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Gezocht: leden adviescommissie sekswerk

Per 1 juni 2020 zoeken we leden voor een adviescommissie sekswerk. De adviescommissie 
vertegenwoordigt de community van sekswerkers in Rotterdam en verwerkt hun stem en ervaringen 
in gevraagde en ongevraagde adviezen richting onder andere gemeente, politie en hulpverlening. Als 
commissielid bepaal je telkens zelf of en wanneer je al dan niet anoniem wilt blijven. Als commissielid 
ben je zelf werkzaam of werkzaam geweest in de (Rotterdamse) seksbranche en kan je aansluiting 
vinden bij de diversiteit aan sekswerkers in Rotterdam. De commissie komt eens per maand bij elkaar 
bij Door2Door. 

Deelname aan de adviescommissie is vrijwillig/onbetaald. Wat kan het je wel opleveren?
 Maatschappelijk relevante commissiefunctie waarbij je een bijdrage kunt leveren aan de 

positieverbetering van sekswerkers in Rotterdam en daarbuiten en stigmavermindering 
rondom sekswerk.

 Onkostenvergoeding van 30 euro per maandelijkse vergadering en de eventuele acties 
daaromheen.

 Een trainingsprogramma voor de commissie waarbij je masterclasses van diverse deskundigen
kunt volgen op het gebied van o.a. netwerken, voorzitten, adviseren, (beleids)beïnvloeding en 
wet- en regelgeving.

 Getuigschrift / referentiebrief na afloop van deelname aan commissie. 

De adviescommissie opereert onafhankelijk, maar wordt gefaciliteerd vanuit Door2Door. Door2Door is
een informatie- en dienstencentrum voor (ex)sekswerkers in Rotterdam. Het gaat om sekswerk in de 
breedste zin van het woord: escort, webcammen, erotische dienstverlening of performances, porno, 
prostitutie, paydaten, sugardaten, etc. Sekswerk wordt bij Door2Door gezien als werk wat 
gerespecteerd moet worden, ongeacht of iemand fulltime sekswerk professional is, het doet als 
bijbaan voor extra cash of uit nood om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. 
Door2Door maakt zich hard tegen discriminatie en stigmatisering van sekswerkers. 

Meer informatie? Solliciteren?
Mail een korte introductie van jezelf en motivatie naar door2door@stichtinghumanitas.nl. Je kunt bij 
vragen of voor overleg ook eerst bellen naar 0610135993 (Anke, coördinator Door2Door). We nodigen
je graag uit voor een kennismakingsgesprek.
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