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Sekswerk in tijden van corona: (overheids)steun

 
In de vorige nieuwsbrief wezen we jullie al op informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor

sekswerkers die door het wegvallen van inkomsten nu financieel in de knel komen. De afgelopen

weken hebben we, samen met onze collega's van PMW, keihard gewerkt om bij alle vragen van

sekswerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en om aan de bel te trekken bij de landelijke en

lokale overheid van de gaten in de overheidssteun. En dat was vaak behoorlijk frustrerend, om

heel eerlijk te zijn. Want hoewel de overheid er als de kippen bij was om ook seksbedrijven

meteen te noemen als een van de sectoren die moesten sluiten, lijken mensen in de seksbranche

achter in de rij aan te mogen sluiten waar het gaat om het ontvangen van overheidssteun. 

 

Maar we laten ons niet uit het veld slaan en blijven ons inzetten. Op onze site updaten we de

informatie regelmatig. Je vindt de laatste versie van het document met informatie over

ondersteuningsmogelijkheden in het Nederlands en Engels hier: 

https://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/03/18/ondersteuningsmogelijkheden-tijdens-de-

corona-crisis/  

Dankzij een aantal vrijwilligers, zijn daar zijn nu ook documenten toegevoegd met verkorte

informatie in het Spaans, Roemeens, Bulgaars, Pools, Chinees en Arabisch.  

 

 

De mensen van Sekswerk Expertise hebben daarnaast een hulpgids opgesteld voor en door

sekswerkers in deze pittige tijden. Daarin kun je bijvoorbeeld informatie vinden over

mogelijkheden van juridische steun bij een afwijzing van je (tozo of bijzondere) bijstandsaanvraag,

worden er harm reduction hygiene tips gegeven om kans op virusoverdracht te verkleinen mocht

je in deze periode toch contacten met klanten hebben, krijg je informatie over online werken en
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tips voor psychologische zelfzorg. De hulpgids is beschikbaar in het Nederlands, Engels en

Spaans:

https://sekswerkexpertise.nl/hulpgids-sekswerk-en-corona/

https://sekswerkexpertise.nl/guide-sex-work-and-corona/

https://sekswerkexpertise.nl/guia-de-ayuda-para-el-trabajo-de-sexo-en-tiempos-del-

coronavirus/

 
Ook zijn zij een klein onderzoek gestart om te leren van succesvolle aanvragen door sekswerkers

en meer zicht te krijgen op hoeveel sekswerkers tegen problemen aanlopen bij aanvragen tot

overheidsteun door de coronamaatregelen, om daar collectief hopelijk iets aan te kunnen doen.

Wil je daarin meedoen? Het kost maar een paar minuten. De vragenlijst in het Nederlands,

Engels en Spaans vind je hier:

https://sekswerkexpertise.nl/enquete-sekswerkers-tussen-wal-en-schip-in-tijden-van-

corona/

https://sekswerkexpertise.nl/survey-financial-support-for-sexworkers-in-times-of-corona/

https://sekswerkexpertise.nl/encuesta-trabajadores-as-de-sexo-y-los-apoyos-financieros-

en-tiempos-de-corona/

 

 

 

Gratis online workshop voor sekswerkers vrijdag 1 mei

'Starten met online sekswerk'

 
Ben je een sekswerker en overweeg je nu om de overstap naar online werk te maken?

Maar heb je geen idee hoe je moet beginnen? Dan is de #D2Donline workshop ‘Starten

met online sekswerk’ precies wat je nodig je hebt! 

Sekswerker en webcamperformer Yvette Luhrs zal tijdens de workshop de basis van

online sekswerk uitleggen. Hoe kies je bijvoorbeeld een website en hoe schrijf je je in?

Wat voor verschillende werkvormen zijn er? Wat heb je zoal nodig? Wat komt er in beeld

en wat niet?

Bekijk de video aankondiging van Yvette hier.

 

De workshop start om 14:00. In ongeveer een uur behandelt Yvette behandelt de do’s en

don’ts van starten, daarna is er nog ruimte voor jouw vragen en krijg je nuttige links om

mee verder te kunnen. Wil je deelnemen aan deze gratis online workshop voor

sekswerkers? Meld je zsm aan via http://eepurl.com/gEkw9f of mail ons even. 

Wie weet tot aanstaande vrijdag dan! 
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Vacatures bij Door2Door 

 
We zijn op zoek naar een communitybuilder / sociale verbinder met sekswerk deskundigheid voor

de vacature van coördinator van Door2Door (16-20 uur/week, salariëring hbo-niveau schaal 8

CAO Sociaal werk). Door2Door is onderdeel van de tak welzijn van Stichting Humanitas. 

 

Heb je niet zoveel ruimte in je week of past deze functie niet bij jou, maar wil je wèl bijdragen aan

de verbetering van de positie van sekswerkers in de regio Rotterdam en wil je gevraagd en

ongevraagd instanties adviseren vanuit jouw kennis? Misschien dat je kandidaat stellen voor de

adviescommissie sekswerk van Door2Door dan iets voor je is. (Dit is een onbetaalde functie. Er is

wel een onkostenvergoeding beschikbaar van 30 euro per maandelijkse vergadering en de

eventuele acties daaromheen en een trainingsprogramma). 

 

Check voor meer informatie over deze vacatures

www.door2doorrotterdam.nl/site/category/vacatures/ 
  
 

 

 
Wie wij zijn? 

Door2Door is een informatiecentrum in Rotterdam voor (ex)sekswerkers, paydaters,

seksueel dienstverleners, escorts, erotisch performers... 

ongeacht hun gender, land van herkomst, verblijfsstatus of hoe lang iemand al in het

vak zit. Het aanbod bij Door2Door is kosteloos en kan altijd anoniem. 

   

D2D organiseert (gratis) spreekuren, activiteiten en workshops. Ook verkopen we non-

profit bepaalde werkbenodigdheden zoals sponsjes en detectiepennen voor

bankbiljetten, kun je bij ons gebruik maken van computers met internet om bijvoorbeeld

je administratie op te doen en is de vertrouwenspersoon seksbranche aanwezig tijdens

openingstijden voor advies, meldingen, klachten of gewoon een gesprek. 

 

Kom gerust eens langs. De vaste inlooptijden zijn 

- maandag 10:00-13:00 

- dinsdag 14:00-17:00 

- donderdag 18:00-21:00 

Op dit moment is Door2Door gesloten i.v.m. de overheidsmaatregelen sinds de

uitbraak van de coronavirus. 

Ons gewoon eens bellen, mailen, appen of dm-en mag ook altijd. Zie hieronder voor

links naar onze site en socials.
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