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Onderwerp 

Afdoening  motie: ‘Toegang banenaanpak tijdens uitstappen’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake “Prostitutienota  

Den Haag 2020-2022” (RIS304625) op 25 november 2020 de door het raadslid de heer Grinwis 

ingediende motie ‘’Toegang banenaanpak tijdens uitstappen” (RIS307039) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

 uitstappende sekswerkers op dit moment alleen toegang hebben tot de banenaanpak van 

de gemeente wanneer zij een bijstandsuitkering ontvangen; 

 

Overwegende, dat:  

 de drempel om een bijstandsuitkering aan te vragen hoog is en bovendien niet alle 

sekswerkers hier recht op hebben; 

 toegang tot de banenaanpak van de gemeente sekswerkers meer vrijheid geeft om te kiezen 

in welke sector zij willen werken, omdat ze al tijdens het uitstappen begeleid kunnen 

worden in hun zoektocht naar een nieuwe baan, waardoor de drempel om uit te stappen 

lager wordt; 

 

Van mening, dat:  

 het krom is om sekswerkers te dwingen een bijstandsuitkering aan te vragen om 

aanspraak te maken op de gemeentelijke begeleiding naar een baan omdat dit de gemeente 

meer geld kost en het proces naar een baan vertraagt; 

 

Verzoekt het college: 

 sekswerkers die uit willen uit willen stappen via de erkende Haagse 

hulpverleningsorganisaties de mogelijkheid te geven gebruik te maken van alle 

gemeentelijke begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe baan, waaronder een 

taalcursus, participatietrajecten en de banenpoules, ook wanneer zij geen of nog geen 

bijstandsuitkering ontvangen. 
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Het college informeert de raad over de afdoening van deze motie als volgt.  

 

De gemeente Den Haag neemt deel aan het landelijke uitstapprogramma voor sekswerkers (RUPS III). 

Dit programma is erop gericht om sekswerkers die willen uitstappen een bijstandsuitkering te 

verstrekken en hen te begeleiden naar ander werk. Stoppen met sekswerk is vaak een langdurig en 

moeizaam proces en passend alternatief werk is vaak moeilijk te vinden. Dat maakt een integrale 

aanpak met begeleiding cruciaal. Het college begrijpt de argumenten die ten grondslag liggen aan deze 

motie en wil, in aanvulling op het bestaande programma de groep sekswerkers die (nog) geen 

bijstandsuitkering ontvangen ook gaan begeleiden naar nieuw werk. 

  

Voor zelfstandigen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of die in een opting-in- 

arbeidsconstructie werkzaam zijn, geldt dat zij vanaf 1 januari 2021 gebruik kunnen maken  van het 

aanbod gericht op heroriëntatie binnen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

(TOZO). Als onderdeel hiervan kunnen zij persoonlijke hulp krijgen om zich te heroriënteren op ander 

werk. De dienstverlening is ook gericht op de-escalatie, in het geval van problematische schulden. Dit 

geldt dus ook voor sekswerkers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of die in een 

opting in-arbeidsconstructie werkzaam zijn. 

 

Voor andere sekswerkers die willen uitstappen gaan wij in samenwerking met de erkende Haagse 

hulpverleningsorganisaties kijken op welke wijze wij hen het beste van dienst kunnen zijn en welke 

ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om taaltrajecten, toegang tot Hallo Werk, coaching, 

bij- of omscholing. Het bestaande aanbod dat beschikbaar is voor andere doelgroepen die van werk – 

naar -werk worden begeleid, kan hiervoor worden aangewend. Een contactpersoon van Den Haag 

Werkt die binnen de bestaande aanpak voor uittredende sekswerkers bekend is met de doelgroep gaat 

het contact met de hulpverleningsorganisaties leggen. In de voortgangsbrief Werkoffensief +500 over 

het eerste half jaar van 2021 wordt u over de voortgang geïnformeerd. 

 

Het college beschouwt deze motie hiermee als afgedaan. 

  

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 

 


