillen van  

“normale mannen”.  

 

Het huidige onderzoek focust niet op de mogelijke verschillen tussen ‘de klant’ en de ‘gemiddelde man’, maar  

gaat uit van een dynamische en heterogene groep mannen die voortdurend van samenstelling of omvang kan  

veranderen (Sanders, 2008; Flight e.a., 2009). Redenen om prostituees te bezoeken, veranderen mee met de  

verschillende levensfasen van mannen. Zowel push- als pullfactoren spelen een rol bij de keuze voor betaalde  

seks. Pushfactoren komen voort uit een behoefte aan intimiteit, een gebrek aan een (bevredigende) seksuele  

relatie of uit problemen rondom daten. Maar ook een nieuwe levensfase kan een pushfactor vormen, 

bijvoorbeeld wanneer na scheiding of het overlijden van de partner ruimte en behoefte ontstaat om te  

experimenteren op seksueel gebied. Pullfactoren worden actief ingezet vanuit de seksindustrie om mannen  

richting de prostitutie te trekken; het aanbod van aantrekkelijke vrouwen, gelegenheid tot ontspanning, de  

mogelijkheid om even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Door middel van de etalageramen op de Wallen,  

websites en advertenties wordt mannen voorgespiegeld dat de seksindustrie, hetzij chique of juist groezelig, kan  

voldoen aan hun behoeften (Sanders, 2008).  

 

Voor het huidige onderzoek zijn klanten bevraagd over de manier waarop zij hun prostitutiebezoek inrichten. Elf  

raam-, club- en escortklanten hebben in interviews verteld over hun prostitutiebezoek, hun beweegredenen en  

over hun zelfbeeld als klant. De uitkomsten van deze interviews worden beschreven in paragraaf 3.1 t/m 3.4.  

Daarnaast hebben in totaal 986 klanten een online vragenlijst ingevuld. In paragraaf 3.5 worden de uitkomsten  

van deze vragenlijst gepresenteerd.  

 

3.1  Frequentie en favoriete vorm van prostitutie 

 
Alle geïnterviewde klanten hebben van hun prostitutiebezoek een gewoonte gemaakt. Ze bezoeken sinds jaren  

met regelmaat een prostituee en zijn behoorlijk honkvast ten aanzien van de prostitutiesector en locatie. De  

Nederlandse raamklanten met voldoende budget en vrijheid ten aanzien van hun werktijden gaan het vaakst; 

twee keer per week. De raamklanten die het financieel niet breed hebben en de clubklanten bezoeken ongeveer  

één keer per 4- 6 weken een prostituee. Dit geldt zowel voor de Nederlanders als voor de expats. De  

buitenlandse toeristen die een paar keer per jaar specifiek naar Amsterdam reizen voor “The Red Light District” 

leggen relatief veel bezoekjes af tijdens hun korte verblijf in Nederland. Gedurende hun verblijf van 4/5 dagen  

bezoeken ze minstens één keer per twee dagen een prostituee, maar er zijn ook dagen dat ze twee  

prostituees bezoeken; één overdag en één ’s avonds.   
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De frequentie waarmee klanten prostituees bezoeken is niet alleen afhankelijk van hun financiën, maar ook van  

hun relaties, levensfase, wisselende behoefte aan betaalde seks en de ontwikkelingen binnen de Amsterdamse  

prostitutiesector. Van de klanten die een vaste relatie hebben/hadden, geven de meesten aan dat de start van  

een relatie een periode inluidt waarin ze minder of geen prostituees bezoeken. Alle klanten beschrijven periodes  

in hun leven waarin ze meer of minder gebruik maakten van betaalde seks. Zo hadden veel klanten een  

“aanloopfase” waarin ze sporadisch prostituees bezochten voordat ze regelmatige klanten werden. Een enkeling  

geeft aan dat hij juist aan het minderen is, vanwege een relatie of vanwege verminderde aantrekkingskracht van  

de prostitutiesector.  

 

Ik denk dat het in bepaalde momenten in je leven bepaalde behoeftes vervult. Ik was al een keer geweest  

voordat ik hier kwam wonen, ik was nieuwsgierig, ik was toen 18, dat was mijn eerste ervaring, dat meisje  

stond ook op straat. Het was nog groezeliger in die tijd. Dat was niet zo heel indrukwekkend, daarna ben ik  

in de 2 jaar tijd dat ik hier al woonde, ook niet meer geweest. Op een gegeven moment ben ik toch weer eens  

gegaan, het was de nieuwsgierigheid, gewoon zien hoe het is. Toen ben ik blijven komen, als ik een relatie had,  

ging ik ook na een tijdje wel. Er zijn ook redenen die met de Wallen zelf te maken hebben, dat ik het niet meer zo  

leuk vind om daar te komen als 10 jaar geleden. Het is heel erg opgeknapt, het is heel erg een toeristenkermis.  

(Raamklant, Nederlander) 

 

Ik woon in Engeland en ik kom 4-5 keer per jaar naar Amsterdam voor de meisjes. In de jaren ’80 was ik hier  

voor ’t eerst met een groep vrienden om naar de meisjes te kijken, typisch iets wat je doet in je jonge jaren. Een  

paar jaar later ben ik teruggekomen. Ik kom hier voor de meisjes, maar ga bijvoorbeeld ook naar het strand hier.  

Maar als de meisjes er niet waren, zou ik nooit terug komen. (Raamklant, sekstoerist) 

 

De meeste klanten hebben ervaring met verschillende vormen van prostitutie. Afgezien van de jongste klant,  

hebben alle klanten hun favoriete vorm van prostitutie gevonden. Hun voorkeuren voor raam, club of escort  

zijn gestoeld op overwegingen rondom anonimiteit, de sfeer, het selectieproces en het aanbod. Prijs speelt  

in mindere mate een rol. Klanten beschrijven de raambordelen als laagdrempelig, ‘you see what you get’.  

Raambordelen bieden immers de mogelijkheid voor een uitgebreid selectieproces in de vorm van kijken,  

langslopen, nog eens terugkomen of een vrijblijvend praatje.   

 

Twee keer ben ik in een club geweest, dat vond ik niks. Je kan die dames niet zien, je gaat zitten en er  

komen er vijf langs, die stellen zich voor. ‘Wie wil je hebben?’ Ja sorry, dat weet ik niet, ik wil ze nog een keer  

zien. En dat kan dan niet. Het voordeel van raam is dat je iemand kan zien, je kan iemand gadeslaan, je kan ook  

echt een praatje maken, kijken hoe ze reageert. Als iemand een beetje afhoudend is, of ze wil mij niet of er  

deugt iets niet, laat maar zitten dan. (Raamklant, Nederlander) 

 

De Wallen zijn geliefd vanwege de gezellige, drukke sfeer en het ruime aanbod van aantrekkelijke, jonge  

vrouwen. Veel raamklanten zijn van mening dat prostituees in het minder toeristische Singelgebied en de Pijp  

betere service bieden. Klanten wiens partner niet op de hoogte is van hun prostitutiebezoek kiezen juist voor  

clubs vanwege de discretie en de gemoedelijke sfeer. De geïnterviewde escortklant geeft aan dat escort de  

gelegenheid biedt om een date na te bootsen; ruimte en tijd voor een gesprek, de mogelijkheid om de seks  

geleidelijk aan te laten “ontstaan”, zonder de voelbare aanwezigheid van de seksindustrie.  
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3.2  Beweegredenen 

 

De meeste klanten geven aan dat seksuele nieuwsgierigheid indertijd de belangrijkste reden was om voor de  

eerste keer een prostituee te bezoeken. Naarmate de nieuwsgierigheid afneemt, spelen andere redenen een rol  

om klant te blijven. Alle klanten zijn op zoek naar spanning, maar zoeken die spanning vanuit verschillende  

omstandigheden en levensfasen: 

 

1. Betaalde seks als enige mogelijkheid om met een vrouw te zijn 

 

Veel van de geïnterviewde expats en sekstoeristen tussen 30-40 jaar hebben vrijwel nooit een relatie gehad met  

een vrouw; dit komt vaak door een combinatie van hun eigen sociale ongemakkelijkheid in het datingproces,  

hun hoge eisen ten aanzien van het uiterlijk van een sekspartner en hun onwil om moeite te doen  

voor een relatie.  

 

Ik ben een man, ik geniet van seks met vrouwen. Om heel eerlijk te zijn; ik heb nog nooit een vriendin gehad en  

dat heb ik geaccepteerd. Ik ben inmiddels gewend aan deze lifestyle, om het op een andere manier te doen, zou  

me meer moeite kosten dan het waard is. (Raamklant, expat) 

 

Mijn bezoekjes aan Amsterdam zijn mijn enige ervaring met vrouwen. Die bezoekjes zijn heel belangrijk  

voor me, want het is mijn enige kans om met een vrouw te zijn. Ik hou van prachtige vrouwen tussen 19-30, ook  

nu ik zelf richting 50 ga. Er zijn wel eens vrouwen die mij leuk vinden, maar ik vind Engelse vrouwen van  

middelbare leeftijd niet aantrekkelijk. Ik vind uiterlijk altijd heel belangrijk, misschien is dat oppervlakkig van  

mij. Ik ben nooit goed geweest in het regelen van vrouwen tijdens het uitgaan, ik vind het altijd moeilijk om met  

vrouwen te praten. (Raamklant, sekstoerist) 

 

2.   Betaalde seks als vervanging van een uitgeblust seksleven binnen een lange relatie 

 

Nederlandse klanten tussen 40-50 jaar in een vaste relatie geven aan dat zij gelukkig zijn met hun vaste partner.  

Het gezamenlijke seksleven is in de loop der jaren echter op een laag pitje komen te staan. Al eerder in hun leven  

hebben ze sporadisch prostituees bezocht, maar pas sinds het uitblijven van seks binnen de relatie, hebben ze  

van prostitutiebezoek een gewoonte gemaakt om aan hun behoeften te voldoen. 

 

3.   Op oudere leeftijd/na einde lange relatie behoefte aan seks en gezelschap 

 

Nederlandse klanten ouder dan 50 jaar met één of meerdere lange relaties achter de rug, zoeken zowel seks  

als gezelschap bij prostituees. ‘Toen ik pas gescheiden was, dacht ik wel, zou ik ooit nog een vrouw meemaken?’.   

Deze klanten zorgen ervoor dat ze tijdens hun contact met prostituees voldoende tijd hebben voor zowel seks als  

een gesprek. De één voelt zich aangetrokken tot jonge vrouwen, terwijl de ander zich beter thuis voelt bij wat  

oudere prostituees. 

 

4.  De spanning van het zoeken en kiezen 

 

Twee Nederlandse klanten geven aan dat zij het selectieproces voorafgaand aan een prostitutiebezoek  

spannender vinden dan het sekscontact zelf. Het afstruinen van het Internet, het bellen naar clubs of het  

rondlopen op de Wallen zorgt voor spanning, terwijl ze terugblikken op de daadwerkelijke bezoekjes als  

teleurstellend of nietszeggend.  
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De één noemt het de ‘zoektocht naar het perfecte bordeel’, bij de ander ligt de nadruk op het ‘kunnen kiezen’: 

 

Wat waren nou echt hele goede ervaringen, in zoverre het goed kan zijn, dat waren er misschien maar 10 [van  

de 200]. Maar het ritueel ervoor heb ik altijd veel interessanter gevonden, het rondlopen, het kijken, het feit dat  

je kan uitzoeken. (Raamklant, Nederlander) 

 

Beiden omschrijven periodes in hun leven waarin ze bewust ‘minderden’, maar geven aan uiteindelijk niet te  

kunnen stoppen met het prostitutiebezoek.  

 

5.   Ontsnappen aan de sleur van het dagelijkse leven  

 

Eén sekstoerist geeft aan dat hij graag naar Amsterdam komt om zichzelf te verliezen in een paar dagen drank,  

drugs en (betaalde) seks. De sleur van zijn werk en zijn persoonlijke omstandigheden in Engeland wegen hem  

zwaar op de schouders. In Amsterdam kan hij zichzelf weer opladen voor de komende maanden. Tijdens eerdere  

bezoeken aan Amsterdam heeft hij ook wel eens een vrouw ontmoet met wie hij onbetaalde seks had; dan liet hij  

het prostitutiebezoek achterwege.  

 

Het is gewoon het totaalplaatje; ik heb vrienden hier, ik blow best veel, dus dat speelt ook een grote rol om naar  

Amsterdam te komen. En de meisjes horen daar gewoon bij. Ik drink, word high, soms gebruik ik wat cocaïne. Ik  

hou gewoon echt van feesten en prostituees bezoeken hoort daar bij voor mij. Het is een rush. (Raamklant,  

sekstoerist) 

 

De keuze voor betaalde seks wordt veelal bepaald door pushfactoren. Pullfactoren hebben voornamelijk invloed  

op de keuze voor Amsterdam als locatie voor hun raam- of clubbezoeken. Klanten hebben vaak ook ervaring in  

andere steden of landen, maar geven de voorkeur aan Amsterdam vanwege de open uitstraling van de  

raambordelen, het ruime en zichtbare aanbod van aantrekkelijke jonge vrouwen, de laagdrempeligheid en het  

gemak om een bordeel binnen te lopen, de gemakkelijke locatie van (raam)bordelen vlakbij woon/werkplek en  

de gezellige sfeer van de Amsterdamse binnenstad.  

 

3.3  Verhouding tot prostituees 

 

Alle geïnterviewde klanten beschrijven het belang van ‘het hebben van een klik’ met een prostituee. Die klik kan  

ontstaan uit oogcontact, een gesprek, vertrouwdheid of een intuïtief gevoel. Soms omschrijven klanten een klik 

als ‘wederzijds respect’, ‘gelijkwaardigheid’ of ‘vertrouwen’. Door het hebben van een klik lijkt het  

prostitutiebezoek enigszins op een onbetaald sekscontact. Een klik geeft klanten het gevoel dat een prostituee  

hen aardig vindt, dat ze het prettig vindt om seks met hen te hebben of in elk geval dat ze plezier heeft in haar  

werk. Ook voelen klanten zich beter op hun gemak, waardoor de seks vaak prettiger verloopt. 

 

Het is ook belangrijk om mezelf te kunnen zijn, ik wil iemand eerst een klein beetje leren kennen, mezelf leren  

kennen. Je wil altijd een soort klik voelen, daar zoek je naar. Dat is natuurlijk een beetje irrationeel, want dat  

gegeven van betalen en klik, dat zijn eigenlijk twee dingen die ver uit elkaar liggen. Maar toch zoek je daarnaar  

en die klik die heb je dan in een gesprek. (Escortklant, Nederlander) 

 

Afgezien van dit breed gedragen belang van een klik, verhouden de geïnterviewde klanten zich op verschillende 

manieren tot de prostituees die zij bezoeken. Zo vertellen klanten over wel of niet een vaste klant zijn, over  

emoties en sociale aspecten die een rol spelen: 

 



GGD Amsterdam 

 

 

 

 

 

 
37 

Alle geïnterviewde klanten zijn regelmatige klanten; ze betalen met enige regelmaat een prostituee voor seks  

en/of massages. Ongeveer de helft van de geïnterviewde klanten is vaste klant bij één of een paar prostituees.  

Deze vaste klanten hechten belang aan (seksuele) vertrouwdheid en zekerheid van dienstverlening. Sommigen  

bezoeken uitsluitend één of twee ‘vaste meisjes’, anderen leggen daarnaast nog eenmalige bezoekjes af bij  

andere prostituees. 

 

Ik ga niet aldoor naar verschillende meisjes. Ik heb er een paar en ik kom telkens terug bij hen. Voor mij is het  

prettiger, je bouwt toch een soort relatie op en de sessies worden steeds beter met de tijd. Ze vertrouwen je, je  

bent allebei meer ontspannen. Het is gewoon fijner dan telkens een nieuw iemand uitkiezen. Sommige meisjes  

ken ik al jaren. Soms stapt iemand uit het vak en dan ontmoet je weer een nieuw meisje. (Raamklant, expat) 

 

Het merendeel van de vaste klanten geeft aan dat hun eigen emoties en behoefte aan sociale contacten een rol  

spelen tijdens het prostitutiebezoek. In hun gesprekken met prostituees kunnen ze hun eigen verhaal kwijt of  

moedigen ze prostituees juist aan om veel over zichzelf te delen. Ze voelen zich vaak bijzonder als een prostituee  

ze iets persoonlijks vertelt. Een paar van de vaste klanten zijn wel eens verliefd geworden op een prostituee, wat  

in een enkel geval tot een relatie leidde.  

 

De andere helft van de geïnterviewde klanten bezoekt telkens verschillende prostituees. Deze klanten vinden  

het opwindend om seks te hebben met een onbekende, willen niet dat hun prostitutiebezoek enige gelijkenis  

met een relatie vertoont of kunnen zich wegens het hoge verloop van prostituees niet binden als klant.  

 

Ik ben wel eens twee of drie keer teruggekomen bij dezelfde, maar daarna kom ik niet meer, dan is de  

aantrekkingskracht weg. Een nieuw gezicht is wel belangrijk. Als ik het wel prettig heb gehad met iemand, en ik 

zie niets anders, dan kom ik nog wel eens een 2e keer of een 3e keer. Maar ja, dan ga je herhalen wat je al een  

keer hebt gedaan. Ik heb ook wel gemerkt dat je van alles wat wil proberen. Dan weer eens iemand uit Afrika,  

dan iemand uit Azië. (Raamklant, Nederlander) 

 

De meeste klanten met wisselende betaalde sekscontacten hanteren duidelijke grenzen in wat wel of niet  

bespreekbaar is tijdens een prostitutiebezoek. Ze vinden een kort informeel gesprekje zeer gewenst, maar  

vinden het ongepast om vragen over werk of privéleven aan een prostituee te stellen. Vaak bespreken ze  

prostitutiebezoek in termen als ‘transactie’ of ‘ruilhandel’, waarbij ze niet op zoek zijn naar persoonlijk contact  

met hun dienstverleners. Ze voelen een zekere afstand tot prostituees en willen niet uit hun rol als klant vallen.  

Bovendien hebben ze de indruk dat prostituees niet verlegen zitten om praatjes met klanten.  

 

Bij mij is het wel echt een financiële ruilhandel, je betaalt en je krijgt er iets voor terug. Ik heb daar nooit hoge  

verwachtingen van. Ik voel altijd een soort afstand tussen de klant en de prostituee, bepaalde intieme dingen  

doe je niet, bepaalde dingen doe je wel. Ik heb daar nooit hoge verwachtingen van, dat het meer zou zijn dan  

dat. Ik snap ook niet dat klanten soms verliefd worden op een prostituee. (Raamklant, Nederlander) 

 

3.4  Taboe en openheid 

 
Vrijwel alle geïnterviewde klanten houden hun prostitutiebezoek grotendeels geheim voor hun sociale  

omgeving. Soms is één beste vriend op de hoogte of hebben klanten terloops bij vrienden ter sprake gebracht  

dat ze wel eens een prostituee bezocht hebben. Slechts een enkeling is open over het feit dat hij regelmatig  

prostituees bezoekt. Logischerwijs zijn klanten in een vaste relatie het meest gesloten over hun  

prostitutiebezoek.  
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Maar ook andere klanten willen liever niet dat vrienden, kennissen, familieleden of collega’s weten dat ze  

regelmatige klanten zijn. Het ‘klant zijn’ wordt door de meeste klanten als taboe bestempeld. Ze voelen dat hun  

omgeving op ze neer zou kijken als hun geheim bekend zou worden. De omgeving zou ze veroordelen en 

bestempelen als minder geslaagde mannen omdat ze betalen voor seks. Afgezien van wat hun omgeving van ze  

zou denken, worstelen sommigen klanten ook zelf met heersende stereotypes over ‘hoerenlopers’.  

 

Mensen hebben daar bepaalde ideeën over, die wijken gewoon af van mijn ideeën. Ik heb niet genoeg vrienden  

in mijn omgeving die dat stukje van mij kunnen begrijpen of zich kunnen inleven in zo’n situatie. En de  

anonimiteit is heel belangrijk. Nou zou ik er geen probleem mee hebben als bepaalde vrienden het weten,  

hoewel je daar ook voorzichtig mee moet zijn. Vergeleken met de gemiddelde Nederlander heb ik een supergoed  

huwelijk en dat is me gewoon heel veel waard. (Clubklant, Nederlander) 

 

Het is een soort discrepantie van hoe je jezelf ziet als persoon en het klant zijn. Alle andere activiteiten in je  

leven, daarvan denk je, dit ben ik. En dat klant zijn, dat hangt er eigenlijk maar achteraan en je doet eigenlijk  

alsof je dat niet bent. Zo’n gebied waarvan je niemand vertelt dat je het doet, ook in relaties komt het niet ter  

sprake. Je kan je er niet mee identificeren, het past ook niet in je zelfbeeld. Je bent iemand die het eigenlijk niet  

zou hoeven doen, iemand bij wie het niet past, en op de een of andere manier doe je het toch en dat is dan raar.  

(Raamklant, Nederlander) 

 

Ongeveer de helft van de klanten is actief lid van online klantenfora Hookers.nl of Ignatzmice.com en plaatst  

wel eens een recensie of draagt bij aan een discussie. De leden gebruiken de fora om op anonieme wijze toch iets  

over hun prostitutiebezoek met anderen te delen. De leden beschrijven zichzelf soms als onderdeel van een  

online community van klanten. Een enkeling ontmoet andere leden ook offline, om bijvoorbeeld bij te praten 

tijdens een wandeling over de Wallen. De andere helft van de geïnterviewde klanten is geen lid; zij lezen alleen  

en dragen zelf niet actief bij aan de fora.   

 

De Hookers mannen zijn toch de mannen die wat serieuzer zijn, de mannen die het niet interesseert gaan niet  

ook nog eens een verhaaltje op Hookers schrijven. Er zullen vast ook wel rare types tussen zitten. Maar het is  

toch een selectie van mensen die iets met hun verhaal willen doen. Ze schrijven eigenlijk voor zichzelf om te  

laten zien wat ze gedaan hebben. Maar iemand die het puur voor de seks doet die neemt niet de moeite om er  

daarna ook nog eens wat over te schrijven. Het zijn vaak mensen die het wat langer doen en hun ervaringen  

willen delen. (Raamklant, Nederlander) 

 

3.5  Uitkomsten online vragenlijst 

 

In deze paragraaf worden de demografische gegevens en de kenmerken van het prostitutiebezoek van 986  

klanten beschreven. Klanten konden de online vragenlijst invullen als ze in het afgelopen jaar een prostituee in  

Amsterdam bezocht hadden. De percentages tellen niet altijd op tot honderd procent. Dit komt door afronding,  

de antwoordoptie “anders, namelijk” of doordat meerdere antwoordopties gekozen konden worden. 

 

3.5.1 (Socio-)demografische gegevens 

Respondenten zijn gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Minder dan een derde is 

inwoner van Amsterdam (tabel 3.1). 

 

Relatiestatus is op twee manieren uitgevraagd: wel/geen relatie tijdens het prostitutiebezoek in het afgelopen  

jaar en burgerlijke staat ten tijde van het invullen van de vragenlijst (tabel 3.2). Van de respondenten had 52,4 %  

geen relatie tijdens hun prostitutiebezoek in het afgelopen jaar, 41,5 % had wel een relatie.  
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Ruim een derde van de respondenten is ten tijde van het invullen van de vragenlijst samenwonend, getrouwd of  

in een geregistreerd partnerschap. De alleenstaande mannen vormen de grootste groep. Iets minder dan de helft 

van de respondenten woont dan ook alleen. De andere mannen voeren een huishouden met partner, kinderen of 

andere huisgenoten (tabel 3.2). Het grootste gedeelte van de respondenten is hoogopgeleid, heeft betaald werk  

en heeft geen/weinig moeite om van het gezamenlijke inkomen van het huishouden rond te komen (tabel 3.3). In  

eerste instantie lijkt het erop dat dit type klant oververtegenwoordigd is in de steekproef. Toezichthouders  

vanuit Dienst Stadstoezicht geven echter aan dat deze uitkomsten overeenkomen met het beeld wat zij hebben 

van met name de doordeweekse klanten op de Wallen.  

 

Tabel 3.1  Leeftijd en woonplaats respondenten 

Leeftijd en woonplaats 

  

Leeftijd % 

jonger dan 18 0,4 

18 - 24 8,8 

25 - 34 22,3 

35 - 44 25,3 

45 - 54 21,7 

55 jaar of ouder 17,9 

Geen antwoord 3,7 

  

Woonachtig  % 

In Amsterdam 28,1 

Buiten Amsterdam, in Nederland  51,5 

Buiten Nederland 14,3 

Geen antwoord 6,1 

 
Tabel 3.2  Relatie en huishoudsamenstelling respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatie en huishoudsamenstelling 

   

In relatie tijdens prostitutiebezoek % 

Ja 41,5 

Nee  52,4 

Geen antwoord 6,2 

  

Burgerlijke staat % 

Gehuwd / geregistreerd partnerschap 22,6 

Samenwonend 11,3 

Alleenstaand, gescheiden 14,2 

Weduwnaar 3,6 

Alleenstaand, nooit gehuwd geweest 40,7 

Geen antwoord 7,6 

  

Huishoudsamenstelling % 

1 persoonshuishouden 46,6 

2 persoonshuishouden 25,9 

3 of meer persoonshuishouden 27,5 
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 Tabel 3.3  Sociaaleconomische kenmerken respondenten 

Sociaaleconomische kenmerken 

  

Opleiding
9
 % 

Laag 3,6 

Midden 31,7 

Hoog 60,1 

Geen antwoord 4,6 

  

Werk/ studie % 

Betaald werk 75,5 

Geen betaald werk  3,1 

Met pensioen 6,0 

Student 7,8 

Geen antwoord  7,6 

  

Inkomen % 

Geen enkele moeite om rond te komen van inkomen 52,9 

Geen moeite om rond te komen van inkomen, maar moet wel  

opletten met uitgaven  32,6 

Moeite om rond te komen van inkomen 10,5 

Geen antwoord 4,0 

 

 

3.5.2 Prostitutiebezoek  

Respondenten hebben vragen beantwoord over de vorm en aanvang van hun prostitutiebezoek in Amsterdam in  

de afgelopen 12 maanden. Ruim één op de vijf respondenten maakt van meer dan één vorm van prostitutie  

gebruik, waarbij de combinatie raam en club het meest voorkwam. Bijna zestig procent (57,9%) van de  

respondenten maakt langer dan 10 jaar gebruik van de diensten van een prostituee (tabel 3.4). 

 

Het merendeel van de respondenten bezoekt raambordelen. Het meest bezochte raamgebied was de Wallen,  

gevolgd door het Singelgebied en Zuid (zie bijlage 5, tabel 1). Naast vergunde vormen van prostitutie, geeft  

12,5% van de respondenten aan (ook) onvergunde vormen van prostitutie te bezoeken. De meest genoemde  

onvergunde vorm is thuisontvangst, maar ook massagesalons, de straat en het tankstation zijn plekken  

waar respondenten prostituees ontmoeten (zie bijlage 5, tabel 2).  

 

Respondenten geven aan raambordelen en onvergunde vormen van prostitutie het vaakst te bezoeken:  

gemiddeld één keer per twee maanden (tabel 3.5). Een bezoekersfrequentie van meer dan één keer per maand  

komt het meest voor bij raamprostitutie (25,5% bijlage 5, tabel 3). Ruim zestig procent van de ondervraagden  

bezocht ook buiten Amsterdam een prostituee (bijlage 5, tabel 4).     

 

 

 

 

Tabel 3.4  Vorm en aanvang prostitutiebezoek 

                                                   
 
9
 Laag: geen of lager (beroeps)onderwijs, Midden: middelbaar of hoger voortgezet onderwijs, Hoog: hoger beroeps of wetenschappelijk onderwijs  
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Vorm    

     

   uitsluitend  

Vorm prostitutie % n % n 

Raambordeel 82,0 809 63,2 623 

Club 19,4 191 6,1 60 

Escort 12,2 120 4,3 42 

Anders, namelijk 12,5 123 5,1 50 

totaal   78,7 775 

     

Meerdere vormen prostitutie   % n 

Twee vormen   17,3 170 

Drie vormen   3,6 36 

Vier vormen   0,5 5 

totaal   21,4 211 

     

Sinds wanneer   % n 

1 jaar of korter   10,1 96 

2 t/m 5 jaar   17,8 169 

6 t/m 10 jaar   14,3 136 

11 t/m 20 jaar   25,9 246 

20 jaar of langer   32,0 304 

 

Tabel 3.5  Frequentie prostitutiebezoek 

Frequentie  

   

Frequentie afgelopen 12 maanden 

Mediaan aantal 

keer* 

Range** 

Raambordeel 6 3 - 15 

Club 5 3 - 12 

Escort 5 3 - 12 

Andere vorm van prostitutie 6 3 - 15 

   

* Waarde waar de helft van de antwoorden boven/onder ligt. Berekend voor de groep klanten met een frequentie van minimaal twee 

** Interkwartielrange, waarbij 25% van de antwoorden onder de laagste waarde ligt en 75% van de antwoorden t/m de hoogste waarde ligt 

 

De respondenten geven aan vaker prostituees doordeweeks te bezoeken dan in het weekend. Respondenten  

hebben doordeweeks een lichte voorkeur voor overdag, terwijl in het weekend de avond een geliefder tijdstip is.  

Het merendeel van de respondenten gebruikt nooit alcohol of drugs tijdens hun prostitutiebezoek, 11,7% is  

regelmatig (meestal of altijd) onder invloed van middelen tijdens hun bezoek (tabel 3.6).  

 

Denkend aan prostitutieklanten in Amsterdam, dringt het beeld van groepen beschonken toeristen die over de  

Wallen lopen, zich gemakkelijk op. Het is mogelijk dat dit type klant ondervertegenwoordigd is in het huidige  

onderzoek, waaraan meer doordeweekse, nuchtere klanten hebben deelgenomen. Uit het onderzoek van de 

DSP-groep blijkt echter dat het grootste deel van de voorbijgangers op de Wallen geen (potentiële) klant is. Op 

drukke tijdstippen is de verhouding tussen klanten en kijkers 1 op 200 (Flight & Hulshof, 2009). De groepen 

toeristen die de Wallen veelal in het weekend bezoeken, leveren dus voornamelijk kijkers, geen klanten.  
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Tabel 3.6  Tijdstip en drugs/alcohol 

Tijdstip bezoek en middelengebruik   

    

Tijdstip bezoek   % 

Doordeweeks voor 19u   52,1 

Doordeweeks na 19u   45,0 

Weekend voor 19u   22,3 

Weekend na 19u   33,4 

    

Drugs en/of alcohol tijdens bezoek   % 

nooit   58,3 

zelden   16,2 

soms   13,8 

meestal   7,3 

altijd   4,4 

 

 

Tabel 3.7  Betaald bedrag, duur en diensten 

Betaald bedrag, duur van het bezoek en ontvangen diensten   

 Range*   

 25% 50% (Mediaan) 75% 

Betaald bedrag per bezoek € €  € 

Raambordeel 50,00 50,00 80,00 

Club 95,00 110,00 150,00 

Escort 126,25 150,00 287,50 

    

    

 
5-30 minuten 30-60 minuten 

1-2 

 uur 

Duur van het bezoek % % % 

Raambordeel 70,2 23,3 4,5 

Club 9,5 40,5 44,2 

Escort 6,0 39,3 41,9 

    

    

 Raam Club Escort 

Diensten** % % % 

Massage 20,0 53,4 40,8 

Pijpen 89,4 88,5 89,2 

Zoenen/likken 29,8 52,4 60,0 

Neuken 89,5 91,1 84,2 

Anaal 17,7 20,4 40,0 

Wil niet zeggen 1,2 1,6 3,3 

Anders 5,4 4,2 3,3 

    

* Interkwartielrange, waarbij 25% van de antwoorden onder de laagste waarde ligt en 75% van de antwoorden t/m de hoogste waarde ligt 

** Meerdere antwoorden waren mogelijk 

In de vragenlijst konden klanten aangeven hoeveel ze doorgaans betalen en wat ze voor dat bedrag ontvangen,  
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qua tijd en diensten (tabel 3.7). De bezoekduur bij raamprostitutie is het kortst, zeven op de tien bezoeken duren  

minder dan een half uur. Vrijwel alle club- en escortbezoeken duren langer dan een half uur. Omdat de  

bezoekduur van club en escort langer is, ligt de prijs per bezoek daar ook hoger. Wanneer de prijs gecorrigeerd  

wordt voor het verschil in bezoekduur, blijft het tarief voor club en escort hoger liggen (bijlage 5, tabel 5).  

Respondenten geven aan het vaakst te betalen voor pijpen en/of neuken. Dit geldt voor zowel raam-, club- als  

escortbezoek. Escortklanten geven vaker aan te betalen voor zoenen/likken en anale seks. Van de escortklanten  

die betalen voor anale seks, gaat het in een kwart van de gevallen om seks met een mannelijke en/of transgender  

escort. In alle sectoren wordt betaald voor diensten met, maar ook zonder condoom. Bij de escort komt het  

betalen voor diensten zonder condoom het vaakst voor, bij raamprostitutie het minst vaak. Het gaat dan vooral  

om pijpen zonder condoom. 

 

Tabel 3.8  Kenmerken bezochte prostituees 

Bezochte prostituees 

  

Geslacht  % 

Vrouwelijke prostituee 96,8 

Mannelijke prostitué 2,3 

Transgender prostitué 9,8 

  

Dezelfde/ wisselend % 

Altijd dezelfde prostituee 10,7 

Soms dezelfde, soms wisselende prostituees 57,6 

Telkens wisselende prostituees 31,0 

Weet ik niet / wil niet zeggen 0,7 

  

Aantal prostituees afgelopen 12 maanden Gem. aantal* 

Raamprostituees 5 

Clubprostituees 5 

Escortprostituees 6 

* Mediaan 

 

Bijna alle respondenten bezochten vrouwelijke prostituees in het afgelopen jaar. Van de respondenten bezocht  

12,1% (ook) transgender en/of mannelijke prostitués. Ruim twee derde van de respondenten komt wel eens  

terug bij dezelfde prostituee. Dit gebeurt het vaakst bij raamprostituees. Een derde van de respondenten 

bezoekt telkens verschillende prostituees (tabel 3.8).  

 

3.6  Samenvatting 

 
Amsterdamse prostituees in de vergunde sector hebben een zeer diverse clientèle ten aanzien van leeftijd,  

afkomst, taal, woonplaats, opleiding, relatiestatus en frequentie van prostitutiebezoek. Minder dan een derde  

van de klanten woont in Amsterdam, de rest woont in overige delen van Nederland of in het buitenland. Het 

merendeel van de klanten heeft betaald werk. Ruim de helft van de klanten is alleenstaand, twee op de vijf  

klanten heeft een relatie ten tijde van hun prostitutiebezoek. 

 

 

 

De meeste klanten geven aan dat seksuele nieuwsgierigheid de belangrijkste reden was om voor de eerste keer  
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een prostituee te bezoeken. Naarmate de nieuwsgierigheid afneemt, spelen andere redenen een rol om klant te  

blijven:  

- Betaalde seks als enige mogelijkheid om met een vrouw te zijn; 

- Betaalde seks als vervanging van een uitgeblust seksleven binnen een lange relatie; 

- Op oudere leeftijd of na einde lange relatie behoefte aan seks en gezelschap; 

- De spanning van het zoeken en kiezen; 

- Ontsnappen aan de sleur van het dagelijkse leven. 
 

Klanten bezoeken gemiddeld vijf á zes keer per jaar een prostituee. Voor een bezoek aan een raamprostituee  

betalen klanten doorgaans 50 euro, voor club- en escortbezoekjes wordt respectievelijk 110 en 150 euro betaald.  

De frequentie waarmee klanten prostituees bezoeken is niet alleen afhankelijk van hun financiën, maar ook van  

hun relaties, levensfase, wisselende behoefte aan betaalde seks en de ontwikkelingen binnen de Amsterdamse  

prostitutiesector. 

 

Bijna zestig procent van de respondenten maakt langer dan 10 jaar gebruik van de diensten van prostituees.  

Ruim twee derde van de klanten komt wel eens terug bij dezelfde prostituee. Deze vaste klanten hechten belang  

aan (seksuele) vertrouwdheid en zekerheid van dienstverlening. Eén op de vijf respondenten maakt gebruik van  

meerdere prostitutievormen, bijvoorbeeld raam- en clubprostitutie. Het merendeel van de klanten gebruikt  

nooit alcohol of drugs tijdens hun prostitutiebezoek, terwijl bijna één op de acht klanten regelmatig (meestal of  

altijd) onder invloed van middelen tijdens hun bezoek.  
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4   Houding ten aanzien van misstanden 
 
 
Misstanden zoals uitbuiting en dwang komen voor in de Amsterdamse prostitutiebranche. Het is op dit moment  

onbekend op welke schaal dit soort misstanden voorkomen, maar gemeente, politie, justitie en hulpverleners 

zijn het erover eens dat misstanden bestaan en dat prostituees daaronder lijden. Hoe verhouden de klanten zich  

tot deze misstanden? Willen en kunnen zij een signalerende rol spelen bij de aanpak van misstanden? Uit het  

DSP onderzoek onder klanten van Amsterdamse raamprostituees uit 2009 komt naar voren dat klanten  

nauwelijks in actie komen als ze signalen van misstanden waarnemen. In het huidige onderzoek zijn klanten  

opnieuw bevraagd over hun eigen rol bij het bestrijden van misstanden in de prostitutiebranche.  

 

In dit hoofdstuk komt aan bod hoe klanten over misstanden denken, in hoeverre zij zich verantwoordelijk voelen  

en of zij een signalerende rol kunnen spelen. In paragraaf 4.1 t/m 4.3 worden de uitkomsten van de interviews  

beschreven, in paragraaf 4.4 de resultaten van de online vragenlijst. 

4.1  Hoe denken klanten over misstanden in de prostitutie? 

 
Tijdens de interviews is het onderwerp ‘misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche’ uitgebreid  

besproken. Vrijwel alle geïnterviewde klanten zijn bekend met het onderwerp via nieuws en media, discussies  

op de online klantenfora en via berichtgeving van de gemeente Amsterdam. Ten tijde van het onderzoek waren  

bijvoorbeeld verschillende topics over misstanden actief op Hookers.nl, zoals ‘hoe herken je als klant gedwongen  

prostitutie’. Omdat verschillende bronnen zeer uiteenlopende schattingen presenteren over de schaal waarop  

misstanden plaatsvinden in Amsterdam, vinden de meeste klanten het moeilijk om zich daar een beeld van te  

vormen. De één is onder de indruk van grote aantallen, terwijl de ander daar juist met ongeloof op reageert: 

 

Op Ignatzmice las ik laatst dat 400 vrouwen per dag worden verkracht in de Amsterdamse prostitutie. Dat zet  

je echt aan het denken. Daar voel ik me helemaal niet goed bij. (Raamklant, sekstoerist) 

 

Op YouTube was een filmpje ‘Girls Gone Wild’ waarin gezegd werd dat ongeveer 10.000 vrouwen per jaar 

gedwongen hiernaartoe worden gehaald. Toen dacht ik gelijk ‘bullshit’. In de ramen werken niet eens zoveel  

verschillende meisjes per jaar. Het moet wel eerlijk zijn. Als je geen harde cijfers hebt, verzin ze dan niet. 

(Raamklant, sekstoerist) 

 

Dat gedwongen prostitutie een ernstige misstand is, daar zijn de meeste klanten het over eens. Alle 

geïnterviewde klanten geven aan geen seks te willen met een prostituee die haar werk niet vrijwillig verricht.  

De meeste klanten zijn van mening dat zijzelf nooit seks hebben gehad met een gedwongen prostituee in  

Amsterdam. De prostituees die zij uitzoeken, hebben namelijk geen blauwe plekken of brandmerken, liggen niet  

vastgebonden aan een bed, maken geen bange indruk, huilen niet tijdens het werk en hebben geen pooier voor  

de deur staan. De term ‘dwang’ roept bij de meeste klanten een heftig beeld op, zoals ze dat kennen uit  

documentaires en nieuwsberichten. Bij dwang denken ze snel aan fysieke mishandeling. De openheid van de  

vergunde Amsterdamse prostitutiebranche en de houding van de prostituees in Amsterdam wekt bij veel klanten  

de indruk dat gedwongen prostitutie weinig voorkomt in de stad.  

 

Klanten beschouwen uitbuiting daarentegen als veel minder ernstig dan gedwongen prostitutie. Bij gedwongen 

prostitutie worden prostituees als slachtoffer beschouwd, terwijl prostituees in uitbuitingssituaties geacht  

worden betere keuzes te maken.  



GGD Amsterdam 

 

 

 

 

 

 
46 

Als je gedwongen wordt het werk te doen, dan is dat wel heel erg, maar als je gedwongen wordt het geld af te  

staan dan vind ik dat minder erg dan dat je mishandeld wordt. Voor de gemeente is het hetzelfde, maar voor  

mij is het wel iets anders. (Raamklant, Nederlander) 

4.2  Vijf klantprofielen  

 

De geïnterviewde klanten proberen op verschillende wijzen betekenis te geven aan het feit dat zij als klant  

betrokken zijn bij een branche waarin (ernstige) misstanden voorkomen. Aan de hand van hun houding ten  

opzichte van misstanden in de prostitutiebranche kunnen ze ingedeeld worden in verschillende klantprofielen10.  

In een eerdere studie hebben Zaitch en Staring (2009) al drie ideaaltypes opgesteld op basis van houding ten  

aanzien van misstanden: 

 

Tabel 4.1  Profielen Zaitch en Staring (2009)  

Type Omschrijving 

De 

onbekommerde 

klant 

 

Erkent dat er een verschil is tussen vrijwillige en gedwongen prostitutie. Erkent het probleem (voor een klein  

gedeelte van de markt, voor seksslavernij en minderjarigheid) maar voelt zichzelf niet verantwoordelijk.  

Ontkent of bagatelliseert het probleem door de schuld bij de prostituee te leggen, of door het begrip  

‘dwang’ anders uit te leggen. Houdt geen rekening met criteria van gedwongen prostitutie bij het selecteren  

van prostituees. Voelt zich niet schuldig over gedwongen prostitutie. Steunt maatregelen tegen gedwongen  

prostitutie en optreden tegen exploitanten en illegale prostitutie. Is tegen het strafbaar stellen van klanten. 

 

Bewust blind 

 

Erkent net als de onbekommerde klant de ernst van het probleem, maar wijst de prostituee en haar  

omstandigheden aan als de oorzaak van het probleem. Neemt verantwoordelijkheid en probeert kwetsbare 

 vrouwen te vermijden. Voelt zich schuldig over gedwongen prostituee in het algemeen, maar ontkent zijn  

eigen rol door: 1) aan te geven dat hij niet in staat is onderscheid te maken tussen vrijwillige en gedwongen  

prostituees, 2) te ontkennen dat hij seks heeft met gedwongen prostituees, terwijl hij geen steekhoudend  

bewijs heeft dat “zijn prostituees” ok zijn, 3) te vinden dat het toch zinloos zou zijn om in actie te komen,  

omdat prostituees binnen de kortste keren weer terug zijn bij hun pooier of omdat de consequenties nadelig  

kunnen zijn. Kritisch t.a.v. maatregelen tegen klanten.  

 

Moraalridder 

 

Erkent dat gedwongen prostitutie bestaat én voelt zichzelf medeverantwoordelijk voor het fenomeen. Hij  

voelt zich schuldig, maar ziet mensenhandelaren en pooiers als de meest schuldige partijen. Hanteert  

strategieën om gedwongen prostituees te herkennen. Vermijdt gedwongen prostituees of stopt geheel met  

prostitutiebezoek. Sommige moraalridders gaan nog een stapje verder en proberen prostituees te “redden”  

met geld, onderdak of advies, of door melding te doen bij de politie of door de confrontatie met  

pooier/vriend aan te gaan. Gelooft dat hij erg belangrijk is voor de prostituee in kwestie. Steunt meer  

controle en handhaving ten aanzien van gedwongen prostitutie.  

 

 

Deze drie ideaaltypes zijn naast de uitkomsten van de interviews gelegd. Uit de interviews komen vijf  

klantprofielen naar voren. De interviews lieten namelijk een iets gedifferentieerder beeld zien van de rol die  

klanten zichzelf toekennen wanneer ze geconfronteerd worden met (mogelijke) misstanden in de prostitutie.  

 

                                                   
 
10 Klanten kunnen op verschillende wijzen geprofileerd worden; bijvoorbeeld op basis van hun klantgedrag of de beweegredenen voor hun 

prostitutiebezoek (zie bijlage 6). Omdat de gemeente Amsterdam graag wil weten in hoeverre klanten hun verantwoordelijkheid oppakken ten aanzien van  

misstanden, is gekozen voor een profilering op basis van houding ten aanzien van misstanden. 
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Een gedeelte van de klanten voelt zich geheel niet verantwoordelijk voor het bestaan of melden van misstanden 

in de prostitutie: de onbekommerde klanten. De klanten die zich wel verantwoordelijk voelen, hanteren vier  

verschillende manieren om met (mogelijke) misstanden om te gaan: ontkennen, vermijden, redden en melden. 

 

Figuur 3  Schematische weergave klantprofielen 

 

Deze vijf profielen vertonen grote overlap met de ideaaltypes van Zaitch en Staring. Elk profiel wordt toegelicht  

in het vervolg van deze paragraaf.  

 

4.2.1  De onbekommerde klant 

Klanten binnen dit profiel voelen zich niet verantwoordelijk voor het bestaan van of het melden van misstanden.  

Ze erkennen dat er een verschil is tussen vrijwillige en gedwongen prostitutie. Ze zijn van mening dat het om een  

heel klein gedeelte van de markt gaat, in gevallen van seksslavernij en minderjarigheid, maar voelen zich niet  

verantwoordelijk. Ze zien dan ook geen enkele rol voor klanten weggelegd bij de aanpak van misstanden.  

 

Sommige van deze klanten hebben nog nooit stilgestaan bij de mogelijkheid dat gedwongen prostitutie en  

uitbuiting voorkomen in Amsterdam, anderen zien ‘de klant’ als gevrijwaard van enige verantwoordelijkheid  

ten aanzien van misstanden. De onbekommerde klanten houden zich gewoonweg niet bezig met het onderwerp.  

 

Ze ontkennen of bagatelliseren het probleem door: 
- De schuld bij de prostituee te leggen, te stellen dat klanten niet verantwoordelijk zijn voor de keuzes 

die een prostituee maakt; 

- De verantwoordelijkheid van de prostitutieklant te vergelijken met de verantwoordelijkheid van 

klanten in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de kledingindustrie in lagelonenlanden; 

- Een te romantisch/naïef beeld van de Amsterdamse prostitutiebranche er op na te houden. 

 

Ze voelen zich niet schuldig over gedwongen prostitutie en houden geen rekening met criteria van gedwongen  

prostitutie bij het selecteren van prostituees.  

 

Ik voel me als klant niet verantwoordelijk voor het bestaan van gedwongen prostitutie. Natuurlijk, als er  

helemaal geen klanten waren, dan was er ook geen gedwongen prostitutie. Maar je kan hetzelfde zeggen over  

de Chinese kledingfabrieken. Ik voel me niet schuldig over wat ik doe. Ik wil naar Amsterdam komen en seks  

hebben met heel veel mooie meisjes en niet aan de andere kant van het verhaal hoeven denken. (Raamklant,  

sekstoerist) 

 
4.2.2 De ontkenner 

De meeste geïnterviewde klanten behoren tot dit profiel. Net als de onbekommerde klanten erkennen zij de  

ernst van het probleem, maar wijzen de prostituee en haar omstandigheden aan als de oorzaak van het  

probleem. Ze voelen zich als klant echter wel verantwoordelijk voor het bestaan van misstanden en denken  

ook wel eens na over het onderwerp.  

passieve reactie 

 - Ontkenner 

- Vermijder 

- Onbekommerde  Wel verantwoordelijk 

Niet verantwoordelijk                       klant  

 - Redder 

- Melder 

actieve reactie 
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Ze hebben diverse overtuigingen waarom zij als klant persoonlijk geen rol hebben bij het tegengaan van 

misstanden. 

 

Hoe moet ik daar als klant iets vanaf weten? Bij wie zou ik het melden en hoe? En wat zou ik dan aan de politie  

moeten vertellen? Die ene prostituee is chagrijnig en heeft een blauwe plek op haar been? Ik heb toch helemaal  

geen bewijs. Bovendien wil ik ook niet neergestoken worden ofzo. (Raamklant, expat) 

 

Ze ontkennen hun eigen rol door: 
- Aan te geven dat klanten niet in staat zijn onderscheid te maken tussen vrijwillige en gedwongen 

prostituees; 

- Te ontkennen dat ze seks hebben met gedwongen prostituees, omdat misstanden alleen zouden 

voorkomen bij andere vormen van prostitutie dan die zij bezoeken; 

- Te stellen dat het toch zinloos zou zijn om in actie te komen, omdat prostituees binnen de kortste 
keren weer terug zijn bij hun pooier; 

- Bang te zijn voor nadelige consequenties voor henzelf of voor de prostituee in kwestie ; 

- Te stellen dat subtiele signalen te moeilijk te herkennen zijn voor klanten, terwijl duidelijke signalen 

gemakkelijk door de politie te herkennen zouden zijn. 

 

De geïnterviewde klanten binnen dit profiel proberen kwetsbare vrouwen te vermijden, al hebben ze allemaal  

een andere definitie van welke prostituees het meest kwetsbaar zijn.  

 

4.2.3    De vermijder 

Dit type klant erkent dat gedwongen prostitutie bestaat én voelt zich medeverantwoordelijk voor het fenomeen.  

Deze klanten voelen zich schuldig over het bijdragen aan een systeem waarbij vrouwen slachtoffer worden. Ze  

hebben het gevoel dat ze persoonlijk bijdragen aan het leed van anderen. Ze hanteren strategieën om  

gedwongen prostituees te herkennen, maar willen zelf geen acties ondernemen om de situatie van een  

prostituee te veranderen. Ze geven aan geen contact op te willen nemen met autoriteiten als ze signalen van  

misstanden zien. In plaats van de ogen ervoor te sluiten en het eigen prostitutiebezoek voort te zetten,  

vermijden ze bepaalde prostitutiegebieden.  

 

Eén keer in Londen, toen voelde het niet goed. Ik ben daar gewoon weggegaan. Dat meisje leek zo in zichzelf  

gekeerd, zo stil, ik wilde niet meer. Ik zei ‘dit is verkeerd’ en toen ben ik weggelopen. Om eerlijk te zijn, ben ik  

maar een paar keer naar Londen geweest omdat ik het zo’n afknapper vond. Op een bepaalde manier is dat het  

enige wat ik kan doen, er niet meer naar toe gaan. Geen klant meer zijn. Ik heb destijds verder geen stappen  

ondernomen, ik weet dat ik dat zou moeten doen, maar dat doe ik toch niet. (Raamklant, sekstoerist) 

 

Amsterdam behoort niet tot die gebieden. De klant van bovenstaand citaat geeft wel aan dat als zoiets in  

Amsterdam zou gebeuren, of als gedwongen prostitutie wijdverbreid blijkt in Amsterdam, hij ook geen klant in  

Amsterdam meer zou zijn. 

 

Voor de geïnterviewde klanten binnen dit profiel, is betaalde seks minder belangrijk dan voor de klanten binnen  

andere profielen. Prostitutiebezoek is voor hen een extraatje, niet de invulling van hun gehele seksleven zoals  

voor veel andere klanten. Wellicht kunnen ze daardoor gemakkelijk afstand nemen.  

 
4.2.4 De redder 

Redders erkennen dat gedwongen prostitutie bestaat én voelen zich verantwoordelijk voor de prostituee in  

kwestie. Ze zien mensenhandelaren en pooiers als de schuldige partijen. Ze proberen een prostituee te “redden”  

met geld, onderdak of advies, of door de confrontatie met pooier/vriend aan te gaan.  
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Redders zijn vaste klanten die soms verliefd worden op een prostituee; door hun reddende rol proberen ze de 

prostituee persoonlijk aan zich te binden. Ze geloven dat ze erg belangrijk zijn voor de prostituee in kwestie.  

Liever dan melding te doen van misstanden, willen ze zelf de held uithangen. 

 

Ik heb haar ook aangeboden om haar te onderhouden, ze had helemaal geen opleiding. Ga gewoon 3 of 4 jaar  

studeren, dan krijg je van mij € 3000,- per maand. Dat ben ik nu toch aan je kwijt. Daar hoef je niets voor te  

doen, geen seks. Eén voorwaarde, je doet wel goed je studie. Heeft ze niet gedaan. Ze wilde niet afhankelijk zijn  

van een man. (Raamklant, Nederlander) 

 
4.2.5 De melder 

De melder erkent dat gedwongen prostitutie bestaat én voelt zich verantwoordelijk voor de prostituee in  

kwestie of voelt zich medeverantwoordelijk voor het fenomeen. Klanten binnen dit profiel hanteren strategieën  

om gedwongen prostituees te herkennen en te vermijden. Melders zijn goed op de hoogte van de gang van  

zaken in de Amsterdamse prostitutiebranche en over hun rechten/plichten als meldende klant. Eén  

geïnterviewde klant vertelde dat hij diverse ervaringen had met prostituees die uitgebuit werden. In één ernstig 

geval heeft hij een melding gedaan. 

 

Als het echt zo erg zou zijn dat ze mishandeld wordt of dat het niet deugt, dan zou ik wel naar de politie bellen.  

Mishandeling, dat ze dan gedwongen het werk doet en geslagen wordt als ze niet genoeg geld binnen heeft.  

Een aantal jaar geleden was er ook zo iemand en toen hebben we met een aantal klanten de politie benaderd.  

(Raamklant, Nederlander) 

 

4.3  Belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van melden 

 

Tijdens de interviews bespraken klanten wat ze belemmert of juist bevordert om misstanden (in de toekomst) te  

melden.  

 

4.3.1 Belemmerende factoren 

 

1.   Gebrek aan eenduidige en betrouwbare informatie over misstanden 

 

De geïnterviewde klanten geven aan dat het lastig is om een beeld te vormen over misstanden en de schaal  

waarop ze voorkomen. Zo halen ze aan dat de gemeente Amsterdam stelt dat tussen 10 en 90 procent van de  

prostituees gedwongen wordt. Dat kunnen klanten niet rijmen met de vrolijke en vriendelijke prostituees die ze  

bezoeken, waardoor de gemeente Amsterdam als minder betrouwbare informatiebron wordt beschouwd. 

 
Ik hoor de boodschap van de gemeente en ik geloof absoluut dat die misstanden plaatsvinden. Maar de mate  

waarin het er is, wil ik toch echt zelf bepalen. De gemeente geeft aan dat er tussen 10-90 % gedwongen  

prostitutie is. Daar heb je als klant echt helemaal niks aan en als gemeente ook niet. Bij mij zouden ze meer  

moeten inspelen op dat het er is, gewoon eerlijk zijn. Niet zeggen, ‘het is er heel veel’ want daar heb ik totaal  

niks aan. Gewoon zeggen ‘het is er’ en erop spelen dat één persoon al teveel is. En dat is natuurlijk ook zo. Ze  

moeten gewoon niet mensen voor de gek houden. (Clubklant, Nederlander) 

 

Informatie vanuit de (lokale) overheid wordt vaak afgedaan als onderdeel van een veronderstelde lobby tegen  

prostitutie. Klanten willen graag zelf uitzoeken in hoeverre mistanden voorkomen en vertrouwen daarbij op  

informatiebronnen zoals prostituees, klanten, filmpjes en documentaires op Youtube en krantenberichten.  

Prostituees worden beschouwd als de meest betrouwbare informatiebron.  
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Door de tegenstrijdige informatie die klanten ontvangen, hebben klanten geen helder beeld van misstanden of  

de rol die klanten kunnen spelen bij het tegengaan van misstanden.  

 

2.   Onvoldoende vertrouwen in eigen oordeelsvorming 

 

Gerelateerd aan bovengenoemde belemmerende factor, zijn veel geïnterviewde klanten van mening dat zij  

niet in staat zijn een signaal juist te beoordelen. Ze omschrijven misstanden in de prostitutie en signalen daarvan  

als een grijs gebied waarin ze hun weg niet kunnen vinden. Omdat een melding grote gevolgen zou kunnen  

hebben voor de prostituee in kwestie, willen ze absoluut zeker zijn van hun zaak alvorens een melding te doen.  

 

Je moet ook voorzichtig zijn met je eigen oordeel, misschien is je eigen oordeel totaal fout. Dat zou ook een  

grote twijfel van mij zijn, zie ik het wel goed? Breng ik niet iemand in grote problemen omdat ik een verkeerd  

beeld heb? Als ik direct, 100% zeker zou weten, als het zo clear zou zijn, dan zou niets mij weerhouden om een  

melding te doen. (Escortklant, Nederlander) 

 

Een checklist van mogelijke signalen, zoals bijvoorbeeld in de online campagne Schijn Bedriegt van Meld  

Misdaad Anoniem, geeft de meeste klanten niet meer vertrouwen in hun eigen oordeelsvorming. Ze geven aan  

dat signalen vrijwel altijd op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Bovendien zouden pooiers en  

mensenhandelaren aan de hand van dat soort campagnes proberen te voorkomen dat prostituees juist de  

bekende signalen afgeven.  

 

Als ze somber kijken dan zullen ze wel gedwongen worden. Maar als ze vrolijk staan te dansen, dan zijn ze ook  

gedwongen. Dus je kan het gewoon nooit zien. Het is alleen intuïtie. Ik kan geen lijstje maken ‘daar moet je op  

letten’. Wat Meld Misdaad Anoniem wel heeft, zo’n lijstje, dat is natuurlijk flauwe kul. Blauwe plekken ,  

brandmerken dat is heel duidelijk maar dat zie je nooit, want die meiden die staan niet achter de ramen, dat  

valt veel te veel op. Ook staan er dingen als ‘ze moeten geld inleveren, paspoort afstaan, slapen met elkaar op  

één kamer’. Maar dat zijn dingen die je alleen maar kan weten als je iemand heel goed kent. (Raamklant,  

Nederlander) 

 

Een prostituee vragen stellen over dwang en uitbuiting wordt vrijwel unaniem als impertinent beschouwd.  

Klanten gaan er van uit dat prostituees toch geen eerlijk antwoord geven als ze gedwongen of uitgebuit worden.  

Vrijwillig werkende prostituees zouden zich beledigd kunnen voelen door dit soort vragen.   

 

3.   Stigmatisering vanuit de overheid en wantrouwen in aanpak misstanden 

 

In het huidige maatschappelijke discours over prostitutie ligt veel nadruk op misstanden. De geïnterviewde  

klanten voelen zich vaak gestigmatiseerd binnen dat discours. Ze zouden beschouwd worden als verkrachters  

die kwetsbare vrouwen misbruiken.   

 

De aanname is dat alle klanten totaal niets om die meisjes geven. Dus als je een klant bent, dan ben je  

automatisch een verkrachter omdat het je niets kan schelen of ze gedwongen worden. (Raamklant,  

sekstoerist) 

 

Veel klanten voelen daarom een diep wantrouwen jegens de autoriteiten die volgens hen schuldig zijn aan hun  

gestigmatiseerde status. Ze zijn van mening dat politie en gemeente verantwoordelijk zijn voor de aanpak van  

misstanden en beschouwen zichzelf niet als bondgenoot in een gezamenlijke strijd tegen misstanden.  

Voortkomend uit bovengenoemd wantrouwen in autoriteiten, wantrouwen veel van de geïnterviewde klanten  

de manier waarop met name de politie misstanden zou aanpakken.  
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Ze vrezen een onzorgvuldige, weinig subtiele werkwijze die de prostituee in kwestie zou schaden.  

 

Als die situatie ooit zich voordoet, wat dan heel moeilijk is voor mij; is er één of ander meldpunt, hoe zou ik dat  

kunnen vertrouwen? Je meldt iets, maar misschien klopt het niet, als het wel klopt, hoe gaan zij daar dan mee  

verder? Wat je zou willen voorkomen is dat, door het ingrijpen van een instantie, iets verandert in de situatie  

ten nadele van die vrouw. Doordat ze in een positie wordt gebracht die geen oplossing biedt (Escortklant,  

Nederlander) 

 

Sekstoeristen en expats zijn onvoldoende bekend met de Nederlandse rechtsstaat om vertrouwen te hebben  

in de aanpak van autoriteiten. Bovendien staan sommige sekstoeristen en expats wantrouwend tegenover de  

politie: 

 

Ik ben Amerikaans, dus ik ben soort van getraind om bang te zijn voor de politie. De politie hier gedraagt zich  

anders dan in de U.S. Waar ik vandaan kom, praat je niet met de politie, de politie is niet je vriend. Ik weet wel  

dat het hier anders is, maar ik ben m’n hele leven niet anders gewend. (Raamklant, expat) 

 

De meeste klanten, ook Nederlanders, denken dat de politie of andere instanties ze niet serieus nemen als ze  

melding zouden doen van mogelijke signalen van uitbuiting of dwang. Ook zijn klanten van mening dat de  

politie haar werk niet goed doet wanneer klanten ingeschakeld moeten worden om misstanden te signaleren.   

 

4.3.2  Bevorderende factoren 

 

1.   Garantie op anonimiteit en veiligheid 

 

De meeste geïnterviewde klanten, zeker die met een partner, willen anoniem blijven als ze een melding zouden  

doen. Klanten willen niet dat hun eigen sociale omgeving erachter kan komen dat ze betalen voor seks. Ook  

vinden ze het belangrijk dat ze als meldende klant anoniem blijven ten opzichte van de prostituee in kwestie en  

alle andere betrokkenen zoals eventuele mensenhandelaren. 

 

Als ik dat op een goede manier kan melden, dan zou ik dat zeker niet nalaten. Als ik dat anoniem kan doen,  

bijvoorbeeld via e-mail. Kijk ik weet ook wel dat ze dan je IP adres enzo kunnen achterhalen, maar daar zal dan  

regelgeving voor gemaakt moeten worden. (Clubklant, Nederlander) 

 

Ik vind het heel slecht, maar het zou dus ook kunnen dat ik niets zou doen met de informatie dat iemand  

misbruikt wordt. Het is echt om mezelf te beschermen. Als ik er iets aan zou kunnen doen zonder zelf risico te  

lopen, dan zou ik het echt doen. Maar als er enigszins een risico is, dan kies ik toch voor mezelf. En ook omdat je  

niet weet of zij daardoor wel gered wordt. Als je zeker weet dat ze hierdoor gered wordt, en dan lekker kan doen  

wat ze wil met haar leven, maar als de kans heel groot is dat ik word betrapt, dan zou ik het ook niet doen. Het  

gaat echt om mij in zo’n situatie. (Clubklant, Nederlander) 

 

2.   Gemak en laagdrempeligheid 

 

De geïnterviewde klanten geven aan dat gemak en laagdrempeligheid belangrijke aspecten zijn om het melden  

te stimuleren. Ze beschrijven diverse manieren die voor hen persoonlijk laagdrempelig waren; bijvoorbeeld een  

praatje met een betrokken wijkagent, een meldloket op de Wallen, een e-mail of telefoontje naar Meld Misdaad  

Anoniem of een meldknop op Hookers.nl. Wat voor de één laagdrempelig is, is juist hoogdrempelig voor de  

ander. Zo geven sommige klanten aan uitsluitend iemand face-to-face te willen spreken bij een melding, terwijl  

anderen dat perse niet willen.  
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Sommige klanten zijn bereid veel moeite te doen voor een melding, terwijl de meesten zich er snel van af willen  

maken. Alle verschillende manieren hebben gemeen dat een klant relatief snel na een prostitutiebezoek melding  

kan doen, anders is het gevoel van urgentie weggezakt.  

 
3.   Transparantie 

De meeste klanten geven aan geen weet te hebben van de gang van zaken rondom melden. Ze vinden het  

vervelend om processen in gang te zetten zonder dat ze zelf weten wat daar de gevolgen van zijn. Klanten  

benadrukken het belang van een zeer transparante en goed onderbouwde gang van zaken, opdat zij zelf kunnen  

beslissen of hun eigen anonimiteit en veiligheid gegarandeerd is, of een prostituee beter af is na een melding en  

of hun melding wel zin heeft. Klanten willen er van overtuigd zijn dat ze gemakkelijk, veilig, anoniem en effectief  

signalen van misstanden kunnen melden 

4.4  Uitkomsten online vragenlijst 

 

Om een signalerende rol te kunnen spelen is het van belang dat klanten: 

- Dezelfde probleemdefinitie van misstanden hebben als de autoriteiten; 

- Zich voldoende verantwoordelijk voelen ten aanzien van misstanden en het welbevinden van 

prostituees; 

- In staat zijn om signalen van misstanden als zodanig te herkennen; 

- Bereid zijn om in actie te komen na het waarnemen van signalen (Zaitch & Staring, 2009). 

In de online vragenlijst zijn stellingen en vragen over deze voorwaarden opgenomen (zie bijlage 3). De  

uitkomsten worden hieronder toegelicht. 

 

4.4.1  Probleemdefinitie 

Om te bepalen of klanten dezelfde definitie hebben van misstanden als de Gemeente Amsterdam, kregen 

respondenten zes situaties voorgelegd. Vijf situaties beschreven dwang en uitbuiting, één situatie betrof  

werkomstandigheden. Per situatie konden respondenten aangeven in hoeverre zij deze situatie als een misstand  

inschatten. 

 

Tabel 4.2  Probleemdefinitie 

Sprake van een misstand?     

 Geen Misschien Zeker 

 % % % 

Een persoon wordt onder dreiging van fysiek geweld in de prostitutie  

gedwongen. 6,4 9,0 84,6 

Een prostituee moet (een gedeelte) van haar inkomsten afstaan aan een pooier. 9,5 34,5 56,0 

Een buitenlandse prostituee komt met hulp van een bemiddelaar naar  

Amsterdam. Hier aangekomen moet zij veel te hoge kosten/schulden aan de  

bemiddelaar (terug)betalen voor de reis, huisvesting of benodigde  

documenten. 8,0 19,4 72,6 

Een persoon wordt onder valse voorwendselen naar Amsterdam gehaald en  

hier in de prostitutie gedwongen. 6,6 8,9 84,5 

Een persoon wordt psychisch onder druk gezet om in de prostitutie te werken. 6,6 14,1 79,3 

Een prostituee moet (een gedeelte) van haar inkomsten afstaan aan haar  

vriend. 8,2 39,4 52,4 

Een prostituee werkt in een onhygiënische omgeving, werkt 7 dagen per week  

of werkt langer dan 12 uur per dag. 8,7 19,0 72,3 
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Bij elke situatie is een meerderheid van de respondenten van mening dat het om een misstand gaat. Over  

situaties waarin een prostituee inkomsten moet afdragen aan haar pooier en/of partner zijn respondenten echter  

wel minder stellig; bijna de helft van de respondenten vindt dat geen/misschien een misstand.   

 

4.4.2  Verantwoordelijkheidsgevoel 

Respondenten kregen stellingen voorgelegd over hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van  

misstanden in de prostitutie. Ze konden op een vijfpuntschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens  

waren. Uiteindelijk is een totaalscore berekend voor alle stellingen (negatief geformuleerde items zijn hierbij  

omgecodeerd). Hetzelfde is gedaan bij stellingen ten aanzien van de domeinen signaleringsmogelijkheid en  

actiebereidheid.  

 

Tabel 4.3  Verantwoordelijkheidsgevoel 

Mee oneens       Mee eens 

  1 2 3 4 5 

 % % % % % 

Ik voel me als klant verantwoordelijk voor het  

signaleren van misstanden. 7,3 6,1 21,3 32,4 32,9 

Het is niet mijn verantwoordelijkheid als klant  

om een melding te doen.* 36,0 26,5 21,2 7,6 8,7 

Ik voel me als klant schuldig over gedwongen  

prostitutie en uitbuiting in de prostitutie. 20,0 13,2 20,6 21,9 24,4 

Ik bezoek uitsluitend prostituees die vrijwillig  

werken. 4,8 3,8 20,7 27,5 43,2 

Verantwoordelijkheid 1,5 6,8 22,8 48,7 20,1 

* Deze items zijn omgecodeerd. 

 

Van de respondenten voelt 8,3% zich niet verantwoordelijk voor misstanden (score 1 of 2), 22,8% is neutraal en  

68,8% voelt zich wel verantwoordelijk (score 4 of 5). Klanten die zich verantwoordelijk voelen, komen iets minder  

vaak voor bij raamprostitutie (5,2% minder). Onder de klanten van clubs bevinden zich juist iets meer  

verantwoordelijke klanten (bijna 2%). Verantwoordelijke klanten maken ook iets vaker gebruik van andere  

vormen van prostitutie (4,3%). Onder de buitenlandse klanten bevinden zich iets meer verantwoordelijke  

klanten (2% meer). Dat er iets meer verantwoordelijkheidsgevoel is onder buitenlandse klanten kan overigens  

heel goed een gevolg zijn van de selectie in de steekproef: wellicht dat buitenlandse klanten met een hoger  

verantwoordelijkheidsgevoel eerder geneigd waren deel te nemen aan een onderzoek van een Amsterdamse  

gezondheidsdienst. Tevens is aan respondenten gevraagd welke partijen zij verantwoordelijk achten voor het  

melden van misstanden. Ze konden één of meerdere partijen aankruisen.  

 

Tabel 4.4  Partijen verantwoordelijk voor melden 

Verantwoordelijke partijen  

 % 

Prostituees zelf 84,7 

Exploitant (bordeeleigenaar of eigenaar escortbureau) 75,9 

Klanten 71,9 

Politie 44,6 

Hulpverlening 50,6 

Gemeente 34,4 

Anders, namelijk … 4,9 
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Prostituees, exploitanten en klanten worden het vaakst genoemd. Bijna driekwart van de respondenten noemt  

klanten als één van de verantwoordelijke partijen.  

 

4.4.3  Signaleringsmogelijkheid 

Aan respondenten is op twee manieren gevraagd of zij signalen van misstanden kunnen herkennen. Ten eerste  

via stellingen waarin ze konden aangeven of zij zichzelf in staat achten om signalen van misstanden te  

herkennen en te melden. Hierbij zijn geen voorbeelden van signalen gegeven. Bijna een derde van de  

respondenten geeft aan veel moeite te hebben met het signaleren van misstanden (score 1 of 2), bijna de helft is  

neutraal en 21,5% geeft aan in staat te zijn misstanden te herkennen en te melden (score 4 of 5).  

 

Tabel 4.5  Signalen herkennen 

Mee oneens       Mee eens 

  1 2 3 4 5 

 % % % % % 

Signalen van gedwongen prostitutie en uitbuiting  

zijn te moeilijk te herkennen voor klanten.* 5,3 11,6 28,1 36,4 18,6 

Ik ben tijdens een bezoek met heel andere dingen  

bezig, niet met herkennen van misstanden.* 11,1 20,2 28,0 25,1 15,6 

Ik weet waar en hoe ik een melding moet doen. 24,6 20,9 17,0 20,1 17,4 

Ik weet waar ik op moet letten bij het signaleren  

van misstanden.  10,9 25,7 33,1 21,7 8,6 

Signaleringsmogelijkheid 3,5 26,3 48,7 18,9 2,6 

* Deze items zijn omgecodeerd. 

 

Ten tweede zijn in een volgende vraag voorbeelden van signalen voorgelegd aan de respondenten. De  

voorbeelden van mogelijke signalen zijn afkomstig uit de campagne Schijn Bedriegt van Meld Misdaad Anoniem  

en interviews met prostituees en hulpverleners. ‘Prostituee heeft veel haast’ is geen signaal maar een  

controlevraag; in de interviews geven met name raamprostituees aan vaak haast te hebben om zo alle  

afgesproken handelingen binnen korte tijd te kunnen verrichten.  

 

Tabel 4.6  Mogelijke signalen duiden 

Signalen van gedwongen prostitutie en/of uitbuiting    

 Geen Misschien Zeker 

 % % % 

Prostituee belt of sms’t bij binnenkomst en/of vertrek van de klant. 24,2 62,2 13,6 

Prostituee spreekt geen Nederlands, Engels, Spaans of Duits. 27,5 51,1 21,3 

Prostituee maakt een gespannen, opgefokte of angstige indruk 3,6 33,4 63,0 

Prostituee werkt voor opvallend lage prijs en/of verricht seksuele  

handelingen zonder condoom. 9,2 41,7 49,1 

Prostituee heeft veel haast tijdens het werk. 24,7 56,7 18,5 

Prostituee heeft blauwe plekken. 2,3 31,5 66,2 

Prostituee ziet er onverzorgd en/of ongezond uit. 7,3 43,3 49,4 

Slechte dienstverlening van de prostituee. 31,4 50,6 18,0 

 

Alleen de signalen ‘gespannen/opgefokte/angstige indruk’ en ‘blauwe plekken’ worden door meer dan de helft  

van de respondenten met zekerheid beschouwd als een signaal. Andere voorbeelden blijken moeilijker te duiden.  

Zo worden veel voorbeelden als ‘misschien een signaal’ geduid waaronder ook de controlevraag ‘haast’.  
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Net iets minder dan de helft van de respondenten vindt een onverzorgd/ongezond uiterlijk of goedkope  

diensten/diensten zonder condoom een teken van dwang of uitbuiting.  

 

4.4.4  Actiebereidheid 

Op een vijfpuntschaal konden respondenten aangeven in hoeverre ze het eens waren met stellingen over hun  

actiebereidheid ten aanzien van het melden van misstanden: 

 

Tabel 4.7  Actiebereidheid 

Mee oneens       Mee eens 

  1 2 3 4 5 

 % % % % % 

Ik meld signalen van misstanden liever niet bij de  

autoriteiten.* 23,6 24,1 23,7 17,5 11,2 

Ik denk niet dat een prostituee geholpen wordt als ik  

een melding doe van misstanden.* 22,2 26,1 26,3 15,2 10,2 

Ik ben bereid om de autoriteiten te informeren als ik  

misstanden signaleer. 6,2 5,2 18,0 37,6 33,0 

Ik denk niet dat mijn melding serieus genomen wordt.* 12,3 22,6 35,4 15,7 14,0 

Ik heb geen zin om me te bemoeien met de problemen  

van prostituees, straks krijg ik zelf ook nog  

problemen.* 18,9 22,0 28,7 17,9 12,6 

Een prostituee komt juist verder in de problemen door  

een melding.* 13,1 19,1 46,0 12,8 9,0 

Ik vind het te veel gedoe om een melding te doen.* 23,0 26,8 29,2 11,8 9,2 

Actiebereidheid 2,2 14,8 39,7 35,6 7,8 

* Deze items zijn omgecodeerd. 

 

Van de respondenten geeft 17% aan geen melding te willen doen van misstanden (score 1 of 2), 39,7% van de  

respondenten heeft een neutrale houding en 43,4% zou wel melding doen (score 4 of 5). Klanten die hoog scoren  

op actiebereidheid zijn in iets mindere mate klanten van raamprostitutie (2,2% minder) en zijn juist meer te  

vinden in clubs (4,3% meer). Er is geen verschil tussen Nederlandse en buitenlandse klanten in actiebereidheid.  

Men zou kunnen verwachten dat klanten die zich meer verantwoordelijk voelen en meer actiebereid zijn ook  

frequenter gebruik maken van prostitutie. Dat is echter niet het geval: er is geen verschil in frequentie van  

bezoek tussen klanten die hoog scoren op verantwoordelijkheid en/of actiebereidheid en de klanten die daar  

lager op scoren. Onder respondenten die hoog scoren op actiebereidheid bevinden zich echter wel meer klanten  

die vaste prostituees bezoeken (8,8% meer). Bovendien ligt daar de leeftijd ook iets hoger: actiebereidheid komt  

vaker voor bij 45-plussers. Dit geldt ook voor verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

4.4.5  Klanten bereiken 

Aan de respondenten is tevens gevraagd via welke kanalen klanten het best bereikt kunnen worden voor  

voorlichting over misstanden en meldingsmogelijkheden. 

 

De ruime meerderheid van de respondenten is van mening dat websites specifiek gericht op prostitutieklanten  

het beste kanaal vormen om klanten te bereiken. Bij de categorie “anders, namelijk” werd vooral genoemd dat  

een speciale website met daarop informatie over misstanden en meldingsmogelijkheden in het leven geroepen  

zou moeten worden. Zo’n website zou een onafhankelijke uitstraling moeten hebben, waarbij het niet duidelijk is  

dat het een gemeentelijke website is. 
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Tabel 4.8  Voorlichtingskanalen 

Beste manieren om klanten voor te lichten over misstanden en meldingsmogelijkheden 

 % 

Via websites zoals Hookers.nl, Kinky.nl of Sexjobs.nl 80,9 

Via Amsterdamse media, zoals het Parool en AT5  41,4 

Via posters en flyers in de Amsterdamse binnenstad en op Schiphol 40,0 

Via YouTube 21,4 

Via het prostitutiemuseum op de Wallen 21,1 

Via een klantenpanel 20,0 

Anders, namelijk … 7,7 

 

4.5  Samenvatting 

 
De meeste klanten keuren dwang en uitbuiting in de prostitutie af. Van de klanten voelt bijna zeventig procent  

zich verantwoordelijk voor misstanden in de prostitutiesector. Op de vraag ‘Wie is verantwoordelijk voor het  

melden van misstanden?’ noemt bijna driekwart ‘klanten’ als één van de verantwoordelijke partijen. Klanten die  

zich verantwoordelijk voelen, komen iets minder vaak voor bij raamprostitutie (vijf procent minder). Onder  

clubklanten, buitenlandse klanten en 45-plussers bevinden zich juist iets meer verantwoordelijke klanten.  

 

Van klanten is ruim veertig procent bereid om melding te doen van misstanden. De meest genoemde  

belemmerende factoren om te melden zijn: 

- Gebrek aan eenduidige en betrouwbare informatie over misstanden 

- Onvoldoende vertrouwen in eigen oordeelsvorming 

- Stigmatisering vanuit de overheid 

- Wantrouwen in aanpak misstanden 

 

Klanten noemen ook bevorderende factoren ten aanzien van melden: 

- Garantie op anonimiteit en veiligheid 

- Gemak en laagdrempeligheid 

- Transparantie 

 

Klanten die hoog scoren op meldingsbereidheid zijn in iets mindere mate klanten van raamprostitutie (twee  

procent minder) en zijn juist meer te vinden in clubs (vier procent meer). Ook vaste klanten en 45-plussers tonen  

zich vaker bereid om contact te zoeken met de autoriteiten als ze misstanden zouden waarnemen. Maar slechts  

één op de vijf respondenten geeft aan in staat te zijn signalen van misstanden te herkennen.  

 

Aan de hand van hun houding ten opzichte van misstanden in de prostitutiebranche kunnen klanten ingedeeld  

worden in verschillende klantprofielen. Uit het onderzoek komen vijf klantprofielen naar voren, waarvan één  

profiel, de melder, een signalerende rol kan én wil spelen. De vijf klantprofielen zijn gecombineerd met de  

uitkomsten van de online vragenlijst en de omvangschatting. Onderstaande tabel geeft een ruwe schatting van  

de omvang van de verschillende klantprofielen.  
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Tabel 4.9 Omvang klantprofielen 

Klantprofiel Score online vragenlijst 

Percentage van de 

steekproef  Geschatte omvang 

Onbekommerde klant Scoort laag/neutraal op  

verantwoordelijkheidsgevoel 31,2% 60.000 

Ontkenner/ vermijder /  

redder 

Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel,  

maar laag op actiebereidheid 31,6%  60.000 

Potentiële melder Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel  

en actiebereidheid, maar laag op  

signaleringsmogelijkheid 23,6% 45.000 

Daadwerkelijke melder Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel,  

signaleringsmogelijkheid en actiebereidheid 13.6% 26.000 

 

 

Er bestaat dus een groep van betrokken en verantwoordelijke klanten, die misstanden wil melden, mits er goede,  

voldoende en passende meldingsmogelijkheden bestaan. Als de steekproef in huidig onderzoek representatief  

zou zijn voor de algehele klantenpopulatie in Amsterdam, dan kunnen en willen circa 26.000 Nederlandse en  

buitenlandse mannen een signalerende rol spelen. Verder is er nog een groep van ongeveer 45.000 mannen die  

wel wil melden, maar niet goed in staat is signalen van misstanden te duiden. 
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5 Amsterdamse prostituees over hun klanten 
 
 
In dit hoofdstuk komen Amsterdamse prostituees aan het woord. In totaal zijn 11 raam-, club- en  

escortprostituees geïnterviewd en hebben 195 prostituees een vragenlijst ingevuld. De geïnterviewde  

prostituees zijn afkomstig uit Nederland, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Van de prostituees die de vragenlijst  

hebben ingevuld, is 47,7% Oost-Europees, 25,1% Nederlands en 16,4% Latijns-Amerikaans. De overige 11% is  

afkomstig uit West-Europa, Azië, Afrika of het Midden-Oosten. Driekwart van de prostituees die de vragenlijst  

hebben ingevuld, is 35 jaar of jonger, een derde is tussen 19-25 jaar. In dit hoofdstuk schetsen de prostituees een  

beeld van hun klantenkring, van hun lastige klanten en geven ze hun mening over de rol die klanten kunnen  

spelen bij het tegengaan van misstanden.  

 

5.1  Klanten in het algemeen 

 

De geïnterviewde prostituees geven allemaal aan dat ze klanten van diverse pluimage gehad hebben; oud/jong,  

Nederlands/buitenlands, arm/rijk, wit/zwart, getrouwd/vrijgezel, vaste klant/eenmalige klant. Wel trekken  

verschillende vormen en locaties van prostitutie verschillende types klanten aan. Hoe verschillend de klanten ook  

waren, binnen elk segment vormen mannen van middelbare leeftijd de grootste klantgroep.  

 

5.1.1  Vaste klanten 

De meeste prostituees proberen zoveel mogelijk vaste klanten te hebben. Met name omdat een vaste  

klantenkring een regelmatig inkomen biedt, maar ook omdat het contact met vaste klanten vaak prettig  

verloopt. Sommigen van de geïnterviewde prostituees kunnen inmiddels rondkomen van uitsluitend hun vaste  

klanten, anderen verliezen juist vaste klanten aan andere prostituees.  

 

Overal waar ik werkte had ik vaste klanten, dat vind ik het mooiste om mee te werken. Je weet alles van ze,  

met feestdagen krijg je altijd een cadeautje, ze vertellen hoe blij ze zijn dat ze bij mij mogen komen, je maakt  

van alles van elkaar mee. Je leert elkaar op een andere manier kennen. Je weet wat je aan de vaste klanten  

hebt, ik vind het fijn om vastigheid en zekerheid te hebben qua mijn inkomen. Ik hoef me nooit zorgen te  

maken, elke dag komt er wel iemand. Je hebt klanten die elke maand komen, heel soms een klant die elke week  

komt. (Raamprostituee, Roemeens) 

 

De omvang en de bezoekfrequentie van de vaste klantenkring verschilt; zo hebben sommige raam- en  

clubprostituees 6-10 klanten die ze wekelijks zien en dan nog ongeveer 10 klanten die maandelijks komen, terwijl  

een escort bijvoorbeeld 10 vaste klanten heeft die ze drie keer per jaar ziet. Prostituees plannen afspraken met  

hun vaste klanten vaak telefonisch in.  

 

5.1.2 Een algemene indruk 

Van de meeste klanten krijgen prostituees niet meer dan een algemene indruk, bijvoorbeeld of ze een partner  

hebben, wat voor type werk ze doen, waar ze vandaan komen en hoe oud ze zijn. Meer diepgang vinden de  

meeste prostituees onwenselijk, omdat het indruist tegen hun ideeën rondom hun eigen privacy of die van  

de klant. De gesprekken tussen prostituee en klant blijven meestal op de vlakte. Hoe langer het betaalde  

contact, hoe meer ruimte er is voor gesprek. Zo geven de raamprostituees aan dat er binnen de 5-20 minuten  

dat de meeste klanten binnen zijn weinig wordt gepraat, slechts smalltalk om het contact soepel te laten  

verlopen.  
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Clubprostituees brengen vaak een half uur of een uur met een klant door, terwijl de escorts vaak bezoekjes van  

minstens twee uur afleggen, waarbij verbaal en emotioneel hard gewerkt moet worden om het een klant naar de  

zin te maken.  

 

Met vaste klanten weet je wel ongeveer hun levensritme, niet precies waar ze werken, maar wel ongeveer, en  

dat ze daar veel voor moeten reizen, daar kan je het over hebben. Je hebt het wel met klanten over dingen,  

maar ook weer niet. Het gaat niet dieper dan een bepaald niveau. (Clubprostituee, Nederlands) 

 

Je hebt het over hun werk. Wat lastig is, is dat ze van alles over jou willen weten. Dat moet je kanaliseren. Dat  

is lastig, omdat je een band hebt en je wil empatisch zijn. Je wil jezelf zijn, maar ook je privacy bewaken.  

(Escortprostituee, Nederlands) 

 

De geïnterviewde prostituees beschrijven het merendeel van hun clientèle als ‘goede klanten’. Een klant wordt al  

snel omschreven als ‘goed’ of ‘ok’, zolang hij maar respectvol, vriendelijk en schoon is en zich houdt aan de  

gemaakte afspraken. Verder worden veel van de klanten omschreven als ‘van middelbare leeftijd, in een gelukkig  

maar seksloos huwelijk’ of als ‘eenzaam en op zoek naar genegenheid.’ De prostituees stellen dat de meeste  

klanten het heel belangrijk vinden dat een prostituee vrijwillig en met plezier haar werk doet, dat ze de indruk  

wekt dat ze seksueel opgewonden is en dat ze een klant het gevoel geeft dat hij anders is dan alle andere  

klanten.  

 

5.2  Lastige klanten 

 

Klanten kunnen zelf ook misstanden veroorzaken. Omdat de interviews met klanten en de online vragenlijst voor  

klanten uitgaan van zelfrapportage en daardoor weinig inzicht verschaffen in de ‘lastige klant’, is in de interviews  

en de vragenlijst voor prostituees extra aandacht besteed aan lastige klanten. In deze paragraaf komen eerst de  

resultaten uit de interviews aan bod, vervolgens die uit de vragenlijst.  

 

5.2.1  Uitkomsten interviews 

Tijdens de interviews gaven veel prostituees aan dat het goed zou zijn als klanten ‘een beetje opgevoed’ zouden  

worden in hun omgang met prostituees. Want ook al hebben de geïnterviewde prostituees merendeels prettige  

klanten, ze hebben allemaal ervaring met vervelende klanten. De prostituees hebben veel last van mannen die  

weinig respect tonen of zich niet aan de afspraken houden. Elke geïnterviewde prostituee heeft wel eens klanten  

die de discussie aangaan over condooms, meer geld bieden voor diensten zonder condoom of proberen tijdens  

de seks het condoom te verwijderen. Ook klanten die (wegens alcohol/drugs) moeite hebben om binnen de  

afgesproken tijd klaar te komen, kunnen erg vervelend worden.  

 

Een slechte klant is iemand die vervelend is, die graag domme dingen wil doen, zoals gepijpt wil worden zonder  

condoom of seks wil hebben zonder condoom. Die daar over door blijft zeuren. Je hebt wel eens klanten die dan  

meer geld beloven, maar dat hoor ik dan niet eens meer. M’n gezondheid is niet te koop. (Clubprostituee,  

Nederlands) 

 

Het zou mooi zijn als klanten zich ook beseffen dat het beter is met condoom, en dat ze meer respect zouden  

hebben voor de vrouw. Ik doe wel dit werk, maar ik ben ook maar gewoon een mens. En het zou fijn zijn als ze  

dat ook zouden zien. (Raamprostituee, Hongaars) 

 

Prostituees die achter de ramen of bij de wat goedkopere clubs werken, hebben vaker last van vervelende 

klanten dan de andere prostituees.  
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Ook geven zij aan dat ze alleen hun eigen mensenkennis kunnen inzetten om lastige klanten te weren, terwijl  

bijvoorbeeld de escortprostituees vertrouwen op de screening van hun escortbureau. Elke prostituee heeft haar 

eigen criteria en strategieën om goede klanten aan te trekken en slechte klanten te weren. Voor sommigen is  

bijvoorbeeld de etniciteit van een potentiële klant bepalend om wel of niet met hem in zee te gaan, voor anderen 

is de manier van communiceren belangrijker. 

 

Ik sorteer mijn klanten, sta achter mijn raam en kijk naar buiten. Ik maak een beeld van wat voor mensen buiten  

staan, als ik mijn deur open doe om met ze te praten, analyseer ik wat voor mens dat is. Als ik een slecht  

voorgevoel heb, dan zeg ik gewoon ‘sorry’ of vraag ik 100 E bijvoorbeeld. (Raamprostituee, Ecuadoriaans) 

 

Verder geven raamprostituees aan dat klanten steeds meer seksuele diensten vragen voor steeds minder  

geld. Ze hebben allemaal het gevoel dat hun eigen onderhandelingspositie benadeeld wordt door andere  

raamprostituees die wel bereid zijn goedkope diensten (zonder condoom) te leveren. Sommigen besluiten  

daarom (soms) onder hun eigen te prijs te werken, terwijl anderen aangeven minder klanten te hebben.  

 

5.2.2  Uitkomsten vragenlijst 

In de vragenlijst is gevraagd hoe vaak prostituees last hebben van klanten, wat voor soort last het betreft,  

en welke klanten het meest lastig zijn. Ruim tachtig procent (82,6%) van de prostituees heeft vervelende  

ervaringen met (potentiële) klanten. In onderstaande tabel is te zien om wat voor last het gaat (meerdere  

antwoorden waren mogelijk). 

 

Tabel 5.1  Soort last veroorzaakt door klanten volgens prostituee 

Soort last  

 % 

Klanten die geen condooms willen gebruiken 53,3 

Klanten die drank en/of drugs hebben gebruikt 46,2 

Klanten die zich niet aan de afspraken houden / grenzen niet respecteren 36,9 

Onder eigen prijs moeten werken 32,8 

Agressieve klanten 22,6 

Uitschelden door klanten 16,4 

Geen last 17,4 

 

Meer dan de helft van de prostituees geeft aan last te hebben van (potentiële) klanten die geen condoom willen 

gebruiken. Dat wil niet zeggen dat meer dan de helft van de prostituees ook daadwerkelijk onbeschermde seks 

heeft met klanten; prostituees kunnen immers besluiten niet in zee te gaan met condoom-weigerende klanten of 

klanten ervan overtuigen toch een condoom te gebruiken. Iets minder dan de helft van de prostituees heeft last 

van klanten die alcohol/drugs hebben gebruikt, terwijl ruim een derde aangeeft dat klanten zich niet aan de 

gemaakte afspraken houden.  

 

Tabel 5.2  Frequentie last van klanten 

Frequentie last van klanten  

  % 

Vaak/altijd 2,1 

Regelmatig 7,2 

Af en toe 44,6 

Zelden 31,3 

Nooit 14,9 

totaal 100,1 
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Driekwart (75,9%) van de prostituees heeft zelden/af en toe last van klanten. Bijna 1 op de tien prostituees heeft  

frequent last van klanten. Op de open vraag “Van welke klanten heb je het meest last?” geven de prostituees aan  

dat zij klanten tussen 20-30 jaar en klanten van Turkse en Marokkaanse komaf het meest lastig vinden.  

 

5.3  Mening over rol klant bij aanpak misstanden 

 

5.3.1  Uitkomsten interviews 

Tijdens de interviews is aan de prostituees voorgelegd welke rol klanten kunnen spelen bij het tegengaan van  

misstanden. De meeste prostituees zijn van mening dat klanten op rationeel niveau in staat zijn om duidelijke  

signalen van dwang of uitbuiting op te pikken. Met name regelmatige klanten en vaste klanten zouden kunnen  

waarnemen of de dienstverlening anders verloopt dan gebruikelijk, of een prostituee een bange indruk maakt, of  

er pooiers in de buurt zijn of dat er aanwijzingen van fysieke mishandeling zijn. Klanten met weinig ervaring in de  

prostitutiewereld zouden onvoldoende kennis hebben over wat wel/niet ‘normaal’ is in Amsterdam. De  

prostituees benadrukken dat signalen van dwang en uitbuiting meestal non-verbaal zijn, omdat prostituees niet  

met klanten praten over hun problemen. Bovendien vinden de meeste prostituees het ‘niet kunnen’ als klanten  

vragen stellen met betrekking tot dwang en uitbuiting. Non-verbale signalen zijn echter lastig te duiden en  

prostituees vinden het niet verstandig om veel verantwoordelijkheid bij de klanten te leggen.  

 

Toeristen vragen wel eens ‘jij hebt vast een pooier’? Als er dan net iemand belt terwijl zij binnen zijn, dan zeggen  

ze ‘oh, ik moet zeker opschieten, mijn tijd is zeker om’. Dan vind ik het eigenlijk wel goed dat ze dat denken.  

(Raamprostituee, Hongaars) 

 

Soms ben ik ook wel eens moe, het werk is heel intensief. Als het gesprek dan nergens over gaat, en ik ontspan  

even, dan zet ik misschien even een triest gezicht op, omdat ik dan niet bezig ben m’n gezicht in de plooi te  

houden. Dan zou ik wel heel erg boos worden als ze dan zouden zeggen ‘je wordt gedwongen’. Ze moeten niet  

paranoia worden. (Escortprostituee, Nederlands) 

 

De meeste prostituees zijn echter ook van mening dat klanten weinig rationeel bezig zijn tijdens hun  

prostitutiebezoek. Klanten zouden zich voornamelijk bezighouden met hun eigen plezier en hun eigen seksuele  

opwinding. Betaalde seks betekent ontspanning en ontlading voor klanten; onproblematisch, snel, gemakkelijk  

en zonder enige verantwoordelijkheid. De meeste prostituees kunnen zich niet voorstellen dat klanten zich  

daadwerkelijk, oprecht en vanuit de juiste motieven zouden interesseren in het welbevinden van prostituees.  

Club- en escortprostituees geven tevens aan dat hun klanten er van uitgaan dat misstanden alleen voorkomen bij  

de ramen; het zou nooit bij hun eigen klanten opkomen om dwang of uitbuiting te vermoeden.  

 

Het interesseert de klanten geen hol, die mannen hebben bij ons een gigantisch bedrag betaald, die mannen die  

zijn daar voor hun plezier. Mannen denken niet na, die willen ook niet nadenken, die zijn daar voor hun plezier.  

Die kiezen een bureau uit, vooral ons bureau, ze gaan ervan uit ‘als ik dit bureau kies en ik betaal zoveel geld,  

dan zal het wel goed zijn en dan hoef ik daar zelf niet over na te denken’. Want mannen denken niet graag na,  

willen nergens verantwoordelijk voor zijn, het interesseert ze geen zak. Mannen zijn simpele zielen, dat is  

gewoon zo. Ze kunnen zich wel interesseren voor jou, maar op hun manier. (Escortprostituee, Nederlands) 

 

Klanten komen naar ons om seks te hebben, ze hebben geen interesse in ons. Wat gebeurt met ons, gebeurt  

met ons. (Raamprostituee, Ecuadoriaans) 
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Ze zullen het wel weten, maar een man loopt altijd z’n pik achterna. Als hij z’n zaad moet lozen, dan denkt hij  

niet ‘dat meisje wordt gedwongen’. Hij kiest dat meisje, loost z’n zaad en gaat weg. Misschien dat hij op de  

kamer nog medelijden met haar heeft, maar zodra hij de deur uitloopt dan denk hij niet meer aan haar.  

(Clubprostituee, Nederlands) 

 

De prostituees stellen verder, dat áls klanten al signalen van misstanden zouden waarnemen, ze die niet zouden  

melden bij de autoriteiten. Club- en escortklanten zouden vermoedens eerder bij de exploitant melden. 

Raamklanten zouden een prostituee vaker of langer bezoeken, om haar zo een financieel extraatje toe te  

stoppen. Volgens de prostituees zou het merendeel van de klanten echter geen enkele actie ondernemen,  

omdat klanten zich willen distantiëren van de problemen van prostituees en hun eigen privacy beschermen.  

 

Die mannen die boeken, of bij de meisjes langsgaan, die willen natuurlijk zo anoniem mogelijk. Die hebben  

allemaal een gezin, vrouw en kinderen, die willen echt niet gelinkt worden aan een prostituee. Of dat nou heel  

chique is of heel smerig, dat maakt niet uit. Ze willen er niets mee te maken hebben. (Escortprostituee,  

Nederlands) 

 

5.3.2  Uitkomsten vragenlijst 

In de vragenlijst zijn een aantal stellingen over de rol van klanten voorgelegd aan prostituees: 

 

Tabel 5.3  Mening over rol van klanten 

Mening over melden van misstanden door klanten % mee eens 

Klanten zijn goed in staat om problemen te herkennen en te melden 29,7 

Klanten zijn niet goed in staat om problemen te herkennen en te melden 17,9 

Klanten voelen zich niet verantwoordelijk / willen anoniem blijven / zijn met  

hele andere dingen bezig / willen niets te maken hebben met problemen. 43,6 

Ik wil liever niet dat klanten zich met mijn zaken bemoeien 26,2 

Weet ik niet 15,4 

 

Van de 195 prostituees die de vragenlijst invulden, vindt 43,6% dat klanten om diverse redenen niet openstaan  

voor het signaleren en melden van misstanden. Bijna een derde (29,7%) van de prostituees vindt dat klanten wel  

in staat zijn om problemen te herkennen en te melden. Ruim een kwart van de prostituees wil niet dat klanten  

zich met hun zaken bemoeien. 

 

5.3.3  Tips van prostituees om rol van klanten te vergroten 

Toch is het niet zo dat prostituees helemaal geen rol voor klanten zien bij de aanpak van misstanden. Zo hebben  

enkele prostituees een paar integere en betrokken klanten die mogelijk actie zouden ondernemen in geval van  

misstanden. Maar ze kunnen zich niet voorstellen dat die klanten zich in zouden laten met gedwongen of  

uitgebuite prostituees. Ook vinden prostituees dat klanten voorlichting nodig hebben en hebben ze de volgende  

ideeën om de rol van klanten bij de aanpak van misstanden te vergroten: 

 
1. Werk samen met websites waar veel klanten komen, bijvoorbeeld Hookers.nl en Kinky.nl. Klanten 

moeten vermoedens van misstanden gemakkelijk en anoniem kunnen melden via klantenfora zoals 

Hookers.nl. Ook kunnen klanten via e-mail voorgelicht worden over misstanden in de prostitutie; 

klantenwebsites beschikken immers over heel veel e-mailadressen van klanten.  

2. Het is belangrijk om prostituees en klanten minder te stigmatiseren. Zolang er een beeld blijft bestaan 

van een Amsterdamse prostitutiebranche waarin dwang en uitbuiting welig tieren, zullen weinig klanten 

zichzelf kenbaar willen maken als klant binnen die branche.  
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3. Betrek klanten bij het beleid rondom signaleren en melden. Laat een representatieve groep klanten 

interventies eerst kritisch op vorm en inhoud bekijken, alvorens ze te implementeren. Stem interventies 

goed af op de klanten.  

4. Klanten denken vaak dat misstanden niet voorkomen onder Nederlandse prostituees, in clubs en bij 

escortbureaus. Maak klanten duidelijk in welke sectoren misstanden voorkomen. 

5. Verwacht niet van klanten dat ze prostituees gaan redden. Informeer klanten over wat prostituees zelf 

kunnen doen om verandering in hun situatie aan te brengen, bijvoorbeeld door hulp in te schakelen van 

de juiste organisaties. Klanten kunnen deze informatie dan overbrengen aan prostituees waarbij klanten 

een ‘niet pluis gevoel’ hebben.   

 

5.4  Samenvatting 

 

De meeste prostituees proberen zoveel mogelijk vaste klanten te hebben. Met name omdat een vaste  

klantenkring een regelmatig inkomen biedt, maar ook omdat het contact met vaste klanten vaak prettig  

verloopt. Prostituees plannen afspraken met hun vaste klanten veelal telefonisch in. Prostituees beschrijven het  

merendeel van hun clientèle als ‘goede klanten’. Toch hebben de meeste prostituees ook ervaringen met  

vervelende klanten. Prostituees hebben met name last van klanten die moeilijk doen over condoomgebruik,  

klanten die (te veel) alcohol en/of drugs hebben gebruikt, klanten die weinig respect tonen of zich niet houden  

aan de afspraken. Prostituees zien dan ook graag dat klanten ‘een beetje opgevoed’ zouden worden in hun  

omgang met prostituees.  

 

Prostituees hebben weinig vertrouwen in klanten als signaleerders van misstanden. Ze kunnen zich niet  

voorstellen dat klanten zich daadwerkelijk, oprecht en vanuit de juiste motieven zouden interesseren in het  

welbevinden van prostituees. Volgens de prostituees zou het merendeel van de klanten geen enkele actie  

ondernemen als ze signalen van misstanden zouden waarnemen, omdat klanten zich willen distantiëren van de  

problemen van prostituees en hun eigen privacy beschermen.  
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6  Conclusies en aanbevelingen 
 

 

In dit laatste hoofdstuk worden alle relevante resultaten samengebracht om antwoord te geven op de  

onderzoeksvragen: 

 
1. Wat is de omvang van de huidige klantenpopulatie van prostituees in de vergunde sector in Amsterdam?  

2. Welke klantprofielen bestaan binnen de huidige klantenpopulatie van prostituees in de vergunde sector 

in Amsterdam? 

3. Zijn klanten bereid een signalerende rol te spelen bij eventuele misstanden?  

4. Hoe kan de rol van klanten bij de aanpak van misstanden in de prostitutiebranche vergroot worden?  

 

6.1  Omvang van de huidige klantenpopulatie  

 
De vergunde sector in Amsterdam bestaat uit raambordelen, clubs en escortbureaus. Voor deze drie sectoren is  

een schatting gemaakt van het aantal klanten. De raamprostitutie in Amsterdam ontvangt dagelijks tussen de  

2.000 en 3.100 klanten. Jaarlijks kan het aantal unieke klanten geschat worden tussen de 117.000 en 182.000. Het  

aantal klanten van escortbureaus en clubs ligt een stuk lager: tussen de 14.000 en 22.000 klanten van  

escortbureaus en tussen de 22.000 en 35.000 klanten van clubs. De totale omvang van de vergunde sector in  

Amsterdam kan geschat worden op ongeveer 195.000 unieke klanten per jaar (tussen de 150.000 – 240.000  

klanten). 

 

6.2  Vijf klantprofielen 

 
Misstanden zoals uitbuiting en dwang komen voor in de Amsterdamse prostitutiebranche. Het is op dit moment  

onbekend op welke schaal dit soort misstanden voorkomen, maar gemeente, politie, justitie en hulpverleners  

zijn het erover eens dat misstanden bestaan en dat prostituees daaronder lijden. Het doel van huidig onderzoek  

is in kaart brengen of klanten een signalerende rol willen spelen bij het bestrijden van misstanden. Uit het  

onderzoek komen vijf klantprofielen naar voren, waarvan één profiel, de melder, een signalerende rol kan én wil  

spelen. De vijf klantprofielen zijn gecombineerd met de uitkomsten van de online vragenlijst en de  

omvangschatting. Tabel 6.1 geeft een ruwe schatting van de omvang van de verschillende klantprofielen.  
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Tabel 6.1  Omvang klantprofielen 

Klantprofiel Score online vragenlijst 

Percentage van de 

steekproef  Geschatte omvang 

Onbekommerde klant Scoort laag/neutraal op  

verantwoordelijkheidsgevoel 31,2% 60.000 

Ontkenner/ vermijder /  

redder 

Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel,  

maar laag op actiebereidheid 31,6%  60.000 

Potentiële melder Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel  

en actiebereidheid, maar laag op  

signaleringsmogelijkheid 23,6% 45.000 

Daadwerkelijke melder Scoort hoog op verantwoordelijkheidsgevoel,  

signaleringsmogelijkheid en actiebereidheid 13.6% 26.000 

 
Als de steekproef in huidig onderzoek representatief zou zijn voor de algehele klantenpopulatie in Amsterdam, 

dan kunnen en willen circa 26.000 mannen een signalerende rol spelen. Daarnaast is er nog een groep van  

ongeveer 45.000 potentiële melders die wel een signalerende rol wil spelen, maar op dit moment niet in staat is  

om signalen van misstanden te herkennen. Bij de interpretatie van dit aantal dient echter rekening gehouden te  

worden met de mogelijkheid dat de meer betrokken en verantwoordelijke klanten oververtegenwoordigd zijn  

binnen dit onderzoek. Het gaat dus om een groep van maximaal 71.000 mannen. 

 

6.3  Klanten als signalerende partij?  

 
Het onderzoek laat zien dat er buitenlandse en Nederlandse klanten zijn die zich bereid tonen signalen van  

misstanden door te geven aan instanties. Klanten positioneren zich daarmee als een partij die mogelijk een rol  

kan spelen bij het bestrijden van misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche. In grote lijnen beschrijven  

klanten zichzelf namelijk als bewust, verantwoordelijk en actiebereid:  

 

Klanten keuren misstanden af 

Veel klanten zijn zich er van bewust dat niet alle prostituees hun werk vrijwillig doen. Klanten denken na over 

onderwerpen als dwang en uitbuiting en voeren er bijvoorbeeld ook discussies over op online klantenfora.  

Dwang en uitbuiting worden afgekeurd, al wordt uitbuiting als veel minder ernstig beschouwd dan dwang.  

Klanten hanteren grotendeels dezelfde probleemdefinitie ten aanzien van misstanden als de gemeente  

Amsterdam. Voorbeelden van misstanden zoals de gemeente Amsterdam ze definieert, zijn voorgelegd aan  

klanten. Bij elk voorbeeld is een meerderheid van de klanten van mening dat het om een misstand gaat.  

 

Meerderheid van de klanten toont zich verantwoordelijk 

Een ruime meerderheid van de klanten die heeft meegedaan aan dit onderzoek, voelt zich verantwoordelijk ten 

aanzien van misstanden in de prostitutie (68,8%). Klanten die zich verantwoordelijk voelen, komen iets minder 

vaak voor bij raamprostitutie (5,2% minder). Onder de klanten van clubs bevinden zich juist iets meer 

verantwoordelijke klanten (bijna 2%). Onder de buitenlandse klanten bevinden zich iets meer verantwoordelijke 

klanten (2% meer). 45-plussers tonen zich vaker verantwoordelijk dan jongere klanten. Tevens is aan klanten 

gevraagd welke partijen zij verantwoordelijk achten voor het melden van misstanden. Prostituees, exploitanten 

en klanten worden het vaakst genoemd. Bijna driekwart van de respondenten noemt klanten als één van de 

verantwoordelijke partijen.  
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Veel klanten zijn bereid om te melden 

Ruim veertig procent van de klanten die hebben meegedaan aan het onderzoek zegt melding te willen doen van 

misstanden als ze die zouden tegenkomen (43,4%). Klanten die hoog scoren op deze actiebereidheid zijn in iets 

mindere mate klanten van raamprostitutie (2,2% minder) en zijn juist meer te vinden in clubs (4,3% meer). Onder 

klanten die hoog scoren op actiebereidheid bevinden zich echter wel meer klanten die vaste prostituee bezoeken 

(8,8% meer). Bovendien ligt daar de leeftijd ook iets hoger: actiebereidheid komt vaker voor bij 45-plussers.  

 

Een belangrijke kanttekening bij deze bevinding is de mogelijkheid dat verantwoordelijke klanten weinig/geen  

gedwongen en uitgebuite prostituees tegenkomen. De wat oudere klanten die telkens terugkomen bij dezelfde 

prostituees blijken immers vaker verantwoordelijk en actiebereid. Ze willen wel melden, maar hebben wellicht 

niets om over te melden. In diezelfde lijn redenerend zouden minder verantwoordelijke klanten wellicht vaker bij 

gedwongen/uitgebuite prostituees komen. Zij zouden signalen kunnen waarnemen, maar voelen zich op dit 

moment niet geroepen om hier iets aan te doen. Naast deze kanttekening is het potentieel van ‘de klant als 

signaleerder’ op basis van het onderzoek vervolgens verder te nuanceren:  

 

Klanten wantrouwen informatie en handelswijze (lokale) overheid 

Via diverse informatiebronnen proberen klanten zich een beeld te vormen van de ernst en de omvang van  

misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche. Prostituees vormen de belangrijkste informatiebron waar de 

klanten hun mening en houding op baseren. Klanten vinden het vaak moeilijk om het beeld van de vrolijk ogende  

Amsterdamse prostituee te rijmen met hun eigen voorstellingen van gedwongen prostitutie. Klanten zijn dan  

ook van mening dat de gemeente Amsterdam de omvang van het probleem opblaast om een veronderstelde  

lobby tegen prostitutie te flankeren.  

 

Tevens voelen klanten een diep wantrouwen jegens de autoriteiten die volgens hen schuldig zijn aan de  

stigmatisering van de klant als ‘misbruiker van kwetsbare vrouwen’. Klanten hebben daarom weinig inzicht en  

vertrouwen in de Amsterdamse aanpak van misstanden. Ze zijn van mening dat politie en gemeente  

verantwoordelijk zijn voor de aanpak van misstanden en beschouwen zichzelf niet als bondgenoot in een  

gezamenlijke strijd tegen misstanden. Ze wantrouwen de manier waarop met name de politie misstanden zou  

aanpakken. Ze vrezen een onzorgvuldige, weinig subtiele werkwijze die prostituees mogelijk schaadt. Bovendien 

zijn klanten van mening dat de politie haar werk niet goed doet als klanten ingeschakeld moeten worden om  

misstanden te signaleren. Verder denken veel klanten dat de politie of andere instanties klanten niet serieus  

nemen als ze melding zouden doen van mogelijke signalen van uitbuiting of dwang. Klanten weten niet welke  

stappen ondernomen worden na een melding en wat er verwacht wordt van de melder. Ook zijn klanten bang  

dat een melding mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor henzelf of voor de prostituee in kwestie. 

 

Klanten herkennen signalen niet 
Slechts één op de vijf klanten zegt signalen van misstanden te kunnen herkennen. Ook wanneer voorbeelden van  

signalen worden voorgelegd aan klanten, blijkt dat ze veel moeite hebben met het beoordelen van situaties als  

wel/geen signaal van dwang of uitbuiting. Zo worden alleen de signalen ‘gespannen/opgefokte/angstige indruk’  

en ‘blauwe plekken’ door een meerderheid van de respondenten met zekerheid beschouwd als een signaal.  

Andere signalen worden als ‘misschien een signaal’ beoordeeld. Klanten ontkennen dat zij signalen kunnen  

waarnemen en tonen weinig vertrouwen in hun eigen oordeelsvorming. Omdat een melding grote gevolgen zou  

kunnen hebben voor de prostituee in kwestie, willen ze absoluut zeker zijn van hun zaak alvorens een melding te  

doen. 
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Klanten beschrijven misstanden en signalen als een grijs gebied, waarin ze als klant moeilijk hun weg kunnen 

vinden. Ze zijn wel op de hoogte van mogelijke signalen door bijvoorbeeld campagnes als Schijn Bedriegt, maar 

stellen dat veel bekende signalen nooit voorkomen, niet door klanten waar te nemen zijn of multi-interpretabel 

zijn. Klanten zijn van mening dat prostituees nooit zouden laten merken dat ze gedwongen of uitgebuit worden. 

Ze gaan daarom liever af op hun eigen gezonde verstand en intuïtie, maar hebben veel moeite betekenis te 

geven aan de mogelijke signalen die ze waarnemen.  

 

Ook staan veel klanten niet open voor het waarnemen van signalen. Zo zijn met name club- en escortklanten er  

van overtuigd dat zij geen gedwongen prostituees tegenkomen; misstanden zouden alleen voorkomen binnen  

de raamprostitutie. Raamklanten hebben doorgaans weinig tijd om signalen op te merken; hun bezoekjes duren  

meestal korter dan een half uur. Verder gebruikt bijna één op de acht klanten regelmatig (meestal of altijd)  

alcohol en/of drugs tijdens hun prostitutiebezoek. Deze groep klanten kan signalen waarschijnlijk minder goed  

waarnemen en interpreteren.  

 
Prostituees vinden klanten weinig betrokken   

De meeste prostituees hebben wel eens last van vervelende klanten, al beschouwen ze het merendeel van hun 

klanten als ‘ok’ . Ze schetsen een weinig verantwoordelijk beeld van hun clientèle, ook van hun goede klanten.  

Klanten zouden zich voornamelijk bezighouden met hun eigen plezier en hun eigen seksuele opwinding.  

Betaalde seks betekent ontspanning en ontlading voor klanten; onproblematisch, snel, gemakkelijk en zonder 

enige verantwoordelijkheid. De meeste prostituees kunnen zich niet voorstellen dat klanten zich daadwerkelijk,  

oprecht en vanuit de juiste motieven zouden interesseren in het welbevinden van prostituees.  

 

Bijna een derde van de prostituees stelt dat klanten goed in staat zijn om signalen waar te nemen. Dat is bijna  

twee keer zoveel als het percentage prostituees dat stelt dat klanten niet goed in staat zijn om signalen te 

herkennen. Prostituees geven echter aan dat de meeste klanten geen enkele actie zouden ondernemen omdat  

ze zich willen distantiëren van prostituees, omdat ze hun eigen veiligheid en anonimiteit nooit in de waagschaal 

willen stellen. Prostituees zeggen dus van hun klanten dat ze wel kunnen melden, maar niet willen melden. Dat is  

een ander beeld dan de klanten van zichzelf schetsen.  

 

Kan de gemeente Amsterdam rekenen op klanten in de aanpak van misstanden in de prostitutiebranche? Ja, het  

onbenutte potentieel van klanten als signalerende en meldende partij is bescheiden, maar aanwezig.  

  

6.4  Het vergroten van de rol van klanten 

 

In deze paragraaf formuleert de GGD Amsterdam een aantal aanbevelingen op basis van de resultaten van  

huidig onderzoek. Deze aanbevelingen dienen als handvat bij het benaderen en betrekken van klanten rondom 

misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche. Het is aan de gemeente Amsterdam om de vertaalslag te 

maken tussen de uitkomsten van dit onderzoek en mogelijke interventies gericht op klanten. Zo is het 

bijvoorbeeld belangrijk om de uitkomsten van dit onderzoek te combineren met gegevens over de prevalentie 

van misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche. Bij raamklanten lijkt bijvoorbeeld veel winst te behalen; 

zij voelen zich iets minder verantwoordelijk en actiebereid vergeleken met clubklanten. Dit onderzoek bevat 

echter geen informatie over de omvang of de ernst van de misstanden in de raamsector. Het is mogelijk dat 

misstanden vaker voorkomen of ernstiger zijn in andere sectoren.  
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In dit onderzoek is telkens uitgegaan van een vrijwillig kader waarbinnen klanten zelf kunnen bepalen in hoeverre 

zij een signalerende rol willen spelen. In de aanbevelingen die volgen, wordt eveneens uitgegaan van een 

vrijwillig kader. Als de gemeente Amsterdam de rol van klanten in de bestrijding van misstanden wil vergroten, 

dan raadt de GGD het volgende aan: 

 

1.  Lever realistische informatie over misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche 
Benader klanten op een manier die zij kunnen relateren aan hun eigen ervaringen. Klanten baseren hun mening  

en hun gevoel over misstanden grotendeels op de prostituees die zij bezoeken. Wees terughoudend met grote  

cijfers en schokkende beelden over misstanden in de prostitutie; klanten kunnen dat niet verenigen met hun  

eigen perceptie en gaan in verzet. Lever eerlijke, degelijke en realistische informatie. Bijvoorbeeld: in het  

verleden heeft de gemeente Amsterdam aangehaald dat tussen 10%-90% van de prostituees mogelijk  

gedwongen wordt het werk te doen. Daarmee zou de gemeente dus ook zeggen dat de grote meerderheid 

van klanten misstanden negeert. In die zin zette de gemeente Amsterdam prostituees en klanten weg op een 

manier die niet constructief bleek. Inmiddels gebruikt de gemeente dit percentage niet meer, omdat deze zeer  

ruwe schatting alleen maar onduidelijkheid oproept. Maar onder klanten leeft het beeld dat de gemeente 

Amsterdam zonder hard bewijs blijft benadrukken dat misstanden wijdverbreid zijn en dat tot 90% van de  

vrouwen mogelijk gedwongen wordt.  

 

2.  Geef klanten vertrouwen in de Amsterdamse aanpak van misstanden 
Stigmatiseer klanten niet; dan worden ze geen bondgenoot in de aanpak tegen misstanden. Geef klanten het  

gevoel dat ze een betrokken partij vormen; niet een partij waar taken en verantwoordelijkheid op wordt  

afgeschoven. Laat zien hoe de gemeente misstanden in de prostitutie vermindert en hoe klanten daaraan  

kunnen bijdragen. Om bijvoorbeeld de meldingsbereidheid van klanten te vergroten is het belangrijk dat klanten  

het gevoel hebben dat hun melding bijdraagt aan een gedegen aanpak van het probleem, waarbij de situatie van  

de prostituee zowel op de korte als de lange termijn verbetert. Het is belangrijk om klanten er van te doordringen  

dat ze altijd serieus worden genomen met een melding. Zorg voor terugkoppeling van de resultaten van  

klantmeldingen.  

 

3.  Leer klanten oordelen wat wel/geen misstand of signaal is 

Vier op de vijf klanten acht zichzelf niet in staat om signalen van misstanden te herkennen. Een gedeelte van  

deze klanten ontbreekt het aan kennis, een ander gedeelte heeft onvoldoende vertrouwen in de eigen  

oordeelsvorming. Geef klanten handvatten om in te schatten wanneer er aanleiding voor een melding is. Maak  

klanten bewust van de verschillende situaties waarin zij in aanraking kunnen komen met misstanden. Een  

checklist van mogelijke signalen, zoals bijvoorbeeld in de online campagne Schijn Bedriegt van Meld Misdaad  

Anoniem, lijkt klanten niet meer vertrouwen in hun eigen oordeelsvorming te geven. Een prostituee vragen  

stellen over dwang en uitbuiting wordt vrijwel unaniem als impertinent beschouwd.  

 

4.  Zorg voor passende en transparante meldmogelijkheden  

Zoveel klanten, zoveel voorkeuren voor melden. Het is dan ook belangrijk om klanten diverse  

meldingsmogelijkheden te bieden: anoniem/niet anoniem, telefonisch/in persoon/per mail, bij verschillende  

instanties. Zorg ervoor dat minstens één mogelijkheid goed bekend is: bijvoorbeeld een meldlijn zoals Meld  

Misdaad Anoniem. Belangrijke randvoorwaarden voor het melden van misstanden zijn: 
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- Anonimiteit voor de eigen sociale omgeving, voor de prostituee in kwestie en voor eventueel 

betrokken mensenhandelaren; 

- Gemak en laagdrempeligheid; in staat zijn om binnen korte tijd na een prostitutiebezoek in actie te 

komen, voordat het gevoel van urgentie verdwijnt; 

- Transparantie over de gang van zaken bij een melding; inzicht in de manier waarop de veiligheid en 

anonimiteit gegarandeerd wordt, in de processen die in gang worden gezet na een melding en in de 

rechten en plichten van een melder. Klanten willen graag weten wat er precies gebeurt naar 

aanleiding van hun melding. Laat klanten weten dat ze niet per se bewijsstukken hoeven aan te 

dragen dat gebruikt kan worden in een rechtszaak en dat ze ook niet voor politieagent hoeven te 

spelen.  

Alvorens verschillende meldmogelijkheden in het leven te roepen, is het van belang te inventariseren welke  

mogelijkheden al bestaan. Zijn er verbeteringen nodig, moet iets nieuws opgezet worden? Als interventies  

gericht op klanten meer meldingen opleveren, is er dan voldoende capaciteit om die meldingen op te volgen? 

 
5. Zet niet uitsluitend in op het melden van dwang en uitbuiting 

Het is belangrijk om blindstaren op ‘signaleren en melden’ te voorkomen. Er zijn wellicht ook andere manieren  

waarop klanten een rol kunnen spelen bij het tegengaan van misstanden. Een geïnterviewde prostituee opperde  

bijvoorbeeld om klanten in te zetten als informatieverstrekkers naar prostituees; als ze signalen van dwang of  

uitbuiting waarnemen, kunnen ze de prostituee in kwestie vertellen bij welke instanties ze terecht kan. De  

drempel om informatie te verstrekken is immers lager dan het doen van een melding. Klanten hebben dan wel  

accurate en actuele informatie nodig. Ook kunnen maatschappelijke en politieke discussies over het  

criminaliseren van (bepaalde) klanten de vrijwillige meldingsbereidheid van klanten beïnvloeden. Als klanten van  

prostituees ooit strafbaar worden gesteld, dan hebben interventies gericht op vrijwillig melden waarschijnlijk  

weinig nut. Het is daarom verstandig om creatief en realistisch te zijn bij het bedenken op welke verschillende  

manieren klanten betrokken kunnen worden bij het tegengaan van misstanden.  

 

Uit huidig onderzoek komt naar voren dat Amsterdamse prostituees last hebben van klanten die bijvoorbeeld 

moeilijk doen over condoomgebruik, weinig respect tonen of zich niet aan de gemaakte afspraken houden. 

Benader klanten dan ook niet alleen over onderwerpen zoals dwang en uitbuiting, maar licht ze ook voor over 

respectvolle en gezonde omgangsvormen met prostituees.  

 
6. Benader klanten via klantenwebsites en algemene media 

Amsterdamse prostituees in de vergunde sector hebben een zeer diverse clientèle ten aanzien van leeftijd,  

afkomst, taal, woonplaats, opleiding, relatiestatus en frequentie van prostitutiebezoek. Het internet biedt  

bruikbare vindplaatsen voor al deze verschillende soorten klanten. Van de klanten die hebben meegedaan aan  

dit onderzoek, vindt ruim 80% dat klantenwebsites het beste kanaal vormen om klanten voor te lichten over  

misstanden en melden. Klantenwebsites zoals Hookers.nl en Ignatzmice.com richten zich op respectievelijk  

Nederlandse en buitenlandse klanten. Er zijn uiteraard nog veel meer websites die zich richten op klanten van  

prostituees, maar met deze twee websites is in het huidige onderzoek succesvol samengewerkt. Bijna de helft  

van de klanten die de vragenlijst in huidig onderzoek heeft ingevuld, deed dat naar aanleiding van oproepjes  

op bovenstaande klantenwebsites. Maar ook lezers van het Parool, de Telegraaf, AT5 en Pownews zorgden voor  

veel respons.  
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Mogelijk zijn er ook klanten van Amsterdamse prostituees die juist minder goed te vinden zijn op het internet.  

Omdat klanten via internet zijn geworven, biedt huidig onderzoek geen inzicht hoe verantwoordelijk en  

actiebereid deze ‘offline’ klanten zijn.  

 

Verder is het belangrijk dat de gemeente Amsterdam zichzelf afvraagt in hoeverre de gemeente de beste partij is  

om klanten te benaderen. Als klanten (het prostitutiebeleid van) de gemeente Amsterdam blijven wantrouwen,  

is het wellicht verstandig andere partijen met breder draagvlak onder klanten in te schakelen.  
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Bijlage 1  Verantwoording en representativiteit  
 
 

Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen van de Amsterdamse klantenpopulatie, is van verschillende  

onderzoeksmethoden en bronnen gebruik gemaakt, elk met voor- en nadelen. Zo heeft kwalitatief onderzoek  

het voordeel gedetailleerde informatie over achtergronden van het prostitutiebezoek boven tafel te krijgen. Het  

nadeel is dat dit geen algemeen geldende informatie oplevert. Kwantitatief onderzoek heeft als voordeel een  

grote groep klanten te kunnen ondervragen, waardoor een beter beeld van de populatie gevormd kan worden.  

Het nadeel is dat er minder ruimte is voor inzicht in de achtergronden. Voor beide methoden geldt dat niet met  

een aselecte steekproef gewerkt kon worden: de klanten hebben zichzelf aangemeld voor deelname. Dit heeft  

gevolgen voor de representativiteit: 

 

Ten eerste moet iemand zichzelf als klant beschouwen. Het kan zijn dat iemand die één keer een prostituee  

heeft bezocht, zichzelf niet als klant ziet en daarom niet deelneemt aan het onderzoek. In de steekproef zitten  

eenmalige klanten (bijlage 5, tabel 3), maar we kunnen niet met zekerheid vaststellen of de percentages in de  

steekproef representatief zijn voor de werkelijke klantpopulatie.  

 

Ten tweede zijn respondenten geworven die actief zijn op specifieke vindplaatsen, zoals fora. Hierdoor worden  

klanten bereikt die bovengemiddeld bezig zijn met het onderwerp prostitutie. Met name de toeristen op het  

Wallengebied, die impulsief en/of eenmalig een raamprostituee bezoeken, missen hierdoor in de steekproef.  

Deze groep is echter minder van belang en vatbaar voor interventies gericht op misstanden en de  

ondervertegenwoordiging zal daarom niet veel invloed hebben op de onderzoeksdoelstellingen. Deze groep is 

echter wel van belang voor de omvangschatting van de klantenpopulatie. Omdat deze groep  

ondervertegenwoordigd is, zal de omvangschatting niet helemaal overeenkomen met de werkelijke populatie.  

Aangezien geen populatiecijfers bekend zijn, is weging van de cijfers geen mogelijkheid geweest. De  

omvangschatting zoals in dit rapport gepresenteerd, is de best mogelijke benadering die met de beschikbare  

data gemaakt kon worden.  

 

Vanwege het ontbreken van referentiegegevens, is het lastig uitspraken te doen over de representativiteit van  

de steekproef. In de steekproef zitten bijvoorbeeld voornamelijk hoogopgeleide mannen. Of de werkelijke  

populatie klanten van (Amsterdamse) prostitutie ook uit voornamelijk hoogopgeleide mannen bestaat, is niet  

vast te stellen. Deze groep is echter wel bereid gebleken om deel te nemen aan onderzoek en daarom ook  

interessant voor interventies. 

 

Om tot een zo betrouwbaar mogelijk beeld te komen van de klant is naast kwalitatief en kwantitatief survey  

onderzoek onder klanten ook gebruik gemaakt van andere bestaande bronnen (klanten geregistreerd door de 

SOA-poli, tellingen door DST) en van survey-onderzoek onder prostituees. Hierdoor kon tot een completer beeld  

van de klantenpopulatie gekomen worden. Zo bleek uit de survey onder prostituees dat de helft van de klanten  

van raamprostituees uit het buitenland komt. In de steekproef van klanten was maar 17% afkomstig uit het  

buitenland. Met betrekking tot de omvangschatting hebben we hiervoor kunnen corrigeren. Deze combinatie  

van verschillende onderzoeksmethoden en meerdere bronnen levert uiteindelijk het best mogelijke resultaat. 
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Bijlage 2 Interviews  
 
 
Geïnterviewde klanten: 

 

Kenmerk Aantal geïnterviewde respondenten (n=11) 

Verhouding tot Nederland Nederlander 5 

 Expat 2 

 Sekstoerist 3 

Vorm prostitutie Raam 8 

 Club 2 

 Escort 1 

Leeftijd 20-30 1 

 30-40 3 

 40 of ouder  7 

Relatie Nooit een relatie 3 

 Ten tijde van interview geen relatie 4 

 Ten tijde van interview in vaste relatie 4 

Opleiding Laag - 

 Middelbaar 3 

 Hoog 8 

Werk Betaald werk 7 

 Geen werk ten tijde van interview 3 

 Student 1 

 

Geïnterviewde prostituees: 

 

Kenmerk Aantal geïnterviewde respondenten (n=11) 

Werkplek Raam 5 

 Club 4 

 Escort 2 

Geslacht Vrouw 10 

 Transgender 1 

Afkomst Nederlands 6 

 Oost-Europees 3 

 Zuid-Amerikaans 1 

 Aziatisch 1 
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Bijlage 3  Vragenlijst klanten 
 
 
[ONLINE VRAGENLIJST KLANTEN – NEDERLANDSE VERSIE] 

 

Dank voor deelname aan dit onderzoek. Door op onderstaande button te klikken start de vragenlijst. Het invullen  

duurt ongeveer 10 minuten. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Als u twijfelt over het antwoord op een  

vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest van toepassing is. Alle informatie wordt volstrekt  

anoniem verwerkt en is op geen enkele manier herleidbaar tot personen.  

 

Onder de deelnemers worden 3 digitale cadeaubonnen van Bol.com / Amazon.com van € 75,- elk verloot. Als u wilt  

meedingen naar deze prijs kunt u na afloop van de vragenlijst uw email-adres doorgeven. Deze gegevens worden  

gescheiden van de vragenlijst bewaard en uitsluitend gebruikt om de prijs digitaal op te sturen.  

 

Vink het hokje van uw keuze aan: � door er met de muis op te klikken. 

� Vink bij iedere vraag maar één antwoord aan. Wanneer u meer dan één antwoord mag aanvinken, staat dit 

bij de vraag aangegeven. 

 

De vragen in deze vragenlijst gaan uitsluitend over prostitutie in Amsterdam. 

H1 

→ Enige verplichte vraag 

1.0 
 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden betaald voor de diensten van een prostituee in 
Amsterdam? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a.  Ja: een vrouwelijke prostituee 

b.  Ja: een mannelijke prostitué 

c.   Ja: een transgender prostitué 

d.  Nee →  Y EINDE 

 

H2 

2.0 
 

Van welke vorm van prostitutie heeft u in de afgelopen 12 maanden in Amsterdam gebruik 
gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 a.  Raambordeel → VRAAG 3.0  

 b.  Club / bordeel → VRAAG 9.0 

 c.   Escort → VRAAG 14.0 
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d.  Anders, namelijk …  → VRAAG 2.1 

 

 

2.1 
 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in Amsterdam gebruik gemaakt van 
deze andere vorm van prostitutie (geen raam / club / escort)? 

 [getal] keer 

 

H3 

→ INDIEN VRAAG 2.0 ANTWOORD a 

3.0  Waar heeft u in de afgelopen 12 maanden een raambordeel bezocht? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 a.  De Wallen 

b.  Singelgebied (Singel, Spuistraat, Oude Nieuwstraat, Korte Kolksteeg, Teerketelsteeg, 

Korte Korsjespoortsteeg) 

c.  Zuid (De Pijp, Ruysdaelkade) 

d.  Weet ik niet (meer) 

 

4.0 
 

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in Amsterdam naar een raambordeel 
geweest? 

 [getal] keer 

 

5.0 
 

 

Wat betaalde u (meestal) voor het bezoek? 

 [getal] euro 

 

6.0  Hoe lang duurde uw bezoek (meestal)? 

 a.  Tussen 5 – 30 minuten 

 b.  Tussen 30 – 60 minuten 

 c.  Tussen 1 uur – 2 uur 

   d.  Wil ik niet zeggen 

 e.  Anders, namelijk    uur 
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7.0  Voor welke diensten betaalde u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 a.  Massage 

 b.  Pijpen met condoom 

 c.  Pijpen zonder condoom 

   d.  Zoenen/likken 

 e.  Neuken met condoom 

   f.   Neuken zonder condoom 

 g.  Anaal met condoom 

   h.  Anaal zonder condoom 

 i.  Wil ik niet zeggen 

 j.  Anders, namelijk    

 

8.0 
 Zou u elektronisch betalen in een raambordeel als dat mogelijk wordt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 a.  Ja, met een pinpas of creditcard → VRAAG 9.0 

 b.  Ja, met een prepaid creditcard (prepaid Mastercard, 3V card, Paysafecard, U-kash) → VRAAG 9.0 

   c.   Nee → VRAAG 8.1 

   

8.1  Waarom niet (meerdere antwoorden mogelijk) 

 a.  Ik wil niet dat mijn betalingen zichtbaar zijn voor mijn omgeving 

 b.  Ik ben bang dat derden mijn betaalgegevens openbaar (dreigen te) maken 

 c.  Ik ben bang voor creditcardfraude of phishing 

   d.  Ik heb geen pinpas of creditcard 

   e.  Anders, namelijk………. 
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H4 

→ INDIEN VRAAG 2.0 ANTWOORD b  

9.0 
 

Welke club/ bordeel heeft u in de afgelopen 12 maanden in Amsterdam bezocht? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

a.  Club Golden Key 

b.  Crystal 

c.  Huize Ria 

d.  Boys Club 21 

e.  Club Jan Bik 

f.  Amstel Exclusive 

g.  Club LV 

h.  Club Asmara 

i.  Club Salon Bali 

j.  Park 118 

k.  Club Privé 

l.   Salon Privé 

m.  Love Club 21 

n.  Karin’s Dreamteam / BB Privé 

o.  Vienna Massage 

p.  Massagecentrum Sawaang 

q.  Anders, namelijk …   

 

10.0 
 

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in Amsterdam naar een club of 
bordeel geweest? 

 [getal] keer 

 

11.0 
 

 

Wat betaalde u (meestal) voor het bezoek? 

 [getal] euro 
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12.0  Hoe lang duurde uw bezoek (meestal)? 

 a.  Tussen 5 – 30 minuten 

 b.  Tussen 30 – 60 minuten 

 c.  Tussen 1 uur – 2 uur 

   d.  Wil ik niet zeggen 

 e.  Anders, namelijk    uur 

 

13.0  Voor welke diensten betaalde u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 a.  Massage 

 b.  Pijpen met condoom 

 c.  Pijpen zonder condoom 

   d.  Zoenen/likken 

 e.  Neuken met condoom 

   f.   Neuken zonder condoom 

 g.  Anaal met condoom 

   h.  Anaal zonder condoom 

 i.  Wil ik niet zeggen 

 j.  Anders, namelijk    

 

H5 

→ INDIEN VRAAG 2.0 ANTWOORD c  

 

14.0 
 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in Amsterdam gebruik gemaakt van 
een escortservice? 

 [getal] keer 

 

15.0  Wat betaalde u (meestal) voor de afspraak met de escort? 

 [getal] euro 
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16.0  Hoe lang duurde de afspraak met de escort (meestal)? 

 a.  Tussen 5 – 30 minuten 

 b.  Tussen 30 – 60 minuten  

 c.  Tussen 1 uur – 2 uur 

   d.  Wil ik niet zeggen 

 e.  Anders, namelijk    uur 

 

 

17.0  Voor welke diensten betaalde u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 a.  Massage 

 b.  Pijpen met condoom 

 c.  Pijpen zonder condoom 

   d.  Zoenen/likken 

 e.  Neuken met condoom 

   f.   Neuken zonder condoom 

 g.  Anaal met condoom 

   h.  Anaal zonder condoom 

 i.  Wil ik niet zeggen 

 j.  Anders, namelijk    

 

H6 

→ INDIEN VRAAG 2.0 ANTWOORD c en d 

 

18.0 
 Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van het Internet bij het boeken van een 

prostituee in Amsterdam? 

 a.  Ja → VRAAG 18.1 

 b.  Nee → VRAAG 20.0  

 c.  Niet van toepassing → VRAAG 20.0 
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18.1  Van welke website(s) heeft u gebruik gemaakt? 

   

  

 

19.0  Werkten de prostituees die u in de afgelopen 12 maanden geboekt heeft in Amsterdam, zelfstandig 

of voor een bureau? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 a.  Zelfstandig → VRAAG 20.0 

 b.  Voor een escortbureau → VRAAG 19.1  

 c.  Niet van toepassing → VRAAG 20.0 

   d.  Weet ik niet → VRAAG 20.0  

 

19.1  Welk escortbureau was dit? (indien meerdere escortbureaus, graag alle namen vermelden)) 

   

  

 

H7 

 

20.0 
 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden ook betaald voor de diensten van een prostituee 
buiten Amsterdam? 

a.  Ja → VRAAG 20.1 

b.  Nee → VRAAG 21.0 

 

20.1 
 

 

Hoe vaak was dit? 

 [getal] keer 

 

 

H8 

→ INDIEN VRAAG 4.0, 10.0 OF 14.0 ANTWOORD > 1 
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21.0 
 

 

Betrof uw prostitutiebezoek in Amsterdam telkens dezelfde prostituee? 

a.  Ja, dit was telkens dezelfde prostituee → VRAAG 23.0 

b.  Dit was soms dezelfde en soms een andere prostituee → VRAAG 22.0 

c.  Nee, dit was bij elk bezoek een andere prostituee → VRAAG 22.0 

d.  Weet ik niet / wil ik niet zeggen → VRAAG 23.0 

 

Vanaf hier geen skips meer 

22.0 
 

Met hoeveel (verschillende) prostituees heeft u betaald seksueel contact gehad in 
Amsterdam in de afgelopen 12 maanden? 

 [getal] prostituees 

 

23.0 
 

Wanneer vond het prostitutiebezoek in Amsterdam meestal plaats? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 a.  Doordeweeks overdag ( voor 19:00 uur) 

b.  Doordeweeks ’s avonds / ’s nachts (na 19:00 uur) 

c.  Weekend overdag (voor 19:00 uur) 

d.  Weekend ’s avonds / ’s nachts (na 19:00 uur) 

e.  Anders, namelijk …   

 

24.0  Gebruikt u alcohol en/of drugs voor/tijdens uw prostitutiebezoek? 

 a.  Nooit 

b.  Zelden 

c.  Soms 

d.  Meestal 

e.  Altijd 
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25.0  

In welk jaar had u voor het eerst betaald seksueel contact met een prostituee in  

Amsterdam? 

 [jaartal yyyy]  

 

H9 

26.0 Hieronder staan verschillende omschrijvingen van prostitutieklanten. Kruis op iedere regel het antwoord 
aan dat het beste omschrijft hoe u zichzelf in deze omschrijvingen herkent. 
 
1. Herken ik mezelf helemaal niet in 
2. Herken ik mezelf een beetje in 
3. Herken ik mezelf enigszins in 
4. Herken ik mezelf in 
5. Herken ik mezelf heel erg in 

 

herken ik 
mezelf 
helemaal 
niet in  

herken ik 
mezelf heel 

erg in  
 

Kruis op iedere regel één antwoord aan.  

a. Mijn prostitutiebezoek komt voort uit nieuwsgierigheid, fantasie 
of seksueel experimenteren. Mijn prostitutiebezoek is tijdelijk; ik 
haal er niet genoeg voldoening uit om er jaren mee door te gaan. 

1.  2.  3.  4.  5.  

b. Mijn prostitutiebezoek heeft een terugkerend patroon: bij de start 
van een vaste relatie bezoek ik weinig/geen prostituees. Als ik 
ontevreden wordt over mijn relatie, wordt de behoefte om een 
prostituee te bezoeken weer groter. Ik voel me meer 
aangetrokken tot het ‘gevaar’ en de spanning van het hele proces 
dan tot de seks zelf. 

1.  2.  3.  4.  5.  

c. De zoektocht en het plannen/organiseren spelen een grotere rol 
dan het daadwerkelijke sekscontact. Achteraf baal ik vaak van 
mezelf. Mijn prostitutiebezoek eindigt (meestal) door een vaste 
relatie. 

1.  2.  3.  4.  5.  

d. Mijn prostitutiebezoek is ooit begonnen vanuit experimenteren. 
Tijdens mijn huwelijk/lange relatie bezocht ik geen prostituees. Nu 
ik weer alleen ben, bezoek ik vaak dezelfde prostituee(s).  
Romantiek en vriendschap spelen een rol bij deze contacten. 

1.  2.  3.  4.  5.  

e. Mijn prostitutiebezoek is sporadisch. Ik ben vaak in buitenland of 
op reis voor werk. Ik bezoek prostituees (ook) tijdens een vaste 
relatie. Ik bezoek telkens verschillende prostituees. Mijn bezoek 
wordt vooral gedreven door seksuele behoeften. 

1.  2.  3.  4.  5.  
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H10 

27.0 
 

Welke drie van de onderstaande kenmerken zijn voor u het belangrijkste bij de keuze voor 
een prostituee? Kies drie kenmerken, waarbij u het belangrijkste kenmerk bovenaan zet. 

a.  Prijs 

b.  Uiterlijk  

  c.  Het aanbod van de prostituee 

d.  Beschikbaarheid 

e.  Aanbeveling op internet 

f.  Aanbeveling door vrienden / bekenden 

g.  Kwaliteit dienstverlening 

h.  In mijn eigen taal kunnen communiceren 

i.  Herkomst  

j.  Leeftijd 

k.  Anders, namelijk …   

 

28.0 
 

Heeft u een voorkeur voor een bepaalde herkomst van een prostituee? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

a.  Nederlands 

b.  West-Europees 

c.  Oost-Europees 

d.  Latina 

e.  Aziatisch 

f.  Afrikaans 

h.  Geen voorkeur 

i.  Anders, namelijk …   
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28.1  Wat was de herkomst van de prostituee van het meest recente bezoek in Amsterdam? 

a.  Nederlands 

b.  West-Europees 

c.  Oost-Europees 

d.  Latina 

e.  Aziatisch 

f.  Afrikaans 

h.  Weet ik niet  

i.  Anders, namelijk …   

 

28.2  In welke taal sprak u met deze prostituee? 

a.  Nederlands 

b.  Engels 

c.  Spaans 

d.  Duits 

e.  Anders, namelijk …   

 

 

28.3  Hoe goed beheerste deze prostituee deze taal?  

a.  Slecht / gebrekkig 

b.  Voldoende 

c.  Goed / vloeiend 

d.  Er was geen communicatie mogelijk 

 

H11 

In de Amsterdamse prostitutiebranche komen misstanden voor. De volgende vragen gaan over uw mening ten  

aanzien van die misstanden. 
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H12 

 
29.0 

 
Hieronder staan een aantal situaties. Geef op iedere regel aan in hoeverre u vindt dat er sprake is van een 
misstand. 
 

 
Geen 
misstand 

Misschie
n een 

misstand 
Zeker een 
misstand 

Kruis op iedere regel één antwoord aan.  

a. Een persoon wordt onder dreiging van fysiek geweld  in de 
prostitutie gedwongen. 

     

b. Een prostituee moet (een gedeelte) van haar inkomsten 
afstaan aan een pooier. 

     

c. Een buitenlandse prostituee komt met hulp van een 
bemiddelaar naar Amsterdam. Hier aangekomen moet zij veel 
te hoge kosten/schulden aan de bemiddelaar (terug)betalen 
voor de reis, huisvesting of benodigde documenten. 

     

d. Een persoon wordt onder valse voorwendselen naar 
Amsterdam gehaald en hier in de prostitutie gedwongen. 

     

e. Een persoon wordt psychisch onder druk gezet om in de 
prostitutie te werken. 

     

f. Een prostituee moet (een gedeelte) van haar inkomsten 
afstaan aan haar vriend. 

     

g. Een prostituee werkt in een onhygiënische omgeving, werkt 7 
dagen per week of werkt langer dan 12 uur per dag. 

     

       

 

30.0 
 

Wie is volgens u verantwoordelijk voor het melden van misstanden? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

a.  Prostituees zelf 

b.  Exploitant (bordeeleigenaar of eigenaar escortbureau) 

c.  Klanten 

d.  Politie 

e.  Gemeente 

f.  Hulpverlening 

g.  Anders, namelijk …   
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31.0 Hieronder staan een aantal stellingen. Geef op iedere regel aan in hoeverre u het met deze stellingen eens 
of oneens bent. 
 
1. Beslist mee oneens 
2. Mee oneens 
3. Niet mee eens, niet mee oneens 
4. Mee eens 
5. Beslist mee eens 

 
beslist mee 
oneens  

beslist  
mee eens 

Kruis op iedere regel één antwoord aan.  

a. Ik voel me als klant verantwoordelijk voor het signaleren van 
misstanden. 

1.  2.  3.  4.  5.  

b. Signalen van gedwongen prostitutie en uitbuiting zijn te moeilijk 
te herkennen voor klanten. 

1.  2.  3.  4.  5.  

c. Ik ben tijdens een bezoek met heel andere dingen bezig, niet met 
herkennen van misstanden. 

1.  2.  3.  4.  5.  

d. Ik meld signalen van misstanden liever niet bij de autoriteiten. 1.  2.  3.  4.  5.  

e. Ik weet waar en hoe ik een melding moet doen. 1.  2.  3.  4.  5.  

f. Het is niet mijn verantwoordelijkheid als klant om een melding te 
doen. 

1.  2.  3.  4.  5.  

g. Ik weet waar ik op moet letten bij het signaleren van misstanden.  1.  2.  3.  4.  5.  

h. Ik voel me als klant schuldig over gedwongen prostitutie en 
uitbuiting in de prostitutie. 

1.  2.  3.  4.  5.  

i. Prostituees maken zelf de keuze voor het werk in de prostitutie. 1.  2.  3.  4.  5.  

j. Ik bezoek uitsluitend prostituees die vrijwillig werken. 1.  2.  3.  4.  5.  

k. Ik denk niet dat een prostituee geholpen wordt als ik een melding 
doe van misstanden. 

1.  2.  3.  4.  5.  

l. Het is de taak van de overheid om misstanden aan te pakken. 1.  2.  3.  4.  5.  

m. Ik ben bereid om de autoriteiten te informeren als ik misstanden 
signaleer. 

1.  2.  3.  4.  5.  

n. Ik denk niet dat mijn melding serieus genomen wordt. 1.  2.  3.  4.  5.  

o. Ik heb geen zin om me te bemoeien met de problemen van 
prostituees, straks krijg ik zelf ook nog problemen. 

1.  2.  3.  4.  5.  

p. Ik wil anoniem blijven als ik misstanden meld. 1.  2.  3.  4.  5.  

q. Een prostituee komt juist verder in de problemen door een 
melding. 

1.  2.  3.  4.  5.  

r. Ik vind het te veel gedoe om een melding te doen. 1.  2.  3.  4.  5.  
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32.0 Welke van de onderstaande situaties zijn volgens u signalen van gedwongen prostitutie en/of uitbuiting? 

Kruis op iedere regel één antwoord aan. 
Geen 

signaal 

Misschien 
een 

signaal 

Zeker  
een 

 signaal  

a. Prostituee belt of sms’t bij binnenkomst en/of vertrek van de 
klant. 

   

b. Prostituee spreekt geen Nederlands, Engels, Spaans of Duits.    

c. Prostituee maakt een gespannen, opgefokte of angstige indruk    

d. Prostituee werkt voor opvallend lage prijs en/of verricht 
seksuele handelingen zonder condoom. 
 

   

e. Prostituee heeft veel haast tijdens het werk.    

f. Prostituee heeft blauwe plekken.    

g. Prostituee ziet er onverzorgd en/of ongezond uit.    

h. Slechte dienstverlening van de prostituee.    

 
 

32.1  Kunt u zelf nog andere signalen noemen van gedwongen prostitutie en/of uitbuiting? 

  

 

 

33.0 
 

Als de gemeente Amsterdam klanten van prostituees zou willen voorlichten over 
misstanden in de prostitutie; op welke manier kan dat dan het beste? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

a.  Via websites zoals Hookers.nl, Kinky.nl of Sexjobs.nl 

b.  Via Amsterdamse media, zoals het Parool en AT5  

 c.  Via YouTube 

d.  Via posters en flyers in de Amsterdamse binnenstad en op Schiphol 

 g.  Via het prostitutiemuseum op de Wallen 

h.  Via een klantenpanel 

i.  Anders, namelijk …   
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H13 

Tot slot nog een paar vragen over uzelf. U blijft anoniem, de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zijn  

op geen enkele wijze tot een persoon herleidbaar.  

 

H14 

 

34.0  Waar woont u? 

a.  In Amsterdam 

b.  Buiten Amsterdam, in Nederland  

c.  Buiten Nederland 

d.  Wil ik niet zeggen 

 

35.0  Welke situatie is op u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a.  Ik heb betaald werk 

b.  Ik heb geen betaald werk  

c.  Ik ben met pensioen 

e.  Ik ben student 

f.  Wil ik niet zeggen  

 

36.0 
 

Heeft u de afgelopen 12 maanden moeite gehad om van het inkomen van uw huishouden 
rond te komen? 

a.  Nee, geen enkele moeite 

b.  Nee, geen moeite, maar ik moet wel opletten met mijn uitgaven  

c.  Ja, enige moeite 

d.  Ja, grote moeite 

e.  Wil ik niet zeggen 
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37.0  Wat is uw leeftijd? 

a.  jonger dan 18 

b.  18 - 24 

c.  25 - 34 

d.  35 - 44 

e.  45 - 54 

f.  55 jaar of ouder 

g.  Wil ik niet zeggen 

 

38.0  Wat is uw burgerlijke staat? 

a.  Gehuwd / geregistreerd partnerschap 

b.  Samenwonend 

c.  Alleenstaand, gescheiden 

d.  Weduwnaar 

e.  Alleenstaand, nooit gehuwd geweest 

f.  Wil ik niet zeggen 

 

38.1 
 

Had u tijdens het prostitutiebezoek in de afgelopen 12 maanden een vaste relatie? Met 
een vaste relatie bedoelen we een relatie langer dan 3 maanden met iemand die u 
niet betaalde voor het samenzijn. 

 a.  Ja 

 b.  Nee  

 c.  Wil ik niet zeggen 

 

38.2 
 

 

Uit hoeveel personen bestaat het huishouden waartoe u behoort, uzelf meegerekend? 

 [getal] personen 
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39.0  Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

a.  Geen opleiding 

b.  Lager onderwijs (basisschool, speciaal basis onderwijs) 

c.  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (o.a. LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

d.  Middelbaar onderwijs (MAVO, MULO, MBO, UTS, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

e.  Hoger voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, HBS, MMS) 

f.  Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, Kunstacademie) 

g.  Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) 

h.  Anders, namelijk …   

i.  Wil ik niet zeggen 

  

→ INDIEN VRAAG 1.0 ANTWOORD b 

Y.  Helaas, u behoort niet tot de doelgroep van dit onderzoek. Dank voor de interesse. 

YY.  Dank voor uw deelname. 
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Bijlage 4 Vragenlijst prostituees 
 
 

[VRAGENLIJST PROSTITUEES - NEDERLANDSE VERSIE] 

 

Wij doen onderzoek naar de klanten van prostituees in Amsterdam. De gemeente wil namelijk graag weten of je last 

hebt van klanten en of er acties opgezet moeten worden om klanten voor te lichten. Ook wil de gemeente graag 

weten hoeveel klanten er ongeveer in Amsterdam zijn.  

 

De vragen hebben niets te maken met de Belastingdienst. Je blijft helemaal anoniem. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ 

antwoorden. De vragenlijst gaat alleen over prostitutie in Amsterdam. Heb jij zelf nog vragen voordat we gaan 

beginnen met de vragenlijst? 

 

1. Klanten kunnen soms lastig zijn. Wat voor last heb jij van klanten? Ook potentiële klanten. Meerdere 

antwoorden mogelijk.  

a.   Klanten die drank en/of drugs hebben gebruikt 

b.  Klanten die geen condooms willen gebruiken 

c.  Klanten die zich niet aan de afspraken houden / jouw grenzen niet respecteren 

d.  Klanten die je uitschelden 

e.  Agressieve klanten 

f.   Onder je eigen prijs moeten werken 

g.   Anders, namelijk……………………………………………………………………………………… 

h.   Geen last van klanten 

 

2. Van welke klanten heb je het meest last? (noteer bijv. leeftijd en afkomst) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hoe vaak heb je last van klanten tijdens je werk?  

a.   Vaak / altijd 

b.  Regelmatig 

c.  Af en toe 

d.  Zelden 

e.   Nooit  
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4. Hoeveel klanten heb je per week? Schatting, alleen echte klanten 

      

5. Van al jouw klanten in één week: Schatting, alleen echte klanten 

Vul het aantal klanten in     OF          het geschatte percentage. Wat de prostituee het makkelijkst vindt. 

 

a. Hoeveel vaste klanten? 

  OF   % 

b. Hoeveel prettige klanten? 

  OF   % 

 

c. Hoeveel vervelende klanten? 

  OF   % 

 

d. Hoeveel buitenlandse klanten (toeristen / zakenmensen) 

  OF   % 

6. Wat zou je ervan vinden als klanten problemen in de prostitutiebusiness melden bij    

    een speciaal meldpunt? Meerdere antwoorden mogelijk 

 

a.  Klanten zijn goed in staat om problemen te herkennen en te melden 

b.  Klanten zijn niet goed in staat om problemen te herkennen en te melden 

c.  Klanten voelen zich niet verantwoordelijk / willen anoniem blijven / zijn met hele andere dingen bezig / 

willen niets te maken hebben met problemen. 

d.  Ik wil liever niet dat klanten zich met mijn zaken bemoeien 

e.  Weet ik niet 

f.  Anders, namelijk……………………………………………….. 
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7. Welke vorm van prostitutie en waar? 

a.    Raam 

 De Wallen 

 Singelgebied (Singel, Spuistraat, Oude Nieuwstraat, Korte Kolksteeg, Teerketelsteeg) 

 Zuid (De Pijp, Ruysdaelkade) 

b.   Bordeel: club 

c.  Escort 

d.  Overig, namelijk………………………………………………… 

8. Hoeveel dagen/avonden per week werk je gemiddeld? 

 

    Dagen  

 

    Avonden  

9. Hoeveel uur per dag/avond werk je gemiddeld? 

 

 

10. Geslacht prostituee 

 

a.   Vrouw 

b.  Transgender 

c.  Man 

 

11. Leeftijd prostituee 

 

 

12. Afkomst prostituee 

a.  Nederlands  

b.  West-Europees 
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c.  Oost-Europees 

d.  Latina 

e.  Aziatisch 

f.  Afrikaans 

h.  Anders, namelijk………………………………………. 

13. Hoe lang zit je al in het vak?  

Bij hele lange “pauzes” ; meest recente periode noteren 
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Bijlage 5  Tabellen bij hoofdstuk 3 
 

 

 

 

Tabel 1 

Waar heeft u in de afgelopen 12 maanden een raambordeel bezocht? % n=809 

De Wallen 64,1 

Singelgebied 33,7 

Zuid 21,0 

Weet ik niet (meer) 2,2 

 

 

 

 

Tabel 2 

Overige vormen van prostitutie afgelopen 12 maanden % n=123 

Thuisontvangst 78,0 

Massagesalon 6,5 

Straat / Tankstation 6,5 

Overig 9,0   

 

 

 

 

Tabel 3 

Bezoekersfrequentie afgelopen 12 maanden Raam Club Escort Anders 

% % % % 

1 keer 10,8 20,1 27,4 9,9 

2 - 6 keer 46,2 47,3 45,3 46,8 

7 -12 keer 17,5 16,8 17,1 16,2 

13 keer of vaker 25,5 15,8 10,3  27,0 

 

 

 

 

Tabel 4 

Bezoek buiten Amsterdam afgelopen 12 maanden 

 

Prostitutiebezoek buiten Amsterdam (5) 63,4 

Frequentie (gemiddeld aantal keer) 5 
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Tabel 5 

Prijs per bezoek   Gemiddeld Mediaan n 

    

Raam 5-30 minuten  53,15 50,00 466 

 30-60 minuten  88,00 100,00 144 

 1-2 uur  156,34 150,00 27 

totaal   63,05 50,00 660 

      

Club 5-30 minuten  83,06 100,00 15 

 30-60 minuten  105,70 100,00 76 

 1-2 uur  156,84 150,00 81 

totaal   129,65 110,00 181 

      

Escort 5-30 minuten  87,59 90,00 6 

 30-60 minuten  136,88 150,00 45 

 1-2 uur  214,18 200,00 47 

totaal   203,62 150 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GGD Amsterdam 

 

 

 

 

 

 
97 

 

Bijlage 6 Overzicht klantprofielen uit de literatuur  
 

 

In diverse studies worden verschillende klantprofielen opgesteld. Bijvoorbeeld: 

 
1. Op basis van klantgedrag (Vanweesenbeeck e.a., 1993) 
2. Op basis van levensfase en de specifieke behoeften in bepaalde periodes in het leven van de klant 

(Sanders, 2008) 

3. Op basis van herkomst en reactie op het sluiten van Amsterdamse raambordelen (Flight e.a., 2009) 

4. Op basis van houding ten aanzien van misstanden (Zaitch en Staring, 2009) 

 

Zie onder voor beschrijving van de verschillende profielen. 

 

 
1. Op basis van klantgedrag (Vanweesenbeeck e.a., 1993):  

 

Type Omschrijving 

Zakelijke klant 

 

Beschouwt interactie met een prostituee als  

een zakelijke transactie  

Romanticus 

 

Is op zoek naar een “relatie-achtig” seksueel  

contact met de prostituee (Girlfriend experience) 

Vrouwenhater 

 

Wil vrouwen overheersen en macht gebruiken  

tijdens seks 

 

 
2. Op basis van herkomst en reactie op het sluiten van Amsterdamse raambordelen (Flight e.a., 2009): 

 

Herkomst Prostitutiebezoek  

wegens push/pull  

factoren 

Effect sluiting ramen op vraag naar raamprostitutie 

Nederlands Push Nauwelijks effect 

Deze klanten bezoeken raamprostituees om redenen 'van  

binnenuit'. Een klein deel zal andere plekken in Amsterdam of  

elders in Nederland uitproberen, maar in totaal heeft dat  

waarschijnlijk weinig effect op de vraag. Ook zullen weinig  

van deze klanten overstappen naar andere vormen van  

prostitutie zoals seksclubs, privéhuizen en escort. 

Buitenlands Push Nauwelijks effect 

Deze klanten lijken in alles op de Nederlandse klanten:  

regelmatige bezoeker, push-factoren, voorkeur voor ramen.  

Het effect zal ook bij deze groep dus nauwelijks zichtbaar zijn.  

Wel zijn sommige buitenlandse klanten flexibel in hun  

reisgedrag; andere buitenlandse steden zullen vaker bezocht  

worden. Ook zullen weinig van deze klanten overstappen naar  

andere vormen van prostitutie zoals seksclubs, privéhuizen en  

escort. 
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Voornamelijk  

buitenlands 

Pull Lichte afname vraag 

Deze, meestal buitenlandse, klanten bezoeken prostituees in  

een impuls omdat het aanbod zo groot is. Als het aanbod  

halveert, zal de vraag uit deze groep afnemen. Deze groep  

neemt echter maar een zeer klein deel van alle bezoeken voor  

haar rekening; het effect op de totale vraag is dus slechts een  

lichte afname. 

 

 
3. Op basis van levensfase en de specifieke behoeften in bepaalde periodes in het leven van de klant 

(Sanders, 2008): 

 

Type Levensfase  Omschrijving 

Ontdekker Geen specifieke 

fase/leeftijd 

Kan op elke leeftijd beginnen. Single of in relatie.  

Prostitutiebezoek komt voort uit nieuwsgierigheid, fantasie  

of seksueel experimenteren. Korte termijn betrokkenheid,  

haalt er onvoldoende voldoening uit; stopt dan.  

Jojo 30+  Prostitutiebezoek volgens terugkerend patroon: bij de start  

van een vaste relatie weinig/geen prostituees. Bezoek neemt  

weer toe als relatie tot ontevredenheid leidt. Voelt zich meer  

aangetrokken door ‘gevaar’, spanning en proces dan tot het  

daadwerkelijke sekscontact. 

Dwangmatig Geen specifieke  

fase/leeftijd 

Single of in relatie. Dwangmatige heeft betrekking op het  

plannen, organiseren, zoeken/kijken op Internet. Vervelende  

gevolgen. Eindigt meestal door een bevredigende vaste  

relatie of therapeutische hulp. 

Boekensteun 20+ en daarna 50+/60+ Eerste seksuele ervaringen en experimenteren. Daarna lange  

periode zonder prostitutiebezoek  tijdens vaste relatie. Wordt  

later in zijn leven weer klant; weduwnaar/ laatste kans op  

seksleven. Vaak vaste klant bij één prostituee. Romantiek en  

vriendschap spelen een rol bij deze contacten. 

Gestaag Gedurende hele leven Sporadisch gedurende leven, op reis voor werk, weg van  

thuis. Vaste relatie, meestal geen vaste klant, gedreven door  

seksuele behoeften.  

 

 
4. Op basis van houding ten aanzien van misstanden (Zaitch en Staring, 2009): 

 

Type Omschrijving 

De 

onbekommerde  

klant 

 

Erkent dat er een verschil is tussen vrijwillige en gedwongen prostitutie. Erkent het  

probleem (voor een klein gedeelte van de markt, voor seksslavernij en minderjarigheid)  

maar voelt zichzelf niet verantwoordelijk. Ontkent of bagatelliseert het probleem door de  

schuld bij de prostituee te leggen, of door het begrip ‘dwang’ anders uit te leggen. Houdt  

geen rekening met criteria van gedwongen prostitutie bij het selecteren van prostituees.  

Voelt zich niet schuldig over gedwongen prostitutie. Steunt maatregelen tegen  

gedwongen prostitutie en optreden tegen exploitanten en illegale prostitutie. Is tegen het  

strafbaar stellen van klanten. 
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Bewust blind 

 

Erkent net als de onbekommerde klant de ernst van het probleem, maar wijst de prostituee  

en haar omstandigheden aan als de oorzaak van het probleem. Neemt  

verantwoordelijkheid en probeert kwetsbare vrouwen te vermijden. Voelt zich schuldig  

over gedwongen prostituee in het algemeen, maar ontkent zijn eigen rol door: 1) aan te  

geven dat hij niet in staat is onderscheid te maken tussen vrijwillige en gedwongen  

prostituees, 2) te ontkennen dat hij seks heeft met gedwongen prostituees, terwijl hij geen  

steekhoudend bewijs heeft dat “zijn prostituees” ok zijn, 3) te vinden het toch zinloos zou  

zijn om in actie te komen, omdat prostituees binnen de kortste keren weer terug zijn bij  

hun pooier of omdat de consequenties nadelig kunnen zijn. Kritisch t.a.v. maatregelen  

tegen klanten.  

Moraalridder 

 

Erkent dat gedwongen prostitutie bestaat én voelt zichzelf medeverantwoordelijk voor het  

fenomeen. Hij voelt zich schuldig, maar ziet mensenhandelaren en pooiers als de meest  

schuldige partijen. Hanteert strategieën om gedwongen prostituees te herkennen.  

Vermijdt gedwongen prostituees of stopt geheel met prostitutiebezoek. Sommige  

moraalridders gaan nog een stapje verder en proberen prostituees te “redden” met geld,  

onderdak of advies, of door melding te doen bij de politie of door de confrontatie met  

pooier/vriend aan te gaan. Gelooft dat hij erg belangrijk is voor de prostituee in kwestie.  

Steunt meer controle en handhaving ten aanzien van gedwongen prostitutie.  
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Bijlage 7  Begeleidingscommissie 
 

 

Naam  Functie  Organisatie 

Lieselotte Bicknese Senior onderzoeker Bureau Onderzoek en Statistiek,  

Gemeente Amsterdam 

 

Remone  

 

 Werkgroep prostituees Singelgebied 

Bregje Blokhuis Bestuursadviseur Programma  

Prostitutie 

 

Directie Openbare Orde en Veiligheid,  

Gemeente Amsterdam 

Marcel Buster 

 

Senior onderzoeker Cluster E&G, GGD Amsterdam 

Marianne Craanen 

 

Coördinator / Verpleegkundige  

seksuele gezondheid 

 

Prostitutie & Gezondheidscentrum  

P&G292 

 

Stephan Cremer 

 

Hoofd productgroep volwassenen Cluster E&G, GGD Amsterdam 

Yolanda van Doeveren 

 

Uitvoerend Manager Programma  

Prostitutie 

 

Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling,  

Gemeente Amsterdam 

Thijs Fassaert 

 

Onderzoeker/ beleidsmedewerker  Ten tijde van onderzoek: Cluster E&G.  

Inmiddels: Cluster MGGZ, GGD  

Amsterdam 

 

Sander Flight 

 

Onderzoeker/ adviseur Ten tijde van onderzoek: DSP-groep.  

Inmiddels: Sander Flight Onderzoek en  

Advies 

 

Mariska van Huissteden 

 

Ten tijde van onderzoek:  

Vertrouwensvrouw prostitutie/  

Algemeen coördinator P&G 292 

 

Inmiddels: Ambulant team HVO  

Querido.  

 

Arnt Mein 

 

Senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut 

Marieke Ridder-Wiskerke 

 

Programmaleider Prostitutie Soa Aids Nederland 

Piet van der Wiel 

 

Programmamedewerker Prostitutie Soa Aids Nederland 
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