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Door2Door agenda & workshops
•

Nederlandse les: elke maandag van 11.00 tot 12.30 en elke 2e donderdag van de maand 19.00-20.00

•

SOA spreekuur: elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 (zorg dat je er zo
vroeg mogelijk bent!)

•

Jobcoachspreekuur: elke eerste dinsdag van de maand 14.00-15.00

•

Politiespreekuur (CPM) elke tweede dinsdag van de maand 15.00-16.00

•

Artistieke workshop: elke dinsdag van 14.00-15.30

•

S.M. workshop 5 juni 14.00-16.00 veilig werken met BDSM

•

Yoga & Mindfulness 13 juni 14.00-15.30

•

Adviesgroep bijeenkomst 28 juni 18.30-20.00

•

Maak je eigen professionele advertentie: 24 mei en 19 juli 18.30-20.30
Een goede tekst, mooie foto’s, het lijkt zo makkelijk maar in de praktijk valt het niet mee...tot je deze
workshop hebt gevolgd.
Leer hoe je jouw advertentie tussen alle anderen laat uitspringen!

•

Openingstijden Door2Door
maandag 10.00-13.00
dinsdag 14.00-17.00
en donderdag 18.00-21.00
Alle workshops zijn gratis, deelname onder je werknaam altijd mogelijk.

Oproep..
Aan jou, waarom en waarvoor?
Met heel veel liefde en plezier maak ik het Door2Door magazine voor jullie,
Daarin probeer ik zoveel mogelijk onderwerpen die met het werk te maken hebben bespreekbaar of duidelijker te
maken in samenwerking met sekswerkers uit alle takken van de branche,
Research te plegen bij heel uiteenlopende specialisten van bijvoorbeeld belastingzaken tot aan visagiste/stylisten
die werken voor prestigieuze tijdschriften.
Met evenveel enthousiasme organiseer ik eenmalige en terugkerende workshops voor jullie zoals de workshop
zelfverdediging en weerbaarheid, deze is speciaal ontwikkeld door professionele instructeurs voor situaties waarin
sekswerkers terecht kunnen komen of kwetsbaar kunnen zijn.
Visagie workshops om het beste uit je eigen presentatie en de allernieuwste trends mee te krijgen,
S.M. en paaldansen om je horizon te verbreden en je expertise uit te kunnen breiden en zo nog heel veel meer!
Mocht jij een idee hebben voor een artikel in het magazine, voor de rubriek tips en tricks,
voor een workshop of wil jij zelf een workshop organiseren of helpen om er een op te zetten?
Dan ben je van harte welkom om je ideeën met me te delen.
Je kunt mij maandagochtend, dinsdagmiddag
en donderdag van 15.00-20.00 bereiken op Tel 010-795 6461
(alleen bereikbaar tijdens openingstijden, zie op pagina 1)
Buiten de openingstijden kun je een berichtje voor mij achter laten op 010-236 5212 of kom gerust eens langs!
Rochussenstraat 301 3023DE Rotterdam, let op tot 18.00 uur betaald parkeren.
Wil je liever contact via de mail? Dat kan ook, stuur dan een berichtje via de site.
Contact kan ten alle tijden gelegd worden onder je werknaam.

Raamwerker Jessie
“Ik werk sinds anderhalf jaar achter de ramen, nu in de Haagse doubletstraat, hiervoor heb ik in Amsterdam gewerkt en
daarvoor in Antwerpen. Alles bij elkaar werk ik nu 2,5 jaar in de branche maar ik ben begonnen in een club.”
Haar fluoriserende gele lingerie licht op in de black lights terwijl haar heupen verleidelijk maar subtiel wiegen op de maat van
de muziek.
Jessie maakt oogcontact met een klant die naar haar raam toe komt lopen, ik loop even weg en ze komt met de klant langs me
heen lopen, “een kwartiertje” knipoogt ze en verdwijnt in haar kamer.
10 minuten later is ze al terug, ik drink net koffie met haar collega in het keukentje.
Ze schuift aan in haar badjasje, haar donkere krullen vluchtig opgestoken met een klem,
wanneer ze lacht schudden haar krulletjes vrolijk op en neer.
Waarom ze de keuze heeft gemaakt achter het raam te werken maakt ze meteen duidelijk; “hier ben ik eigen baas, ik huur de
kamer en als ik genoeg verdiend heb of er gewoon geen zin meer in heb dan kan en ga ik gewoon weg. In de club was ik verplicht
aanwezig te blijven ook al was er niks te doen of voelde ik me helemaal niet lekker en dat trok ik slecht, ook het continu bij
collega’s op de lip zitten vond ik moeilijk. Het kon gezellig zijn maar vaak was het haat en nijd, zulke spanning vermijd ik liever
want ook al negeer je het dan kunnen avonden toch erg lang duren. Nu verdien ik ook veel meer omdat je bij de ramen alleen
huur betaalt en verder kun je alles in je eigen zak steken, daarnaast loopt hier bijna continu klandizie door de straat en ook al
liggen de prijzen lager dan in clubs, als je goed weet te werken verdien je hier veel meer.”
Ik stel dat de doubletstraat negatief in het nieuws komt door buurtbewoners die zeggen overlast te ervaren en ze haalt haar
schouders op, “ze zeggen dat dit de goedkoopste straat van Nederland is maar ik heb nergens zoveel verdiend als hier” en ook zij
ondervind overlast van het drukke verkeer zegt ze maar we zitten ook pal aan de binnenstad waar toch het gros van de mensen
op af komt, “kwamen ze maar allemaal hierheen!” lacht ze en haar krulletjes dansen weer op en neer. “Wat wel irritant is zijn
die tippelaars, die proberen onze klanten af te troggelen, daar hebben wij zelf ook last van. Ik heb me hier nooit een moment
onveilig gevoeld, de sociale controle is groot en er is camera-bewaking daarnaast loopt er politie en beveiliging door de straat, ik
voel me veel onveiliger als ik ga stappen hoor!”
Ik vraag haar of zij nog tips heeft voor collega’s die achter de ramen willen werken “Bekijk meerdere straten en panden en vraag
je dan waar je denkt je het beste kunt verdienen en je ook het meeste op je gemak voelt, begin je achter het raam? Draag dan
eerst een sexy jurkje i.p.v lingerie zodat je een beetje kunt wennen. Wanneer je nieuw bent proberen klanten je altijd letterlijk en
figuurlijk uit, laat je niet over je grenzen heen trekken omdat zogenaamd jouw collega’s dat ook zouden doen.
Meestal zijn die verhalen onzin maar zelfs als dat niet zo zou zijn, hou altijd iets exclusief voor je eigen seksleven.”

Clubwerker Naomi
Naomi is een opvallende verschijning, 1.78 lang met lange krullen tot op haar billen, we hebben in het centrum afgesproken
omdat zij vandaag een nieuwe outfit voor in de club ging shoppen.
“Ik vind het fijn om me zo vrouwelijk mogelijk te kleden, de klant gaat niet met je naar boven omdat je een leuke jurk aan hebt
maar als hij je altijd in hetzelfde ziet lopen dan maak je het ook niet erg spannend voor ze”
Ze rekent een satijn roze jurkje af en we zoeken een koffiebar op.
“De laatste 3 jaar werk ik uitsluitend in clubs, voorheen heb ik ook in privehuizen en achter de ramen gewerkt maar dit voelt het
beste voor me, achter de ramen verdiende ik wel meer maar mijn zoon is nu zo groot dat het me niet zou verbazen als zijn
vrienden of hij zelf opeens in de straat opduikt en ik wil niet dat hij er ooit achter komt of ermee gepest wordt dus ik hou het bij
de clubs.
Het toezicht in een club geeft me een veilig gevoel, als er een klant is die moeilijk gaat doen staat de portier zo bij mijn deur
maar ik heb geen vervelende ervaringen gehad gelukkig, ook niet in het verleden.
Waarschijnlijk ook omdat ik heel rustig blijf en de klant vooraf altijd duidelijk laat weten waar mijn grenzen liggen, dat scheelt
een hoop gedoe denk ik.”
Ik vraag haar of ze nog tips heeft voor collega’s die eventueel ook in een club willen gaan werken.
“Bezoek een paar clubs, vraag vooraf welke verwachtingen die zij van jou hebben,
Dat kan per club veel schelen, vraag of je een avondje mee mag draaien om de sfeer te proeven want ook die is niet overal
hetzelfde en maak dan je keuze. Je zit de hele avond wel met je collega’s in een ruimte dus het is fijn als je ergens terecht komt
waar je ook een klik hebt met de groep, we hebben waar ik nu zit een hoop lol, proberen altijd om er een trio van te maken als
het rustig is.
Eens had ik een klant die geld zat had maar die geen zin had in een trio maar mij niet teleur wilde stellen en toen mocht mijn
collega erbij komen maar alleen als zij voor sexy butler speelde en zich verder afzijdig hield! Verder ga ik altijd op mijn instinct
af, als ik een onderbuikgevoel heb over een klant dan ga ik niet met hem naar de kamer hoeveel hij ook zegt te willen betalen,
hoe stil het ook is, dan verzin ik een smoesje en neem ik afstand. Ik bepaal zelf met wie ik wel of niet naar boven ga en in de
club waar ik nu werk hoef ik daar ook geen discussie over aan, helaas is dat in sommige clubs wel anders geweest. Ik zit hier
goed en als ik eerlijk ben, het blijft werk maar een avond in de club voelt ook voor mij soms als een uitje door de lol die we
onderling hebben.”

Privehuis Angelique
Angelique loopt op torenhoge hakken naar me toe, een strak chique bandage jurkje aan, ze is op en top verzorgd. Hartelijk
begroet ze me en gaat tegenover me zitten terwijl ze haar donkere haren naar achter schudt. Ik begrijp meteen waarom de klant
die net afscheid van haar nam met zo’n stralend gezicht het pand verliet, niet alleen is zij een natuurlijke schoonheid maar de
charme druipt van haar af.
Ze vertelt me dat ze bewust gekozen heeft om in een privehuis te werken omdat dit voor haar gevoel de meeste veiligheid en
privacy biedt maar ook omdat ze de gemoedelijke sfeer prettig vindt “Tussen de bedrijven door eten we gezellig wat de
gastvrouw voor ons heeft gemaakt of kletsen wat en anderen kijken t.v. of zitten wat te lezen, je bent vrij om je ding te doen
zolang je de boel netjes achterlaat en anderen niet stoort. Ik heb veel vaste klanten, dat contact is zorgvuldig en met respect
naar elkaar toe opgebouwd en het leuke is omdat ik ook echt luister naar wat de klant zegt dat sommige klanten ook weleens bij
me langs komen alleen om te socializen, dat vind ik mooi want dat betekend dat ik ook serieus genomen wordt om mijn
persoonlijkheid terwijl dat voor veel klanten geen prioriteit is. Klanten nemen dikwijls cadeaus mee en ik heb zelfs een trouwe
schare die me vanuit het vorige privehuis naar dit adres zijn gevolgd. Daar ben ik dankbaar om...” Ze lacht hartelijk wanneer ik
haar om haar geheime recept vraag. “Ik respecteer de klant op verschillende manieren, vraag uitgebreid wat de wensen zijn, zo’n
gesprekje is op zich al een stukje voorspel want de meeste mannen worden daar enorm opgewonden van! Daarnaast ben ik geen
klokkijker maar hou ik de tijd subtiel bij en meld het op tijd als de tijd bijna om is om niet opeens haastig afscheid te hoeven
nemen, een goed afscheid is belangrijk voor beiden. Als iemand opeens de deur uit holt geeft dat voor niemand een voldaan
gevoel.
Mocht ik een klant hebben waar ik me niet prettig bij heb gevoeld dan zal ik geen tweede keer met hem naar de kamer gaan,
daarmee doe ik mezelf tekort. Mijn gevoel is minstens net zo belangrijk als dat van de klant en ik wil niets tegen mijn zin in
doen. Het fijne van dit werk is juist dat je zelfstandig werkuren kunt bepalen (wat natuurlijk wel in overleg gaat) en dat je de dag
van een ander in mag kleuren met veel plezier en genot, het is dan ook heel belangrijk dat je daar zelf ook lol in hebt dus moet je
het voor jezelf leuk houden, geld is fijn maar het is ook niet alles. Natuurlijk heb ik ook weleens dagen waarop ik minder lekker
in mijn vel zit maar ik besef me heel goed dat de klant daar niets mee te maken heeft en doordat zij zo vrolijk binnen komen en
hun hard verdiende centjes bij me komen uitgeven kan ik mijn eigen bui dan makkelijk van me af zetten en focus ik me op het
contact, ik speel geen ingewikkelde rol maar blijf altijd dicht bij mezelf. Een klant is niet stom die voelt dat als je dat wel doet.
Verder beperk ik het contact met mijn collega’s tot op de werkvloer zodat ik werkelijk een privéleven in stand kan houden. Dat
heb ik nodig om alle prikkels die ik op het werk opdoe weer te kunnen laten zakken. Lastige klanten heb ik niet, ik hou de regie
op een speelse manier altijd in handen zodat het niet uit de hand kan lopen en mocht ik het zelf niet meer aan kunnen dan zou
de gastvrouw binnen een mum van tijd ingrijpen en anders staan m’n collegaatjes zo in de kamer hoor! Maar gelukkig is dat tot
nu toe nooit zover gekomen”

Escort Angel
Angel is de belichaming van the girl next door, ze lacht als ik haar zo noem en denkt even na terwijl ze een stuk neemt van de
zelfgebakken cake die onze vrijwilliger mee heeft genomen naar Door2Door “Girl next door bevalt me wel” zegt ze dan
“Als escort is het niet handig om opvallend uitgedost op knoerthoge laarzen de portiek binnen te lopen, discretie is enorm
belangrijk, G.N.D. komt dan wel heel goed van pas!” Ze is een jonge slanke en spontane vrouw met een sexy uitstraling waarvan
ze zich niet direct bewust is. Haar lange haren in een staartje gebonden en natuurlijke volle wimpers die prachtig afsteken bij
haar grote blauwe ogen. “Met tussenpozen werk ik nu 2 jaar als escort en voor mij is dat de manier om in de branche te werken,
ik meld mezelf beschikbaar bij het bureau en wacht thuis terwijl ik een filmpje kijk of de was draai of zelfs als ik op een terras zit
rustig af of er een boeking is in plaats van dat ik in een volle kamer met collega’s moet afwachten of er klanten komen. Ik ben
erg op mezelf dus dit vind ik prima zo! Het is eigenlijk ook een stukje privacy dat ik ermee win want omdat ik zelden collega’s zie
blijf ik op alle vlakken anoniemer dan in andere takken van de branche. Anonimiteit is voor mij een prioriteit, ik studeer en ben
niet van plan om dit de rest van mijn leven te doen, ook weet mijn familie niks van dit werk af. Het bureau waar ik nu werkzaam
ben respecteert mijn privacy en ze bellen of appen mij nooit op mijn vrije dagen, bij het vorige bureau was dat heel gewoon,
althans dat vonden zij! Dan zat ik bij mijn familie en moest mijn telefoon uit omdat ze me aldoor bleven bellen of ik een
boeking kon nemen, als ik niet opnam waren ze nog geïrriteerd ook. Bij dit bureau ben ik al een tijdje in dienst en is het
vertrouwen naar elkaar toe gegroeid, dat werkt voor ons allebei prettig. Ik bepaal op welke dagdelen ik geboekt kan worden en
zorg dan ook dat ik netjes klaar sta wanneer de chauffeur me komt halen zodat we direct op pad kunnen.
De chauffeur en ik hebben het gezellig in de auto, hij heeft een fijne rijstijl, wel voorzichtig maar niet truttig en toch lekker vlot.
Bij dit bedrijf mogen chauffeurs niet meer 1 boeking tegelijk pakken zodat wij escorts een gevoel van zekerheid hebben dat hij op
1 minuut afstand van de boeking wacht zodat hij altijd in de buurt is mocht er iets misgaan, hij heeft zijn uiterlijk mee, atletisch
en licht getint, daar wil een klant echt geen ruzie mee haha! Vind ik een klant niet fijn? Ga ik nooit meer naar dat adres, dit
bureau houdt daar rekening mee en stuurt je niet “per ongeluk” toch in de hoop dat je erin trapt.
Escortklanten ontvangen jou in hun huis of in hun hotelkamer, hierdoor zijn zij hun anonimiteit kwijt, ze zijn traceerbaar en dat
is denk ik ook de reden dat er eigenlijk vrijwel nooit escalaties zijn in de escort. Vervelende klanten heb je natuurlijk in iedere tak
van de branche maar hier binden ze denk ik veel sneller in omdat niemand wil dat de omgeving door heeft dat je een paydate op
bezoek hebt (gehad). Ik heb nette en fijne klanten vind ik zelf, een klant heeft me ingewijd in de soft sm en dat heeft voor mij een
extra dimensie aan mijn eigen seks leven gegeven! Dit werk heeft mij niet alleen financieel rijker gemaakt maar ook aan
vaardigheden en kennis. Dat neem ik mooi mee in mijn ontwikkeling, jammer dat er altijd zo negatief gedacht wordt over
sekswerk, het is niet alleen maar ellende en mistanden zoals bijvoorbeeld de media ons doet geloven.
Ondanks dat ik een andere kant uit ga met mijn leven zal ik altijd dankbaar zijn voor de ervaringen die ik heb opgedaan en de
skills die ik heb geleerd.”

SM meesteres Dominatrix
Het is klokslag 12.00 wanneer er aangebeld wordt, voor de deur staat een jonge vrouw die op een serene manier
zelfverzekerdheid uitstraalt, “Wat ben je keurig op tijd” zeg ik terwijl ik haar welkom heet bij Door2Door,
ze trekt haar jas uit en neemt plaats aan de lange tafel.
“Bij mij is afspraak afspraak zegt ze in vloeiend Engels, we hebben allemaal doelen te behalen en ik heb er zelf ook
een hekel aan om te wachten” Ik schenk koffie in en ga naast haar zitten. “Hoe ben je er zo bij gekomen om SM
meesteres te worden?” vraag ik haar en een grote glimlach licht haar gezicht op.
“Ik was op vakantie in Nederland en keek mijn ogen uit in Amsterdam, zag dat er op een professionele manier
gewerkt werd met BDSM wat juist al een hele tijd mijn hobby was, er waren zelfs winkels speciaal op SM gerichte
materialen en outfits! Ik wist niet wat ik zag en voelde me als een vis in het water, al heel snel was ik ervan
overtuigd dat ik hier wilde gaan wonen om me er verder in te SM wereld te verdiepen en zelfs professioneel als
Dominatrix te werken want dat kan ik waar ik vandaan kom niet waarmaken, dus ik ben geëmigreerd en heb mijn
plannen uitgevoerd, mijn hobby is nu mijn werk en dat klinkt misschien als een cliché maar in mijn geval is dat echt
waar, SM is mijn passie. Ontvangen doe ik in clubs, escort lijkt me gevaarlijk omdat je nooit weet wie er binnen
(allemaal) op je wachten, ontvangen in een club waar ik een kamer huur voelt voor mij veiliger en ik vind het ook
gezellig om contact te leggen met andere sekswerkers, anders kom ik die niet zo snel tegen”
Ik vraag haar hoe ze inschat hoe heftig een klant de SM-belevenis wil en kan ondergaan, ze schiet hartelijk in de
lach “Bij een van mijn eerste klanten ging dat finaal mis, hij zei dat hij al heel veel ervaring had en stond erop dat
ik hem stevig aan zou pakken maar toen hij op mijn tafel lag barstte hij in tranen uit en vroeg om genade,
ik schrok maar vroeg me ook heel even af of dit bij zijn spel hoorde tot hij me eerlijk opbiechtte dat hij alleen
ervaring had met het kijken van SM films!! Sindsdien voer ik het tempo standaard steeds verder op en dat werkt
prettig voor beide partijen” Alhoewel zij een SM meesteres is van allure leer ik haar vooral kennen als een hele
heldere, vriendelijke en innemende jonge dame die haar vak als een kunst beschouwt. Wil je ook werken met SM?
Geef je dan op voor de workshop van deze dominatrix op 5 juni!
Zie de flyer op onze website.

Paaldanseres Cherissa Augustinus
Ik ontmoet Cherissa bij de Machinist, we bestellen een hight tea en hebben vanaf het eerste moment een klik,
Ze is mooi op een stoere en tegelijkertijd innemende manier, grote donkere ogen, trendy kapsel, ze loopt op knoert hoge luipaard
wedges. Verlegen is ze allerminst, dat zou ook onhandig zijn voor een paaldanseres maar haar sociale vaardigheden worden op
ere divisie niveau gepresenteerd, een kwinkslag met een andere bezoeker, een spontaan compliment aan een andere en een
hartelijk gesprek met de serveerster die ons de high tea brengt, compleet met etagères waarop volop lekkers wordt uitgestald.
Ik weet het meteen, dit interview gaat wel even duren, Cherissa kletst gemakkelijk.
Sommige mensen praten heel veel maar zeggen niets, zo niet Cherissa.
Haar woorden komen vlot maar worden weloverwogen geformuleerd.
We smullen van de gebrachte lekkernijen en gaan dan eens goed zitten voor het interview.
“Hoe is je carrière gestart? Ben je meteen als paaldanseres gestart of hoe kwam je op het idee?” vraag ik haar
“Ik heb jarenlang als gogo danseres gewerkt in discotheken en op evenementen en feesten, zo ben ik bij club Sonja in Rockanje
gestart met een burlesque act, nadat deze sloot ben ik gaan dansen in club De Nacht in Tilburg en daarna in de chique Larense
club Boccaccio, dat was een hele leuke club vanwege het decadent luxe karakter ervan maar Laren is toch wel ver weg als je moe
bent en nog een lang reis terug naar huis gaat. Toen ik in Club Lido en in de OQ kon dansen beviel me dat ook prima.
Het leukste van het dansen is het spelen met je aantrekkingskracht, dat vond ik met de burlesque act al heel gaaf maar toen ik
mijn expertise ging uitbreiden met paaldansen werd dat helemaal een ding!
Klanten sloven zich ook enorm uit om in de gunst te komen bij je, dure flessen champagne worden aangeboden!
Ik gaf ook lapdances na mijn act, dat was een vette hit!!
Ook werd ik gevraagd voor live entertainment op de kamer bij klanten die met een dame naar boven waren gegaan, dat vond ik
erg leuk om dan die sfeer echt exclusief erotisch te komen maken!

Eigenlijk vond ik het verkleden voor de act al een feestje op zich, het publiek opzwepen en dan die paal in, dat geeft zo’n
machtig mooi gevoel!”
“Wat is je leukste dance act tot nu toe geweest?” vraag ik haar en ze hoeft niet lang te denken.
“Ik werd gevraagd om te komen dansen op het Decibel evenement en bij Dance Valley waar duizenden toeschouwers naar me
keken en de sfeer zo intens zwoel en relaxed was,
de energie die van het publiek kwam was echt onbeschrijflijk, wat gaf me dat een enorme kick!”
“Hoe ben je omgegaan met het stigma dat vaak over de branche hangt?” vraag ik haar terwijl ze de laatste snack van de etagère
pakt, ze eet haar mond leeg terwijl ze haar schouders argeloos ophaalt.
“Dat stigma kan me gestolen worden, ik kom er overal rond voor uit wat ik doe en wat ik gedaan heb, nemen ze me niet als hoe
ik ben hoef ik ze niet eens!
Ik leef heel bewust mijn eigen leven en laat me door niemand voorschrijven wat wel of niet past in hun straatje, heel simpel,
ik doe wat ik wil en zolang ik daar niemand pijn mee doe kan niemand me vertellen dat ik iets doe wat niet in de haak is!”
Duidelijke taal, ik neem mijn laatste slokje thee en zie dat ook de laatste vraag in zicht is.
Op mijn vraag of zij tips heeft voor men die erover nadenkt om hun expertise te verbreden met een paaldans act antwoord ze
”Dat je lekker sensueel met de paal en het publiek bezig bent zorgt vaak voor veel meer entertainment dan dat je er allerlei
atletische standjes in uit kunt voeren, bekijk eens wat acts en zie wat jij daar voor elementen uit kunt selecteren,
als jij er plezier in hebt druk je vanzelf je eigen stempel op je act....
Of je komt gezellig naar mijn workshop paaldansen bij Door2Door van de zomer om kennis te maken met de paal maar ook
met mij!
Ik ben nu aan Door2Door verbonden als vrijwilliger en kijk er enorm naar uit om kennis met jullie te maken!
Wil je eerder kennis komen maken dan is dat natuurlijk mogelijk, stuur dan even een berichtje via de site.
Zodra de datum van mijn workshop bekend is wordt deze op de site gezet dus hou het in de gaten!

Gastvrouw Marjolein vanChristal Privé
Ontvangt mij hartelijk in haar domein, het chique ingerichte privehuis aan de Wolphaertsbocht.
Ik krijg een kop koffie en een heerlijke bonbon, Marjolein heeft van een tevreden klant een doosje gekregen als dank voor de
fijne ervaringen die hij in het privehuis heeft opgedaan.
“Een klant die ons huis bezoekt hoort een totaalpakket te beleven: een avontuurtje, erotische prikkels en genot maar vooral
totale ontspanning, dat begrijp ik en dat vertaalt zich in de inspanningen die ik lever om dat tiptop te laten verlopen.
De kamers moeten schoon zijn, de ambiance picobello, het aanbod van onze dames moet gevarieerd zijn en de sfeer relaxed.
Gastvrouwschap is naar je beste kunnen, vanuit je hart een gast, maar zeker ook een dame oprechte aandacht, veiligheid en
comfort bieden.
Vaak denken klanten en soms zelfs ook sommige dames dat een gastvrouw alleen achter de balie zit met een telefoon en
bureaudienst maar er komt veel meer kijken bij een professioneel gevoerd privehuis.
De website moet bijgehouden worden, de e-mails beantwoord, advertenties aangemaakt en of geupdate, foto’s moeten worden
bewerkt, administratie moet worden gedaan en de planningen moeten gemaakt.
We werken met maximaal 10 dames tegelijkertijd omdat ik het belangrijker vind dat iedereen kan verdienen dan dat ik het huis
volprop met dames om er bij wijze van spreken 35 voor de sier te hebben waarvan de helft teleurgesteld naar huis gaat.
Dan komen er nog ambulante klusjes voorbij zoals dames die om wat voor reden dan ook niet op komen dagen of plotseling weg
moeten en waarvoor dan een vervangende dame kan worden geregeld en natuurlijk ook sollicitaties.
Al met al ben je dus eigenlijk de duizendpoot van het bedrijf en daarom waardeer ik zo’n attentie van een klant ook van ganser
harte, ik doe het allemaal graag maar een stukje erkenning voelt voor iedereen fijn dus voor mij ook”
Marjolein biedt me nog een bonbon aan, ik kan bijna niet weigeren maar mijn broek gaat steeds strakker zitten dus ik sla met
pijn in het hart af. Ze biedt me dan nog een kopje koffie aan maar van het vele praten krijg ik dorst dus neem een glas water van
haar aan. Gastvrijheid is haar tweede natuur geworden verteld ze me wanneer ik haar ervoor dank.
Jarenlang heeft ze in een horecazaak gewerkt, daarna zocht ze een andere uitdaging al wist ze eigenlijk niet precies wat ze nou
precies wilde gaan doen en toen viel haar oog op een advertentie “Gastvrouw gezocht”
“Ik had al weleens als gastvrouw in massagesalons gewerkt en dacht ik trek gewoon de stoute schoenen aan en ben eropaf
gegaan, na een uur stond ik buiten met een nieuwe baan!
Al met al doe ik het nu zo’n 8 jaar en ik leg er mijn ziel en zaligheid in, iedere dag maak je weer wat mee en dat gaat dan zowel
voor de klanten als voor de dames op. Op een goede dag had een van onze dames een boeking van 3 uurtjes met een vaste klant
van haar, na 3 uren kwam er maar niemand uit de kamer dus ik aankloppen maar er kwam geen antwoord…

Nogmaals aangeklopt en uiteindelijk de deur open gemaakt, wat denk je? Lag het stel in een diepe slaap!!
Een andere keer kwamen er twee mannen binnen, hun vriend bleef buiten in de auto wachten om ze na afloop naar het
vliegveld te brengen. Ze wilden nog even graag een uurtje lekker plezier voor ze op reis gingen maar uiteindelijk zijn ze 8 uur
lang gebleven en hebben de vlucht laten schieten!” Ze haalt haar schouders quasinonchalant op en zegt dan breed lachend
Zulke leuke dames hebben wij hier nou eenmaal”
Wanneer ik haar vraag of er nog dingen zijn die haar verbazen zegt ze volmondig “Ja, dames die op sollicitatiegesprek een heel
gemotiveerd verhaal op tafel leggen over hoe ze graag zo snel mogelijk aan de slag willen om snel te kunnen verdienen
omdat ze druk aan het sparen zijn, een financiële tegenvaller hebben gehad en of ze dan een spoed fotoshoot kunnen krijgen en
wat denk je? Dan komen ze de eerste de beste keer dat ze ingedeeld zijn doodleuk niet opdagen!!
Verslapen, er kwam iets tussen, vergeten of er was een heel leuk feestje waar vrijkaartjes voor waren…
Natuurlijk is iedere dame zelfbepalend wanneer ze aanwezig is bij ons maar planningen maken we ook natuurlijk ook niet voor
niets, je klanten willen nou eenmaal graag weten wanneer je er bent en maken afspraken waar zij moeite voor doen om naar ons
toe te komen, wanneer je er niet bent dan heb je een hele grote kans dat de klant voor een ander meisje kiest en oh wee als dat
bevalt, dan gaat hij de volgende keer weer naar de ander waar hij wel van op aan kan dat ze er gewoon is. Zo heb ik veel dames
klanten zien verliezen aan concullega’s en door laksheid hun eigen ruiten in zien gooien.
Vervolgens wordt er steen en been geklaagd dat er steeds minder klanten voor ze terugkomen en dan krijg je soms weleens haat
en nijd naar de dames die hun afspraken wel na komen en dus meer klandizie hebben maar dan grijp ik in,
spanning op de werkvloer is funest voor een goed privehuis en dat laat ik dan ook niet gebeuren.
Een gastvrouw moet dus eigenlijk echt overal op letten zodat iedereen op een goede en verantwoorde manier aan het werk kan.”
Ik vraag haar of zij last ervaart van het stigma dat over sekswerk hangt, ze haalt opnieuw haar schouders op maar deze keer
met vastberadenheid. “Ik ben heel straight en wind er geen doekjes om,
een buurvrouw vroeg mij eens wat ik voor werk doe, ik vertelde haar dat ik gastvrouw ben in een privehuis,
zij draaide zich om en heeft nooit meer met mij gesproken.
Jammer dan, ik werk in een nette zaak, we betalen belasting en runnen de boel op een hygiënische en verantwoordelijke wijze.
Als men daar schande over spreekt ligt dat aan hun bekrompenheid en kan ik sowieso niets met ze.
Veel liever richt ik me op dingen waar ik positieve energie van krijg zoals leuk contact met personeel en klanten,
Zoals ik een filosofie heb voor onze klandizie heb ik die ook voor ons personeel, ik sta erop dat zij zich gedurende de tijd dat ze
bij ons werken ook werken aan hun ontwikkeling zowel zakelijk als privé.
Dames die de Nederlandse taal niet machtig zijn verwijzen wij naar de Nederlandse lessen bij Door2Door,
Wanneer je de taal niet spreekt kun je minder goed uit de voeten en wordt je waar dan ook sneller onzeker in je positie dus dat
zie ik als een stukje emancipatie.
Dat gaat wat mij betreft ook op voor workshops zoals zelfverdediging, budgetering en visagie, hiermee verbetert een dame haar
positie en dat beschouwen wij bij Christal prive als gewenst.
Soms komen er dames bij ons werken die vanwege een situatie plotseling zonder woning zitten, wij doen er dan alles aan om
samen naar oplossingen te zoeken, wie kan er nou met een gerust gevoel aan het werk als de basis van je bestaan zo kwetsbaar
is? Ons doel is om met elkaar vooruit te komen en wij moedigen onze dames daar heel graag in aan.” Even hartelijk als ik
ontvangen werd word ik uitgelaten, gastvrouwschap is dikwijls onderschat en onderbelicht maar ik heb vandaag geleerd, het is
een vak apart!

Koningin van de high class escort
Marike en ik hebben afgesproken in de brasserie van een Amsterdams 5 * hotel waar we tegelijkertijd in de lobby aankomen. Ze
draagt een chic jurkje en haar lange blonde haren opgestoken in een klassieke rol. Marike wordt hartelijk begroet door de
bedrijfsleider van het hotel en we krijgen een mooi tafeltje toegewezen, ondertussen gaat haar telefoon doorlopend. Marike leidt
de grootste en meest toonaangevende high class escortservice van Nederland; Society Service.
Op een discrete wijze beantwoordt zij haar inkomende gesprekken.
Onze drankjes worden geserveerd en de telefoon blijft even stil zodat we ons gesprek kunnen beginnen. Ik vraag Marike hoe zij
op het idee kwam om in de escortbranche een bedrijf te beginnen. “Een medestudente bracht me op het idee. Ik studeerde toen
bedrijfskunde aan de Erasmus universiteit en was net klaar met mijn Bachelor. Ik moest een Master uitkiezen en het
ondernemerschap sprak me erg aan. Ik zag het idee van de medestudente als een mooie uitdaging.” Ik hef het glas en zeg dat ze
dat op een grootse en zeer professionele manier heeft neergezet, als 21 jarige notabene! Dan vraag ik haar wat er over is
gebleven van het oorspronkelijke beeld dat zij van de escortbranche had voordat zij er aan begon. Marike begint te lachen.
“Eigenlijk best wel veel, dat komt ook door de manier waarop ik mijn bedrijf heb ingericht, daar had ik van meet af aan hele
strikte ideeën over en door daar waakzaam over te zijn staat dat nog steeds fier overeind. Ik besef mezelf dat ik in de luxepositie
bevind waarin ik me niet door enkel financiële motieven hoef te laten leiden, dus hou ik vast aan de idealen die ik vanaf het
vroege begin heb gekoesterd. Waar ik me wel op heb verkeken is het managen van 50 escorts (mannen en vrouwen red.), dat is
dus echt een vak apart! De ene escort kan niet in dat hotel geboekt worden omdat er bij wijze van spreken familie werkt, de
andere escort heeft een huisdier wat verzorgd moet worden, zo heeft iedere escort wel ‘iets’. De escorts hebben allemaal een
andere (freelance) baan naast het werk als escort, of zijn nog studente. Ze vinden het spannend en leuk om als escort te werken
maar willen dat in verband met het stigma net zo graag geheimhouden als de clientèle zelf. Al met al hou je met iedereens
wensen rekening en dat is best een hele klus, zoveel details!”
Onze lunchgerechten worden keurig op tafel voor ons geserveerd en we tasten toe. Als we uitgegeten zijn zeg haar dat ik graag
nog even met haar over stigma wil praten en ze knikt instemmend. Marike heeft een lief gezicht, grote blauwe ogen en een fijne
glimlach. Zodra haar telefoon gaat pakt ze op en het is mooi om de transitie te zien van Marike de vrouw naar de zakenvrouw
die haar gesprek met de cliënt van het begin tot het einde regisseert. Zeker vriendelijk maar op een correcte manier, niet flirterig,
absoluut professioneel.

“Je bent veel in de publiciteit geweest, wat zijn de voor- en nadelen die je ervan hebt gehad?” Opnieuw de fijne glimlach en haar
ogen glinsteren terwijl ze volmondig zegt: “Voornamelijk voordelen als ik eerlijk ben, zoals naamsbekendheid en de kans om
anderen te informeren. Maar ook uitnodigingen van toprestaurants en andere chique gelegenheden, in de hoop de clientèle deze
vervolgens aan te bevelen. Het stigma raakt mij niet. Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe, zonder er doekjes om te winden en
waarom zou ik ook? Ik voer een legaal bedrijf en kom alle wettelijke verplichtingen na. Daarnaast voer ik de bedrijfsleiding naar
eer en geweten, streng doch rechtvaardig. Dat houdt in dat ik de escorts voorzie van goede begeleiding en eerlijke informatie. Ik
heb niets te verbergen, maar ik begrijp dat het voor mij makkelijker praten is. Ik krijg zelden zeer negatieve reacties, althans niet
in mijn gezicht. Doorgaans zijn mensen ook best benieuwd hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat, zo’n high class escortservice
met boekingen over de hele wereld. Mocht iemand me op mijn werk beoordelen dan is dat pech. Ik ben volwassen en heb een
leuke vriendenkring, ik kan me niet druk maken om mensen die mij willen veroordelen vanuit hun eigen bekrompenheid. Wat
me wel raakt is dat vrienden en familieleden worden geconfronteerd met de vooroordelen over de branche waar ik voor heb
gekozen, dat vind ik erg oneerlijk en het doet me natuurlijk wel zeer dat zij daar last van hebben. Commercieel gezien is mijn
openheid zeer voordelig maar er zitten altijd twee kanten aan elke medaille.”
We bestellen nog een fles bruisend water en de telefoon van Marike gaat weer. Terwijl Marike de cliënt te woord staat, kijk ik
even om me heen of mensen ons gesprek hebben opgemerkt. Maar afgezien van de twee zakenmannen die af en toe oogcontact
proberen te leggen terwijl ze een stuk verderop aan een tafeltje zitten is er niemand die op ons let. “Hoe adviseer jij jouw
personeel om met stigma om te gaan?” vraag ik haar wanneer ze haar gesprek heeft beëindigd. “Eigenlijk verschilt dat per
escort. Wanneer een escort relatief jong is dan ga ik ervanuit dat er nog veel in dat leven kan wijzigen, qua carrière, levensstijl en
ook wat betreft vriendenkring. Het zou vervelend zijn als ze zich in een benarde, wellicht zelfs chantabele positie heeft geplaatst
door haar activiteiten als escort te delen met personen die later niet meer tot die vriendenkring behoren. Echter, de enige manier
om het stigma te lijf te gaan is door openheid van zaken te geven. Zolang iedereen heel geheimzinnig blijft doen doorbreek je
vanuit onze eigen kant het stigma niet, maar daar moet iemand wel tegenop gewassen zijn. Hoe sterk sta je in je schoenen, ben je
verbaal onderlegd? Wanneer een escort wat ouder is en een heel steady inner circle heeft opgebouwd dan kan openheid een stuk
beter ontvangen worden. Het grootste nadeel van werken als escort blijkt vaak het liegen over je eigen leven en de keuzes die je
hebt genomen te zijn, het verstoppertje spelen en dus het leiden van een dubbelleven. Door openheid te geven en eerlijk te zijn
kan dit voorkomen worden.”
Ik vraag Marike naar andere nadelen van haar werk. “Wat mij als exploitant heel boos kan maken, is dat ik een volledig legaal
bedrijf run, wat voldoet aan alle wet- en regelgeving, maar ik toch soms word behandeld als een crimineel. Ook de escorts
hebben hier last van. Om een voorbeeld te geven: een groot deel van onze cliënten kiest ervoor om contant af te rekenen tijdens
de boeking. De escort neemt dit geld in ontvangst, stort het op haar eigen bankrekening en maakt naar Society Service over wat
niet voor haar is, zoals alle belastingen en natuurlijk het bemiddelingstarief. Gezien de tarieven die wij hanteren betekend dat
dus dat er regelmatig grote bedragen worden gestort, en coupures van 500 euro zijn ook geen uitzondering. Plotsklaps wordt de
rekening van de escort geblokkeerd door de bank in afwachting van een fraudeonderzoek! Ook is mij een geval bekend van een
escort die op een toeristische vakantie wilde naar de V.S. en haar een Esta (een digitale reistoestemming om naar Amerika te
mogen reizen red.) werd ontzegd omdat zij eerlijk had ingevuld wat zij voor werk doet. Tijdens het interview voor een
toeristenvisum werd haar verteld dat zij, zolang zij actief was als sekswerker, niet naar de V.S. kon gaan. Daar gaan mijn
nekharen rechtovereind van staan. Gelukkig staan libertythehague.nl en wijzijnproud.nl op de barricaden voor het uitwassen
van dit soort situaties.

Zelf werd ik er na een lange vlucht bij een 100% controle uitgepikt door een douanier die zijn professionele boekje ver te buiten
ging door zijn mening te ventileren over mijn werkzaamheden. Als ambtenaar heeft men een voorbeeldfunctie en dan is zulk
bizar gedrag zeer ongepast. Gelukkig zijn er ook veel positieve voorbeelden te noemen. De omgang bij overheidsinstanties die
een afdeling speciaal voor sekswerk hebben, zoals belastingdienst en politie, is heel normaal en prettig te noemen, professioneel,
zoals het hoort.”
Voor we het weten zijn we de lunchtijd al voorbij. Ik bedenk mezelf dat ik nog wel uren door zou kunnen gaan met het interview
maar we hebben allebei nog een drukke dag voor de boeg en zullen moeten afronden. “Wat vind jij de leukste kanten van jouw
werk?” vraag ik Marike, en ze antwoord direct en heel beslist: “De vrijheid die het me biedt. Ik kan mijn werk bij wijze van
spreken over de hele wereld doen en de afwisseling bevalt me zo goed. Het is een dynamische wereld waarin ik werk. Met het
overgrote deel van de escorts heb ik een heel fijne werkrelatie. Dat contact is erg leuk en plezierig, wat overigens ook voor het
overgrote deel van de cliënten geldt.” Ik vraag Marike of ze nog tips heeft waar sekswerkers baat bij kunnen hebben. Marike
denkt kort na. “Krijg je ergens een klacht over dan is dat natuurlijk niet leuk om te horen maar gebruik het positief, leer ervan en
doe er je voordeel mee. Zie het als een kans om te leren en verbeteren, niet als een probleem. We zijn allemaal continu in
ontwikkeling, het leven is een leerproces, waarom zou dat met dit werk anders zijn? Expertise wordt niet opgebouwd door
klachten en of suggesties naast je neer te leggen. Dit geldt voor iedereen, waar je ook werkt. Het heeft mij zelf geholpen om
mezelf en mijn bedrijf naar deze positie te sturen. Daarnaast adviseer ik mensen die sekswerk gaan doen om voor zij hieraan
beginnen, goed na te denken over wat hun grenzen zijn. Wat wil je wel en niet met een cliënt doen? Welke dingen lijken je leuk,
welke dingen zou je overwegen, en welke dingen zou je nooit doen? Maak er een lijst van. Door vooraf na te denken over je
grenzen, is het makkelijker om deze aan te geven mocht iemand hier dreigen overheen te gaan. Daarnaast is het een mooie
manier om te reflecteren of je wel goed genoeg voor jezelf zorgt en opkomt. Kijk af en toe nog eens naar de lijst. Als je steeds
meer dingen doet waarvan je voorheen aangaf het absoluut nooit te doen, denk dan goed na over waarom dat het geval is.”
Ik complimenteer haar tips en ze glimlacht breed. “Ik heb ontzettend veel tips, do’s en dont’s. Ik heb er zelfs een boek over
geschreven, de Escort Bijbel. Ik ben heel trots op het boek en zou iedere sekswerker adviseren om het te lezen.” Ze geeft mij een
prachtig gebonden exemplaar waardoor ik ineens heel blij word van het vooruitzicht op de treinreis terug naar kantoor. Als ik
nu maar niet zo ondergedompeld raak ik Marikes vertelkunsten dat ik vergeet om op Rotterdam C.S. uit te stappen!
Nieuwsgierig geworden naar de website van Marike’s bedrijf en de Escort Bijbel?

https://www.societyservice.com

Jouw stem telt 28 juni aanstaande bij Door2Door van 18:30 -20:00
Hoe bevalt het werk met de regelgeving in Rotterdam?
Laat je horen, welke ervaringen heb je,
waar loop je tegenaan?
Heb jij ideeën wat en hoe het beter of eenvoudiger kan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Maak deel uit van onze adviesgroep.
Goed om met elkaar van gedachten te wisselen,
anoniem of onder je werknaam, dat is aan jou.
Voor eten en drankjes wordt gezorgd,
We zien en horen we je graag bij Door2Door!
Geef je op: 010-7956461
http://www.door2doorrotterdam.nl

Tips&Tricks
•

Ik leg van iedere dag/avond dat ik gewerkt heb 50 euro weg, zo voorkom ik dat ik ineens niets meer heb om op terug
te vallen als ik weer eens ongemerkt teveel heb uitgegeven (Jacky)

•

Ik werk in geen enkele straat langer dan 4 maanden, zo blijf ik steeds een nieuw gezicht waardoor ik telkens veel
klanten trek die mij uit willen proberen (Linda)

•

Na het werk ga ik meteen naar de sportschool, een uur op de loopband, wat sit ups en ik heb de dag achter me gelaten,
het levert nieuwe energie op en ik blijf in vorm! (Nadia)

•

Zorg dat je op tijd bent in het huis waar je werkt, je dag begint dan minder gestrest en je klanten waarderen dat ook
want die hebben ook ruimte voor jou gemaakt in hun schema, je wil toch zelf ook geen tafel reserveren in een
restaurant die helemaal niet beschikbaar is wanneer je daar komt? (Angelique)

•

Klanten vinden het ongelooflijk opwindend als ik tijdens het voorspel en de seks geile praatjes hou, zo komen mijn
klanten ook lekker snel klaar (Jessie)

•

Ik zweer bij kegel oefeningen! Dit is fenomenaal voor dubbelzijdig genot! (Marike)

Workshop yoga en mindfulness
Wie droomt er niet van? Spanningen weg en meer energie!
Dat bereik je met Yoga, een 5000 jaar oude leer waarvan de roots liggen in het spirituele en kleurrijke India.
Wat je van ver haalt dat is lekker en dus hebben wij speciaal voor jullie een ervaren yoga lerares bereid gevonden een mooie workshop samen te
stellen, zij komt die geven op woensdag 13

juni 14.00-15.30 bij Door2Door

Wat gaan jullie doen?

•

Met yoga ben je op een concrete manier bezig om jezelf mentaal en fysiek te ontspannen en op te laden met nieuwe energie. Zo is het
een geroemde manier om tijdens of na een drukke dag je hoofd vrij te maken en lichaam en geest in balans te brengen.
De workshopleidster Rolinka zal je laten zien dat het voor beginners niet ingewikkeld is om de basis van yoga te
begrijpen en dat je vanuit daar oneindig kunt blijven doorgroeien, afhankelijk van de tijd die je erin wilt steken en
natuurlijk wat je fysieke mogelijkheden zijn.

•

Mindfulness gaat over aandacht. Waar je aandacht is, daar ben jij. Eigenlijk betekent het simpelweg: bewust zijn van de huidige
ervaring. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de drukte in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je
ontspant makkelijker. Je geest wordt rustiger.

•

Ademhalingsoefeningen, deze leren je op een bewuste manier te ademen en geven je vitaliteit. Bij stress zijn deze technieken effectief
omdat de ademhaling je toegang is tot je zenuwstelsel. Mediteren is een sterke tool om in contact te komen met jezelf. Er zijn veel
verschillende technieken, Rolinka zal de basisbeginselen ervan uitleggen en er oefeningen mee doen.

Dresscode: Yoga kleding, trainingspak of huispak
Voor matjes is gezorgd.
Rochussenstraat 301
30123DE Rotterdam
Metrohalte Coolhaven.
Deelname aan onze workshops kunnen altijd onder je werknaam en is altijd gratis. Wil jij meedoen aan de yoga en mindfulness workshop?
Schrijf je dan nu in via onze site: http://door2doorrotterdam.nl

