
De impact van de COVID-19-maatregelen op 
de veiligheid van sekswerkers in Nederland 

Sekswerk is een van de contactberoepen die tijdens 
de coronacrisis voor langere tijd verboden was. 
Het doen van sekswerk was daardoor tijdelijk 
illegaal. In tegenstelling tot andere contactberoepen 
hadden sekswerkers geen toegang tot een financieel 
steunpakket vanuit de overheid. Daardoor moesten 
ze onder onveilige omstandigheden doorwerken.

Hoe hebben sekswerkers de coronapandemie 
ervaren? Wat was de impact van de maatregelen 
op hun werk, gezondheid en de veiligheid? 
Soa Aids Nederland, het Eramsus MC en de 
sekswerkcommunity deden hier in 2020 en 2021 
onderzoek naar. Hieruit bleek dat de coronacrisis 
en -maatregelen een grote impact hebben gehad 
op sekswerk.

Doorwerken tijdens lockdown

Financiële problemen

“ Mijn rekeningen worden betaald door 
mijn man, omdat hij fulltime werkt. Hij 
weet wat ik doe (sekswerk). Maar veel 
sekswerkers hebben dat niet. Dus zij 
hebben nu echt een probleem. Omdat 
de overheid niks voor ons doet. Dus 
wat kunnen we doen?” 
– Een sekswerker legt uit

Door het verbod op sekswerk en het gebrek aan 
toegang tot een financieel steunpakket raakte:

Tijdens de lockdown van 2020 werkte 55% 
van de sekswerkers door. Dit nam toe naar 

90% tijdens de lockdown van 2021. €€
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Door deze situatie moesten veel sekswerkers 
noodgedwongen doorwerken. 

70% van de sekswerkers in 
financiële problemen

Sekswerkers gedwongen 
tot werken in de illegaliteit



Fysiek en seksueel geweld

Aangifte doen

Belangrijkste uitkomsten 
en adviezen

1. Voor sekswerk golden niet dezelfde 
coronamaatregelen als voor andere 
contactberoepen. Hierdoor kwamen veel 
sekswerkers in een kwetsbare positie.
In toekomstige crisissituaties zou de 
overheid sekswerk hetzelfde moeten 
behandelen als andere contactberoepen. 
Sekswerkers moeten voldoende 
financiële steun krijgen als zij tijdelijk niet 
mogen werken. Ook na de coronacrisis 
moeten sekswerkers onder dezelfde 
omstandigheden kunnen werken als andere 
legaal werkende burgers. 

2. Sekswerk was tijdens de lockdowns plots 
illegaal. De politie verhoogde de controles 
op de ‘illegaal’ werkende sekswerkers. 
Dit zorgde ervoor dat sekswerkers uit angst 
voor de gevolgen geen aangifte durfde te 
doen na geweld. 
De politie zou daarom moeten focussen 
op het ondersteunen, niet opsporen, 
van sekswerkers. Het is belangrijk dat de 
politie in Nederland in gesprek gaat met 
sekswerkers om de veiligheid van alle 
sekswerkers te verbeteren. 

3. De zorg rondom sekswerkers  
moet beter. 
Sekswerkers en klanten moeten altijd 
toegang hebben tot goede zorg en 
informatie over sekswerk en corona. 
Ook moet er aandacht zijn voor andere 
problemen, zoals geldproblemen, mentale 
problemen en geweld. 

4. Het is belangrijk dat sekswerkers 
meedenken bij het opstellen van beleid 
en zorg om schadelijke maatregelen 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
Betrek sekswerkers bij de ontwikkeling 
van beleid. Sekswerkers zijn degenen met 
de meeste kennis, ervaring en expertise 
over sekswerk. Zij zijn ook degenen die 
het grootste belang hebben bij een sector 
zonder dwang en uitbuiting.
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Omdat sekswerkers geen financiële steun 
kregen vanuit de overheid moesten zij 

noodgedwongen doorwerken. Dit bracht hen 
in een kwetsbare positie met betrekking tot 

veiligheid en gezondheid. 

Veel sekswerkers besloten geen aangifte 
te doen uit angst voor de gevolgen van het 

illegale sekswerk (zoals boetes, uit huis gezet te 
worden of zelfs uit het land gezet te worden).
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Wanneer sekswerkers niet legaal kunnen werken en in een lockdown onvoldoende financieel 
gesteund worden, komt de veiligheid en gezondheid van sekswerkers in het gedrang.
Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem contact op via: espek@soaaids.nl

“ Ik deed geen aangifte want ik werk 
illegaal en ben bang betrapt te worden 
door de politie.”

– Een sekswerker
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