Centraal Station

M auritsw eg
Westblaak

Mathenesserlaan

Pieter de Hoochweg

Nwe. Binnenweg

Nwe Maas
Maastunnel

Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW)
Expertisecentrum seksualiteit, sekswerk en mensenhandel
Stichting Humanitas
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam

Bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur (010) 2365212
pmw@stichtinghumanitas.nl

w w w.humanitaspmw.org

Coolsingel

Hofplein

Beukelsdijk

Prostitutie Maatschappelijk
Werk (PMW)

Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW)
Een luisterend oor voor sekswerkers.
Als je wilt praten over je werk in de seksbranche, dan ben je bij PMW
aan het goede adres. Mocht je rondlopen met een bepaald probleem,
dan denken we graag met je mee om een oplossing te vinden.
Iedereen die met seks geld verdient

Wij zien jouw werk als een vak

kan bij PMW terecht. Of je nu in

Prostitutie, seks werk, ‘de bis-

een club werkt, via het internet of

nis’; veel mensen vinden het een

op een andere manier. Het maakt

moeilijk onderwerp. Bij ons kun

niet uit of je man, vrouw of trans-

je er vrijuit over praten. Wij zien

gender bent. Ook kun je gebruik

sekswerk, zolang je hier zelf voor

maken van de hulp van PMW als je

kiest, als een vak. Het is niet ons

geen verblijfsvergunning hebt of

doel om je uit het vak te halen.

drugs gebruikt. De hulp van PMW
is gratis.

En als ik wél wil stoppen?
Misschien wil je stoppen met het

Linda (25):

werk. Dan kun je je aanmelden

Ik ben in het vak gestapt om

voor het uitstapproject. Wanneer

schulden af te betalen. Het einde

je uit het vak stapt komen er vaak

was nog lang niet in zicht omdat

een hoop (oude) problemen naar

ik extra kosten moest maken voor

boven. Je hebt geen inkomen meer

kleding en voor het huren van mijn

en misschien heb je tijdens het

werkplek. Met de hulp van PMW

werken schulden opgebouwd. Dit

kon ik gelukkig een afbetalingsre-

zijn slechts een paar voorbeelden

geling treffen.

van de dingen die we samen met
jou aan kunnen pakken.

Johan (21):
Ik heb te maken met een dubbel

Jouw gegevens zijn veilig bij ons

taboe. Ik zit ‘in de bisnis’ én heb

Wij hebben een beroepsgeheim.

contacten met mannen. Bij PMW

Wat je vertelt blijft tussen ons. Je

kan ik hier over praten, zonder dat

kunt je aanmelden onder je werk-

ik vreemd word aangekeken.

naam. Alleen in zeer uitzonderlijke

gevallen, wanneer jijzelf of iemand

Contactgegevens

anders ernstig gevaar loopt, zijn

Wil je meer weten over het aanbod

we verplicht hier melding van te

van PMW? Bel dan tussen 13:00 en

maken.

17:00 uur naar: (010) 236 52 12.

Tolken

Je kunt ons ook e-mailen:

PMW kan gebruik maken van tol-

pmw@stichtinghumanitas.nl.

ken. Ook zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast hebben we een website:
www.humanitaspmw.org.

Asha (19):
Ik werk al een tijdje in een club,

Je vindt ons in het gebouw van

maar mijn vriendje houdt mijn

Humanitas aan de Pieter de

geld achter. Ik twijfel over mijn

Hoochweg 110 in Rotterdam. Bij

toekomst met hem. Samen met

metrostation Coolhaven ga je de

PMW bekijk ik wat ik wil doen.

brug over.
Sekswerkers van buiten Rotterdam kunnen ook bij PMW terecht.
Wanneer een ander aanbod dichter
bij jou in de buurt is verwijzen we
je door.

