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Mannen van plezier: één en al vertier?
Een onderzoek naar hoe mannelijke sekswerkers harm reduction beleven in België

Inleiding

Harm reduction, ook wel schadebeperking genoemd, is een
benadering die een vernieuwende blik heeft geworpen op het
prostitutiedebat. Voor haar ontstaan draaide het louter rond
de theoretische kwestie of prostitutie al dan niet toegestaan
mocht worden en op welke manier de wetgeving hierop
diende in te spelen, waardoor de personen die deze activiteit
beoefenden grotendeels op de achtergrond verdwenen. Harm
reduction daarentegen heeft wel aandacht voor de sekswerker
aangezien zij zich voornamelijk tot doel heeft gesteld de
schade (of ‘harms’) waarmee sekswerkers geconfronteerd
kunnen worden, zoveel mogelijk te beperken.

Onderzoekers hebben veel tijd besteed aan het detecteren
van deze verschillende ‘harms’, maar over de ervaringen en
belevingen van sekswerkers, en dan zeker van mannelijke
sekswerkers, met deze benadering is nog maar weinig
academisch materiaal verschenen. Wat vinden zij van harm
reduction? Zijn zij het eens met de ideeën achter
schadebeperking? Hebben zij de bescherming die harm
reduction meent te bieden wel nodig?
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Objectieven

q Op zoek gaan naar de stem van de mannelijke sekswerker
en zo de leemte in wetenschappelijk onderzoek naar
mannenprostitutie opvullen

q Inzicht verkrijgen in hoe mannelijke sekswerkers harm
reduction in België beleven

Methode
• Semi-gestructureerde diepte-interviews (in het Nederlands,

Frans en Engels) met 10 mannelijke sekswerkers
• Leeftijd deelnemers: 23-46 jaar
• Regio: over heel België
• Geaardheid: zowel hetero-, bi als homoseksueel
• Gewerkte prostitutiesectoren: divers, maar voornamelijk

escort

Ethische dilemma’s
• Sekswerk – delicaat gespreksonderwerp (aanpassen

taalgebruik/identiteit van sekswerker helpen verborgen
houden tegenover buitenstaanders/respecteren van
identiteit die de sekswerker voor zichzelf gekozen had/…)
• Locatie en tijdstip interviews: keuze overlaten aan

deelnemers? (verlaten plekken, ‘s avonds/’s nachts)
• Emotionele betrokkenheid onderzoeker (hoe ver dien je als

onderzoeker te gaan in je relatie met je deelnemers?)
• Goedkeuring ethische commissie voor scriptie?

Belangrijkste resultaten

Algemeen:

• Alle deelnemers erkennen expliciet de harms die
sekswerk kan veroorzaken (HIV/SOI’s, geweld,
stigmatisering, drugs/alcohol, problematische privé-
relaties)

• “Invisible” harms kwamen eveneens aan het licht:
harm of insecurity, harm of sexual blockage, harm
of pressure to perform, harm of clients in love,
harm of gender discrimination, harm of losing
control nog niet terug te vinden in de bestaande
literatuur

• Verschil tussen full-time en part-time sekswerkers:
Full-time

mannelijke 
sekswerker

Part-time mannelijke 
sekswerker

Geen diploma hoger 
onderwijs

Diploma hoger onderwijs

Financiële motieven om 
aan sekswerk te doen

Doen aan sekswerk voor 
het plezier

Laten zich eerder 
negatief uit over het 
sekswerk

Laten zich positief uit 
over het sekswerk

Zijn reeds met harms in 
contact gekomen

Erkennen harms maar 
beweren er nog geen 
slachtoffer van geweest 
te zijn

Harm reduction:

• De deelnemers weten af van bestaan 
hulporganisaties, maar weten niet wie ze juist zijn, 
wat ze doen en waar ze gesitueerd zijn

• ‘Harm reduction is noodzakelijk, maar niet voor mij’
• Er is nood aan meer organisaties die 24u op 24 

beschikbaar zijn
• De sekswerkers passen zelf harm reduction

technieken toe (screening klanten, hebben van 
vertrouwenspersoon, ‘gutt-feeling’, gebruik 
condoom, covering, identity management, 
dissociatie, …)

Besluit

q Tweesprong: het pad naar de hulpverlening 
splitst zich op in twee richtingen:
q Full-time mannelijke sekswerkers: werken 

voornamelijk voor geld, zijn al met harms in 
contact gekomen en hebben harm reduction
nodig

q Part-time mannelijke sekswerkers: beleven fun
aan hun activiteiten, ondervinden weinig harms, 
vinden harm reduction een goede zaak, maar niet 
voor zichzelf


