Call me
Werken als escort

De escort is een complexe business.
Om het werk goed te kunnen doen,
moet je aardig wat in huis hebben. Werken als escort betekent geld
verdienen en lol hebben. Maar het
betekent ook je vervelen, soms lang
in de auto zitten, weggestuurd worden
zonder een cent verdiend te hebben
en vervelende klanten. Het betekent
in mooie huizen en hotels komen,
of in een naar bedompt hok moeten
werken.
Kortom: werken als escort kan leuk
zijn en je een aardige cent opleveren,
maar het heeft ook minder fijne kanten.
Dit boekje geeft informatie over hoe je je werk
als escort professioneel kunt uitvoeren. Daarnaast vind je praktische tips. Het is geschreven
door Soa Aids Nederland in samenwerking met
escorts en escortbureaus.
Wij adviseren je om deze folder samen met
het boekje Safe Sex te gebruiken. Deze is te
verkrijgen via de GGD en de soa-centra en via
www.soaaids.nl te bestellen.
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Professionaliteit
Professionaliteit maakt het gemakkelijker om dit werk goed te doen. In de
prostitutie moet je beschikken over
ruime seksuele ervaring en een koffer
vol technieken. Maar ook sociale vaardigheden, taalbeheersing en goede
onderhandelings-, improvisatie- en
acteervaardigheden zijn onmisbaar.
Daarnaast kan het voorkomen dat
een klant je meeneemt naar officiële
bijeenkomsten of diners. Dan is het
belangrijk dat je de basisregels van de
etiquette kent en een goede algemene
ontwikkeling hebt.

Werken als escort
Voordat je als escort gaat werken, is
het goed om een paar dingen op een
rijtje te zetten. Oriënteer je op seksuele
technieken, soorten seks, attributen,
spelletjes en massagetechnieken.
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Bedenk eerst wat bij je past en wat
je kunt. Stel vervolgens je dienstenpakket samen en bepaal een prijs.
Het is niet zo dat je bloedmooi moet
zijn om als escort te kunnen werken.
Belangrijk is dat je zuinig op jezelf
bent en jezelf goed verzorgt. Pas altijd op met drank en drugs! Met een
goede, positieve uitstraling kom je
vaak al een heel eind.
Een van de belangrijkste dingen in dit
werk is het stellen van grenzen. Zeker
ten aanzien van de diensten die je
biedt en de prijs die je vraagt. Door
grenzen te stellen, houd je het heft in
eigen handen en kom je minder snel
in vervelende situaties terecht.
Je bepaalt je grenzen door eerst een
overzicht te maken van alles wat je in
je werk kunt tegenkomen. Vervolgens
bedenk je hoe je hier tegenover staat
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en hoe je hiermee om wilt gaan. Het
gaat dan niet alleen om de vraag welke standjes je doet, of je pijpt, zoent
of anale seks hebt. Of om de manier
waarop je door een klant behandeld
wilt worden. Het gaat ook om de
vraag of je van jezelf mag genieten als
de klant aardig voor je is en je wil verwennen. Sta je toe dat je klaarkomt,
mag je knuffelen en aaien fijn vinden
en gezellig kletsen? Kortom: bepaal
van tevoren hoeveel je van jezelf wilt
geven in je werk. Hier zijn geen regels
voor, het is voor iedereen verschillend.
Natuurlijk zullen niet alle klanten aan
jouw ideaal voldoen, maar het is
belangrijk om uit te maken hoever je
wilt gaan en wanneer je besluit met die
klant te stoppen. Word niet verliefd op
een klant en trap niet in fraaie beloftes.
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De prins op het witte paard bestaat niet
in dit werk.
Een goed inkomen is prettig, maar
werk jezelf niet over de kop. Neem regelmatig vrij en verwen jezelf. En, hoe
moeilijk ook, wees zuinig op je geld en
jaag het er niet in een keer doorheen.
Je hebt geen vast inkomen. Het kan opeens minder worden en wat spaargeld
komt dan heel goed van pas. Daarbij:
je werkt niet eeuwig en bovendien ben
je verplicht om belasting te betalen.
Sparen is dus belangrijk. Stel je zelf
een doel; dat werkt motiverend als je
het af en toe niet meer ziet zitten. En
als je regelmatig in de put zit, is het
misschien tijd om te stoppen met dit
werk.
Begin je als escort, zoek dan ervaren
collega’s die je tips kunnen geven.
Neem bijvoorbeeld contact op met
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adverterende escortservices, of stel je
vraag op www.werkplekforum.nl.

Klantcontact
Als je telefonisch contact hebt met
een klant, probeer je er zoveel mogelijk achter te komen wat voor type
het is en wat de wensen zijn. Dan
weet je wat je kunt verwachten en kun
je je er op voorbereiden. Bespreek je
dienstenpakket, je prijzen en de duur
van de afspraak.
Of je nu ontvangen wordt in een hotel of bij hem thuis, hij is je gastheer.
Stel je dus als gast op, maar blijf wel
de baas. Pas zijn wensen aan jouw
dienstenpakket aan. Met andere
woorden: laat hem niet beslissen hoe
zijn verblijf met jou er uit ziet. Reken
van tevoren met hem af en maak
op een vriendelijke manier duidelijk
dat nieuwe wensen eerst besproken
moeten worden. Aan nieuwe wensen
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hangt een prijskaartje. Maar je kunt
ze ook weigeren! Maak duidelijk dat je
niets tegen je zin doet en ieder moment mag zeggen dat je wilt stoppen.
Ook heel belangrijk is, dat je duidelijk
maakt dat je je eigen veilige seksbeleid
voert en altijd met condoom werkt.
Als de klant deze voorwaarden accepteert, zit het meestal wel goed. Als de
rest nu ook naar beider wens is en hij
na afloop straalt van tevredenheid, ga
dan niet weg voordat je een nieuwe
afspraak met hem hebt gemaakt. Een
goede vaste klant is nooit weg.
Bedenk hierbij wel dat, als je bemiddeld wordt door een escortbureau, je
respect moet hebben voor hun klantenbestand. Het is niet netjes om er
met klanten uit hun vaste bestand
vandoor te gaan.
Gaan bij de ontmoeting direct je
haren overeind staan en beginnen je
inwendige sirenes te loeien, ga dan
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niet met de klant in zee en wimpel
hem af. Je kunt bijvoorbeeld de smoes
verzinnen dat je opeens niet lekker
bent geworden of dat je een alarmerend sms-je hebt gekregen. Negen
van de tien vrouwen die tijdens hun
werk met geweld te maken kregen,
hadden al direct een slecht gevoel
maar zijn doorgegaan.
Verzin die smoes vóórdat je bij de
klant aankomt en zorg dat je een
goed verhaal hebt. Als je ter plekke
iets gaat verzinnen, heb je kans dat
je nerveus wordt en gaat stuntelen.
Of je nu in een hotel of bij hem
thuis wordt uitgenodigd, je loopt
altijd eerst je checklist na:
k

Zie erop toe dat hij de deur niet op
slot doet en zijn sleutels wegstopt.
Als hij dat wel doet, zeg dat je dit
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k

k

k

k

niet op prijs stelt.
Loop rond en kijk of er verschillende uitgangen zijn.
Rondkijken geeft je een indruk
van een klant. Het geeft je ook
gespreksstof. Als je bij hem thuis
bent en ziet dat hij ergens een vitrinekast heeft staan vol dinky
toys, dan hoef je niet te vragen of
hij van duiken houdt. Hou deze
interesse beperkt: vragen waar zijn
vrouw haar schoenen koopt, breekt
het ijs niet.
Controleer of er andere mensen
zijn. Als dat zo is, vraag wat hier
van de bedoeling is en besluit of je
hiermee akkoord kan gaan.
Het is moeilijk, maar probeer te
ontdekken of er webcams, camrecorders, camera’s etc. zijn. Als
hij je constant in een bepaalde
positie houdt en zich helemaal
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op jou concentreert, kan het zijn dat je
gefilmd wordt. Je zit er vast niet op te
wachten dat je opeens opduikt op allerlei internetsites, of op de voorkant van
de omslag van een porno-dvd.
Overbodig om te zeggen, maar blijf professioneel. Dat geldt ook voor eventuele privéproblemen: daar praat je niet over. Een klant zit
niet te wachten op gezeur.

Stoppen
Het kan gebeuren dat het halverwege
niet meer lukt tussen jullie. Als je
denkt dat dit op te lossen is, vraag hem
dan waar de schoen wringt en kijk of
je nog iets te bieden hebt. Misschien
heb jij er zelf genoeg van. Er is opeens
iets dat je wantrouwend maakt, hij begint idiote eisen te stellen, of je begint
bang voor hem te worden. Ga weg.
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Dit zijn nu juist de dingen die dit werk
moeilijk en zwaar kunnen maken en
het is ongezond om tegen je zin door
te gaan.
Zeg tegen hem dat je je niet prettig
voelt, of dat het gewoon niet lukt. Bied
hem eventueel een alternatief: zeg dat
een collega beter bij hem past en als
hij akkoord gaat, regel dan iemand.

Verwachtingen van
een klant
Het komt voor dat je niet bent wat een
klant voor ogen had toen hij een escort bestelde en dat hij niet met je in
zee wil gaan. Dat is jammer van je tijd,
je hebt uren (en geld) besteed aan je
uiterlijk, hebt ook nog kosten gemaakt
voor je vervoer en je ziet je omzet in
lucht opgaan.
Vraag hem wat er aan de hand is. Als
hij een olijfkleurige dame van 1.82 m.
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met donker haar tot ver over haar
schouders en een D-cup besteld heeft,
en jij bent een kortgelokte hoogblonde
stoot van net 1.60 m. die overal nogal
aan de magere kant is, is er iets fout
gegaan. Als je bij een bureau werkt,
kan het zijn dat het daar niet goed begrepen is. Of juist wel, maar dachten
ze daar: ‘we hebben die olijfkleurige
niet, dus sturen we jou maar’. Dit is
natuurlijk niet netjes en ze maken
zich er bij klanten vast niet populair
mee. En het is helemaal vervelend
als jij hier niet van op de hoogte bent
gesteld. Ze hadden dit toch minimaal
aan je moeten meedelen.
Je kunt, als je zelfstandig werkt, deze
truc ook zelf bedenken: bij gebrek
aan een donker meisje, stap jij er als
blondine op af of omgekeerd, en ziet
wel waar het schip strandt. Het kan
natuurlijk ook dat de klant zelf deze
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smoes heeft bedacht, omdat hij net
een telefoontje van zijn vrouw heeft
gekregen dat ze een dagje eerder
thuiskomt van het kuuroord!
Wat er ook aan de hand mag zijn,
vraag is: hoe ga je verder.

Zaken doen
Blijft er niets anders over dan te vertrekken, zorg dan dat je het bedrag
krijgt dat je van tevoren hebt afgesproken. Als hij hier niet mee akkoord
gaat, omdat je nog niet alles gedaan
hebt voor dit bedrag, onderhandel dit
dan uit en probeer in ieder geval ìets
betaald te krijgen, al zijn het maar je
reiskosten.
Blijf rustig en tactvol. Niemand zit te
wachten op een viswijf (ook het escortbedrijf waar je voor werkt niet) en voor je
eigen gemoedsrust is dit ook niet goed.
Dit soort dingen gebeurt gewoon.
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Laat je je wegsturen en ga je onverrichterzake weer naar huis? Of gooi
je al je charmes in de strijd, en onderhandel je net zo lang door tot je
hem hebt overgehaald met jou in zee
te gaan? Als hij echt een smoes heeft
verzonnen bijvoorbeeld omdat zijn
vrouw er aankomt, kun je weinig anders doen dan weggaan.

Weerstand
Als een klant in alle opzichten een
kanjer is, is dat mooi meegenomen,
maar dat is helaas niet altijd zo. Als
dit de enige eis is die je aan een man
stelt en met minder geen genoegen
neemt, moet je lang zoeken en het is
te hopen dat je je dit financieel kunt
permitteren. Je zult er helaas aan
moeten wennen dat er mannen zijn in
soorten en maten. Nare luchtjes die
niet weggewassen kunnen worden,
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afstotende beharing, enge littekens,
spastisch van de zenuwen en tot niets
in staat, het zijn allemaal dingen waar
mensen nu eenmaal last van kunnen hebben. Probeer je er overheen
te zetten en verdiep je in (seksuele)
technieken waardoor je het gemakkelijker aankan. Vraag tips aan collega’s,
die zijn er vast, want hier heeft echt
iedereen in het vak last van.
Een tip van ervaren collega’s: bedenk
dat iedere klant mooi is op zijn manier
en ga hier naar op zoek. Sommigen hebben mooie handen, anderen een leuke
lach enzovoort. Dit geeft je motivatie.
Als iemand ernstig lichamelijke gebreken heeft of zelfs gehandicapt is, moet
je beslissen of je met hem in zee wilt
en kunt. Zij kunnen aan hun trekken komen, want er bestaat een escortbureau
dat zich speciaal richt op deze klanten.
Zie www.indeprostitutie.nl, rubriek klantensite.
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Agressie
Als een klant agressief wordt, je dwingt
dingen te doen die je niet wilt of
kunt, of je verdenkt hem van psychopathische neigingen, stop er dan
meteen mee. Pak je spullen en verdwijn. Het is niet te hopen, maar het
kan soms uit de hand lopen met lichamelijk geweld. Een cursus zelfverdediging is in dit vak geen overbodige luxe.
Gebruik geen pepperspray; je klant kan
het tegen je gebruiken. Bovendien is het
strafbaar dit bij je te dragen en staat er een
hoge boete op. Bel je chauffeur per code
en 112 (politie). Als je in een hotel werkt,
kun je de receptie op de hoogte stellen.

Veilige achterwacht
Zorg voor een achterwacht: een
(taxi)chauffeur, of het bureau waar je
werkt. Voorkom eindeloze telefoongesprekken, maar bespreek van tevo-
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ren codes met hen die je snel op je
mobiel kunt intoetsen. Bijvoorbeeld
als je snel weg wil, of juist langer wil
blijven. Als je zelfstandig werkt en ook
je eigen vervoer regelt, zeg dan tegen
iemand waar je bent. Spreek af dat je
contact houdt en dat diegene de politie waarschuwt als je veel later dan op
afgesproken tijd belt of sms-t.

Persoonlijk
Als het je vaak overkomt dat je weg
gestuurd wordt, of dat een klant je
probeert over te halen tot dingen die
voor jou onmogelijk zijn, moet je gaan
nadenken waar dit aan ligt.
Ook als je vaak types tegenkomt die
onmogelijke eisen aan je stellen, je
hiertoe weten te dwingen en zelfs
agressief worden, is er iets aan de
hand. Het wordt dan tijd dat je er
probeert achter te komen waarom dit
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jou telkens weer overkomt. Het kan
zijn dat je niet goed reageert, onzeker
bent, of onvoldoende techniek hebt.
Denk dan eens goed na of je het werk
wel aankan, of je hier wel geschikt
voor bent.

Veilige seks
Veilige seks hoort bij het vak. Zo
voorkom je dat je een soa oploopt of
doorgeeft. Veilige seks houdt in dat
je werkt met condoom bij vaginale,
anale en orale seks. Gebruik bij anale
en vaginale seks ook extra glijmiddel op waterbasis. Ga ook regelmatig
naar de GGD of soa-centrum om je te
laten onderzoeken op soa. De meeste
soa zijn goed te behandelen, zolang je
er maar op tijd bij bent.
Zie voor meer informatie over veilige seks en soa
www.indeprostitutie.nl of het boekje Safe Sex,
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uitgegeven door Soa Aids Nederland en verkrijgbaar bij de GGD of soa-centra.

Mogelijkheden om
als escort te werken
Via een escortbureau
Spreek af welke service ze je bieden:
verdeling verdiensten, vervoer, advertentie, ben je in dienst of werk je
als zelfstandige, hoe zit het fiscaal
(wordt er belasting afgedragen) en
wie is financieel verantwoordelijk. Als
je als zelfstandig ondernemer van de
service van een escortbureau gebruik
maakt, informeer dan of je ook bij andere bureaus mag werken, of een eigen klantennetwerk mag opbouwen.
Zorg er voor dat het een legaal escortbedrijf is met een vergunning, dat zich
houdt aan de wet en de hygiënerichtlijnen. Je kunt hiernaar vragen.

-21-

Als zelfstandig ondernemer
Je bent verantwoordelijk voor
eigen vervoer, advertenties, boekhouding en belastingzaken.
Zie www.indeprostitutie.nl.

Via de club waar je werkt
Het komt voor dat je naast je werk
in een club verzocht wordt escortdiensten te verrichten. Spreek af
met de clubeigenaar wat de regels
van de club zijn. Bijvoorbeeld: regel jij zelf je escort, wie is verantwoordelijk voor het vervoer, hoe
zijn de verdiensten verdeeld, en wie
draagt welke financiële risico’s als
er iets fout gaat.
Wetgeving
Iedere gemeente heeft zijn eigen
regels ten aanzien van prostitutiebeleid. Informeer er of je verplicht
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bent je in te schrijven als je als
escort wilt werken.
Wet Regulering Prostitutie
De overheid werkte op het moment
dat deze folder gedrukt werd aan
een aanpassing van de huidige wet
op het prostitutiebeleid: de Wet
Regulering Prostitutie. Verwacht
wordt dat deze wet in 2010 van
kracht wordt.
Informatie over deze wet kun je vinden op
www.prostitutie.nl.

De escorttas
In deze tas zitten alle spullen die je
nodig hebt voor je werk. Laat deze tas
nooit alleen in de kamer bij een klant,
zeker niet als er persoonlijke dingen
in zitten als een agenda of je mobiel.
Neem hem dus mee als je naar de wc
of badkamer gaat.

-23-

Wat zit erin?
k Adres van klant/hotel.
k Opgeladen mobiele telefoon met
voldoende beltegoed. Zorg voor
een ‘werktelefoon’, dus niet
dezelfde waarmee je privé belt.
Dit voorkomt dat je onverwacht
door je moeder gebeld wordt als
je aan het werk bent.
k Pen en papier.
k Wisselgeld.
k Creditkaartmachine en salesslips.
k (Kopie van) je legitimatiebewijs.
k Make-up, deo, tandpasta en
borstel, mondspray, zakdoekjes,
lenzenspul, handdoek,
verschillende soorten condooms
met een CE stempel (bewijs dat ze
zijn goedgekeurd).
k

k

Glijmiddel op water- of
siliconenbasis.
Sponsjes (als je nog een beetje
ongesteld bent, of het ineens wordt).
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k
k

k
k
k

k
k

Parfumvrije massageolie.
Speeltjes, eventueel uniformen,
pruiken en schoeisel.
Schoon ondergoed.
Lactacyddoekjes.
Iets te lezen voor als je lang
moet reizen of wachten.
Lekkere snack voor de terugreis.
Spuitbus met verf (ter
zelfverdediging).

Hopelijk heb je iets aan deze folder. Mocht je nog
vragen hebben, dan kun je deze stellen op
www.werkplekforum.nl.
De site www.indeprostititutie.nl geeft informatie
over werken in de prostitutie. Informatie over soa
staat ook op deze site, en als je vragen hebt kun
je ze hier stellen, of via infolijn@soaaids.nl.
En als je gezellig wilt chatten met collega’s kan
dat op www.werkplekforum.nl
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Adressen, websites en
telefoonnummers in
Nederland
Soa-centrum regio Noord
Coördinatie: GGD Groningen
GGD Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
tel: 0900 7367366
www.sensenoord.nl
Soa-centrum regio Noord-Holland Flevoland
Coördinatie: GGD Amsterdam
GGD Amsterdam, SOA-polikliniek
Weesperplein 1
1018 XA Amsterdam
tel: 020 – 5555822
www.gezond.amsterdam.nl
Soa-centrum regio Utrecht
Coördinatie: GG&GD Utrecht
Jaarbeursplein 17
3512 AN Utrecht
tel: 030 – 2863333
www.soawijzerutrecht.nl
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Soa-polikliniek Universitair Medisch Centrum
Utrecht UMCU
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Spreekuren zijn op afspraak, tel: 088 - 7553200
Soa-centrum regio Noordelijk Zuid-Holland
Coördinatie: GGD Den Haag
tel: 070 – 3532000
Soa-Centrum Den Haag
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
tel: 070 – 3536688
www.soacentrumdenhaag.nl
Soa-centrum regio Zuidelijk Zuid-Holland
Coördinatie: GGD Rotterdam Rijnmond
Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam
Tel: 010 – 4339966
www.soapoli.nl
Soa-centrum regio Oost (Gelderland en Overijssel)
Coördinatie: GGD Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
tel: 024 – 3297120
www.ggd-nijmegen.nl
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Soa-centrum regio Zeeland en Noord-Brabant
Coördinatie: GGD Hart van Brabant
Vogelstraat 2
5212 VL ’s Hertogenbosch
Tel: 0900 – 3696969
www.ggdhvb.nl
Soa-centrum regio Limburg
Coördinatie: GGD Zuid-Limburg
Het Overloon 2
6411 TE Heerlen
tel: 043/045/046 – 8506633
www.ggdzl.nl

Voorlichting
Aids Soa Infolijn
0900 – 204 20 40 (€ 0,10 /min)
Bereikbaar van maandag tot woensdag van 10.00
tot 20.00 uur en op donderdag en vrijdag van
14.00 tot 20.00 uur voor een persoonlijk gesprek
over soa en hiv, veilig werken en klachten.
www.soaaids.nl
Drugsinfolijn
0900 – 1995
Dag en nacht bereikbaar, 7 dagen in de week
www.drugsinfo.nl
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www.indeprostitutie.nl
Een website met informatie over alle aspecten van
het werken in de prostitutie; veilig werken en soa,
je rechtspositie als sekswerker en hulpverlening.
info@indeprostitutie.nl
www.werkplekforum.nl
Website voor sekswerkers om met elkaar uit te
wisselen over nieuws, tips en meningen

Hulpverlening
HVO Querido
Prostitutie Maatschappelijk Werk bij
Prostitutie en Gezondheid Centrum - P&G292
Nieuwezijds Voorburgwal 292
1012 RT Amsterdam
Tel: 020 – 5318600
Geopend op werkdagen van 14.00 uur tot 22.00 uur
www.pg292.nl
Humanitas-Rotterdam
Prostitutie Maatschappelijk Werk
P. de Hooghweg 110
3024 BH Rotterdam
tel: 010 – 425 01 01
www.humanitaspmw.nl
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SHOP Den Haag
Hulpverlening en opvang (ex) sekswerkers
Herengracht 20
2511 EH Den Haag
tel: 070 – 3614747
www.shop-denhaag.nl
Asja – Fier Fryslân
Opvangvoorziening voor jonge meiden die uit de
prostitutie willen
tel: 0900 5675678
www.asja.nl

Hulpverlening bij zwangerschap
StiSAN
tel: 020 – 521 01 12
www.stisan.nl, info@stisan.nl
Medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking.
Informatie over abortus en adressen van
abortusklinieken.
FIOM
Voor hulp en advies bij problemen rond zwangerschap.
Landelijk informatienummer: 073 – 6128821
www.fiom.nl
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CASA
Centrum voor anticonceptie, seksualiteit en abortus
Strevelsweg 700
3083 AS Rotterdam
Telefonisch afspraak maken: 0900 - 0969
CASA heeft centra’s in Leiden, Den Haag, Utrecht,
Rotterdam, Goes en Maastricht. Naast hulp en
advies betreffende anticonceptie, seksualiteit, de
abortuspil, overtijdbehandeling en abortus, biedt
CASA soa-onderzoek aan.
www.casa.nl

Informatie voor en door prostituees
Stichting de Rode Draad
info@rodedraad.nl
www.rodedraad.nl
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