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Nieuwsbrief RUPS
(regionaal uitstapprogramma voor prostituees)
Samenwerking RUPS en GGD
Binnen RUPS zijn we druk bezig met bekend maken wie we zijn en wat we doen. Een manier om sekswerkers te
informeren over ons uitstapprogramma is om de werkplekken te bezoeken. Dit doen we samen met de GGD.
Twee keer per jaar worden de vergunde clubs, privehuizen en bordelen in onze regio bezocht. Sekswerkers
kunnen zich dan gratis laten testen op Soa’s en laten vaccineren tegen hepatitis b. Daarnaast is er de
mogelijkheid om een gesprek te hebben met de maatschappelijk werkers van RUPS en vanaf 1 september ook
met een ervaringsdeskundige. Belangrijke onderwerpen in deze gesprekken zijn: veiligheid, vrijwilligheid en
mogelijkheden om uit te stappen. Er is ook een wekelijks spreekuur voor sekswerkers opgezet bij de GGD. Ook
hier kunnen sekswerkers zich laten testen en vaccineren en in gesprek met maatschappelijk werk.

De ervaring leert dat het werkt om aan te sluiten bij de spreekuren en clubbezoeken. We kunnen sekswerkers
ontmoeten en vertellen over de mogelijkheden, ons hulpaanbod, we bieden een luisterend oor en denken
mee. We merken dat sekswerkers soms weinig mogelijkheden zien om andere beslissingen te nemen en dat ze
ook niet altijd weten dat ze hierbij hulp kunnen krijgen. We kijken samen met de sekswerker naar wat er kan en
ondersteunen hen in het nemen van andere beslissingen.

Nieuwe collega RUPS
Mijn naam is Janneke van Gijs, ik ben sinds 1 maart werkzaam bij de Maatschappelijke Opvang
in het team Mensenhandel en RUPS. In mijn nieuwe baan als maatschappelijk werker voor sekswerkers (RUPS)
heb ik de afgelopen periode verschillende (ex) sekswerkers leren kennen, ieder met zijn eigen unieke en
bijzondere verhaal. Ik merk dat het voor sekswerkers moeilijk is om een ander pad te gaan bewandelen
doordat schaamte, uitsluiting en veroordeling een grote rol speelt in het maken van keuzes. Het stigma rondom
sekswerk is groot. Naast het ondersteunen van sekswerkers vind ik het daarom ook belangrijk om sekswerk
(en seksualiteit in het algemeen) bespreekbaar te maken met als doel de vooroordelen
en de beeldvorming, die er over deze vrouwen en mannen is, beetje bij beetje te veranderen.

Wilt u meer weten of een cliënt doorverwijzen?
Onze prostitutie maatschappelijk werkers, Ina Koomen en Janneke van Gijs, zijn telefonisch of via de app
bereikbaar op: 06-30401824. Dit kan ook anoniem. Via de mail zijn we bereikbaar op pmw@modenbosch.nl.
Voor meer informatie: www.modenbosch.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: pmw@modenbosch.nl

