
Prostitutie in Beeld

Weet jij dat er prostitutie is, maar zie je het 
niet?

Mis jij als zorgverlener kennis over prostitutie 
binnen jouw begeleiding?

En wil jij dit bespreekbaar leren maken?

Leer het in deze workshop!



Even voorstellen
Hoi, ik ben Evi van Ingen-Henderikx. Enkele jaren 
was ik werkzaam in de prostitutie. Jaren later 
werkte ik in een uitstapprogramma voor 
prostituees, waar ik collega’s en klanten 
ondersteunde met mijn ervaringskennis. 

Daar hield mij onder andere bezig met de 
positieversterking van sekswerkers en de-
stigmatisering van prostitutie in Nederland. 
Inmiddels ben ik enkele jaren  actief als trainer en 
coach om deze onderwerpen onder de aandacht 
te brengen in hulpverlenende teams en 
organisaties. 

Prostitutie is voor velen een verborgen wereld, 
ook roept het veel vragen op. Tevens speelt de 
eigen achtergrond van zorgverleners mee in de 
beeldvorming, welke ten grondslag ligt aan de 
attitude en bejegening. 

Graag help ik jouw team en organisatie meer 
inzicht te krijgen in het grijze gebied van de 
prostitutie en jouw als zorgverlener meer bewust 
te maken van je eigen handelen. 

Welkom bij prostitutie in beeld!
‘’Bewondering voor hoe jij de ervaringen die jij hebt koppelt aan de theorie over de onderwerpen’’

‘’Niets wat gezegd of gevraagd werd vond je gek’’



Een verborgen wereld
Ondanks dat er veel mensen die zorg ontvangen, ook werkzaam 
zijn binnen vrijwillige of onvrijwillige prostitutie, is het voor vele 
zorgverleners een verborgen wereld.

Prostitutie is een wereld vol tegenstrijdigheden en er zijn veel 
gedachten over de bijproducten van prostitutie, zoals de 
overtuiging bij velen dat prostitutie altijd gelinkt is aan 
criminaliteit en mensenhandel. 

Maar is dit ook echt zo? En als prostitutie dan vrijwillig gekozen 
is, hoe vrijwillig is vrijwillig dan echt?

‘’De prostitutie is breder dan ik vooraf bedacht had’’



Beeldvorming
Jouw eigen achtergrond als zorgverlener speelt mee in de 
beeldvorming. Dit maakt vanuit welke persoonlijke normen en 
waarden je de ander bekijkt en ligt ten grondslag aan de 
begeleiding en ondersteuning die je biedt.

Als zorgverleners zou je in de eerste plaats bewust moeten zijn 
van je persoonlijke normen en waarden t.a.v. prostitutie. Want 
niet alleen gemis aan kennis, ook -of misschien juist- jouw 
beeldvorming kan handelingsverlegenheid tot stand brengen.

Stoppen met prostitutie ligt niet altijd binnen de wens of 
mogelijkheden. Wel zou iedereen het keuzerecht moeten 
hebben in veiligheid te doen wat men wil en kan. Mensen hierin 
begeleiden is dan ook een onderdeel van de zorgtaak en 
bespreekbaarheid is daar onlosmakelijk mee verbonden.

‘’Super open en laagdrempelig, heel fijn er zo open en veilig over te praten’’

‘’Bewustwording; ik mag dit als hulpverlener moeilijk vinden’’



Voor wie is deze 
workshop

Voor iedere zorgverlener die:

• meer kennis op wil doen over prostitutie

• zich verantwoordelijk voelt de drempel 
tot bespreekbaarheid te verlagen 

• zichzelf bewust wil worden van de 
persoonlijke normen en waarden t.o.v. prostitutie

• zichzelf verder wil ontwikkelen 

• eerlijk naar zichzelf durft te kijken

‘’Geleerd dat het ongemakkelijk mag zijn, ga bij mezelf onderzoeken wat me tegenhoud het te bespreken’’



In de workshop
Jouw professionaliteit wordt ten dele bepaald door jouw 
(zelf)kennis, wat je niet weet speelt evengoed mee in de 
begeleiding van mensen. In de cursus nodig ik altijd uit te 
onderzoeken wat er onzichtbaar aan de grondslag ligt van jouw 
zichtbare gedrag. Met verbale en non-verbale, interactieve 
werkvormen geef ik inzichten vanuit de theorie, mijn persoonlijke 
ervaringen en de praktijk

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Persoonlijke ervaringen

• Vormen en omvang 

• Vrijwillig & onvrijwillig

• Beeldvorming, stigma & persoonlijke achtergrond

• Bespreekbaarheid 

• Belemmerend en bevorderend

‘’De workshop heeft me bewustwording gegeven en net dat zetje om het eerder bespreekbaar te maken’’

‘’Veilige workshop, bruikbare tips’’



Praktisch
Deze workshop bied ik In-company aan

Duur : 1 bijeenkomst van 10u tot 18u 
Tarief : op aanvraag
Inclusief : lunch en naslagwerk 

Neem voor meer informatie contact op met:
Evi Victorine van Ingen-Henderikx 
vertel@evimaaktallesbespreekbaar.nl

Locatie
Wanneer een eigen locatie niet mogelijk is, is jouw 
team van harte welkom op de Anthonie Fokkerstraat 
63c te Barneveld 


