
PROSTITUTIE 2.0

“Het zal je zusje maar zijn”
    Signaaladvies over prostitutie 2.0

MAART 2013



SAMENVATTING 
Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste 
resultaten en bevindingen uit het  praktijkonder-
zoek naar prostitutie 2.0 weergegeven. 
De Rotterdamse Jongerenraad schaart onder de 
noemer prostitutie 2.0 meer praktijken dan die 
onder de stricte definitie van prostitutie vallen. 
Deze staan onder punt 1 van deze samenvatting 
genoemd. De Rotterdamse Jongerenraad con-
stateert dat:

1. 36 van de 45 ondervraagde jongeren 
weleens fysiek betrokken is geweest bij het opne-
men of fotograferen van seksuele handelingen 
van andere jongeren, het doorsturen hiervan, het 
manipuleren van andere jongeren voor seksuele 
handelingen, het chanteren van andere jongeren 
om seksuele handelingen af te dwingen, het tegen 
een materiële vergoeding hebben van seks, al dan 
niet gedwongen groepsseks of andere praktijken 
die de Rotterdamse Jongerenraad gezamenlijk 
schaart onder prostitutie 2.0. 

2. 45 ondervraagde jongeren meerdere 
mensen in hun directe omgeving kennen die be-
trokken zijn bij dergelijke praktijken.

3. steeds meer jongeren die deelnemen aan 
deze praktijken zich organiseren in een collectief 
dat gezamenlijk klanten zoekt en samen de winst 
verdeelt.

4. er in elke deelgemeente van Rotterdam 
minimaal één plek is waar deze praktijken met 
regelmaat plaatsvinden.

5. in meer dan de helft van de gevallen mind-
erjarige jongeren betrokken zijn. De jongste die 
de Rotterdamse Jongerenraad heeft geïnterviewd 
was 13 jaar (!) toen zij voor het eerst deelnam aan 
dergelijke praktijken.

6. deze praktijken minimaal in een aantal 
gevallen zelfmoord(pogingen) tot gevolg hebben 
gehad onder Rotterdamse jongeren.

7. volgens een grove schatting naar aanlei-
ding van de interviews minimaal 1000 jongeren 
betrokken zijn bij praktijken zoals genoemd onder 
punt 1 van deze samenvatting.

8. Rotterdamse jongeren de definitie van 
prostitutie en/of ruilseks nog steeds niet  kennen 
en gevallen van prostitutie vaak als “normale seks” 
worden beschouwd.

9. alle 45 ondervraagde jongeren met enige 
regelmaat beeldmateriaal van seksuele handelin-
gen ontvangt van andere Nederlandse jongeren 
via social media of berichtendiensten als Whats-
App en Blackberry Messenger.

10. alle situaties die door de ondervraagde 
jongeren worden omschreven vallen onder één of 
meer van de volgende criminologische theorieën: 
de labelingtheorie, de relatieve deprivatietheorie 
en een ernstig gebrek aan één of meerdere 
hechtingsmechanismen uit de sociale controle-
theorie.
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“Hij zei dat hij zoveel van me hield dat hij alles 
voor me zou doen. Hij vroeg me: Doe je ook alles 
voor mij? Want als je alles voor me zou doen kan 
ik je zeker delen met mijn vrienden.
Terwijl hij dat zei pakte hij me bij mijn keel. Ik 
wist niet wat ik moest doen of zeggen. ik durfde 
niets te zeggen. Dus heb ik hem en zijn vrienden 
gelaten. Ik weet niet hoe lang het duurde, ik was 
dronken en stoned en ben ook een paar keer out 
gegaan.”

De Rotterdamse Jongerenraad maakt zich 
ernstige zorgen. Onlangs stuitte de Rotterdamse 
Jongerenraad op een grote groep minderjarige 
jongens en meiden die een onderneming zijn 
gestart in het oudste beroep ter wereld. De jon-
gens fungeren als pooier en de meiden gaan naar 
bed met mannen voor geld. Wanneer de shifts zijn 
afgelopen wordt het geld onderling verdeeld.  

Na ongeveer vier maanden van interviews en 
het verrichten van deskreseach ligt voor u het
signaaladvies ‘Prostitutie 2.0’. De Rotterdamse 
Jongerenraad is tevreden met het resultaat en 
hoopt van harte dat de stad haar ogen opent voor 
een probleem dat veel te vaak taboe blijft.
 
Graag willen wij de jongeren en experts 
bedanken voor het meewerken aan de interviews. 
Een speciaal dankwoord gaat uit naar de organi-
satie Hi5 Dutchversity voor het delen van hun 
netwerk en de intensieve samenwerking tijdens 
het onderzoek.

‘Let’s be the change we want 
to see in our city.’ 
 
De Rotterdamse Jongerenraad
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VOORWOORD



DE ROTTERDAMSE
JONGERENRAAD
De Rotterdamse Jongerenraad (RJR) is het 
officiële adviesorgaan voor het jongerenbeleid 
van de Gemeente Rotterdam. Ons doel is om 
de situatie van jongeren in Rotterdam te ver-
beteren door hen een stem te geven. Dit doen 
we door middel van het uitbrengen van 
gevraagde en ongevraagde adviezen. 
Daarnaast organiseren we een aantal 
activiteiten ter ondersteuning van deze 
adviezen. Met deze activiteiten betrekken we 
niet alleen jongeren bij de politiek, maar geven 
we de politiek ook inzicht in de ‘wereld’ van 
jongeren en maken we ze bewust van hun 
rechten, mogelijkheden en talenten!

De Rotterdamse Jongerenraad geeft signalen 
over jongeren in Rotterdam en werkt op deze 
manier aan positieve suggesties voor jongeren-
beleid in Rotterdam.



Prostitutie 2.0 is een nieuwe vorm van een 
sluimerend probleem waarmee een grote groep 
jongeren in Rotterdam fysiek in aanraking komt. 
Prostitutie 2.0 houdt grootschalige manipulatie in, 
gebruikmakend van nieuwe communicatiemiddel-
en, met als doel seksuele handelingen of diensten 
af te dwingen, waar soms materiële en/of finan-
ciële vergoedingen tegenover staan. 

1.1. Aanleiding
De nieuwste ontwikkeling, mede de reden dat de 
Rotterdamse Jongerenraad stuitte op dit probleem, 
is de vorming van een groep minder- en meerder-
jarige jongens en meisjes tot een collectief. De jon-
gens fungeren als pooiers en regelen de klanten 
voor de meiden die vervolgens seks hebben met 
de klanten. Het verdiende geld wordt onderling 
verdeeld. De meisjes staan meestal onder grote 
sociale of financiële druk en worden ernstig ge-
manipuleerd. Het gaat hier om meisjes die vaak 
een zeer laag gevoel van eigenwaarde hebben als 
gevolg van bijvoorbeeld een slechte thuissituatie, 
voortijdig schoolverlaten of eerdere aanraking met 
justitie. Toch ontwikkelen verschillende vormen van 
prostitutie en/of seksueel misbruik zich razendsnel, 
meeliftend op een gebrek aan seksueel normbesef 
van kwetsbare jongeren en gebruikmakend van 
nieuwe communicatiemogelijkheden.

De Rotterdamse Jongerenraad heeft deze vorm 
van prostitutie gekozen als beginpunt voor dit ad-
vies aangaande prostitutie 2.0, omdat de 
Rotterdamse Jongerenraad van diverse kanten 
werd gewezen op voorbeelden van deze nieuwe 
ontwikkeling. Opvallend aan de nieuwe ontwik-
keling is de professionalisering van vormen van 
prostitutie 2.0. Blijkbaar escaleren deze  incidenten 
met regelmaat naar een integrale aanpak van 
het uitbuiten van kwetsbare individuen die zich in 
groepen beschikbaar stellen voor het leveren van 
seksuele diensten. De Rotterdamse Jongeren-
raad beschouwt deze problemen als urgent en 
zeer schadelijk, en vindt het daarom relevant een 
onderzoek naar prostitutie 2.0 te starten en te 
delen met de stad Rotterdam.

1.2. Doelstellingen signaaladvies
•  Het schrijven van een signaaladvies met 
als doel een beleidsadvies te formuleren dat het 
percentage slachtoffers zou moeten verlagen. 
•  (Self-)Awareness en empowerment onder 
de doelgroep en belanghebbenden vergroten.
•  De (lokale) politiek erop attenderen dat dit 
nog steeds een hot item is.

1.3. Leeswijzer
Het rapport is ingedeeld in drie delen. Als eerste 
volgt een samenvatting van de interviews die 
gehouden zijn onder jongeren tussen de 14 en 27 
jaar. Daaropvolgend worden de reacties van alle 
benaderde hulpverleningsinstanties uiteengezet. 
Aan de hand van dit rapport, formuleert de Rotter-
damse Jongerenraad haar resultaten, conclusies 
en relevante aanbevelingen voor de Gemeente 
Rotterdam. Daarna volgt het hoofdstuk “Mogeli-
jkheden vervolgonderzoek”, waarop de Rotter-
damse Jongerenraad zich al gedeeltelijk aan het 
oriënteren is. 
Als afsluiting van het onderzoek onderbouwt de 
Rotterdamse jongerenraad het onderwerp pros-
titutie 2.0 vanuit het wetenschappelijke aspect,  
gericht op de relevante criminologische en sociolo-
gische theorieën. Deze vindt u terug in bijlage.
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1. INLEIDING



De Rotterdamse Jongerenraad heeft gekozen voor 
het afnemen van diepte-interviews. De verkregen 
informatie gaat namelijk dieper dan informatie die 
middels kwantitatief onderzoek wordt verzameld.
De Rotterdamse Jongerenraad wilde graag een 
kwalitatief beeld krijgen van de heersende sek-
suele moraal onder Rotterdamse jongeren, om in 
een later stadium hier dieper op in te gaan. Zie 
hiervoor hoofdstuk “Mogelijkheden vervolgonder-
zoek”.
De interviews zijn open aangegaan om jongeren 
zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen hun 
verhaal zo vrij mogelijk te kunnen vertellen. De 
respondenten die mee hebben gewerkt aan het 
onderzoek zijn en blijven anoniem.

2.1 Doel van het rapport
Het doel van het kwalitatief onderzoek is om 
ideeën, opvattingen en inzicht te krijgen over 
de kennis, onwetendheidheid en impact van het 
onderwerp prostitutie 2.0.

2.2. Relevantie en betrouwbaarheid
Voor de relevantie en betrouwbaarheid van het 
rapport, is het voor de Rotterdamse Jongeren-
raad van belang om een realistische inschatting te 
kunnen maken van de hoeveelheid Rotterdamse 
jongeren die betrokken zijn bij de praktijken 
rondom prostitutie 2.0. 

De Rotterdamse Jongerenraad heeft geprobeerd 
een grove inschatting te maken omdat het probl-
eem Rotterdamse Jongerenraad veel groter voork-
wam dan in eerste instantie werd gedacht.

De Rotterdamse Jongerenraad heeft deze inschat-
ting gemaakt op basis van de volgende factoren:

 1. Het aantal jongeren per deelgemeente 
waarvan jongeren weten dat ze zich inlaten met 
dergelijke praktijken;

  2. Het aantal jongeren per deelgemeente 
waarvan jongeren weten dat zij met regelmaat via 
berichtendiensten beeldmateriaal van seksuele 
handelingen verspreiden;

 3. Actuele onderzoeken over het aantal 
illegale prostituees in Rotterdam;

 4. Het aantal locaties waar jongeren weten 
dat praktijken rond prostitutie 2.0 met regelmaat 
plaatsvinden: namelijk één per deelgemeente.
Jongeren gaven aan dat het hier om een hogere 
frequentie ging dan de Rotterdamse Jongerenraad 
had ingeschat, meestal werd één keer per week 
als frequentie genoemd.

2.3. Cijfers
Alle factoren bij elkaar, maakt het voor de Rotter-
damse Jongerenraad enigzins inzichtelijk. 
Toch blijft het lastig een kwantitatieve inschatting te 
maken, maar het moet gaan om enkele duizenden 
jongeren.
Dat wil zeggen 0,9-9% van alle Rotterdamse jon-
geren tussen 13 en 25 jaar oud (CBS).

2. AFBAKENING



Wat nu volgt is een verslaglegging van de inter-
views van de Rotterdamse Jongerenraad over 
prostitutie 2.0. Het moge duidelijk zijn dat prostitu-
tie 2.0 meer omspant dan de strikte definitie van 
prostitutie als in het theoretische vooronderzoek 
in de bijlage beschreven, namelijk: het verlenen 
van seksuele diensten in ruil voor geld of andere 
bestaansmiddelen. Prostitutie 2.0 verschilt ook 
van de loverboyproblematiek, al is het deels een 
gedifferentieerde vorm daarvan door de geraf-
fineerdheid en het verspreiden van beeldmateriaal 
via digitale media. Binnen de term prostitutie 2.0 
heeft de Rotterdamse Jongerenraad alle vormen 
van manipulatie, chantage en dwang geschaard 
die moeten leiden tot seksuele handelingen. Dit 
betekent dat hier bijvoorbeeld ook het opnemen en 
verspreiden van beeldmateriaal van seksuele han-
delingen van andere jongeren onder valt, net zoals 
groepsverkrachtingen of seks in ruil voor materiële 
vergoedingen als telefoonkaarten, drank of drugs. 
Een zeer belangrijk kenmerk daarbij is de rol van 
sociale media, internetfora en berichtendiensten 
als WhatsApp en Blackberry Ping. Eenmaal helder 
voor ogen wat het probleem precies omvat, zijn 
er door de Rotterdamse Jongerenraad interviews 
gehouden met 45 respondenten uit verschillende 
deelgemeentes, onder andere deelgemeente Char-
lois, Noord, Centrum,  Delfshaven en feyenoord.

Wanneer in de onderstaande resultaten wordt 
gesproken over jongeren, dan doelt de Rotter-
damse Jongerenraad op jongeren tussen 14 en 27 
jaar. Het zijn jongeren die woonachtig zijn in Rotter-
dam, dat wil zeggen in één van de 14 deelgemeen-
tes die Rotterdam rijk is. 

De interviews zijn afgenomen door Cecilia Adri-
aanse, Bestuurslid Aviezen van de Rotterdamse 
Jongerenraad. 
Cecilia werkt sinds haar negentiende in het 
welzijnswerk. Zij heeft bij Stichting Wenk en Thuis 
Op Straat gewerkt en zichzelf ingezet  voor ver-
schillende grote welzijnsorganisaties en scholen in 
Rotterdam, waarvoor zij sportlessen, weerbaarhe-
idtrainingen, debattrainingen en muzieklessen 

verzorgde. Zij heeft een groot netwerk opgebouwd 
met jongeren uit verschillende deelgemeenten. In 
haar laatste jaar bij Thuis Op Straat heeft zij zich 
gericht op het zogenaamde “meidenwerk” waar zij 
met verschillende meisjes in aanraking kwam die 
zelf in de ruilprostitutie zitten of hebben gezeten. 
Dit is de reden dat Cecilia het leeuwendeel van de 
interviews heeft afgenomen en jongeren haar al 
snel leerden vertrouwen. 
Cecilia heeft in de interviews absolute anonimiteit 
benadrukt en de jongeren uitgenodigd alle ervar-
ingen te delen die nodig zijn om tot een gedegen 
indruk van het probleem te komen.

De jongeren zijn geselecteerd uit het werkveld 
van Cecilia, waarna zij vaak naar andere jongeren 
werd doorverwezen die meer met prostitutie 2.0 te 
maken hadden. 
De interviews zijn open aangegaan om jongeren 
zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen hun 
verhaal zo vrij mogelijk te kunnen vertellen. Er 
waren terugkerende vragen, over onder andere so-
ciale media en kelderboxen, maar in de interviews 
zijn de persoonlijke verhalen van de 45 jongeren 
als leidraad aangehouden.

De Rotterdamse Jongerenraad heeft besloten de 
interviews in te delen in twee categorieën. Inter-
views zijn namelijk afgenomen met betrokken jon-
geren en betrokken hulpverleningsinstanties. Aller-
eerst zullen de interviews met de jongeren worden 
samengevat. De Rotterdamse Jongerenraad heeft 
besloten de resultaten van de interviews in te delen 
naar aanleiding van twee belangrijke onderdelen: 
de kenmerken van de praktijken rondom prostitutie 
2.0 en de belangrijkste hoofdlijnen die in vrijwel alle 
interviews terugkwamen.
Hierna zullen de interviews met de hulpverlening-
sinstanties worden beschreven. De Rotterdamse 
Jongerenraad heeft bewust geen samenvatting 
van de ketenstructuur of een overzicht van alle 
hulpverlening bijgevoegd. Dit staat in meerdere 
rapporten zeer helder beschreven. De Rotterdamse 
Jongerenraad heeft de hulpverleningsinstanties de 
interviewresultaten voorgelegd en gevraagd naar 
concrete aanbevelingen naar aanleiding van de
interviewresultaten.
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3. INTERVIEWRESULTATEN



De Rotterdamse Jongerenraad constateert ver-
schillende kenmerken in de praktijken van  prosti-
tutie 2.0 onder Rotterdamse jongeren. Hierin vallen 
grofweg vier kenmerken te onderscheiden:

1. Beeldmateriaal
Jongeren maken beeldmateriaal tijdens seksuele 
handelingen van andere jongeren, om hier vervol-
gens het slachtoffer mee te chanteren voor meer 
en verdergaande handelingen.

Het beeldmateriaal wordt vervolgens verspreid via 
sociale media zoals Twitter, facebook, Blackberry 
Messenger en WhatsApp. Dit heeft ernstige socia-
le gevolgen voor het zelfbeeld van de jongere in
kwestie (zie de labelingtheorie in de bijlage). 
Een vrouwelijke respondent uit de wijk Pendrecht: 
“Ik krijg vaak filmpjes en foto’s via Twitter en Black-
berry Messenger. Het doet mij niet zoveel, het 
gebeurt zo vaak.
Alsof die meisjes niet door hebben dat ze gefilmd 
worden. Je kan jongens niet vertrouwen, zij
doen alles voor lust.”

2. Ruilseks
Bepaalde kwetsbare jongeren verrichten met grote 
regelmaat seksuele handelingen voor materiële 
vergoedingen zoals beltegoed, drank of drugs. Dit 
valt wel onder de strikte definitie van prostitutie, 
hoewel deze vorm van prostitutie vaak erg 
verborgen blijft voor de buitenwereld. Een respon-
dent uit de wijk Cool vertelt: “Wij hebben een groep 
in de wijk. Ik zeg niet dat ik die dingen ook doe 
maar ik ken iedereen wel die in die groep zit. Het 
is een groep met jongens en een paar meisjes. 
Deze meisjes hebben seks met mannen die de 
jongens voor ze uit kiezen. De meisjes krijgen daar 
geld voor en die geven dat geld dan aan de jon-
gens. Ze krijgen hier zelf maar een deel van. 

Tijdens huisfeestjes worden deze meisjes ook 
gebruikt voor seks. Die meisjes zijn dan meestal 
dronken of stoned en iedereen mag er dan over-
heen. Voor mij hoeft dat niet, ik heb zelf een vrien-
din, maar ik ben er wel vaak bij geweest wanneer 
dit gebeurde. De meisjes willen meestal zelf ook, 
hoor.”

3. Organisatievorm 
Nieuw lijkt ook de organisatievorm. In verschil-
lende deelgemeentes blijken georganiseerde 
groepen meiden en jongens actief, waarbij de mei-
sjes zichzelf prostitueren en de jongens klanten 
zoeken voor de meisjes. De winst wordt onderling 
verdeeld. De meisjes en jongens zijn vaak mind-
erjarig. De Rotterdamse Jongerenraad stuitte op 
voorbeelden waarin meisjes van 15 betrokken zijn 
bij dergelijke georganiseerde groepen.

4. Loverboys
Vandaag de dag vallen nog steeds ontzettend 
veel meisjes in handen van loverboys. In de jaren 
2003-2010, toen de loverboyproblematiek met 
regelmaat in de media was, zijn er effectieve maa-
tregelen genomen om dit probleem tegen te gaan. 
Gekozen is voor een zogenaamde ketenaanpak, 
waarbij de Gemeente Rotterdam een cruciale rol 
speelt in samenwerking tussen politie, (jeugd)zorg 
en onderwijsinstellingen (Centrum voor Criminal-
iteitspreventie en Veiligheid, 2012). In Rotterdam 
ligt deze zorg in handen van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond, die de ketenaanpak jeug-
dprostitutie heeft samengevoegd met de ketenaan-
pak mensenhandel (GGD Rotterdam-Rijnmond, 
2011). De Rotterdamse Jongerenraad erkent de 
effectiviteit van de ketenaanpak, maar kan op 
basis van de interviews niet anders concluderen 
dan dat prostitutie 2.0 zich zeer verborgen mani-
festeert, en moeilijk bereikbaar is voor 
beleidsmakers en hulpverleners. 

4. KENMERKEN



Zoals ook in een rapport van de GGD Rotterdam-
Rijnmond (2011) naar voren komt, is de combinatie 
van loverboys en internet zeer gevaarlijk. Uit de 
interviews blijkt dat de meeste respondenten via 
internetfora, sociale media of berichtendiensten 
worden geworven, gemanipuleerd en gechanteerd. 
Behalve dat deze media aan loverboys perfecte 
en zeer verborgen middelen verschaffen om hun 
slachtoffers te bewerken, maakt deze ontwikkeling 
de signalering extra lastig. Meer en meer worden 
instanties als de Rotterdamse Jongerenraad hier-
mee afhankelijk van de signalen van slachtoffers, 
die zeker niet altijd bereid zijn een hulpvraag te 
uiten, uit angst voor represailles van hun manipu-
lators. De handelingswijze van loverboys is in deze 
geen nieuw kenmerk voor beleidsmakers of van 
prostitutie 2.0, de vergrote verborgenheid echter 
wel. 



Nu volgt een samenvatting van de interviews. 
Als eerste zullen de interviews met de jongeren 
worden beschreven. Daarna komen de hulpverlen-
ingsinstanties aan bod. Als eerder gesteld, heeft 
de Rotterdamse jongerenraad haar veldonderzoek 
kwalitatief afgenomen in de vorm van diepte-in-
terviews. Dat wil zeggen dat met de 45 jongeren 
uit verschillende Rotterdamse deelgemeentes 
open gesprekken zijn gevoerd. De respondenten 
zijn tussen de 14 en 27 jaar oud. De Rotterdamse 
Jongerenraad heeft de interviews samengevat en 
heeft dit getrechterd tot 
acht opvallende hoofdli-
jnen die in de interviews 
met grote  regelmaat 
naar voren zijn geko-
men. Alle respondenten 
is volledige anonimiteit 
beloofd.

5.1 Definitie van pros-
titutie 
De strikte definitie van 
prostitutie is het zich te-
gen betaling beschikbaar 
stellen voor 
seksuele handelingen. 

5.1.1 Vanuit het 
jongerenperspectief
Alle geïnterviewde 
jongeren definiëren de term prostitutie als volgt: 
“vrouwen die achter de ramen staan.” Dat wil zeg-
gen: het traditionele beeld van de prostitutie zoals 
bijvoorbeeld op de bekende Amsterdamse Wallen. 
Het verrichten van seksuele handelingen voor een 
materiële vergoeding wordt niet genoemd. Eén 
van de respondenten, woonachtig in de wijk feye-
noord, geeft aan: “Ik zie kelderboxseks in ruil voor 
drank of drugs niet als prostitutie. Die meiden gaan 
zelf mee naar de kelder. Het is algemeen bekend 
wat daar gebeurt. Er zijn gewoon een paar meisjes 
die je kunt bellen of een berichtje kunt sturen. Ze 
zeggen dan zelf wat ze er voor willen. Wat ik wel 
nep vind, is dat er gezegd wordt dat ze bijvoor-
beeld met drie jongens gaan en er daarna meer 
jongens zijn die iets met die meisjes willen doen. 
Dat is niet afgesproken. Meestal wordt er dan met 

die meisjes gepraat en krijgen ze meer dan waar 
ze om hebben gevraagd. Als zij hier niet voor 
hebben gekozen, zie ik het wel als een vorm van 
misbruik.”

5.2 Definitie ruilseks 
 Ruilseks is en brede overkoepelende term voor 
seksuele contacten waarbij een materiële beloning 
een belangrijke rol speelt.

5.2.1 Ruilseks vanuit het jongerenperspectief
Jongeren reageren 
over het algemeen ver-
baasd bij het horen van 
de term “ruilseks”, wat 
de Rotterdamse Jon-
gerenraad deed vermo-
eden dat het hier gaat 
om een onbekende 
term. Na uitleg van de 
term, bleek dat 80% 
van de geïnterviewde 
jongeren wel eens een 
soortgelijke situatie in 
zijn/haar omgeving had 
meegemaakt, al dan 
niet zelf fysiek be-
trokken bij de ruilseks. 
Een mannelijke respon-
dent uit het Oude West-
en vertelde: “Ik heb 

het gezien en zelf meegedaan. Dan praat ik over 
ongeveer 8 jaar geleden toen ik 15 jaar oud was, 
in de kelder. Ik was met mijn broertje en een vriend 
op straat. We liepen bij Middelland waar vroeger 
een Shell pompstation was. We zagen een meisje 
lopen en vroegen haar waar ze vandaan kwam. 
“Kom we gaan lekker chillen in de kelder,” zeiden 
we. Het meisje vroeg: “Wat gaan we doen?” “Ja 
neuken,” was ons antwoord. Het meisje stemde er 
mee in en zo makkelijk ging dat. Dit meisje stond 
in de wijk bekend als banga (straattaal voor pros-
tituee, red.). Meisjes als zij gaan altijd makkelijk 
mee, zolang je ze een fles drank of een paar joints 
geeft willen ze altijd seks. Uiteindelijk hebben we 
met zijn drieën seks gehad en de rest van de buurt 
is er daarna ook overheen gegaan.”
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Uit interviews blijkt dat de meeste respondenten 
ervaringen hebben waarbij de betrokken jongens 
tussen de 13 en 16 jaar oud zijn. Bovenstaande 
situatie wordt vaak gezien als voorwaarde om erbij 
te horen. 

5.2.2. Mening ruilseks/-praktijken rondom pros-
titutie 2.0 
De overgrote meerderheid reageert vrij gelaten 
over prostitutie 2.0. Vaak wordt als reden genoemd 
voor de gedragingen dat het een combinatie van 
verveling, lust en meeloopgedrag is. Respondent-
en geven aan dat het iets is waar je mee opgroeit 
in de wijk. Wel geeft de respondent van het citaat 
onder 5.2.1 aan, dat steeds minder meisjes van 
straat worden “geplukt” maar dat het zich vooral 
online afspeelt in chatboxen of via nieuwe berich-
tendiensten. Meerdere respondenten bevestigen 
dit.

5.2.3. Het ontvangen van beeld- en/of geluids-
materiaal van seksuele handelingen van en 
door andere jongeren
Opvallend is dat alle respondenten wel eens 
seksfilmpjes of -foto’s ontvangen van meisjes via 
sociale media of nieuwe berichtendiensten. De 
respondenten lijken niet erg geschokt door deze 
filmpjes; ze geven juist aan dat er met grote regel-
maat filmpjes worden doorgestuurd en verspreid. 
Hierbij betreft het zeker geen professionele 
pornografie, maar met regelmaat meisjes uit de 
wijk, andere wijken of steden, die seksuele han-
delingen verrichten die geschaard kunnen wor-
den onder de noemer prostitutie 2.0. Ook opval-
lend is het dat alle vrouwelijke respondenten wel 
aangeven medelijden te hebben met het meisje 
in kwestie, maar, zoals één respondent het ver-
woordt: “Ze zijn er toch zelf bij, dan moeten ze 
zich maar niet laten filmen tijdens de seks.” Een 
respondent uit Rotterdam Alexander vertelt: 
“We hebben een WhatsApp-groep met een groep 

vrienden waar we onderling seksfilmpjes en
naaktfoto’s naar elkaar toesturen. Is eigenlijk 
slecht, heh? Ik zou die filmpjes nooit rondsturen op 
Twitter of Blackberry Messenger maar ik weet dat 
dit wel gebeurt.”

5.2.4 Relatie tussen voorlichting en prostitutie 
2.0
In bijna alle interviews komt het gesprek 
uiteindelijk neer op het mogelijke tegengaan van 
prostitutie 2.0.

Ondanks dat veel respondenten praktijken rondom 
prostitutie 2.0 lijken te zien als een onderdeel van 
de seksuele beleving, wordt er door de respon-
denten wel degelijk meegedacht over hoe 
voorlichting een rol zou kunnen spelen in het ver-
beteren van de situatie. Opvallend is dat de aan-
dacht hierbij vooral wordt gericht op 
voorlichting over anticonceptie, niet zozeer over 
het tegengaan van onvrijwillige of gemanipuleerde 
seksuele handelingen. Jongeren geven aan 
allemaal wel te weten dat anticonceptie belangrijk 
is en hier geen voorlichting over te hoeven krij-
gen. Zij geven echter wel aan geen voorlichting te 
hoeven over normen en waarden, of de beheers-
ing van lust. Lust wordt gezien als iets dat groter 
is dan het verstand en door de jongeren moeilijk 
te beteugelen is. In de woorden van één respon-
dent: “Als je met zes vrienden bent en je hebt twee 
meisjes voor je die zich uitkleden, dan ga je.” De 
Rotterdamse Jongerenraad wilt hierbij benadruk-
ken dat het niet haar taak is om te oordelen over 
de seksuele relaties die jongeren onderhouden. 
De Rotterdamse Jongerenraad wil gezonde 
seksuele relaties bevorderen voor alle jongeren 
van Rotterdam, zonder dat de nu heersende 
seksuele moraal in de toekomst van schadelijke 
invloed is op het mentale of fysieke welzijn van de 
jongeren van nu. 



5.2.5 Herkenning kwetsbaarheid slachtoffers
Behalve de oorzaken waarom slachtoffers 
meewerken aan praktijken rondom prostitutie 2.0, 
lijken de meeste respondenten ook de kwets-
baarheid van de slachtoffers te herkennen. 
In alle interviews waarin dit onderwerp aan de 
orde komt, gaat het om meisjes als slachtof-
fers. Volgens de respondenten beginnen de 
potentiële slachtoffers van prostitutie 2.0 vroeg 
met seksuele handelingen, rond hun twaalfde of 
dertiende jaar. Daarbij geven de respondenten 
aan dat veel meisjes expliciet om aandacht vra-
gen, wat haar “gewilligheid” waarschijnlijker zou 
maken. Bovendien geven zij ook aan dat meisjes 
tegenwoordig minder grenzen kennen wanneer 
het seks betreft. 
Als voorbeeld wordt genoemd dat zij weinig 
moeite hebben een naaktfoto van een meisje 
te bemachtigen wanneer zij 
aan bovengenoemd profiel 
voldoet. Een aantal van hen 
geeft aan dat zij meerdere 
gevallen kennen van slachtof-
fers of daders, die na veel-
vuldig in aanraking met pros-
titutie 2.0-praktijken te zijn 
geweest, zelfmoord(pogingen) 
hebben gepleegd. De 
zelfmoord(poging) wordt 
door deze respondenten 
altijd genoemd in relatie tot de 
prostitutie 2.0-praktijken.

5.2.6 Rol achtergrond van slachtoffers en 
daders
Afkomst en achtergrond lijken een grote rol te 
spelen. Tijdens de interviews komt steeds naar 
voren dat veel betrokkenen bij prostitutie 2.0, 
zowel slachtoffers als daders, een Antilliaanse, 
Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben, 
zoals hierboven ook al in enkele citaten bes-
chreven. Met name Antillianen worden al vroeg 
seksueel actief, zo rond hun 13e. 
Noemenswaardig is dat het hier zeker niet alle 
beschreven jongeren betreft, maar jongeren met 
deze achtergrond waren oververtegenwoordigd. 
Dit sluit enigszins aan bij de rol van etniciteit bij 
prostitutie, zoals in het theoretisch kader in dit 
onderzoek beschreven is, zie hiervoor de bijlage.

5.2.7 Mening oorzaken prostitutie 2.0
Hier geven de respondenten antwoorden in 
één of meerdere van de volgende categorieën:        
cultuur, geloof en opvoeding. 

Daarnaast valt een groot deel van de antwoorden 
te scharen onder eigenwaarde en mogelijkheden 
voor hulp. Met name meisjes lijken hier zeer 
gevoelig voor. Ook geven zij aan dat meisjes die 
een laag gevoel van eigenwaarde bezitten en/of 
weinig mensen om zich heen hebben om op ter-
ug te vallen wanneer zij hulp nodig hebben, veel 
eerder geneigd zijn zich zo te laten manipuleren 
dat ze meedoen aan prostitutie 2.0-praktijken. 

5.2.8 Geloofsovertuiging
Ook geloofsovertuiging lijkt een factor: meerdere 
respondenten geven aan meisjes te kennen die 
streng religieus worden opgevoed, maar daar-
buiten lijken te participeren in praktijken rondom 
prostitutie 2.0. Een jongere uit deelgemeente 
Charlois vertelt: “Een meisje bij mij in de straat 
heeft een hele strenge vader. Ze zijn daar mos-

lim. Ze mag niks, moet 
een hoofddoek dragen 
en mag niet met ons 
chillen of met jongens 
praten. Hij ziet haar het 
liefst binnen een paar 
jaar getrouwd met een 
of andere verre neef in 
Marokko. Bij haar is het 
helemaal misgegaan. Ze 
is juist aandacht gaan 
zoeken bij de jongens in 
de buurt. Die moesten er 
eerst niets van hebben, 
maar toen ze merkten 

dat ze wel aan was om te seksen, zijn ze er met 
de halve buurt overheen gegaan. Ik heb het wel 
eens gezien dat ze met jongens mee ging om 
te chillen. Ik mocht ook mee maar heb het niet 
gedaan. Ze is nu altijd stoned of dronken en 
wordt door een groep gebruikt om seks te heb-
ben voor geld. Ze krijgt daar dan zelf ook een 
beetje van en de rest krijgt de groep. Tijdens 
huisfeestjes is zij meestal helemaal onder invloed 
en gaat ze altijd naar boven met verschillende 
jongens en mannen die dan seks met haar heb-
ben. Ze krijgt er geloof ik wel meestal iets voor. 
Ze is nu 17 jaar oud maar ze doet dit zeker al een 
jaar. Ze woont niet meer thuis. Zit vaak in van die 
crisisopvang huizen. Ik vind het wel zielig. Maar 
wat kan ik er aan doen. Ik wil ook geen snitch 
(straattaal voor iets doorvertellen) zijn en het gaat 
me zeker niet in dank afgenomen worden als ik 
aangifte zou doen of iets.”

 

“Ze zijn er met 
de hele buurt 
overheen 
gegaan”
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Een respondent uit het Oude Westen vertelt: “Ik 
vind het heel erg wat er gebeurt met prostitutie 
in de stad en ik ben blij dat de Rotterdamse Jon-
gerenraad hierover wil schrijven. Een vriendin van 
mij wordt vaak gebruikt door jongens voor seks. Ze 
kiest er zelf voor, maar ik zie haar wel afglijden. Ze 
heeft geen gevoel meer in haar ogen en ze sluit 
zich volledig af. Het ging thuis niet goed. Met haar 
moeder die eerst erg streng voor haar was. Mijn 
vriendin is super intelligent en getalenteerd. Ze zat 
op de universiteit en ging studeren in Engeland, 
maar haar moeder heeft haar erg onder druk gezet 
om te presteren. Haar broers ook. Ze werd uitge-
huwelijkt en toen ging het mis. Ze is gestopt met 
school, weggelopen van 
huis en het ging helemaal 
de verkeerde kant op. Ze 
doet nu alleen maar gekke 
dingen met jongens, is 
altijd stoned of dronken en 
loopt erbij alsof ze totaal 
geen zelfrespect meer 
heeft. We hebben haar 
een tijdje in huis genomen 
omdat ze niet meer bij haar 
moeder mocht wonen, 
maar dat ging ook mis. Ze 
kwam vaak niet thuis en 
sliep dan bij verschillende 
jongens. We konden geen afspraken meer met 
haar maken dus mijn moeder heeft haar toen ook 
uit huis gezet. Ik weet niet waar ze nu is of wat ze 
doet. Ze heeft wel hulp gekregen van 
welzijnsorganisaties in de buurt, jongeren-
werkers en de deelgemeente, maar ze wilde zelf 
ook geen hulp meer. Ik weet niet waar ze nu is. Zij 
is toevallig een vriendin van mij, maar ik weet dat 
er genoeg meisjes zijn die hetzelfde meemaken, 
en genoeg jongens die misbruik maken van mei-
sjes die niet oké zijn met wie ze zijn. Ze kiezen 
altijd de zwakkere meisjes uit die makkelijk te 
bewerken en te manipuleren zijn. Dit is een prob-
leem wat al jaren speelt, maar er wordt niets mee 
gedaan. 

De jongens moeten op een andere manier gaan 
denken. Stel dat iemand hetzelfde zou doen met 
hun eigen zusjes of nichtjes. Dat zouden ze ook 
niet accepteren, toch?”

5.3 Omvang probleem
Om iets te kunnen zeggen over de relevantie van 
dit rapport is het noodzakelijk in te schatten ho-
eveel Rotterdamse jongeren bij praktijken rondom 
prostitutie 2.0 zijn betrokken. Dit is lastig in te 
schatten, het is immers moeilijk een kwantitatieve 
inschatting te maken op basis van kwalitatieve 
interviews. De Rotterdamse Jongerenraad heeft 
haar inschatting gebaseerd op de volgende facto-

ren: aantal jongeren 
per deelgemeente 
waarvan jongeren 
weten dat ze zich 
inlaten met 
dergelijke praktijken, 
de regelmaat waar-
mee via berichten-
diensten beeldma-
teriaal van seksuele 
handelingen worden 
ontvangen, aantal 
aangiftes van 
illegale prostitutie en 
het aantal locaties 

waar dergelijke praktijken met regelmaat plaatsvin-
den. Jongeren gaven aan voor elke deelgemeente 
minimaal één plek te kennen waar prostitutie 
2.0-praktijken met regelmaat plaatsvinden, onder 
regelmatig werd over het algemeen wekelijks ver-
staan. 

Alle factoren bij elkaar genomen moet het 
probleem de omvang hebben van minimaal 
duizend jongeren. Dat wil zeggen minimaal 0,9% 
van alle Rotterdamse jongeren tussen 13 en 25 
jaar oud (CBS). 
De Rotterdamse Jongerenraad wil benadrukken 
dat het hier om een zeer grove inschatting gaat.

“Ik weet dat er 
genoeg meiden 
zijn die hetzelfde 
meemaken”



Voor het rapport naar prostitutie 2.0 heeft de Rot-
terdamse Jongerenraad verschillende instanties 
geraadpleegd. Er zijn (telefoon)gesprekken en 
mailconverstaties gevoerd met Stichting Humani-
tas, Politie Rotterdam-Rijnmond, Deelgemeente 
Centrum (in de persoon van Nabil ben Alouch), 
Thuis op Straat, Stichting Buurtwerk Centrum, 
Stichting Radar, Meion, Dutchversity Hi5 en de 
Politie Amsterdam-Amstelland.

In dit rapport zal geen samenvatting worden ge-
geven van de hulpverlening en voorlichting om-
trent jeugdprostitutie en loverboys in Rotterdam. 
Een uitstekende samenvatting hiervan valt te lezen 
in de brochure Jeugdprostitutie en loverboys (GGD 
Rotterdam-Rijnmond, 2011) of uitgebreidere rap-
porten als die van het RIEC (RIEC, 2012).
Wat nadrukkelijk naar voren kwam uit de inter-
views, was de betrekkelijk lage bereidheid hulp 
te vragen bij een vorm van prostitutie 2.0. Veel 
jongeren gaven aan bang te zijn voor sociale druk 
of represailles van daders, familie of vrienden. 
Het betreft hier dan ook een kleine inkijk in de 
zogenaamde “dark numbers” die in enkele rap-
porten naar voren komen. Het zijn vaak jongeren 
die onbekend zijn voor hulpverleningsinstanties en 
hier ook niet snel contact mee zoeken. Met deze 
onderzoeksresultaten is de Rotterdamse 
Jongerenraad langs hulpverleningsinstanties 
geweest, met de vraag wat hieraan te doen zou 
kunnen zijn en welke aanbevelingen de Rot-
terdamse hulpverleningsinstanties hebben. Een 
aantal instanties gaf aan bij de aanbevelingen niet 
expliciet vermeld te willen worden, de Rotterdamse 
Jongerenraad heeft de aanbevelingen echter wel 
vermeld. 

1.  Onvoldoende geluid vanuit de hulpverleners
Hulpverleners vinden het zelf vaak al moeilijk 
om over seks te praten met jongeren. Als zij het 
al moeilijk vinden of het niet doen, hoe kunnen 
we dan verwachten dat jongeren uitgebreide en 
goed voorbereide seksuele voorlichting krijgen? 
(Humanitas). Jongeren komen vaak veel te laat 
met een hulpvraag. Dit gebeurt vaak pas als ze 
meerderjarig zijn, terwijl juist de minderjarige
gevallen zo snel mogelijk geholpen moeten wor-
den. (Thuis op Straat, Jongerenwerk, 

Stichting Radar, Politie Amsterdam Amstelland)

 2. Procedures en protocollen bij hulpvraag
Er zijn zoveel protocollen die gevolgd moeten wor-
den na meldingen van welzijnswerkers over geval-
len van prostitutie 2.0, dat het vaak onmogelijk is 
om de betrokken jongeren daadwerkelijk te 
helpen. Er zijn vaak allerlei procedures en proto-
collen die zeker niet altijd aansluiten bij het prob-
leem van het slachtoffer zelf. De onmacht van 
welzijnswerkers om slachtoffers daadwerkelijk en 
passend te laten helpen, weerhoudt welzijnswerk-
ers er vaak van hun vertrouwensband met het 
slachtoffer op het spel te zetten bij het maken van 
een melding. (Politie Amsterdam Amstelland, TOS, 
Radar, Meion, SBC)

3. Dekkende hulpverlening
Bij veel hulpverleningsinstanties worden de ouders 
van jongeren betrokken. Veel ouders zijn
echter niet bereid om mee te werken en anderzijds 
willen veel jongeren hun ouders niet in
hun probleem betrekken. Dit zorgt vaak voor last-
ige situaties en in sommige gevallen ook tot
het spaak lopen van de hulpverlening. (Humanitas)
De hulpverlening in Nederland is niet dekkend. 
Hulpverlening is vaak maatwerk. Sommige
opvanghuizen lijken broedplaatsen voor criminalit-
eit en een voortzetting van het oude
gedrag. Zelfs bij zeer succesvolle projecten als 
Stichting Asja (een opvanghuis in friesland, red.) 
vallen meisjes buiten de boot, en zij vallen snel 
terug in het oude gedrag. 
De hulpverlening zou helemaal dekkend moeten 
zijn. (Humanitas)

4. Sociale controle en verantwoordelijkheid
De individuele burger komt niet in de speelruimte 
van de jongere. De sociale controle in een
wijk of buurt mag stukken beter. Op het moment 
dat een meisje slachtoffer is van seksueel
misbruik, ruilprostitutie of chantage via sociale me-
dia, leert de ervaring dat de omgeving
hier de ogen voor sluit. Zo’n meisje kan dan ner-
gens meer terecht met als gevolg dat ze op
een negatieve manier aandacht gaat vragen. 
(Thuis Op Straat)
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Dit geldt ook voor horecagelegenheden waar 
mogelijk potentiele slachtoffers onder invloed door 
daders worden geselecteerd. (Hulpverlenings-
instantie die anoniem wilde blijven)

5. Te weinig seksuele voorlichting op 
wijkniveau
Er moet meer seksuele voorlichting in de wijken 
komen, maar dit moet wel door gecertificeerde 
trainers gebeuren. Ambulante jongerenwerkers en 
pleinenwerkers hebben zo hun eigen taak. Anno 
2012/2013 wordt er echter al meer van deze werk-
ers gevraagd dan waar ze eigenlijk voor worden 
opgeleid. In de wijken heerst vaak een taboe op 
het onderwerp seks. De ervaring heeft geleerd 
dat veel ouders en opvoeders niet positief staan 
tegenover
seksuele voorlichting, omdat er een angst heerst 
dat jongens en meisjes “teveel weten”.
Rond de pubertijd zijn met name meisjes erg 
kwetsbaar. Dit is juist het moment dat een beroep
gedaan moet worden op het ontwikkelen van de 
weerbaarheid bij meisjes. 
Voor hulpverleningsinstanties is het dan ook vaak 
erg frustrerend om hier geen toestemming voor
te krijgen van ouders. Anderzijds mag er absoluut 
wat gedaan worden aan het opkrikken van
het morele besef van jongens. Hulpverlenings-
instanties constateren vaak dat de morele
grenzen van jongens vervagen. Er zou een 
uitgebreidere preventieve aanpak moeten komen
om de bewustwording van jongens en meisjes op 
het gebied van seksualiteit beter te
ontwikkelen en te sturen. (Radar, TOS, Meion, 
Nabil ben Alouch)

6. Vatbaarheid risicogroep LVB’er prostitutie 
2.0 
LVB-ers zijn en risicogroep. Het IQ van een LVB-er 
is gemiddeld 75. LVB-ers kunnen vaak moeilijk
rationele keuzes maken. Hierdoor zijn ze vaker het 
slachtoffer van bijvoorbeeld ruilprostitutie en chan-
tage. (Nabil ben Alouch, Meion)

7. Cultuur(-verschillen)
Eén van de meest voorkomende oorzaken die 
meisjes vatbaar maakt voor vormen van
prostitutie 2.0 is opvoeding en in het bijzonder reli-
gie. Met name binnen religies waar eerwaarde en 
eerwraak een grote rol speelt.

Ervaring met verschillende meisjes uit deze milieus 
heeftgeleerd dat zij eerder uit huis gezet worden 
door hun ouders wanneer ze slachtoffer zijn van
ruilprostitutie, chantage en groepsverkrachtingen 
dan dat ze worden gesteund. Hierdoor
hebben ze geen sociaal vangnet meer. Jongens 
die aan hun inkomsten komen door illegale
prostitutie worden ook vaak niet aangepakt door 
hun ouders. Inkomsten worden met
regelmaat gebruikt voor het gehele gezin en er 
wordt niet over gesproken waar het geld
vandaan komt. (Meion, TOS, Radar)

8. Onvoldoende lesprogramma’s seksualiteit
Scholen nemen seksualiteit vaak onvoldoende op 
in de lesprogramma’s, en wij ondervinden
niet altijd een even goede medewerking van scho-
len. Sommige scholen vinden voorlichting
te confronterend en vragen ons vaak stukken uit 
onze voorlichtingsprogramma’s te schrappen om-
dat dit te choquerend zou zijn voor de leerlingen. 
(Humanitas) 
Dit probleem is niet nieuw. Jongeren in de puber-
teit zijn altijd kwetsbaar. (Jeugd)prostitutie is een 
probleem van alle tijden. Wat wel nieuw is, is de rol 
van nieuwe media. Dit maakt het probleem veel
meer verborgen en wijdverbreider. (Humanitas)

Scholen steken nog wel eens de kop in het zand. 
Er wordt vaak onvoldoende melding
gemaakt van bijvoorbeeld circulerende seks-
filmpjes op scholen, ook omdat dit geen hele
positieve publiciteit is voor een school. Een school 
beweert daarom soms te snel dat zulke
praktijken niet plaatsvinden op hun school, terwijl 
onderzoeken naar zulke praktijken juist
keihard nodig zijn. (Humanitas)

Jongens lachen vaak erg snel om hulpverleners, 
voorlichting of scholen. Pas op het moment dat ze 
geconfronteerd worden met het probleem in hun
eigen omgeving (“maar stel je voor dat het je zusje 
was?”) wordt er serieus ingegaan op het
probleem. (Humanitas)

Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden 
onder jongeren. Veel rapporten spreken van on-
bekende aantallen, maar bij de jongeren zelf ligt 
de bron, dit is simpelweg veldwerk. (Humanitas) 
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De Rotterdamse Jongerenraad uit haar ernstige 
zorgen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van seksueel misbruik in Rotterdam; ontwikkelin-
gen die de Rotterdamse Jongerenraad schaart 
onder de noemer prostitutie 2.0. Prostitutie 2.0 
houdt grootschalige manipulatie in, gebruikmakend 
van nieuwe communicatiemiddelen, met als doel 
seksuele handelingen of diensten af te dwingen, 
waar soms materiële vergoedingen tegenover 
staan. Directe aanleiding voor het schrijven van 
dit rapport zijn meldingen van collectieven van 
vaak minderjarige meisjes en jongens die zichzelf 
gezamenlijk prostitueren, waarbij de jongens de 
“klanten” voor de meisjes zoeken en het collectief 
de winst verdeelt.

In Nederland komt prostitutie voor in legale en 
illegale vorm. Prostitutiebeleid wordt op gemeen-
telijk niveau geregeld in Nederland. In Rotterdam 
is er een grotere groep illegale prostituees dan 
legale prostituees, al lopen schattingen hierover 
uiteen. Criminologisch wordt prostitutie beschouwd 
als deviant gedrag. Drie criminologische theorieën 
lijken in het bijzonder toepasbaar op de praktijken 
omtrent prostitutie 2.0, namelijk: de labelingthe-
orie, de strain theory of relatieve deprivatietheorie 
en een gebrek aan één of meerdere van de hecht-
ingsmechanismen van sociale controletheorie. 
De rol van de urban culture lijkt in Nederland in 
mindere mate een rol te spelen, al leren Ameri-
kaanse voorbeelden dat langdurige werkeloosheid, 
fatalisme en non-participatie wel degelijk een rol 
spelen in de opkomst van straatkapitalisme, waar 
prostitutie onder valt. Zie hiervoor de bijlage.

De interviewresultaten van de Rotterdamse 
Jongerenraad is gebaseerd op 45 interviews met 
jongeren uit verschillende Rotterdamse deelge-
meentes. Alle geïnterviewde jongeren zijn tus-
sen de 14 en 27 jaar oud. Met de geïnterviewde 
jongeren zijn open gesprekken aangegaan, om 
jongeren zoveel mogelijk de gelegenheid te bie-
den zo open mogelijk hun verhaal te doen. De 
Rotterdamse Jongerenraad stuit op verschillende 
veelgenoemde praktijken die onder prostitutie 2.0 
vallen. De nieuwste ontwikkeling die wordt 
genoemd, is tevens de aanleiding van dit onder-
zoek; 

de eerdergenoemde ondernemingen die door 
collectieven van jongens en meisjes worden ge-
start. Daarbij kwamen ontzettend veel voorbeelden 
naar voren van jongeren die beeldmateriaal maak-
ten van andere jongeren die seksuele handelingen 
verrichten. Dit beeldmateriaal wordt veelvuldig 
verspreid onder andere jongeren en er worden 
met regelmaat slachtoffers mee gechanteerd voor 
meer en verdergaande seksuele handelingen. 
Ook kwam de Rotterdamse Jongerenraad vaak 
verhalen tegen die onder de strikte noemer van 
prostitutie vallen; er stond een materiële vergoed-
ing tegenover. De materiële vergoeding was ook 
zeker niet altijd geld; voorbeelden werden gegeven 
van drank, beltegoed en drugs. Tot slot valt de 
wijze van manipulatie op. Deze blijft namelijk veel 
verborgener voor hulpverleningsinstanties. In de 
interviews werd aangegeven dat de meeste van 
deze contacten plaatsvonden via nieuwe com-
municatiemiddelen: sociale media, internetfora 
en berichtendiensten als WhatsApp of Blackberry 
Messenger. Vaak worden slachtoffers geselecteerd 
op sociale media, waarna het contact zich al snel 
verplaatst naar berichtendiensten.

Uit de interviews kwam verder naar voren dat de 
geïnterviewde jongeren een andere perceptie 
hebben van het begrip prostitutie en ruilseks. De 
geïnterviewden leken praktijken rondom prostitu-
tie 2.0 niet als meer dan normaal te beschouwen. 
Zij gaven aan dat zij slachtoffers vaak herkennen 
als kwetsbaar, vaak ten gevolge van bijvoorbeeld 
religieuze spanningen of een beperkt sociaal 
vangnet. Bovendien bleek uit de interviews dat 
alle geïnterviewden met regelmaat beeldmateriaal 
ontvangen van seksuele handelingen uitgevoerd 
door andere Nederlandse jongeren. Opvallend is 
dat de geïnterviewden het belang van voorlichting 
onderkennen, maar dan alleen op het gebied van 
anticonceptie. Lust werd algemeen gezien als een 
niet te beteugelen fenomeen, en voorlichting werd 
niet genoemd in relatie tot de beteugeling van lust 
of normen en waarden. Zowel binnen de groep 
van slachtoffers als daders zijn jongeren met een 
Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond 
oververtegenwoordigd, hoewel dit zeker niet de 
enige groepen zijn die bij prostitutie 2.0 betrokken 
zijn. 
 

7. CONCLUSIE 
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Naar aanleiding van de interviews heeft de 
Rotterdamse Jongerenraad een inschatting ge-
maakt van de omvang van de groep betrokkenen 
bij prostitutie 2.0. Alle informatie in ogenschouw 
nemend, komt de Rotterdamse Jongerenraad op 
een geschatte groep van minimaal meer dan 1.000
jongeren in de leeftijd tussen de 13 en 25 jaar.

Ook hulpverleningsinstanties zijn voor dit onder-
zoek geïnterviewd. De Rotterdamse Jongeren-
raad erkent het belang en de effectiviteit van de 
ketenstructuur, zoals deze bestaat in Rotterdam. 
Toch geven hulpverleningsinstanties aan dat er 
nog flinke slagen gemaakt kunnen worden. Voor 
veel hulpverleners blijkt het namelijk moeilijk om 
over seks te praten met jongeren. Daarbij komen 
slachtoffers vaak veel te laat met een hulpvraag, 
vaak pas als slachtoffers meerderjarig zijn, terwijl 
hulpverlening broodnodig is als ze minderjarig 
zijn. Soms ook durven welzijnswerkers een meld-
ing omtrent prostitutie 2.0 niet te maken, daarbij 
bang dat de vertrouwensband met het slachtoffer 
wordt geschaad doordat er inadequate hulp volgt 
op de melding. Veel slachtoffers vallen ook nog 
buiten de boot als het aankomt op hulpverlening. 
Scholen spelen een belangrijke rol, hoewel scho-
len vaak nog een onvolledig beeld hebben van de 
omvang van het probleem op hun school. Tot slot 
zou onderzoek naar prostitutie 2.0 meer gericht 
moeten worden op jongeren, zij zijn immers de 
bron van informatie over het probleem. 
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Op basis van het theoretisch kader en de inter-
views komt de Rotterdamse jongerenraad met een 
aantal praktische aanbevelingen die zelfs op korte 
termijn kunnen leiden tot een beter inzicht in pros-
titutie 2.0 en tot een gedeeltelijke oplossing van 
het probleem.

1. Inschatting dark numbers
De stad Rotterdam zou zich hard moeten maken 
voor inschatting van de zogenaamde dark
numbers, die in verschillende onderzoeken 
onhelder blijven. Ook de Rotterdamse Jongeren-
raad moet zich beperken tot een zeer grove schat-
ting. Een integraal kwantitatief
onderzoek zou moeten leiden tot een juiste in-
schatting van de omvang van prostitutie 2.0,
hoewel de Rotterdamse Jongerenraad alleen al 
van de grove schattingen erg geschrokken is.
Zij staat daarbij open voor elke vorm van samen-
werking met betrekking tot een reële
kwantitatieve schatting, hoewel hiervoor op het 
moment van schrijven al plannen worden gemaakt 
(zie hiervoor “hoofdstuk 9 Vervolgonderzoek”).

2. Voorlichtingsprogramma’s voor meiden
Voorlichtingsprogramma’s voor meiden blijken 
vaak zeer effectief. Humanitas heeft
bijvoorbeeld het programma girlstalk waarin met 
meisjes wordt gepraat over prostitutie 2.0-
praktijken. Alle geboden weerbaarheidstrainingen 
zijn echter vrijwillig en vaak geen
onderdeel van een integrale aanpak van bijvoor-
beeld een school, een deelgemeente of een
groep ouders. De Rotterdamse jongerenraad is 
tijdens haar onderzoek gestuit op het
cruciale belang van deze voorlichtingsprogram-
ma’s en is erg benieuwd naar een proef
waarbij Humanitas met scholen en ouders uit de 
Rotterdamse deelgemeente Beverwaard om de 
tafel gaat om meisjes zo volledig mogelijk in voor 
te lichten. De meisjes worden vooraf geselecteerd 
door buurtwerkers om een zo goed aansluitend 
mogelijk programma te kunnen bieden.

3. Voorlichtingsprogramma’s voor jongens
De meeste voorlichting en programma’s zijn 
gericht op meisjes, al te vaak slachtoffers van 
prostitutie 2.0. De Rotterdamse Jongerenraad 
roept de stad Rotterdam op ook jongens meer
aan te spreken op hun moraliteit, liefst door de 
doelgroep zelf. De Rotterdamse Jongerenraad 
gelooft in het aanpakken van prostitutie 2.0 bij de 
bron: de vraag. 

4. Zweeds model
De stad Rotterdam zou haar stem moeten verhef-
fen tegen invoering van het zogenaamde “Zweeds 
model” van prostitutie, dat uitgaat
van het bestraffen van klanten van prostituees. 
Onlangs werd door landelijke politici nog
voor een dergelijk beleid gepleit in actualiteiten-
programma Pauw & Witteman. De Rotterdamse 
Jongerenraad gelooft dat dit de problematiek ron-
dom prostitutie 2.0 zou vergroten en het probleem 
nog verborgener, maar voor de daders ook lucra-
tiever zou maken.

5. Van 18 naar 21?
Ook verhoging van de leeftijd van legale prostitutie 
van 18 naar 21 biedt weinig perspectief.
Voor Rotterdam zou dit betekenen dat nog meer 
meisjes buiten het legale circuit komen te
vallen, wat het probleem alleen nog maar verbor-
gener maakt. Uit gesprekken met
hulpverleningsinstanties is gebleken dat van legale 
prostituees veel beter in kaart te brengen
is met hoeveel ze zijn, of ze misbruikt worden, etc.. 
Illegale prostituees kloppen vaak niet
aan bij hulpverleningsinstanties uit angst voor 
represailles of juridische vervolging.

6. Beperken van de potentiële locaties voor 
seksuele handelingen door de Gemeente
De Gemeente Rotterdam zou, na inschatting van 
de grootte van het probleem, een quick win kun-
nen behalen door het beperken van de potentiële 
locaties voor seksuele handelingen. Denk aan kel-
derboxen, leegstaande panden of andere locaties.
 

8. AANBEVELINGEN 



Natuurlijk is de  Rotterdamse jongerenraad zich 
ervan bewust dat haar advies niet als volledig kan 
worden beschouwd. De afgenomen interviews 
onder jongeren en  hulpverleningsinstanties zijn 
schokkend en derhalve urgent. Daarom wilt de 
Rotterdamse Jongerenraad verder onderzoek naar 
prostitutie 2.0 stimuleren en activeren. Behalve de 
kwantitatieve analyse, ziet de Rotterdamse Jon-
gerenraad nog kansen voor verder onderzoek op 
de volgende terreinen:

1. Toetsing van de relevante criminologische 
theorieën met het hier beschreven probleem van 
prostitutie 2.0. Dit kan zeer relevante informatie 
opleveren voor beleidsmakers. 
De dekking van de huidige hulpverlening aan 
slachtoffers van prostitutie 2.0. Er wordt
meerdere malen aangegeven dat er nog steeds 
slachtoffers buiten de boot vallen; hoe zou 
dit in de toekomst voorkomen kunnen worden?

2. Een grootschaliger en uitgebreider kwalita-
tief onderzoek naar het normbesef van 
betrokken jongeren. 
Het viel de Rotterdamse Jongerenraad op dat het 
normbesef vaak ver
verwijderd ligt van wat in Nederland als gangbaar 
wordt gezien. Neem bijvoorbeeld het verschil in 
de persoonlijke definitie van prostitutie. Een uitge-
breide kwalitatieve analyse kan bijdragen aan het 
beeld van de moraliteit van jongeren die betrokken 
zijn bij prostitutie 2.0.

3. Op landelijk niveau zou de verspreiding van 
seksueel getinte filmpjes en foto’s van Neder-
landse jongeren zowel kwalitatief als kwantita-
tief moeten worden bekeken.
Antwoorden zouden kunnen komen uit bijvoor-
beeld de psychologie of criminologie (Wat
doet het verspreiden van dergelijk materiaal met 
een jongere?) en sociologie (Hoeveel
jongeren maken dit materiaal? Hoeveel jongeren 
hebben dit materiaal? Waarom wordt het
zoveel verspreid?).

4. Het probleem van prostitutie 2.0 lijkt zich 
ook moeilijker te segmenteren naar opleiding 
of inkomen. 
Waar gangbare rapporten vooral publiceren over 
achterstandswijken, schoolverlaters of bijvoorbeeld 
moeilijke thuissituaties, bereiken ook meerdere 
signalen de Rotterdamse Jongerenraad over 
prostitutie 2.0-praktijken in de studentenwereld. 
Het gaat hier niet om georganiseerde prostitutie of 
verhalen zoals die plaats lijken te vinden in kel-
derboxen, maar meer om het maken van beeld- of 
geluidsmateriaal van seksuele handelingen die 
zich razendsnel verspreiden door Nederlandse 
studentensteden. Door de hoge mate van geor-
ganiseerdheid van collectieven in de Nederlandse 
studentenwereld, is het soms zelfs een kwestie 
van uren voor een filmpje of een foto van seksuele 
handelingen zich vanuit een gegeven studenten-
stad verspreid over Nederland. De Rotterdamse 
Jongerenraad wilt graag benadrukken dat er in 
theorie geen verschil zit tussen het doorsturen van 
filmpjes van seksuele handelingen met studenten 
en buiten de studentenwereld en acht deze kwes-
tie net zo schadelijk voor de slachtoffers. Op dit 
onderwerp lijkt vaak en taboe te rusten, ondanks 
de enorme reikwijdte van de verspreiding van het 
beeld- of geluidsmateriaal. Net als in de door de 
Rotterdamse Jongerenraad gevoerde interviews, 
lijkt er in de studentenwereld een moraal te heers-
en waarbij het motto lijkt te zijn: “het slachtoffer 
doet het zichzelf aan”. Het zwaartepunt van het 
onderzoek van de Rotterdamse Jongerenraad ligt 
zeker niet in de studentenwereld, maar de studen-
tenwereld lijkt wel een onontgonnen werkveld te 
bieden om aan oplossingen te werken voor prosti-
tutie 2.0-praktijken. 

De Rotterdamse Jongerenraad heeft één van de 
belangrijkste aanbevelingen, namelijk het kwanti-
tatief in kaart brengen van de dark numbers, of de 
omvang van prostitutie 2.0, al zelf ter hand 
genomen. Op het moment van schrijven zijn 
gesprekken gaande met lidorganisatie Dutchver-
sity Hi5, wellicht in samenwerking met marktonder-
zoekbureau Ruigrok Netpanel, een kwantitatief 
onderzoek te gaan starten naar het probleem. Een 
ieder die zijn/haar expertise hiervoor in wil zetten, 
is van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten. 

 

9. VERVOLGONDERZOEK 
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In de nu volgende paragrafen, zal dieper worden 
ingegaan op het fenomeen prostitutie, waarbij 
bijzondere aandacht ligt bij prostitutie 2.0 en het 
toepassen van de theorieën op de Rotterdamse 
situatie. In dit theoretisch kader zal worden in-
gegaan op respectievelijk de verschijningsvormen 
en verspreiding van prostitutie vandaag de dag; de 
oorzaken waarom tot prostitutie wordt overgegaan; 
de sociologische theorieën die prostitutie als 
maatschappelijk fenomeen trachten te verklaren; 
en de rol die urban culture bij prostitutie vervult. 
Vervolgens zal dieper worden ingegaan op prosti-
tutie 2.0.
Prostitutie heden ten dage
Prostitutie geniet de twijfelachtige eer bekend te 
staan als het oudste beroep ter wereld. De meest 
gehanteerde definitie van prostitutie is het verlenen 
van seksuele diensten in ruil voor geld of andere 
bestaansmiddelen.

Prostitutie als sociaal fenomeen is gedocumen-
teerd in elke menselijke samenleving waarvan ge-
schriften bewaard zijn gebleven (Jenness, 1990); 
van agrarisch-rurale tot moderne postindustriële 
samenlevingen. Vandaag de dag bestaan wereld-
wijd verschillende attitudes jegens prostitutie in 
wetgeving. In de meeste Afrikaanse en Aziatische 
landen is prostitutie illegaal of zelfs strafbaar; 
terwijl prostitutie legaal of zelfs gereguleerd is in 
grote delen van Europa, Zuid-Amerika, Oceanië en 
Noord-Amerika.

In Nederland is prostitutie legaal en gereguleerd, 
zolang de prostituee meerderjarig is en de han-
delingen tussen instemmende volwassenen plaats-
vinden (Rijksoverheid, 2010). In 2000 wordt in 
Nederland tevens het bordeelverbod opgeheven. 
Legale prostituees dienen zich in te schrijven in 
een landelijk register. Ook seksbedrijven of bor-
delen dienen geregistreerd te zijn. Overtreden van 
deze regels kan worden bestraft met geldboetes 
(Rijksoverheid, 2010).

Het doel van het huidige prostitutiebeleid is het 
tegengaan van exploitatie, onvrijwillige prostitu-
tie, slechte werkomstandigheden, minderjarige 
prostitutie en illegale migranten als prostituees 
(Gemeente Amsterdam, 2007). Gemeentes kun-
nen hun eigen beleid jegens prostitutie bepalen 
(Rijksoverheid, 2010). In recente jaren besloten zij 
tot het sluiten van de tippelzones van onder meer 
Rotterdam en Den Haag, en het sterk terugdringen 
van het aantal “ramen” in het red light district in 
Amsterdam.

De schattingen van het totale aantal prostituees 
in Nederland lopen uiteen. In Nederland wordt het 
totale aantal prostituees geschat tussen 20.000 
en 30.000 werkers, waarvan ca. 90% vrouw, 5% 
man en nog eens 5% transgender (Lehti, 2003). 
Prostituanten, ofwel bezoekers van prostituees, 
zijn in grote meerderheid mannen. In Nederland 
werkt ca. 0,6% van de vrouwen tussen 15 en 46 
jaar als prostituee; Nederland behoort daarmee 
tot de Europese middenmoot (Vandepitte, Lyerla, 
Dallabetta, Crabbe, Alary, & Buvé, 2006). Een 
onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut uit 
2006 becijfert dat op dat moment in Rotterdam 400 
legale prostituees werkzaam zijn, en schat dat 450 
prostituees illegaal werkzaam zijn in Rotterdam 
(Goderie & Boutellier, 2006; Algemeen Nederlands 
Persbureau [ANP], 2007). Het Regionaal Infor-
matie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam-
Rijnmond, becijfert deze groepen in 2011 echter 
als 538, respectievelijk 143, maar stelt hierbij wel 
dat een groot gedeelte van de illegale prostitutie 
verborgen, en dus moeilijk in te schatten is (RIEC 
Rotterdam-Rijnmond, 2011).

Prostitutie, zowel legaal als illegaal, is dus nog 
altijd voorkomend in Nederland. Het kent diverse 
verschijningsvormen, waaronder straat-, bordeel- 
en escortprostitutie. In Rotterdam is de geschatte 
omvang van de illegale prostitutie zelfs groter dan 
de legale prostitutie. In dit onderzoek wordt voor-
namelijk ingegaan op illegale vormen van prostitu-
tie, specifieker georganiseerde vormen van illegale 
prostitutie.

BIJLAGE: THEORETISCH KADER 
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In de eerstvolgende alinea zal worden ingegaan 
op de, voornamelijk criminologische, theorieën, die 
trachten te verklaren hoe prostitutie ontstaat, waar-
bij een onderscheid wordt gemaakt tussen theo-
rieën die prostitutie als individuele aangelegenheid 
zien, en theorieën die het als gevolg van sociale 
processen zien. In de daarop volgende alinea zal 
een inventaris worden gedaan van de belangrijk-
ste sociologische theorieën die prostitutie trachten 
te verklaren, waarbij het onderscheid is gemaakt 
tussen theorieën die prostitutie als onwenselijk, 
respectievelijk als niet onwenselijk beschouwen. 
Tot slot zal de rol van de urban culture, specifiek 
de aspecten van sociale ongelijkheid en etnische 
verschillen, nader worden bekeken.
Criminologische oorzaken van prostitutie
Prostitutie is in veel samenlevingen verboden of 
zelfs een vorm van criminaliteit. Zelfs in Nederland, 
waarin prostitutie is gereguleerd en gelegaliseerd, 
heerst er nog altijd een sociaal taboe op. Prostitu-
tie kan daarom worden gezien als een vorm van 
normoverschrijdend, ofwel deviant gedrag.  
Illegale prostitutie is in Nederland nog altijd bij wet 
verboden en zelfs strafbaar, en daarmee een vorm 
van criminaliteit (Macionis & Plummer, 2012).
De criminologische tak van de sociologie bes-
chouwt deviant gedrag als het gevolg van sociale 
processen, dan wel individuele kenmerken. In 
deze paragraaf zal ik de diverse sociologische 
theorieën die deviant gedrag trachten te verklaren, 
uiteenzetten.

De rationale-keuzetheorie, de klassieke criminolo-
gische school, beschouwt menselijk gedrag als het 
gevolg van rationele calculatie (ibid.). 

Het stelt dat: “actors are not assumed to be gov-
erned by causal factors operating behind their 
backs, but are seen as conscious decision makers 

whose actions are significantly influenced by the 
costs and benefits of different action alternatives.” 
(Hedström & Stern, 2008, p. 2). Het rationale-keuz-
eperspectief gaat uit van een rationale calculatie 
door actoren van de voor- en nadelen van een 
daad, alvorens zij overgaan tot handelen (Macionis 
& Plummer, 2012). 

Prostitutie kan vanuit dit perspectief worden verk-
laard als een gecalculeerde keuze, waarbij de 
voordelen opwegen tegen de nadelen voor de 
prostituee. In het geval van georganiseerde, ille-
gale prostitutie kunnen deze voordelen ook niet-
economisch van aard zijn. Bijvoorbeeld de instand-
houding van de emotionele relatie met de pooier of 
sociaal aanzien in de omgeving, kunnen door een 
prostituee als voordelen worden gezien in deze 
kosten-batenanalyse. Voor de pooier wegen de 
opbrengsten van het pooierschap op tegen bijvoor-
beeld het risico te worden ontdekt en te worden 
vervolgd.

De positivistische school van criminologie zoekt 
oorzaken van deviant gedrag in biologische ken-
merken. Deze controversiële theorie is heden ten 
dage grotendeels in onbruik geraakt. Volgens de 
positivistische benadering is deviant gedrag het 
gevolg van biologische instincten; mensen die 
deviant gedrag vertonen zijn onverbeterlijk, omdat 
dit in hun aard zou liggen (Macionis & Plummer, 
2012).

In het geval van prostitutie, zou dit betekenen dat 
prostituees in dit gedrag vervallen, als gevolg van 
biologische kenmerken. Dit zou tevens betekenen 
dat sommige mensen nooit in dit gedrag zullen 
vervallen, wanneer zij hier geen aanleg voor heb-
ben. 
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De labelingtheorie, daarentegen, plaatst de verant-
woordelijkheid van deviant gedrag niet bij het indi-
vidu, maar bij de sociale wereld. Deze theorie stelt 
dat de normen die een samenleving stelt arbitrair 
zijn, en sociaal geconstrueerd. Volgens de label-
ingtheorie is een daad zelf niet inherent deviant, 
maar wordt als zodanig bestempeld door de so-
ciale reactie op deze daad. Het is hiermee verwant 
aan het symbolisch-interactionistisch-, ofwel han-
delingsparadigma (Macionis & Plummer, 2012). 
Wanneer iemand de norm overtreedt, zou hij een 
sociaal stempel of label verkrijgen, dat hem brand-
merkt en zorgt voor sociale uitsluiting en lagere 
verwachtingen (O’Grady, 2011). Wanneer dit label 
tevens zorgt voor een negatieve verandering van 
de eigenwaarde van het individu, is sprake van 
een stigma. Een stigma kan, op zijn beurt, leiden 
tot zwaarder, secundair deviant gedrag, dat op-
treedt als gevolg van sociale uitsluiting (O’Grady, 
2011; Macionis & Plummer, 2012). Het gelabelde 
individu sluit zich af van de gewone samenleving, 
zoekt een omgeving die negatieve invloed heeft op 
zijn gedrag, en verliest gangbare normen en ambi-
ties. Bij de labelingtheorie geldt een zekere mate 
van self fulfilling prophecy; het gelabelde individu 
vervalt in het vervolg vaak opnieuw in deviant ge-
drag als gevolg van het label en sociale stigma. In 
het geval van prostitutie, houdt dit in dat prostitutie 
een uiting is van secundair deviant gedrag. De 
prostituees zouden, vanuit dit perspectief bekeken, 
als gevolg van een sociaal stigma verkregen door 
bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten of aanraking 
met justitie in dit gedrag vervallen.

Ook andere criminologische theorieën plaatsen de 
verantwoordelijkheid van deviant gedrag bij so-
ciale processen. De anomietheorie of strain theory 
is afkomstig uit het functionalistisch paradigma. 
Klassiek socioloog Durkheim stelde dat anomie, 
een staat van normloosheid, optreedt bij een ge-
brek aan collectief bewustzijn; het gehele stelsel 
aan gedeelde normen, overtuigingen en symbolen. 
Een gebrek aan collectief bewustzijn zou ontstaan 
bij een te snelle verandering in de samenleving, 
waarin hij complexer wordt, maar het collectief be-
wustzijn nog niet voldoende is veralgemeniseerd 
om de nieuwe samenleving het hoofd te bieden 
(Calhoun, Gerteis, Moody, Pfaff & Virk, 2012; Ma-
cionis & Plummer, 2012).
 De strain theory stelt dat de maatschappelijk 
aanvaarde doelen, in sociale en economische zin, 
niet altijd corresponderen met de beschikbare, 
maatschappelijk aanvaarde middelen. Deviant 

gedrag zou hierbij ontstaan, wanneer een individu 
als gevolg van relatieve deprivatie, niet-aanvaarde 
middelen gebruikt, om aanvaarde maatschappeli-
jke doelen te bereiken (ibid.). Prostitutie kan wor-
den verklaard als een niet-aanvaard maatschap-
pelijk middel, dat individuen die niet beschikken 
over de maatschappelijk aanvaardbare middelen, 
zoals een diploma of sociaal kapitaal, gebruiken 
om maatschappelijk aanvaardbare doelen te 
bereiken, zoals economische voorspoed en so-
ciaal aanzien.

Concluderend valt te stellen, dat binnen de crimi-
nologische theorieën die prostitutie trachten te 
verklaren, een duidelijke tweedeling te zien is. 
Enerzijds beschouwen de rationele-keuzetheorie 
en de positivistische school deviant of crimineel 
gedrag, waar prostitutie onder valt, als een indi-
viduele aangelegenheid. Het zou een uiting van 
zijn persoonlijke calculatie, of van biologische 
kenmerken. Daar tegenover staan theorieën die 
crimineel gedrag verklaren vanuit sociale proces-
sen. De labelingtheorie stelt dat het drukken van 
een stempel kan leiden tot een sociaal stigma, en 
uiteindelijk zelf secundair deviant gedrag, waar 
de anonie- of strain theory de nadruk legt op de 
discrepantie tussen maatschappelijk aanvaardbare 
doelen en maatschappelijk aanvaardbare mid-
delen om deze doelen te bereiken. Garland (2001) 
stelt een overgang vast van het penal welfarism, 
waarin de resocialisatie van daders centraal stond 
en milde straffen werden uitgedeeld uit de filoso-
fie dat sociale en psychologische processen ten 
grondslag liggen aan criminaliteit, naar de stren-
gere en meer expressieve culture of control, die 
daders als onverbeterlijke en calculerende wezens 
beschouwt. Deze nieuwe strafstaat is gemeen-
goed geworden in zowel de Verenigde Staten als 
Europa, onder brede steun van de meerderheid 
van de bevolking (Garland, 2001).

Sociologische theorieën omtrent prostitutie
In de volgende alinea zal ik de voor dit onderzoek 
relevante sociologische theorieën uiteenzetten, en 
hun visie op prostitutie. Waar enerzijds theorieën 
de nadruk leggen op het onvrijwillige en schadeli-
jke karakter van prostitutie, beschouwen andere 
theorieën prostitutie als een vrije keuze of niet per 
se als pathologisch. Theorieën prostitutie als een 
vrije keuze of niet per se als pathologisch.

Eerder werd gesteld dat vrouwen, met ca. 90% 
van alle prostituees, de grote meerderheid vormen 
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binnen deze groep, en dat prostituanten veelal 
mannen zijn. De feministische theorie beschouwt 
prostitutie niet zo zeer als een legitiem beroep, 
maar als een uiting van vrouwenonderdrukking. 
Prostitutie wordt in dit licht gezien als exploitatie 
van vrouwen in een samenleving waarin mannen 
nog altijd dominant zijn (farley & Kelly, 2000). De 
feministische theorie verzet zich tegen de patri-
archale stelling dat prostitutie nu eenmaal “nodig 
is”, omwille van de seksuele behoeftes van man-
nen. Binnen prostitutie zou veelal sprake zijn van 
geweld, verkrachting, vernedering en andere 
vormen van het schenden van mensenrechten 
(farley, Baral, Kiremire & Sezgin, 1998). Radicale 
feministen stellen dat prostitutie nooit een volledig 
vrije keuze is: ook financiële of sociale noodzaak 
kan worden gezien als dwingende externe factor 
(Sullivan, 2004). De stellingname van de feminis-
tische theorie wordt ondersteund door onderzoek 
van Halpern (2010), waaruit blijkt dat prostituees 
één van de ongelukkigste bevolkingsgroepen ter 
wereld vormen. Naast de stellingname dat prosti-
tutie schadelijk is voor de vrouwelijke prostituees, 
zou het fenomeen tevens een negatieve invloed 
hebben op de rol van de vrouw in de maatschappij. 
Als gevolg van prostitutie zouden vrouwen worden 
gedehumaniseerd en geobjectiveerd tot lustobjec-
ten (Berry, 1995).

 Anderzijds is de vraag of prostitutie de oorzaak is 
van dehumanisering en objectivering van vrouwen, 
of juist het gevolg ervan. Interessant is om geor-
ganiseerde, illegale prostitutie in het licht van de 
feministische theorie te bekijken. In deze organi-
satie vervullen mannen een dominante rol over 
vrouwen. De veelal vrouwelijke prostituees worden 
uitgebuit of hun mensenrechten worden op andere 
wijzen geschonden, ten voordele van hun veelal 
mannelijke pooier. Grove schattingen stellen dat 
het aandeel prostituees dat het werk onvrijwillig 
uitvoert, tussen de 50 en 90% ligt. Dit gedrag kan 
worden gezien als uiting van dwang, in bijvoor-
beeld emotioneel of financieel opzicht.

Naast de feministische theorie, ziet ook de marxis-
tische theorie prostitutie als een onwenselijk so-
ciaal fenomeen. 

Marx ziet prostitutie als: “only a specific expression 
of the general prostitution of the laborer, and since 
it is relationship in which falls not the prostitute 
alone, but also the one who prostitutes –and the 
latter’s abomination is still greater– the capitalist, 
etc., also comes under this head” (Marx, 1844, p. 
129-130, originele cursivering). 

Het marxistische perspectief ziet prostitutie, en 
andere vormen van arbeid in het kapitalistische 
systeem, als het hoereren van arbeid. Het is daar-
mee een typische uiting van wat vervreemding van 
arbeid wordt genoemd: als gevolg van een hoge 
mate van arbeidsdeling en geringe invloed op het 
arbeidsproces in het kapitalistische systeem, raakt 
de arbeider vervreemd van zijn arbeid (Schirmach-
er, 1997). Een centraal thema in de marxistische 
theorie is de uitbuiting van de arbeider door de 
bezitter van de productiemiddelen, ofwel de kapi-
talist, waarbij de kapitalist het surplus opstrijkt dat 
ontstaat door de arbeid (vgl. Schirmacher, 1997; 
Calhoun et al, 2012).
 In het licht van het marxistische perspectief is ge-
organiseerde, illegale prostitutie, net zoals andere 
arbeid, te verklaren als het hoereren van arbeid 
ten gunste van kapitalisten. Met enige verbeeld-
ing is deze dynamiek terug te vinden op kleine 
schaal, tussen de prostituee, ofwel de vervreemde 
arbeider, en de pooier, ofwel de kapitalist met win-
stbejag die de arbeider uitbuit en het surplus van 
haar arbeid opstrijkt.

De overeenkomst tussen de feministische en 
marxistische theorie is het slachtofferschap en het 
onvrijwillige karakter waarin zij prostitutie bekijken. 
Daar tegenover staan alternatieve theorieën, die 
prostitutie niet zien als iets dat per se ongewenst 
is. Sommige humanistische auteurs zien legale 
prostitutie als vorm van seksuele bevrijding: een 
uiting van de keuzevrijheid en het recht op zelfbes-
chikking van vrouwen (Klinger, 2003).
 De invloedrijke Amerikaanse cultuurcriticus dr. 
Camille Paglia beschouwt prostitutie als vorm van 
vrouwelijke bevrijding en keuzevrijheid, en het 
verwerpen van patriarchale wetgeving. feminisme 
zou de keuzevrijheid van vrouwen enkel beperken, 
door op te leggen wat wenselijk en wat onwenselijk 
gedrag is (Showalter, 2002). 
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Humanistische auteurs stellen, met het oog op 
onder meer het Nederlandse prostitutiebeleid, 
waarin prostitutie gelegaliseerd en gereguleerd 
is, dat legalisatie en regulatie van prostitutie kan 
zorgen voor betere omstandigheden van de pros-
tituees, en pleiten dan ook voor het opheffen van 
het taboe op prostitutie (Klinger, 2003). Vanuit het 
humanistische perspectief kan prostitutie worden 
gezien als een ultieme vorm van bevrijding van 
vrouwen. Dit perspectief plaatst echter wel de nad-
ruk op het belang van legalisering en regulering 
van prostitutie, omdat in die vorm de werkomstan-
digheden van prostituees kunnen worden beheerd. 
Illegale prostitutie ondermijnt dit streven. 

Het functionalistische perspectief beschouwt de 
samenleving als een geheel van complexe syste-
men, wiens delen samenwerken in de instand-
houding van de maatschappij. Sociale fenomenen 
worden in dit perspectief beoordeeld op hun so-
ciale functie, ofwel de vraag of zij bijdragen aan de 
solidariteit en stabiliteit van de samenleving (Ma-
cionis & Plummer, 2012).  Het functionalistische 
perspectief stelt dat prostitutie bestaat als gevolg 
van de seksuele behoeften van sommige mannen, 
die bijvoorbeeld niet in staat zijn een relatie op 
te bouwen of op zoek zijn naar seksueel contact 
zonder een bijbehorende emotionele band. Pros-
titutie vervult de sociale functie van het reguleren 
van het seksuele gedrag van deze mannen, die 
zonder prostitutie mogelijk andere uitwegen voor 
hun behoeften zouden zoeken, en vervult daarmee 
een rol in de instandhouding van de sociale orde 
(Davis, 1937).

Concluderend, kan worden gesteld dat binnen 
de sociologie geen eenduidig oordeel bestaat 
over prostitutie. Waar sommige theorieën stellen 
dat prostitutie een sociale functie vervult, in een 
behoefte voorziet, of een uiting is van bevrijding, 
stellen andere theorieën dat het een uiting is van 
genderongelijkheid of uitbuiting van de arbeider.
De onenigheid in de sociologische theorie om-
trent prostitutie reflecteert het gepolariseerde 
maatschappelijke debat omtrent dit thema.

Rol van urban culture
Het begrip urban culture is afkomstig uit de Vereni-
gde Staten. Het wordt er gebruikt als eufemisme 
voor de moderne Afro-Amerikaanse cultuur, die 
vooral sterk vertegenwoordigd is in stedelijke 
gebieden in het noorden van de Verenigde Staten. 
Het is van belang de uitzonderlijke positie van de 
Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Vereni-

gde Staten te bekijken: aanvankelijk begonnen 
als slavenpopulatie, en vervolgens lange tijd in-
stitutioneel gesegregeerd en gediscrimineerd, 
heeft de bevolkingsgroep vandaag de dag nog 
bovengemiddeld te maken met een hoge mate van 
armoede, werkloosheid en etnische segregatie, 
verpaupering van de leefomgeving, een slechte 
gezondheidssituatie, achterstanden in het onder-
wijs, discriminatie en stigmatisering en insluiting in 
black getto’s (Wacquant, 2010).

In Nederland is geen sprake van getto’s naar 
Amerikaanse voorbeeld, al was het alleen om het 
feit dat in Nederland etnische minderheden geen 
etnisch homogene buurten vormen. Urban in het 
Nederlandse gebruik van het woord, is vooral 
een vorm van imitatie van de urban culture uit de 
Verenigde Staten. Het begrip urban heeft in Neder-
land dan ook een minder grimmige en meer multi-
culturele connotatie. Het begrip wordt in Nederland 
voornamelijk geassocieerd met “zwarte” popmuz-
iek als hiphop, en de bijbehorende sub- of jeug-
dcultuur  (zie Pot, 2005). Om deze reden is het 
mogelijk niet volledig correct om de urban culture 
en haar rol te bestuderen, maar is de relatie tus-
sen etniciteit en prostitutie des te interessanter.

Diverse auteurs stellen een relatie tussen rac-
isme en prostitutie vast. Nelson (1993) stelt dat 
Afro-Amerikaanse vrouwen in een dubbele achter-
standspositie verkeren, waarin zij worden gedis-
crimineerd op zowel hun gender als etniciteit. Als 
gevolg hiervan zouden zij eerder overgaan tot 
prostitutie. farley & Kelly (2000) stellen dat prosti-
tutie en aanverwante activiteiten in de seksindust-
rie, zoals stripclubs, voornamelijk te vinden zijn in 
achterstandsbuurten, waar tevens een grote con-
centratie etnische minderheden te vinden is. Dit 
heeft ertoe geleid dat vrouwen die lid zijn van een 
etnische minderheid overgerepresenteerd zijn in 
prostitutie (ibid.). Giobbe (1993) stelt dat ook in de 
bestrijding van prostitutie sprake is van etnische 
discriminatie. Afro-Amerikaanse mannen zouden 
geassocieerd worden met pooierschap en hiervoor 
worden vervolgd, waar meer machtige, veelal blan-
ke, spelers uit de seksindustrie veelal niet worden 
aangepakt (ibid.). Hierbij dient de nuance geplaatst 
te worden, dat de Verenigde Staten een verleden 
hebben van etnische discriminatie en segregatie, 
en dat de opbouw van minderheden in de Vereni-
gde Staten een fundamenteel andere aard heeft 
dan in Nederland.
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Er zijn diverse verklaringen te vinden voor de 
relatie tussen etniciteit en prostitutie. De belangri-
jkste daarvan is afkomstig van Wacquant (2010), 
die stelt dat de gettocultuur leidt tot grootschalig 
moreel verval en het opkomen van criminaliteit 
in de vorm van straatkapitalisme, waar prostitutie 
onder valt. Dit zou voortkomen uit de culture of 
poverty; een destructieve cultuur die voortkomt uit 
onder meer non-participatie, fatalisme en langdu-
rige werkloosheid in de Amerikaanse getto. Hierbij 
dient de opmerking geplaatst te worden dat de 
Amerikaanse situatie extremer is dan de Neder-
landse situatie.
Al met al valt te concluderen dat etnische minder-
heden overgerepresenteerd zijn in prostitutie. Het 
begrip urban culture is niet goed te hanteren in de 
Nederlandse situatie. Etnische minderheden heb-
ben anderzijds te maken ook met discriminatie en 
negatieve omgevingsfactoren, wat kan leiden tot 
meer prostitutie.

Het mag duidelijk zijn dat prostitutie 2.0 meer 
omspant dan de strikte definitie van prostitutie 
als in het theoretische vooronderzoek hiervoor 
beschreven, namelijk: het verlenen van seksuele 
diensten in ruil voor geld of andere bestaansmid-
delen. Prostitutie 2.0 verschilt ook van de lover-
boyproblematiek, al is het deels een gedifferen-
tieerde vorm daarvan door de geraffineerdheid en 
het verspreiden via digitale media. Binnen de term 
prostitutie 2.0 heeft de Rotterdamse Jongerenraad 
alle vormen van manipulatie, chantage en dwang 
geschaard die moeten leiden tot seksuele han-
delingen. Dit betekent dat hier bijvoorbeeld ook het 
opnemen en verspreiden van beeldmateriaal van 
seksuele handelingen van andere jongeren onder 
valt, net zoals groepsverkrachtingen of seks in ruil 
voor materiële vergoedingen als telefoonkaarten, 
drank of drugs. 

Een zeer belangrijk kenmerk daarbij is de rol van 
sociale media, internetfora en beichtendiensten als 
WhatsApp en Blackberry Messenger

Eenmaal helder voor ogen wat het probleem pre-
cies omvat, zijn er door de Rotterdamse Jongeren-
raad interviews gehouden met 45 respondenten uit 
verschillende deelgemeentes, onder andere Char-
lois, Noord, Centrum Delfshaven en feyenoord.
Wanneer in de onderstaande resultaten wordt 
gesproken over jongeren, dan doelt de Rotter-
damse Jongerenraad op jongeren tussen 12 en 
25. Het zijn jongeren die woonachtig zijn in Rot-
terdam, dat wil zeggen in één van de 14 deelge-
meentes die Rotterdam rijk is.
De interviews zijn afgenomen door Cecilia Adri-
aanse, Bestuurslid Adviezen van de Rotterdamse 
Jongerenraad.
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