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DANKWOORD
Het team en de Raad van Bestuur van vzw Alias willen in het
bijzonder volgende personen, verenigingen en instellingen bedanken
voor hun uiterst waardevolle ondersteuning en hulp.

Onze vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben Emmanuelle CURCIO en Tina HIEMELEERS zich vrijwillig ingezet,
wat toeliet om wekelijks twee avonden straathoekwerk te organiseren. Bovendien namen ze deel
aan de zeswekelijkse straathoekwerkvergaderingen.
Onze partners
Het Elisa-centrum en de dienst CETIM van het UMC Sint-Pieter, Ex Aequo, Espace P...,
l'Observatoire du sida et des sexualités (FUSL), Dr. Saphia MOKRANE, ICAR Wallonie, CAW De
Terp ± Boysproject, Ghapro, le Réseau Hépatite C, la plate-forme Traces de Rue en Diogenes
vzw.
Op deze organisaties en personen hebben we te allen tijde beroep kunnen doen.
Onze subsidiënten
x

Minister voor Gezondheid, Fadila LAANAN, voor de Regering van de Fédération Wallonie
Bruxelles.

x

Minister en Collegelid, bevoegd voor Gezondheid, Benoît CEREXHE, voor het College van de
Franse Gemeenschapscommisie

x

Het RIZIV

x

De Nationale Loterij
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ALGEMENE VOORSTELLING VAN ALIAS
Alias is het enige Brusselse project dat zich tot mannelijke prostitués
richt.
Alias werd opgericht in 2009 in de nasleep van de sluiting van Adzon door CAW Mozaïek. Dit
nieuwe project zet in op gezondheidsbevordering door preventie, harm reduction en een
brugfunctie naar de bestaande hulp- en zorgverlening. Alias vzw stelt zich tot doel om het
lichamelijke en psychosociale welzijn van mannelijke prostitués, inclusief hun directe en indirecte
omgeving, te verbeteren. Hierbij wordt ingezet op maatschappelijke integratie en bevordering van
de algemene en seksuele gezondheid.
In het bijzonder wil Alias:
x strijden tegen diverse kwetsbaarheidsfactoren, uitsluitingsmechanismen en andere vormen
van discriminatie waar het doelpubliek mee geconfronteerd wordt;
x de toegang tot het bestaande medische en psychosociale hulpverleningsaanbod
optimaliseren;
x GHSUHYDOHQWLHHQEHVPHWWLQJVULVLFR¶VYDQVRD¶VKLYELMPDQQHOLMNHSURVWLWXpV verminderen.
Alias doet aan gezondheidsbevordering door de zelfredzaamheid van het doelpubliek te
verhogen. Door middel van informatieoverdracht, door kennisverwerving (bijvoorbeeld over het
bestaande hulp- en zorgverleningsaanbod), door het aanboren van het eigen potentieel, door
netwerking én door actieve participatie van het publiek, trachten we de individuele en collectieve
capaciteiten te versterken.
Alias ontwikkelde zijn activiteiten vanuit een globale en geïntegreerde visie op gezondheid. Deze
activiteiten spelen zich af binnen de volgende vijf krijtlijnen:
x
x
x
x
x

sWUDDWKRHNZHUNLQKHWSURVWLWXWLHPLOLHX ¶VDYRQGVHQ¶VQDFKWV ;
laagdrempelig onthaal en dito hulp- en zorgverlening, via een onthaalpermanentie en een
medische permanentie in de prostitutiewijk, en via een individueel begeleidingsaanbod;
informeren en sensibiliseren van de betrokken psychosociale en medische actoren;
netwerkvorming en overleg;
verzameling van socio-epidemiologische gegevens en observatie van het milieu.

Het eerste werkjaar was Alias welkom in de lokalen van de Brusselse antenne van Espace P...
(aan het Brusselse Noordstation). Met de steun van het Regenbooghuis kon Alias in april 2011 de
huidige werklokalen betrekken. Deze bevinden zich in de Sint-Jakobswijk waar de mannelijke
prostitutie zich hoofdzakelijk afspeelt: dicht bij het publiek en de tippelplaatsen. Hier ging in juni
2011 een onthaalpermanentie voor het publiek van start en ontwikkelen we geleidelijk een aantal
groepsactiviteiten. Sinds juni 2012 organiseren we er ook een medische permanentie,
gefinancierd door de Franse Gemeenschapscommissie en het RIZIV.
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CONTEXT EN PUBLIEK
Mannelijke straatprostitutie in Brussel
Mannenprostitutie an sich ligt voor de doorsnee burger ver van zijn bed. « Bestaat dat ook? »
Vaak is vrouwenprostitutie de enige referentie en verwondert men zich erover nooit mannen te
hebben zien tippelen op straat, ³achter het venster´, in een bordeel of een bar in de bekende
prostitutiebuurten. Anderen hebben dan weer het beeld voor ogen van de gigolo die rijpere
vrouwen verleidt, of van de µplayboy¶ die loopt te pronken in het uitgangsleven.
Maar de realiteit die de straathoekwerkers van Alias sLQGV DSULO  WZHH PDDO SHU ZHHN ¶V
DYRQGV HQ ¶V QDFKWV RQGHU RJHQ ]LHQ LV YDQ HHQ DQGHUH RUGH (Q KRHZHO HU RQWHJHQVSUHNHOLMN
raakpunten bestaan tussen de mannelijke en de vrouwelijke vorm van prostitutie, zijn het vooral
de verschillen tussen beiden die de noodzaak voor een specifieke aanpak voor mannelijke
prostitués in de verf zetten.
In Brussel speelt mannelijke µstraatprostitutie¶ zich zowel af op publieke plaatsen (straten, parken)
als in privézaken binnen het commerciële holebi-milieu. Deze prostitutievorm vinden we
hoofdzakelijk:
x
x
x

in het stadscentrum, binnen de homowijk
op andere plaatsen binnen de hoofdstad (FLQHPD¶VVDXQD¶VSDUNHQ
in de ruime omgeving van het Noordstation: in deze omgeving, gekenmerkt door
vrouwenprostitutie, zijn ook mannelijke travestieten en transseksuelen actief1.

Door een aantal sociale evoluties en stadsontwikkelingen is mannelijke straatprostitutie minder
zichtbaar dan vroeger. Na drie jaar regelmatige observatie van de tippelzones kunnen we stellen
dat prostitués meer en meer opgaan tussen de andere gebruikers van publieke ruimtes en van
bekende (seksuele) ontmoetingsplaatsen binnen de gay scène. Voor een ongeoefend oog worden
ze moeilijker te herkennen dan vroeger.
Alias volgt de actualiteit betreffende de organisatie van de Brusselse prostitutie op de voet. Naar
aanleiding van de stemming in de gemeenteraad van een nieuwe richtlijn ter inperking van de
straatprostitutie in de Alhambrawijk namen we deel aan een aantal vergaderingen met de
betrokken partners, georganiseerd door Espace P... Brussel.
Dankzij de steun van de prostitués zelf, de ervaring van de straathoekwerkers en de signalen van
RQ]HSDUWQHUVZHUGHQGHODDWVWHMDDUQLHXZHZHUNWHUUHLQHQRQWJRQQHQ VDXQD¶VEDUVSDUNHQ 
Andere werkterreinen werden dan weer minder bezocht, vooral omwille van de mobiliteit van het
doelpubliek: sommige plaatsen verliezen hun aantrekkingskracht, het publiek trekt er weg of de
omgeving leent zich niet goed tot straathoekwerk (te veel lawaai, niet genoeg ruimte, enz.).
Hoewel iedereen ondertussen wel op de hoogte lijkt te zijn van de aanwezigheid van prostitués op
het internet, dateert de laatste studie over prostitutie in het Brussels Gewest alweer van 2008 2.
+LHULQ ZRUGW JHZDJ JHPDDNW YDQ ³WXVVHQ GH  HQ ´ %UXVVHOVe mannen die hun diensten
DDQELHGHQRSKHWLQWHUQHW'H]H³QLHXZH´YRUPYDQSURVWLWXWLHKHHIWGHVWUDDWSURVWLWXWLH HQKDDU
klanten) nochtans niet heeft doen verdwijnen. Bovendien hebben prostitués die op het net
aanwezig zijn ook nood aan hulp- en zorgverlening: bevordering van hun (seksuele) gezondheid
door preventie en harm reduction, begeleiding en toeleiding. Vandaar dat het team van Alias in de
mate van het mogelijke al vanaf 2013 een nieuwe internetpermanentie wil opstarten.

1

Een deel van dit publiek wordt bereikt door de Brusselse antenne van Espace P..., tijdens het straathoekwerk met vrouwenprostitués.
Prostitutie : Brussel in beeld ± Bouwstenen voor een integraal prostitutiebeleid, Seinpost Adviesbureau BV-Erasmus Hogeschool
Brussel m.m.v. Katholieke Universiteit Leuven, Arnhem, juni 2008, p. 17.
2
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CONTEXT EN PUBLIEK
In de loop van 2011 nam het team van Alias zijn intrek in de nieuwe lokalen vlakbij de tippelzones.
Door de uitbreiding van het aanbod van de dienst (onthaal- en medische permanentie) vond een
HYROXWLHYDQµVRFLDOHGLHQVWGLHRSVWUDDWZHUNW¶QDDUUHODWLRQHHOVWUDDWKRHNZHUN plaats. Tijdens het
nachtelijke straathoekwerk kon de persoon en diens beleving nu nog meer centraal gesteld
worden. Aangezien de werkers vroeger niet over een aangepast onthaal beschikten, diende het
sociaal werk zich hoofdzakelijk op straat af te spelen, wat soms ten koste ging van het relationele.
Maar sinds 2 jaar kunnen de straathoekwerkers de mogelijkheid om sociale problemen al dan niet
ter sprake te brengen nog meer open laten, en zodoende meer op het ritme van de persoon aan
een vertrouwensband werken, zelfs indien de eigen prostitutie-activiteit niet wordt erkend.
Een aanzienlijk deel van het administratief begeleidingswerk wordt immers overdag (op afspraak
of binnen het kader van de onthaalpermanentie) opgenomen, wat de contacten tijdens het
nachtelijk straathoekwerk in grote mate herdefinieert. ¶V$YRQGVRSVWUDDWJDDWHUPHHUDDQGDFKW
naar gevoelens en de betekenisgeving binnen sociale situaties dan naar het aandragen van
concrete oplossingen. De relaties met de gasten krijgen meer diepgang. Het beeld van een
maatschappelijk werker die er is om te helpen en antwoorden te formuleren, verandert
stelselmatig in dat van een straathoekwerker die er is voor de gasten, die naar hen luistert, en
waarbij ze gewoon zichzelf kunnen zijn.
Deze andere manier van aanwezig zijn en de relatie die hierdoor mogelijk wordt, heeft een positief
effect op het zelfbeeld en het zelfwaardegevoel van de gasten waardoor reële veranderingen
mogelijk worden. Waken over deze relatie is de centrale doelstelling van de straathoekwerkers, de
basis van hun begeleidingswerk.
Bovendien is het noodzakelijk om globaal en geïntegreerd, in teamverband te werken, opdat de
hulpverlening niet zou verbrokkelen. De vertrouwensband die opgebouwd is doorheen regelmatig
straathoekwerk garandeert de continuïteit van de hulpverlening, en de centralisering van de
verschillende activiteiten garandeert een globale aanpak van de diverse problematieken, eigen
aan de prostitutie-activiteit van het doelpubliek.
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CONTEXT EN PUBLIEK
Mannelijke prostitués als doelpubliek
In samenwerking met het Observatoire du sida et des sexualités is in de loop van november
2010 en januari 2011 een werkgroep samengekomen met de ambitie het fenomeen
mannenprostitutie te analyseren. De groep kwam tot de conclusie dat het profiel van de
mannelijke prostitués, zoals bv. hun nationaliteit, grondig verschilt naargelang de diverse steden
(Brussel/Luik/Namen) en de tippelzones (straat, bars, parken, parkings, internet, enz.). Uit de
weinige literatuur die er voorhanden is, komt het publiek als een heterogene, mobiele, moeilijk
kwantificeerbare en dus slecht gekende groep te voorschijn. Een degelijke schatting van hun
aantal of een exhaustieve beschrijving leveren blijkt ontzettend moeilijk gezien een deel van het
publiek geen papieren heeft.
Sommige prostitués beperken zich tot een klein aantal klanten, als welkome aanvulling op
occasioneel werk (seizoensarbeid, bouw, enz.). Voor anderen betekent prostitutie een
overlevingsstrategie: een mogelijkheid om tegemoet te komen aan basisbehoeften zoals
onderdak of voeding. Voor de meesten betekent prostitutie snel geld als dringend antwoord op
een crisissituatie. Ze verwachten van de straathoekwerker GDQ RRN YDDN HHQ RSORVVLQJ µhier en
nu¶ voor een aantal problemen. Velen hebben het moeilijk om op lange termijn aan de toekomst te
denken. De prioriteit ligt vaak in het nu, in het vinden van een snelle oplossing voor een acuut
probleem. Deze overlevingsstrategieën verklaren ten dele de moeilijkheden die de prostitués
ondervinden wanneer ze zich wenden tot het bestaande hulp- en zorgverleningsaanbod.
De ervaringen van meerdere organisaties werkzaam op dit terrein leren ons dat het doelpubliek
niet bereikt wordt door de klassieke zorg- en hulpverlening, of die nu algemeen of
doelgroepgericht werkt. Als gevolg van hun levenswijze, het verboden karakter van prostitutie,
stigmatisering rond zowel prostitutie, homoseksuele contacten én veelal hun verblijfsstatuut,
maken mannelijke prostitués vrijwel geen gebruik van deze diensten. Nog moeilijker is het voor
hen om er hun prostitutie ter sprake te brengen. Alleen een specifiek hulpverleningsaanbod kan
dit gemarginaliseerde publiek bereiken, om binnen een sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid
succesvol een begeleiding op te starten waarin niet veroordeeld wordt.
De groep mannen die Alias vooral wil bereiken prostitueert zich in Brussel, hoofdzakelijk in de
openbare ruimte (straat, parken) en in privé-gelegenheden (bars, cafésVDXQD¶Vseks FLQHPD¶V 
Alias richt zich tot die mannen die verschillende kwetsbaarheden cumuleren: flagrante
RQZHWHQGKHLG RYHU LQIHFWLHULVLFR¶V HQ EHVFKHUPLQJ tegen KLY HQ DQGHUH VRD¶V ODDJ ]HOIEHHOG
druggebruik en allerhande verslavingen; extreme armoede; clandestiniteit, enz. De verklaringen
voor de kwetsbaarheid van dit publiek zijn heel divers, of ze nu van gedragsmatige, sociale,
omgevings- of institutionele aard zijn.
Doch welke de afkomst of het levensparcours van de prostitué ook is, de dagelijkse realiteit van
deze hele doelgroep wordt gekenmerkt door meervoudige discriminatie, stigmatisering en
seksuele taboes (op homoseksualiteit in het bijzonder)3.

3

DIELEMAN M., Jeunes prostitué-es et réponses sociales. Etat des lieux et recommandations, Bruxelles, Communauté française de
%HOJLTXH   021+(,0 0 © 'HVWLQV GH O¶KRPRVH[XDOLWp PDVFXOLQH PDJKUpELQH  HQWUH XQLRQV ³LPSRVpHV´ prostitution et mort
sociale ? », Agenda interculturel, janvier-février 2006, pp. 32-36. Zie ook de rubriek « Getuigenissen » op de website van Alias:
www.alias-bru.be.
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CONTEXT EN PUBLIEK
Socio-demografisch profiel van het doelpubliek
De gegevens hieronder werden verzameld op basis van de contacten tussen straathoekwerkers
en mannelijke prostitués in 2012. Onder µcontact¶ verstaan we zowel een verbale uitwisseling
tijdens een straathoekwerkavond als een gesprek binnen het kader van een langdurige individuele
begeleiding.
Figuur 1: Herkomst van de in 2012 gecontacteerde personen (N=160)

Hoewel onze observaties toelaten een aantal algemene tendensen beschrijven, mogen ze niet
beschouwd worden als een absolute categorisering van mannelijke prostitués. Tal van andere
levensverhalen zouden verteld kunnen worden en er zijn ook tal van andere toegangspoorten tot
prostitutie.
Hoewel algemeen aangenomen wordt dat prostitutie vooral voorkomt bij vreemdelingen in
extreme armoede, stellen we vast dat 14% van de in 2012 gecontacteerde personen Belgen of
Fransen waren. Verder is prostitutie niet altijd een gevolg van extreme armoede. Personen van
Noord-Afrikaanse afkomst zijn vaak nieuwkomers zonder papieren die hun thuisland ontvluchtten
omwille van de er heersende homofobie en verstoten werden door hun gemeenschap en familie.
Om hun seksualiteit vrij te kunnen beleven trekken ze naar België, en vinden ze een uitweg in de
homoprostitutie. Maar we ontmoeten evenzeer migranten die verklaren naar België gekomen te
zijn om geld te verdienen.
De Oost-Europeanen zijn vooral afkomstig uit Bulgarije en Roemenië. Sinds de openstelling van
de grenzen met deze relatief nieuwe lidstaten, is er vrij verkeer van personen mogelijk. Spijtig
genoeg houdt dit voorrecht geen toegang tot de arbeidsmarkt in. Vaak gingen de Roemenen en
Bulgaren uit het doelpubliek van Alias, samen met vrouw en kinderen in België op zoek naar
betere leefomstandigheden dan in hun thuisland. Geconfronteerd met hun uiterst beperkte
toegang tot de Belgische arbeidsmarkt, belanden ze uit economische noodzaak in de prostitutie.
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CONTEXT EN PUBLIEK
Hoewel deze groep zeker en vast bestaat, bereikt Alias momenteel heel weinig mannen uit
Subsahariaans Afrika. Hetzelfde geldt voor personen uit Latijns-Amerika, hoofdzakelijk travesties
of transseksuele prostitués uit Ecuador. We merken nog op dat het merendeel van deze groepen
één objectief deelt: de zoektocht naar de Belgische nationaliteit en/of een wettig verblijf op het
grondgebied.

Figuur 2: Geschatte leeftijden van de in 2012 gecontacteerde personen (n=160)

+HWSXEOLHNYDQ$OLDVY]ZLV³MRQJ´0HHUGDQYDQGHSUostitués is jonger dan 30 jaar. Vanaf
een bepaalde leeftijd wordt het moeilijk om nog mee te kunnen draaien in de mannelijke
prostitutie. De vraag naar socio-professionele inschakeling dringt zich dan steeds meer op.
Vergeleken met 2011 neemt het aantal minderjarigen toe: van 6% (november 2010 tot oktober
2011) tot meer dan 8% in 2012. Mogelijks ligt deze stijging aan het feit dat de straathoekwerkers
sinds november 2011 heel regelmatig in de parken aanwezig zijn. Deze realiteit laat niemand
onberoerd. Het team denkt er dan ook over na om haar werkwijze aan te passen, op zoek naar
een aangepast onthaal in de lokalen voor dit jongste deel van de doelgroep.
Voor 12% van de doelgroepsleden beschikken we over geen geschatte leeftijd.
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CONTEXT EN PUBLIEK
Figuur 3: Officieel inkomen van de in 2012 gecontacteerde personen (n=160)

Een groot deel van ons publiek heeft weinig tot geen (40%) officiële inkomsten van het publiek.
Slechts 20% kan rekenen op één of andere vorm van sociale steun (leefloon,
vervangingsinkomen). Van diegenen die in orde zijn met hun papieren, stapelen een aantal
prostitués een reeks DGPLQLVWUDWLHYH YHUZLNNHOLQJHQ RS RPZLOOH YDQ KXQ ³]ZHUIJHGUDJ´ RI
mobiliteit, die hun toegang tot financiële hulp vanwege het OCMW of tot het bestaande socioprofessioneel integratienetwerk belemmeren. Tot slot hebben een aantal onder hen een
belangrijke schuldenberg. Voor hen wordt prostitutie zodoende een belangrijke bron van
inkomsten.
De redenen voor prostitutie variëren in functie van ieders persoonlijkheid en levensparcours. De
ene prostitueert zich op regelmatige basis, de andere zeer sporadisch of binnen een precieze
context. Prostitutie kan gecombineerd worden met andere activiteiten (bv. studies). Het kan de
enige bron van inkomsten zijn, of één van de vele (naast een vervangingsinkomen,
seizoensarbeid, enz.).
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CONTEXT EN PUBLIEK
Figuur 4: Verblijfsstatuut van de in 2012 gecontacteerde personen (n = 160)

Iets meer dan een derde (37%) van de ontmoette prostitués beschikt over een volwaardig wettig
verblijfsstatuut in België. 24% heeft een voorlopige verblijfsvergunning, 7% heeft geen
verblijfsvergunning en geen regulariseringsprocedure lopende. 3% bevindt zich in één of andere
regularisatieprocedure.
Voor alle nieuwkomers is het precaire of zelfs irreguliere verblijfsstatuut een bron van heel wat
zorgen (schrik om uitgewezen te worden) en van socio-economische uitsluiting (de officiële
arbeidsmarkt of een leefloon zijn uitgHVORWHQ  µ=ZDUWZHUN¶ ZRUGW GDQ KHW enige alternatief;
prostitutie vormt een antwoord een sociaal kwetsbare situatie, op dezelfde manier dat sommige
prostitués aan seizoensarbeid in de agro-industrie doen.
Zowel bij nieuwkomers van buiten de EU als bij EU-onderdanen XLWµQLHXZH¶OLGVWDWHQis angst en
onzekerheid over de toekomst de regel, gevoed door een gebrek aan kennis van de
vreemdelingenwetgeving en aan reële toekomstperspectieven. Voor heel wat migranten in
irregulier verblijf bestaat er omzeggens geen realistische kans op regularisatie. De één lijkt
onherroepelijk vast te zitten in extreme armoede, de ander betaalt een smak geld voor een
IUDXGXOHXVZHUNFRQWUDFW2IPHQNRRSW]LFKLQHHQµYHQQRRWVFKDS¶LQ ZDDUELMPHQHLJHQOLMNJHHQ
beslissingsmacht heeft en uitgebuit wordt), met als doel om via een zelfstandigenstatuut aan de
zo gewenste papieren te geraken.
Sommigen zouden wel papieren kunnen bekomen mits een langdurige sociale en administratieve
ondersteuning. Voor sommigen is prostitutie in het kader van een langdurige relatie of huwelijk,
PHW DQGHUH ZRRUGHQ HHQ µUHODWLH¶ LQ UXLO YRRU SDSLHUHQ ³VXJDUGDGG\´ schijnhuwelijk) een
alternatief.
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CONTEXT EN PUBLIEK
Barrières tot kwaliteitsvolle psychosociale en medische hulpverlening
De ervaringen van meerdere organisaties werkzaam op dit terrein leren ons dat het doelpubliek
niet bereikt wordt door de klassieke zorg- en hulpverlening, of die nu algemeen of
doelgroepgericht werkt. Als gevolg van hun levenswijze, het verboden karakter van prostitutie,
een stigmatisering door hun prostitutie, homoseksuele contacten én veelal hun verblijfsstatuut,
maken mannelijke prostitués vrijwel geen gebruik van deze diensten. Nog moeilijker is het voor
hen om er hun prostitutie ter sprake te brengen.
Een aanzienlijk deel van het publiek leeft in grote armoede, en heeft het moeilijk door het
afscheuren van sociale en familiale banden, door eenzaamheid, gebrek, soms dak- en
thuisloosheid. De afwezigheid van inkomsten en de moeilijkheden om aan te sluiten bij de
reguliere arbeidsmarkt zijn veelal te verklaren door een zwak studieniveau, een gebrek aan
kwalificaties, gebrekkige kennis van de officiële landstalen en soms zelfs analfabetisme. Ook het
administratief verblijfsstatuut als migrant speelt een niet verwaarloosbare rol bij de toegang tot
gezondheidszorg.
Mannelijke prostitués hebben vaak geen kennis over het bestaande zorg- en
hulpverleningsaanbod omdat ze geen toegang hebben tot de juiste informatie, of omdat ze niet
weten hoe ze ernaar op zoek kunnen gaan. Meer structurele factoren verklaren eveneens de kloof
tussen het publiek en de bestaande diensten: de onverenigbaarheid tussen de nachtelijke
levensstijl en de kantooruren van de zorg- en hulpverlening, en de verzadiging van een aantal
diensten (onthaalhuizen, geestelijke gezondheidszorg, enz.).
Verschillende elementen accentueren het proces dat het publiek kwetsbaarder maakt: overleven
LQKHWµKLHUHQQX¶HQLQGHRQPLGGHOOLMNHGULQJHQGKHLGNZLMWUDNHQYDQWLMGVEHVHIHQ moeilijkheden
om de toekomst te plannen, moeilijk omgaan met de instellingscultuur van bepaalde structuren
(consultaties op afspraak, voorafgaande intake gesprekken om de hulpvraag te analyseren,
specifieke interne werkingsregels van een aantal hulpverleningsinstellingen, enz.).
Hier komt vaak nog discriminatie bovenop van bevoegde diensten en instellingen, alsook diverse
vormen van auto-discriminatie. Heel wat mannelijke prostitués durven geen hulp zoeken en de
problemen gerelateerd aan hun prostitutie-activiteit, hun homoseksualiteit of hun irregulier
verblijfsstatuut bespreekbaar maken. Nét daarom wordt er ingegaan op het aanbod om iemand
toe te leiden naar een externe sociale dienst, een eerste afspraak met een vertrouwensarts of een
referentiecentrum.
Alias streeft ernaar dat de personen hun gezondheid zelf ter harte nemen zodat ze zelf naar hun
tweede afspraak gaan, hoewel het team beschikbaar blijft wanneer een langdurigere begeleiding
wordt gevraagd. De aanwezigheid van de straathoekwerker is geruststellend: hij of zij ondersteunt
de persoon en diens capaciteiten, kent zijn persoonlijke achtergrond en situatie, en kan hem
indien nodig bijstaan tijdens een contact met een andere hulpverlener. Nadien kan de
straathoekwerker steeds de tijd nemen om na te gaan of alles goed begrepen werd.
Alleen een heel specifiek aanbod kan dit gemarginaliseerde publiek bereiken, om binnen een
sfeer van vertrouwelijkheid en vertrouwen succesvol een begeleiding op te starten waarin niet
veroordeeld wordt.
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Aan de basis van de activiteiten van Alias ligt een globale en geïntegreerde aanpak van
gezondheid, door middel van proactief en doelgroepgericht straathoekwerk, psychosociale en
medische begeleiding, preventie, harm reduction en de bevordering van de gezondheid,
bevorderen van de toegang tot kwalitatieve medische zorgverlening en administratieve
ondersteuning.
Deze activiteiten vatten zich samen in volgende vijf krijtlijnen:
straathoekwerk in het prostitutiemilieu;
onthaal, laagdrempelige psychosociale en medische begeleiding en groepswerk;
informeren en sensibiliseren van de betrokken hulp- en zorgverleners;
netwerkvorming en overleg;
socio-epidemiologische gegevensverzameling en observatie van het milieu.

Krijtlijn 1 ± Straathoekwerk in het prostitutiemilieu
1.1 Kader en doelstellingen
Het straathoekwerk is één van de pijlers van het beleidsplan van Alias. Het is zowel een activiteit
als een methode, aangezien het publiek door de regelmatige aanwezigheid van het team in het
prostitutiemilieu (twee avonden per week) de kans krijgt een relatie aan te gaan, te onderhouden
en uit te diepen met de werkers, de organisatie en haar missie leert kennen, vragen kan stellen en
samen na kan denken over mogelijke oplossingen.

1.2 Methodologie van het straathoekwerk van Alias
Op donderdag wordt er van 18 uur tot middernacht in duo op de tippelzones gewerkt, op vrijdag
YDQ  XXU WRW  XXU ¶V QDFKWV ,Q GXR ZHUNHQ EHYRUGHUW GH NZDOLWHLW YDQ GH FRQWDFWHQ PHW KHW
publiek en van de observaties van het prostitutiemilieu. Het is een hulpmiddel om te vermijden dat
er soms te sterk gefocust wordt op één werker en om steun te verlenen bij intieme confrontaties.
Gedurende deze nachtelijke straathoekwerkbeurten kan er, in geval van nood, telefonisch beroep
gedaan worden op een lid van de Raad van Bestuur.
Binnen de vorm van straathoekwerk waar Alias voor staat, wordt een vertrouwensband
opgebouwd met respect voor en op het ritme van de persoon. Observatie van het doelpubliek en
discretie zijn basisbegrippen. Ons team kiest er voor om zich aan de rand van die plekken op te
houden waar effectief seksuele handelingen plaatsvinden, en zich niet door expliciete kenmerken
of symbolen kenbaar te maken als werknemer van Alias. Er gaat soms de nodige tijd over voor
een gesprek mogelijk wordt en iemand de ware redenen van zijn aanwezigheid toelicht. Vandaar
dat een regelmatige aanwezigheid van kapitaal belang is voor ons werk.
Na elke avond straathoekwerk wordt er een verslag opgesteld. Voor ons team is dit een belangrijk
moment. Het laat toe stil te staan bij de avond, waarnemingen en indrukken over de contacten uit
te wisselen en zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te registreren.
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1.3 Activiteiten
Straathoekwerk in het prostitutiemilieu heeft vele aspecten:
x

een professionele vertrouwensrelatie uitbouwen door te luisteren en te ondersteunen;op
regelmatige tijdstippen een aanwezigheid op de tippelplaatsen verzekeren, zodoende contact
onderhouden met de reeds ontmoette personen en contact leggen met nieuwelingen in het
milieu;

x

preventie en harm reduction op tippelzones (gratis uitdelen van condooms, glijmiddel,
preventiemateriaal m.bWVRD¶VHQKLY 

x

VHQVLELOLVHUHQ RYHU WHVWLQJ RS VRD¶V HQ KLY KHSDWLWLV-B vaccinatie en de anonieme en gratis
medische permanentie in de eigen lokalen;

x

het begeleiden en/of oriënteren van de doelgroep op psychosociaal en medisch vlak;

x

het prospecteren van nieuwe, nog onbekende tippelzones.

De Brusselse tippelzones die het team bezoekt zijn zowel bars, bepaalde straten als parken.
Sinds september 2012 werden hieraan de bars toegevoegd van een aantal VDXQD¶V enkel
toegankelijk voor mannen. In onderling akkoord met de eigenaar beperkt het team zijn bezoek tot
de bar van de sauna, bewust die delen van de sauna vermijdend waar effectief seksuele
handelingen plaatsvinden. Er wordt preventiemateriaal verspreid, en contact gemaakt met de
doelgroepsleden.
De opstart van de medische permanentie in juni 2012 betekende zeker en vast een meerwaarde
voor het straathoekwerk. Nu beschikken de straathoekwerkers immers over een concreet aanbod
van anonieme en gratis testing, een bijkomende toegangspoort om te werken rond seksuele
JH]RQGKHLGHQYURHJWLMGLJHRSVSRULQJYDQVRD¶VHQKLY
In 2012 heeft het team 61 avonden straathoekwerk verricht in het Brusselse
homoprostitutiemilieu. Dat staat voor meer dan 366 uren straathoekwerk in parken en cafés.
De werkterreinen bezocht tijdens deze 61 beurten nachtelijk straathoekwerk:
Bars: 204 keer
Park: 39 keer
Straat: 68 keer
In totaal:
Æ 335 geregistreerde observaties (maandelijks gemiddelde van 28 personen)
Æ 332 aangeknoopte contacten, van wie 61 nieuwe personen (gem. 28 contacten per maand)
Æ dit totaal aantal contacten staat in verhouding tot 160 verschillende personen

.
Met « observatie » doelen we hier op een persoon, geobserveerd in de tippelzones die het team
bezoekt, waarvan de houding een prostitutie-activiteit doet vermoeden, en waarmee tot op dat
ZHOEHSDDOGH PRPHQW QRJ JHHQ FRQWDFW LV JHOHJG 2QGHU ³FRQWDFW´ YDOW LHGHUHHQ ZDDUPHH GH
straathoekwerkers een gesprek hebben gehad tijdens het straathoekwerk.
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Meer dan twee derde van de prostitués werd in Brusselse bars ontmoet, waar het meer voor de
hand ligt om contact te leggen met de doelgroep dan in de parken, waar de doelgroep wel
veelvuldig geobserveerd wordt, maar waar het over het algemeen langer (soms zelfs een jaar)
duurt om contact te maken. Dit komt mede doordat er over het algemeen afstandelijker aan toe
gaat dat in de bars, de straathoekwerNHUV HU YRRUDO ¶V QDFKWV ZHUNHQ HQ KHW VRPV PRHLOLMN WH
zeggen is of iemand er is voor zijn plezier (vrije seksuele ontmoeting), als klant of om klanten te
zoeken (betaalde seks). In vergelijking met 2010, toen Alias begon met professioneel
straathoekwerk, is er een daling van het aantal ontmoetingen met het doelpubliek op straat.

1.4 Overleg
Om de visie op het eigen straathoekwerk verder te verfijnen, neemt Alias deel aan een aantal
overlegmomenten
Straathoekwerkvergadering
Om de 6 weken heeft de straathoekwerkvergadering van Alias plaats, een moment van reflectie
over straathoekwerk en de doelgroep. Hieraan nemen zowel de betaalde krachten als de
vrijwilligers deel. Er wordt regelmatig stil gestaan bij bv. de aanpak, concrete cases, preventiewerk
en de oude of nieuwe werkterreinen van Alias.
Het BNMP-netwerk
$OLDV LV OLG YDQ KHW ³%HOJLXP 1HWZRUN 0DOH 3URVWLWXWLRQ´ %103  HQ QHHPW GHHO DDQ GH
tweemaandelijkse vergaderingen van dit netwerk. Het BNMP wil, als Belgisch netwerk, de
verschillende organisaties voor mannelijke prostitués rond de tafel brengen. Door ervaringen en
expertise uit te wisselen en rekening te houden met de evoluties in de verschillende steden, wordt
er transversale kennis opgebouwd.
Samenwerking met Espace P...
Het team van Alias heeft uit kunnen wisselen met de straathoekwerkers van Espace P... Namur:
samen bezochten ze de bars en de parkings rond Namen.
8LWZLVVHOLQJYDQNHQQLVHQHUYDULQJPHW(XURSHVHFROOHJD¶V
In 2012 nam Alias actief deel aan een uitwisselingsproject tussen Europese straathoekwerkers,
werkzaam in het mannelijke prostitutiemilieu ± een project dat gesubsidieerd werd door de
Europese Commissie (Progress). Er werd uitgewisseld met straathoekwerkers die werken met
mannelijke prostitués in Frankrijk, Duitsland en Bulgarije. Er werd een internet-enquête ontwikkeld
en verspreid onder de betrokken organisaties. Dit project bracht de straathoekwerkers niet alleen
een aantal waardevolle uitwisselingen op onbekende werkterreinen, maar ook een beter zicht op
mannenprostitutie in een Europese context en een verrijking van het eigen werkkader.
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1.5 Straathoekwerk en preventie
Via proactief straathoekwerk in de tippelzones heeft Alias de mogelijkheid om preventiemateriaal
uit te delen (condooms en glijmiddel). De sociale werkers van Alias hebben in 2012 meer dan
4500 pakketjes condooms en glijmiddel uitgedeeld. Dit aanbod wordt over het algemeen goed
onthaald door het doelpubliek, zelfs gewaardeerd en gevraagd. Toch wordt het door sommige
mannen geweigerd. Als redenen geven ze aan (bijna) nooit condooms en/of glijmiddel te
gebruiken, of nog over afdoende voorraad te beschikken. Sommigen vrezen gecontroleerd te
worden door de politie: het bezit van condooms zou hen als prostitué kunnen ontmaskeren.
Het uitdelen van preventiemateriaal biedt de gelegenheid om te praten over (algemene, seksuele,
JHHVWHOLMNH  JH]RQGKHLG VHNVXDOLWHLW HQ GH ULVLFR¶V RS LQIHFWLH KLY HQ DQGHUH VRD¶V  2RN ons
medisch aanbod (testing op soa/hiv en hepatitis B vaccinatie, operationeel sinds juni 2012) komt
aan bod tijdens het straathoekwerk.
Veel mannen zijn op zoek naar meer informatie. In deze vragen zien de straathoekwerkers de
kans om hun kennis verder uit te diepen, op zoek te gaan naar handvaten en samen op zoek te
gaan naar harm reduction strategieën op maat. Om bij te blijven in de nieuwe ontwikkelingen
betreffende preventie en harm reduction m.b.WVRD¶VKLYHQGUXJJHEUXLNYROJGHKHWWHDPYDQ$OLDV
in 2012 ook meerdere vormingen.

1.6 Hulpvragen tijdens het straathoekwerk
Figuur 5: Identificatie van de hulpvragen van het publiek tijdens het straathoekwerk

Hulpvragen  publiek  tijdens  het  
straathoekwerk
Partner  &  Familie
Seksuele  GZH,  testing,  sero+
Huisvesting
Gezondheid
Prostitutie  &  Harm  reduction
Werk  &  Opleiding
Verblijfsstatuut
Sociale  stappen
Verslaving  &  Harm  reduction
Seksualieit  &  oriëntatie
Schulden

16%
15%
13%
12%
12%
11%
5%
5%
5%

3%
2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

De inhoud van de gesprekken verschilt sterk naargelang de vertrouwensband die wordt
opgebouwd. Dit gebeurt langzaam, en vooral door goed te luisteren. De analyse van deze
gespreksinhouden toont heel duidelijk de moeilijkheden waar een groot deel van de prostitués
mee worstelt, zoals het benoemen van hun prostitutie-activiteit en/of hun homoseksuele
contacten.
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Tijdens het straathoekwerk gaat het in het begin vaak over allerhande familiezaken. De mannen
geven aan dat KHW³deugd GRHW´RPWHNXQQHQSUDWHQRYHUKHWHLJHQOHYHQVYHUKDDOYHUODQJHQVHQ
moeilijkheden. Een goed gesprek geeft hen zin om de straathoekwerkers nog eens opnieuw te
ontmoeten.
Vragen betreffende seksuele gezondheid, harm reduction en vragen naar testing komen op de
tweede plaats. Seksuele gezondheid dient hier begrepen te worden als de impact van de
prostitutieactiviteit op de eigen seksualiteit en de beleving ervan, meer bepaald aan de hand van
HHQDDQWDO³YHUVFKXLYLQJHQ´QDDUJHODQJGHFRQWH[W ³SULYpSURIHVVLRQHHO´³PHWYDVWHSDUWQHUQLHW
PHW YDVWH SDUWQHU´ ³KHWHUR- of KRPRFRQWDFW´ HQ]  Sinds de opstart van de medische
permanentie in juni 2012 zijn GH]HWKHPD¶Vmakkelijker bespreekbaar geworden. Ze komen vaak
op tafel via de voorstelling van het medisch aanbod en de gratis verstrekking van condooms en
glijmiddel. Het feit dat de prostitués vernemen dat Alias met een dokter werkt, verlaagt duidelijk de
drempel om vragen rond seksuele gezondheid te stellen. Het gaat vooral over het correct gebruik
van condooms en glijmiddel en besmettingswijzen van soa's, waarvan het publiek soms
nauwelijks op de hoogte is, en waarover allerlei misvattingen de ronde doen. Vaak gaat het over
de moeilijkheden bij het onderhandelen over het dragen van voorbehoedsmiddelen bij sommige
NODQWHQGLHEHUHLG]LMQGHSULMVWHYHUGXEEHOHQ³RPKHW]RQGHUWHGRHQ´
Een ander vaak voorkomend thema is huisvesting, basisvoorwaarde voor stabiliteit. Werken rond
woonst maakt integraal deel uit van gezondheidsbevordering. Prostitués zonder vaste
verblijfplaats ontwikkelen voortdurend overlevingsstrategieën in de zoektocht naar een plaats om
te overnachten. Het grootste deel van het publiek van Alias leeft in een precaire woonvorm.
Gezondheid is zodoende vaak niet prioritair voor het doelpubliek. De kennis van het bestaande
medische zorgaanbod is eerder gebrekkig of onbestaande, net als kennis en besef van de eigen
gezondheidstoestand. Het merendeel heeft al lang geen arts meer bezocht en heeft trouwens
geen vaste huisarts. Toegang tot zorg is bovendien beperkt voor sommigen, bij gebrek aan
medische dekking. Bijgevolg wordt een deel van het begeleidingswerk geïnvesteerd in het
aanvragen van dringende medische hulp.
Geestelijke gezondheid maakt voor Alias integraal deel uit van iemands gezondheid en maakt dus
systematisch deel uit van de aandachtspunten. Een deel van het publiek klaagt van een algemeen
onwelzijn en vertoont een laag zelfbeeld. Heel wat prostitués geven aan sterk te lijden onder
gevoelens van eenzaamheid. Vooral een aantal migranten koesteren diepe gevoelens van
schaamte en mislukking met betrekking tot hun migratietraject. Sommige prostitués lijden
eveneens aan psychiatrische problemen of leven met een verstandelijke handicap.
Een snelle en eenvoudige doorverwijzingen naar de sector geestelijke gezondheid is meestal
geen sinecure: de sector lijkt dicht te slippen, het is moeilijk om binnen een voor de persoon
redelijke termijn een afspraak te krijgen, de kost van consultaties en medicatie verhoogt de
GUHPSHO HQ HHQ DDQWDO YRRURRUGHOHQ EOLMYHQ GH NRS RSVWHNHQ ³ZDDURP ]RX LN HHQ SV\FKRORRJ
PRHWHQ]LHQLNEHQWRFKQLHWJHN"´ 
Wanneer het onderwerp prostitutie op tafel komt, gaat het vooral over het tippelen (verschillen
WXVVHQGH VWUDDW KHW SDUN HQ GH EDUV  GH SULM]HQ ³GH EXLWHQODQGHUV GRHQGH SULM]HQ GDOHQ GXV
PRHWHQZHPHHUGRHQYRRUPLQGHUJHOGHQRRNPHHUULVLFR¶VQHPHQ´³GHNODQWLVEHUHLGRPPHHU
te betalen voor seNVXHOHEHWUHNNLQJHQ]RQGHUYRRUEHKRHGVPLGGHO´ GHYUDJHQYDQNODQWHQHQGH
moeilijkheden om te onderhandelen over beschermde seksuele contacten en ± meer algemeen ±
de grenzen die een aantal prostitués maar moeilijk kunnen stellen (bij voorbeeld het weigeren van
VHNVXHOHSUDNWLMNHQZDDUPHQ]LFKQLHWJRHGELMYRHOWZDQW³GRRUQHHWH]HJJHQDDQMHNODQWEHQ
MHKHPNZLMW´ 2SGLHPRPHQWHQKHEEHQGHVWUDDWKRHNZHUNHUVGHPRJHOLMNKHLGRPGLHSHURSGLW
onderwerp in te gaan: werken rond harm reduction op het gebied van seksuele gezondheid en
veiligheid, stilstaan bij de persoonlijke beleving van de prostitutieactiviteit.
Alias ± Jaarrapport 2012

15

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
Vragen over werk of opleiding zijn eveneens belangrijk voor de doelgroep. Een meerderheid van
het doelpubliek heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt, kan geen beroep doen op
arbeidsbureaus of heeft geen toegang tot opleidingsinstellingen. Sommigen onder hen, voor wie
prostitutie de enige en levensnoodzakelijke bron van inkomsten is, delen hun verlangen met de
straathoekwerkers om ook eeQV³LHWVDQGHUV´WHNXQQHQGRHQ
Verslaving en middelenmisbruik vormen een probleem op zich. Er worden vragen gesteld naar
ontwenning of naar een begeleiding om het gebruik meer onder controle te kunnen houden. Ons
publiek maakt veelal een onderscheid tussen recreatief en problematisch druggebruik. Marihuana,
XTC en cocaïne worden als partydrugs beschouwd, terwijl heroïne- of methadongebruik als
werkelijk problematisch wordt ervaren. Bij de heroïnegebruikers is er weinig kennis over legale
vervangingsmiddelen. Alcoholgebruik kan problematisch zijn (en wordt aangemoedigd door de
activiteit in de bars), net als gokverslavingen. Er bestaat een evident verband tussen
PLGGHOHQJHEUXLN HQ KHW QHPHQ YDQ ULVLFR¶V LQ KHW kader van de prostitutie-activiteit. Het wordt
moeilijker om te onderhandelen met de klant i.v.m. het gebruik van condoom en glijmiddel, of
andere grenzen te stellen.
Onderwerpen zoals seksuele identiteit en oriëntatie worden doorgaans slechts vluchtig ter sprake
gebracht, alsof het geen belangrijke of onschuldige zaken betreft. Voor de doelgroep wegen de
diverse taboes immers zwaar door. De straathoekwerkers trachten deze taboes te doorbreken, te
werken rond harm reduction en strategieën op maat te ontwikkelen voor elkeen.

1.7 Perspectieven voor het straathoekwerk in het mannelijke prostitutiemilieu
Gezien de verscheidenheid en de evolutie van de verschillende vormen van mannelijke prostitutie,
is het voor het straathoekwerk niet alleen noodzakelijk om na te denken over de exploratie van
QLHXZHZHUNWHUUHLQHQ]RDOVVDXQD¶VRIseksFLQHPD¶V HQGHGHRQWRORJLVFKHLPSDFWKLHUYDQ PDDU
ook over de ontwikkeling van de methodiek van het internetwerk. Tegelijkertijd dient het actuele
straathoekwerk verder gezet te worden, door regelmatig aanwezig te blijven op de huidige
werkterreinen, en de bestaande vertrouwensbanden te behouden en verder uit te diepen.
Voor het komende werkjaar stelt Alias volgende prioriteiten voor het straathoekwerk voorop:
x Het behoud van het actuele straathoekwerk: twee straathoekwerkers die samen twee
avonden per week de straat op trekken
x Methodologische uitdieping van de praktijk, door continue deelname aan
straathoekwerkvergaderingen, het BNMP-netwerk, enz.
x Evaluatie van de voorstellingsfolder van Alias, die tijdens het straathoekwerk aan het
doelpubliek wordt uitgedeeld. Om de werking tijdens het straathoekwerk beter voor te
kunnen stellen, werd de voorstellingsfolder van Alias vertaald in de courante talen van het
doelpubliek (Roemeens, Arabisch, Bulgaars, Nederlands, Engels). In het actieprogramma
2013-2016 is een evaluatie van deze folder voorzien, waarbij het publiek tijdens het
straathoekwerk betrokken wordt.
x De verkenning van nieuwe tippelzones$OLDVLVDOEHJRQQHQPHWKHWYHUNHQQHQYDQVDXQD¶V
(indien de context en de inrichting er zich toe lenen, er een akkoord met de eigenaar
PRJHOLMNLV (HQDDQWDOVHNVFLQHPD¶VHQIXLYHQLQKHWKRPR-uitgangsleven zullen eveneens
tijdens het straathoekwerk bezocht worden. Dit kan eventueel in samenwerking met andere
organisaties gebeuren. Zo is Ex Aequo gespecialiseerd in preventie en harm reduction
m.b.t. soa/hiv in het homo-uitgangsleven.

Alias ± Jaarrapport 2012

16

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
Nieuw project: internetpermanentie
Net omdat een groot deel van het doelpubliek van Alias momenteel niet door het straathoekwerk
bereikt wordt, is de opstart van een internetpermanentie voor mannelijke prostitués één van de
prioriteiten voor de toekomst.
De doelstellingen van deze internetpermanentie voor mannelijke prostitués liggen in het leggen
van contact en het aanbieden van preventie, harm reduction en doorverwijzing naar de bestaande
hulp- en zorgverlening.
De uitbouw van deze internetpermanentie gebeurt op drie vlakken:
x de verzorging van een internetpermanentie via de website www.info4escorts.be, (2 uur /
week);
x het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens m.b.t. de verschillende
profielen die op het internet ontmoet worden (1 uur / week);
x de ontwikkeling van een deel van de website van Alias, specifiek gericht naar mannelijke
prostitués.
Net zoals tijdens het straathoekwerk zal er in duo gewerkt worden om beter te kunnen uitwisselen
met het publiek, makkelijker te kunnen adviseren en door te verwijzen. Een eerste werker zal
instaan voor de internetpermanentie als dusdanig (proactief contact maken met die profielen die
]LFKGXLGHOLMNNHQEDDUPDNHQDOV³HVFRUWV´ WHUZLMOHHQWZHHGHZHUNHUstand-by is voor moeilijke of
ingewikkelde situaties.
Door middel van deze internetpermanentie wil Alias zowel kwalitatieve (profiel van mannelijke
prostitués, gespreksonderwerpen, noden m.b.t. hulp- en zorgverlening) en kwantitatieve (aantal
tijdens de permanentie gecontacteerde prostitués, duur van de chat) gegevens verzamelen
betreffende dit weinig bekende publiek. Aan de hand van deze gegevens willen we onze hulp- en
zorgverlening beter afstemmen op de noden van de mannen die zich prostitueren op het internet.
Om nog beter te informeren op maat van mannelijke prostitués, voorziet Alias de ontwikkeling van
een nieuw luik op de bestaande website (www.alias-bru.be), specifiek voor het doelpubliek, met
regelmatig geactualiseerde informatie over het hulp- en zorgverleningsaanbod, harm reduction en
preventie m.b.t. VRD¶VHQKLY
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Krijtlijn 2 ± Onthaal, laagdrempelige begeleiding en groepswerk
2.1 Kader en doelstellingen
Begeleiding, een integraal onderdeel van straathoekwerk, begint met en doorheen de relatie
tussen het publiek en de straathoekwerkers. De regelmatige contacten tijdens het straathoekwerk
leiden tot het expliciet verwoorden van vragen naar individuele begeleiding. De ploeg van Alias
beantwoordt deze vraag pas na een grondige analyse van de situatie. De begeleiding is
laagdrempelig, d.w.z. zonder enige voorwaarde en rekening houdend met mogelijke mislukkingen
en herval in wat iemand onderneemt. Het is niet ongewoon dat een afspraak uitgesteld wordt.
Daarvoor zijn heel wat redenen, zoals de tijd die verloopt tussen het verwoorden van de hulpvraag
en de verwezenlijking van het antwoord daarop, weinig besef van welke dag, datum of uur het
HLJHQOLMNLVJURWHYHUVFKLOOHQLQGHGDJLQGHOLQJYDQKHWYRRUQDPHOLMN¶s nachts werkende publiek en
de verschillende medische en psychosociale diensten die enkel overdag open zijn.

2.2 Activiteiten
Het onthaal en de laagdrempelige begeleiding bestaan uit de volgende vijf activiteiten:
Individuele begeleiding
Begeleidingen worden gestart met het oog op het zelfstandiger maken van de doelgroep (zich toeeigenen van bestaande mogelijkheden en het eigen potentieel versterken) en in aanvulling op de
bestaande psychosociale en medische diensten (brugfunctie, netwerkvorming). Het team heeft op
individuele begeleidingsvragen geantwoord of gefungeerd als doorverwijspartner op vlak van
testing, gezondheidszorg, sociale en juridische bijstand, huisvesting, schuldbemiddeling of
ondersteuning bij een verslavingsproblematiek.
In 2012 handelden twee derde van de begeleidingsvragen over sociale kwesties en één derde
over medische zaken. Dit kan mede verklaard worden door het feit dat gezondheid voor het
publiek zelden als prioritair wordt gezien. Men bevindt zich dikwijls in een overlevingsproces, een
continue zoektocht naar de vervulling van een aantal primaire behoeften, zoals eten en slapen.

Figuur 6: individuele sociale hulpvragen (n = 85)
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Meer dan 40% van de vragen gaat over het recht op een uitkering. Het team leidt regelmatig
doelgroepsleden toe tot de sociale en juridische diensten van het OCMW, vooral van Brussel,
Sint-Joost, Molenbeek en Schaarbeek. M.b.t. het regulariseren van het verblijfsstatuut wordt
regelmatig samengewerkt met advocatenkantoren, Fedasil, de Foyer (sociale en juridische dienst,
Brussel), LAW Progress (in vreemdelingenrecht gespecialiseerd advocatenkantoor, Brussel) en
SIREAS (sociale en juridische dienst, Brussel).

Figuur 7: individuele medische hulpvragen (n = 49)

Medische  hulpvragen
Geestelijke  GZH

47%

Seropositiviteit

16%

Testing

14%

Gezondheid

8%

Harm  reduction  seksualiteit

8%

Harm  reduction  druggebruik

6%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ongeveer de helft van de hulpvragen betreft geestelijke gezondheid. Hiervoor werken we samen
met de diensten geestelijke gezondheid van een aantal medische centra zoals Sanatia, Sanssouci (La Villa), de psychiatrische eenheid van Molière of Le Foyer-/¶(TXLSH (therapeutische
gemeenschap).
Op de tweede en derde plaats gaat het over vragen betreffende testing en seropositiviteit. Sinds
de oprichting in juni 2012 van de medische permanenties met hiv/soa-screening, gebeurt de
testing in het eigen lokaal van Alias. Voor de opvolging hiervan wordt doorverwezen naar het
Elisa-centrum en het CETIM van het UMC Sint-Pieter. Voor algemene medische vragen wordt
samengewerkt met de Huisartsenwachtdienst Athena waarmee een conventie is getekend, met
de S Clinic en de aan het OCMW van Sint-Joost verbonden Polikliniek.
Alias werkt samen met een aantal wijkgezondheidscentra zoals « O¶(QWU¶$LGHGHV0DUROOHV » (in het
bijzonder met Dr. Mokrane, in het kader van een algemene medische opvolging), met Dokters van
de Wereld in het kader van hun consultatie voor patiënten zonder medische dekking, het Hepatitis
C-netwerk en de ondersteuningscel van SMES-B.
In het kader van de hulpvragen over druggebruik werkt Alias samen met la MASS, het medisch
centrum Enaden, met Transit en Modus Vivendi (Modus Fiesta).
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De onthaalpermanentie
De onthaalpermanentie voor mannelijke prostitués ging van start in juni 2011 en gaat door in de
lokalen van Alias. Ze wil zo laagdrempelig mogelijk zijn en zodoende complementair zijn met het
straathoekwerk.
Elke woensdag, tussen 14 en 17u, wordt ze verzorgd door twee maatschappelijk werkers. Gasten
kunnen er op verhaal komen, er al dan niet een vraag stellen, ideeën opperen. Er wordt naar hen
geluisterd. Het wil een plaats zijn van individuele of collectieve reflectie, waar informatie
voorhanden is en waar groepsactiviteiten plaats hebben. In 2012 werden 40 inloopmomenten
georganiseerd. In totaal werden ze 140 keer bezocht.
Tijdens de onthaalpermanentie staan de werkers van Alias open voor elk onderwerp dat
aangesneden wordt en proberen ze er zo gepast mogelijk op in te spelen. Stelselmatig is er een
groepsdynamiek ontstaan, waarbij onderlinge discussies tussen bezoekers plaatsgrijpen,
wederzijdse solidariteit ontstaat alsook het samen nadenken over oplossingen. De meest
aangesneden tKHPD¶V ]LMQ IDPLOLDOH NZHVWLHV KXLVYHVWLQJ HQ VHNVXHOH JH]RQGKHLG WHVWLQJ RS
KLYVRD¶V 
Dit zijn telkens uitgelezen momenten voor de werkers van Alias om stil te staan bij het aanbod van
de medische permanentie, net zoals er verduidelijking kan gegeven worden over hiv of andere
VRD¶VLQGLHQGHNDQV]LFKYRRUGRHW
Groepswerk
Sinds de oprichting van de onthaalpermanentie in 2011 was één van de doelstellingen het
scheppen van een werkomgeving geschikt om met groepen te werken. Dit gebeurt geleidelijk aan:
elke permanentie bezoeken ongeveer 2 à 3 personen de organisatie, wat toelaat om de
continuïteit met het straathoekwerk te versterken. In 2012 werden er twee maaltijden
georganiseerd: een spaghetti-avond in oktober waaraan 13 personen deelnamen, en een SintNiklaasavond met 16 deelnemers. Het is dankzij dit soort groepsactiviteiten dat er een
groepssfeer en -dynamiek ontstaat en dat de doelgroep zich de lokalen eigen maakt.
Eens het groeps- HQ µWKXLV¶-gevoel voldoende sterk is, willen we RYHU GLYHUVH WKHPD¶V
³gezondheidsateliers´RSVWDUWHQ zoals ons actieprogramma dit voor dit werkjaar voorziet.
De medische permanentie4
,Q KHW NDGHU YDQ HHQ RQGHU]RHNVSURMHFW RYHU GH VHURSUHYDOHQWLH YDQ KLYVRD¶V ELM PDQQHQ- en
vrouwenprostitués, gefinancierd door het RIZIV, heeft Alias in de eigen lokalen een medische
permanentie ingericht. Sinds juni 2012 verzorgen een huisarts en twee straathoekwerkers, om de
twee weken en op dinsdagavond (19-21u), een medische permanentie met hiv/soa-screening en
hepatitis-B vaccinatie. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het
Elisa-Centrum van het UMC Sint-Pieter.
Doelstellingen van de medische permanentie.
De consultatie is vooral gericht op preventie en omvat screening op hiv, syfilis, gonorroe,
chlamydia en hepatitis B, en een hepatitis B-vaccinatieprogramma. De snelle behandeling van
gonorroe en chlamydia kan binnen het kader van de permanentie van Alias gebeuren. In het geval
YDQHHQSRVLWLHYHWHVWRSDQGHUHVRD¶VZRUGWHUVWHHGVHHQOLQNJHPDDNWPHWGHEHVWDDQGH

4

Zoals al vermeld wordt deze activiteit geco-financierd door de COCOF en het RIZIV.
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zorgverlening: de dokter verwijst de patiënt door, de straathoekwerker kan hem eventueel
toeleiden. De medische permanentie van Alias is volledig gratis.
De consultatie heeft als doel:
x het creëren van optimale omstandigheden die het publiek aanzetten tot screening van hiv
en andere soa's, alsook tot hepatitis B vaccinatie;
x een snellere curatieve interventie mogelijk maken in geval van infectie;
x sensibiliseren, informeren en bevorderen van primaire en secondaire preventie van soa's
en hiv;
x epidemiologische gegevens verzamelen over de doelgroep en een stand van zaken
opmaken van diens gezondheid en risico's op soa's en hiv;
x een betere gezondheidsvoorlichting en -opvoeding bewerkstelligen, in nauwe
samenwerking met het psychosociaal werk van de basisploeg.
Kader van de medische permanentie
Van november 2011 tot juni 2012 werd met de hulp van een aantal strategisch gekozen hulp- en
zorgverleners het volgend werkkader vastgelegd:
x
x

x

Anonimiteit en kosteloosheid, om de drempel zo laag mogelijk te houden;
Exclusief aanbod voor mannelijke prostitués of personen die zich in een gelijkaardige
kwetsbare situatie bevinden, om een veilig kader te creëren waarin hun specifieke noden aan
bod kunnen komen. De consultatie is niet toegankelijk voor personen die niet aan deze criteria
beantwoorden.
Gericht op preventie en testing YDQ KLY HQ DQGHUH VRD¶V GH SULPDLUH GRHOVWHOOLQJ EOLMIW GH
brugfunctie naar het bestaande zorgaanbod. Er is dus geen plaats voor algemene
geneeskunde en de artsen nemen de rol van huisarts niet op.

De medische permanentie maakt integraal deel uit van ons globale hulpverleningsaanbod voor
mannelijke prostitués. Sinds de opstart van de medische permanentie in juni 2012 informeren we
proactief ons SXEOLHN RYHU GH VFUHHQLQJ RS KLYVRD¶V WLMGHQV GH DYRQGHQ VWUDDWKRHNZHUN Ge
onthaalpermanentie of het individuele begeleidingswerk. De mogelijkheid om met mannelijke
SURVWLWXpV LQ FRQWDFW WH WUHGHQ YLD GH WRHJDQJVSRRUW YDQ GH ³VHNVXHOH JH]RQGKHLG´ HQ RP KXQ
dan ook een concreet screeningsaanbod te kunnen doen betekent een grote meerwaarde!
Verloop van de medische permanentie
De medische permanentie vindt plaats in de lokalen van Alias. Ze wordt verzorgd door een arts en
twee werkers van Alias gevormd in counseling m.b.W KLYVRD¶V +HW VWUDDWKRHNZHUN OHJW GH OLQN
tussen het publiek en de medische consultatie. Voor elke consultatie bezoeken de werkers
gedurende 2 uur de tippelzones om de prostitués te informeren over de consultatie. De
aanwezigheid van de straathoekwerkers op het moment van de consultatie is noodzakelijk om de
toegankelijkheid ervan te bevorderen, vooral voor de nieuwkomers. Op termijn trachten we de
vertrouwensband met de medische wereld te herstellen en de toegang van het publiek tot de
(primaire en secundaire) gezondheidszorg te bevorderen.
Ter illustratie van de impact van deze consultatie op de sensibilisering en preventie m.b.t.
KLYVRD¶VWLMGHQVKHWVWUDDWKRHNZHUNWLMGHQVGHDYRQGHQVWUDDWKRHNZHUNWXVVHQMDQXDULHQMXQL
ZHUGKHWWKHPD³VHNVXHOHJH]RQGKHLG´PDDOEHVSURNHQPHWGHGRHOJURHS0DDUtijdens
de 36 avonden straathoekwerk tussen juni en december 2012 gebeurde dit maar liefst 51 keer. Dit
voorbeeld toont heel mooi de complementariteit van de verschillende activiteiten van Alias; net
zoals de contacten van het straathoekwerk kunnen leiden tot een vraag naar testing, kan de
medische permanentie evenzeer een sociale vraag inleiden. De krijtlijnen van het gehele project
dienen dan ook als één geheel beschouwd te worden.
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Bezoek van de medische permanentie
De medische permanentie van Alias ging van start in juni 2012 en werd tweewekelijks, telkens op
dinsdag van 19 tot 21u georganiseerd. Tijdens de 13 permanenties in de periode van juni tot
december, vonden er 45 medische visites plaats.
Tijdens deze visites werden er 18 screenings bij 16 verschillende personen uitgevoerd. Bij 14
post-tests werd het testresultaat meegedeeld. Er werd geantwoord op 13 vragen naar informatie
m.b.W WKHPD¶V ]RDOV YHUVODYLQJ WHVWLQJ VHURSRVLWLYLWHLW RI seksuele gezondheid, gesteld door 11
verschillende personen. Na 7 maand medische permanentie kunnen we stellen dat het
bezoekersaantal is snel gestegen, enerzijds door het proactieve kenbaar maken van het aanbod
via de andere activiteiten zoals straathoekwerk en onthaalpermanentie, en anderzijds dankzij
mond aan mondreclame binnen de doelgroep. Gemiddeld telden we een 3 à 4 bezoekers per
medische permanentie.
(YDOXDWLHYDQKHWPDWHULDDOWHUSUHYHQWLHHQEHSHUNLQJYDQGHULVLFR¶VHLJHQDDQSURVWLWXWLH
Sinds november 2011 begon Alias met een evaluatie van het beschikbare preventie- en harm
UHGXFWLRQ PDWHULDDO ELQQHQ GH ³)pGpUDWLRQ :DOORQLH %UX[HOOHV´ 1D HHQ HHUVWH IDVH van
verzamelen van materiaal werd informeel getest of dit materiaal al dan op maat was van de
doelgroep. We kwamen tot de slotsom dat dit niet meestal niet het geval was:
x
x
x

te ingewikkelde en te gedetailleerde informatie, ontoegankelijk voor ons doelpubliek;
te veel tekst zonder pictogrammen of aangepast beeldmateriaal, ontoegankelijk voor mensen
die moeite hebben met lezen en schrijven;
onaangepaste inhoud van die brochures die zich tot vrouwelijke prostituees richten.

Momenteel zetten we onze zoektocht verder buiten de ³)pGpUDWLRQ :DOORQLH %UX[HOOHV´, bv. het
Antwerpse Boysproject al eigen materiaal, aangepast aan de doelgroep.

2.3 Toekomstvisie op onthaal, laagdrempelige begeleiding en groepswerk
Het komende werkjaar wil Alias de volgende klemtonen leggen betreffende het laagdrempelige
begeleidingsaanbod:
x het behoud van de individuele begeleiding
x het bestendigen van de onthaalpermanentie
x de verdere uitbouw van het groepswerk en de groepsdynamiek, bv. via gezamenlijke
maaltijden in de eigen lokalen, een daguitstap, enz.
x bestendigen van de medische permanentie
x continue vorming van de werkers iQFRXQVHOLQJHQKLYVRD¶V
De organisatie van « gezondheidsateliers » voor het doelpubliek
Samen met een dokter die over de nodige expertise beschikt over seksuele gezondheid, willen we
preventie-activiteiten met de doelgroep organiseren, aan de hand van groepssessies rond het
thema gezondheid.
De ontwikkeling van doelgroepgericht preventiemateriaal, voor en samen met mannelijke
prostitués. Samen met het doelpubliek willen we het bestaande preventiemateriaal, toegespitst
op toegang tot gezondheidszorg analyseren, en nieuw materiaal op maat ontwikkelen.
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Krijtlijn 3 ± Informeren en sensibiliseren van hulpverleners
3.1 Kader en doelstellingen
Aan de hand van de tijdens het straathoekwerk en het begeleidingswerk geformuleerde
hulpvragen wordt stelselmatig een breed partnernetwerk uitgebouwd: gezondheid, preventie en
harm reduction, straathoekwerk, LGTB, migratie, thuisloosheid, enz.

3.2 Activiteiten
De informatie en bewustmaking van het personeel van de betrokken diensten gebeurt ook
gelijktijdig en onafhankelijk van de contacten met de doelgroep op het terrein. Sinds de oprichting
van Alias wordt er gebruik gemaakt van de communicatiemiddelen binnen de sector om de
vereniging kenbaar te maken. Sinds 2010 is Alias opgenomen in Le Bon Plan, Le Guide Social,
en sinds 2012 in Rainbow Guide. De vereniging wordt eveneens vermeld op de website van
³6WUDWpJLHVFRQFHUWpHVGXVHFWHXUGHODSUpYHQWLRQGHV,67HWGX9,+VLGDHQ)pGpUDWLRQ:DOORQLH
%UX[HOOHV´ van O¶2EVHUYDWRLUH GX VLGD et des sexualités en de websites van Boysproject,
info4escorts van het BNMP en van het Regenbooghuis.
Dit jaar werden intensievere contacten gelegd met volgende verenigingen of instellingen :
x Harm Reduction m.b.t. druggebruik: Enaden, MASS (Brussel, Molenbeek), Modus Fiesta &
Vivendi, Transit, Association Française de Réduction des Risques, AFR (Frankrijk);
x

Gezondheid : Huisartsenwachtdienst Athena, Polykliniek gelinkt aan het OCMW van SintJoost, S Clinic;

x

Geestelijke gezondheidszorg: de ziekenhuizen Sanatia en Sans-souci (La Villa), Le Foyer ±
O¶Equipe (therapeutische gemeenschap), de psychiatrische eenheid van het Molièreziekenhuis;

x

Psycho-sociale hulpverlening: Anaïs, Ulysse, '¶,FL HW G¶$LOOHXUV, la Gerbe, O¶$XWUH OLHX,
Lhiving, SMES-B, Nativitas, le Centre de prévention du suicide;

x

Mannen- en vrouwenprostitutie (inclusief travesties en transseksuelen): In België
(VSDFH 3« Namur, Ghapro (Antwerpen) en Pas Op (Gent), Internationaal Autres Regards
(Marseille), Aspasie (Genève, Suisse), Cabiria / ProstBoyz (Lyon), Hors les murs (Paris),
Basis (Hamburg), The Looks (Cologne), STRASS (Syndicats des Travailleurs et Travailleuses
du Sexe, France) en TAMPEP;

x

Thuislozen: Bij ons (Brussel), het Fonteintje (Brussel);

x

Migratie: Fedasil, de Foyer (sociale en juridische dienst), LAW Progress (in
YUHHPGHOLQJHQUHFKWJHVSHFLDOLVHHUGDGYRFDWHQNDQWRRU%UXVVHO 6LG¶$LGV0LJUDQWV VRFLDOHHQ
juridische dienst, Brussel), Dokters van de Wereld Frankrijk;

x

Jeugdhulpverlening: SOS Jeunes, Abacca, Centrum voor Jeugdhulp in Neder-OverHeembeek

Een deel van deze nieuwe contacten kwam tot stand dankzij de aanwezigheid van het team op
diverse activiteiten, georganiseerd binnen de sector. Zodoende werd de werking beter bekend bij
de andere eerstelijnswerkers5.

5

Zie bijlage voor een gedetailleerde weergave van de activiteiten waaraan het team van Alias deelnam.
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3.3 Toekomstvisie op het informeren en sensibiliseren van hulpverleners
x Bekendmaking van de dienst en haar specificiteit binnen de zorg- en hulpverlening
x Sensibiliseren van diensten voor socio-professionele integratie
Het is een prioriteit om de diensten voor socio-professionele integratie nog beter te
sensibiliseren, gelet op de nood aan vorming en de moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt en
RSOHLGLQJVSURJUDPPD¶V Yoor de doelgroep. Dit vereist een weldoordachte aanpak in
verschillende stappen: definiëring van de te bereiken diensten, planning en organisatie van
sensibiliseringsinitiatieven, enz. Deze activiteit staat vermeld in het actieprogramma van Alias
sinds 2010, maar kon gezien een gebrek aan personeelsmiddelen nog niet worden aangevat.
Dit lijkt niet haalbaar voor januari 2015.
x De organisatie van ateliers over de beeldvorming rond mannelijke prostitutie bij hulp- en
zorgverleners.
Alias wil nagaan welke actoren binnen de hulpverleningssector geïnteresseerd zijn in
deelname aan ateliers over de beeldvorming rond mannelijke prostitutie. Er zal opnieuw
worden samengewerkt met O¶2EVHUYDWRLUH GX VLGD HW GHV VH[XDOLWpV en CLPS, voor
methodologische ondersteuning. Deze activiteit bevindt zich eveneens in het actieprogramma
van Alias sinds 2010, en kon eveneens door een gebrek aan personeelsmiddelen nog niet
worden opgestart. Het team van Alias hoopt deze activiteit te realiseren binnen het kader van
het actieprogramma 2013-2016.
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Krijtlijn 4 ± Netwerkvorming en overleg
4.1 Kader en doelstellingen
Werken met dit doelpubliek vereist continue uitwisseling van kennis en ervaring met onze
partners. Alias blijft inzetten op overleg en de uitbouw van weldoordachte
samenwerkingsverbanden. Netwerken dienen er voor om tot een gemeenschappelijke analyse
van de situatie te komen, zodat er beter afgestemd op en meer op maat van de doelgroep kan
gewerkt worden.

4.2 Activiteiten
Naast de « Straathoekwerkvergaderingen », het « BNMP » en het project « Progress » die
uitvoerig in krijtlijn 1 werden belicht, nam Alias in 2012 een actieve rol op in:
Belgisch platform van Franstalige straathoekwerkers, Traces de rue
Alias is sinds december 2010 betrokken bij een maandelijks overleg tussen straathoekwerkers
binnen de Franse Gemeenschap, Traces de Rue. Op deze vergaderingen wordt er uitgewisseld
met andere organisaties, nagedacht over methodiek, ethische vragen en de deontologische code
van het straathoekwerk, gewerkt aan teksten met gemeenschappelijke standpunten (charter voor
straathoekwerkers).
Réseau Hépatite C Bruxelles
Sinds 2011 neemt Alias deel aan de vergaderingen van het Réseau Hépatite C Bruxelles,
aangezien een deel van het doelpubliek met deze ziekte besmet is. Via de werkers en leden van
dit gespecialiseerde netwerk, bekwaamde het team zich in op hepatitis C gerichte preventie en
harm reduction, mogelijke doorverwijspartners, informeren van de doelgroep (bv. over ziekteinzicht, behandelingen).
Actie-Onderzoek Test OUT
In januari 2012 nam Alias deel aan een werkgroep binnen het kader van het actie-onderzoek
³7HVW RXW´ JHRUJDQLVHHUG RS LQLWLDWLHI YDQ ([ $HTXR 6HQVRD HQ :DUQLQJ %UX[HOOHV 'H]H
werkgroep handelde over de praktische mogelijkheidsvoorwaarden om een mobiel project, gericht
op homo- en biseksuele mannen in het Brussels gewest voor snelle testing van hiv op te starten,
en dit naar analogie met gelijkaardige projecten in Frankrijk en Vlaanderen.
Mobilisatie n.a.v. het nieuwe gemeentereglement rond het prostitutiebeleid in « IJzer ».
Op initiatief van Espace P... werd Alias uitgenodigd op een vergadering, samen met een aantal
prostituées, twee advocaten en de Brusselse prostitutie-organisaties, om te debatteren over de
mogelijke consequenties voor de prostitué(e)s van dit nieuwe gemeentereglement.
Deelname aan een discussie over ³Seksualiteit, Handicap en Prostitutie´van de werkgroep
« Vie affective et sexuelle » van het CWASS.
Het team van Alias heeft deelgenomen aan een reflectiemoment over gehandicapten, seksualiteit
en het beroep op prostitutie om hiermee om te gaan. Espace P... was eveneens aanwezig. Alias
had de mogelijkheid om de werking voor te stellen en deel te nemen aan het debat.
Stratégies concertées IST/SIDA of afstemming van de methodieken van de sector van soaen aidspreventie binnen de Franse Gemeenschap.
Het afgelopen werkjaar ontbrak helaas de mogelijkheid om de tussen december 2010 en januari
 LQ GH ZHUNJURHS RQWZLNNHOGH DQDO\VH YDQ KHW IHQRPHHQ ³PDQQHQSURVWLWXWLH´ VFKULIWHOLMN
verder uit te werken. Deze werkgroep was RSJH]HW LQ KHW NDGHU YDQ GH ³DIVWHPPLQJ YDQ GH
methodieken van de sector van soa- HQ DLGVSUHYHQWLH ELQQHQ GH )UDQVH JHPHHQVFKDS´
(Stratégies Concertées), en in samenwerking met O¶2EVHUYDWRLUH GX VLGD HW GHV VH[XDOLWpV. Hoe
dan ook, in 2013 wil Alias dit project hernemen, aangezien het volledig past binnen de missie van
GHRUJDQLVDWLHHQJH]LHQGHUHOHYDQWLHYDQGH³6WUDWpJLHV&RQFHUWpeV´
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4.3 Toekomstvisie op netwerkvorming en overleg
Gedurende komend werkjaar willen we volgende samenwerkingsverbanden verder uitbouwen:
x

De heropstart van Stratégies concertées IST/SIDA of de afstemming van de methodieken van
de sector van soa- en aidspreventie binnen de Franse Gemeenschap. De schriftelijke
uitwerking van de vaststellingen die gemaakt werden in de werkgroepen, gericht op een
DQDO\VH YDQ KHW IHQRPHHQ ³PDQQHQSURVWLWXWLH´ ZRUGW ppQ YDQ GH SULRULWHLWHQ YRRU  De
publicatie van een elektronisch document met de behaalde resultaten wordt voorzien.

x

De samenwerking met het Réseau Hépatite C;

x

De samenwerking met de huisartsenwachtdienst Athena. Sinds 2012 heeft Alias een
samenwerkingsakkoord met de huisartsenwachtdienst Athena. Deze wachtpost is dag en
nacht open; zodoende kan het doelpubliek ten allen tijde worden doorverwezen. De komende
jaren wil Alias deze vruchtbare samenwerking verder uitwerken.

x

Het Belgisch platform van Franstalige straathoekwerkers Traces de rue

x

De uitwerking van samenwerkingsverbanden met straathoekwerkorganisaties gespecialiseerd
in harm reduction voor druggebruikers. Concrete samenwerkingsverbanden (bv. Dune, Modus
Fiesta) staan op stapel, in het bijzonder om een direct antwoord te kunnen bieden op
welbepaalde situaties die zich voordoen tijdens het straathoekwerk, of op welbepaalde
hulpvragen van het doelpubliek.

x

Reflectie over een eventuele politieke stellingname met betrekking tot prostitutie. Alias wil de
tijd nemen voor reflectie, zowel intern als binnen zijn netwerk, betreffende een eventuele
politieke stellingname met betrekking tot prostitutie.

x

5HIOHFWLHRYHUGHQLHXZHSDUDGLJPD¶VYDQVRDKLY-preventie
Dankzij de vooruitgang op vlak van behandeling wordt hiv vandaag eerder als een chronische
ziekte gezien. Recent onderzoek ± bevestigd door UNAIDS ± toont ook de voordelen van
medicatie als preventie-instrument aan.
Door deel te nemen aan de werkgroep « Nationaal AIDS-Plan », opgericht door Federaal
Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, en door continue uitwisseling met specifieke
organisaties zoals Ex-aequo en la Plateforme prévention SIDA, wil Alias haar huidige aanpak
van harm reduction verder verfijnen, en de huidige preventie-boodschappen nog meer
aanpassen aan de individuele sociale situatie en kwetsbaarheden van de leden van de
doelgroep.

Alias ± Jaarrapport 2012

26

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
Krijtlijn 5 ± socio-epidemiologische gegevensverzameling en observatie van het
milieu
5.1 Kader en doelstellingen
De kennis over het doelpubliek en het prostitutiemilieu blijft tot op heden beperkt. De literatuur
rond dit onderwerp is nog mager, alleszins in Franstalig België. Gegevensverzameling is voor
Alias dan ook van uiterst belang. De observatie van de betrokkenen en hun gedrag is tegelijkertijd
een activiteit en een methodiek, want op basis van de analyse van deze gegevens kunnen we de
aangepaste methodes bepalen om optimaal in te spelen op de problematiek. Dit is een
voortdurend werk dat niet alleen kwantitatieve meetinstrumenten maar ook een kwalitatieve
duiding vereist.

5.2 Activiteiten
Interne instrumenten
Alias verzamelt socio-epidemiologische gegevens over de doelgroep aan de hand van het
straathoekwerk en de psychosociale en medische begeleidingen: de karakteristieken van het
publiek, de hulpvragen, de problematieken, de doorverwijzingen of stappen die samen werden
gezet.
De instrumenten die worden gehanteerd zijn de volgende:
x HHQ³VWUDDWKRHNZHUNYHUVODJ´RSJHVWHOGQDHONHVWUDDWKRHNZHUNEHXUW
x HHQ³RQWKDDOYHUVODJ´RSJHVWHOGQDHONHRQWKDDOSHUPDQHQWLH
x HHQ³FRQVXOWDWLHYHUVODJ´RSJHVWHOGQDHONHPHGLVFKHSHUPDQHQWLH
x een lijst met de ontmoete personen.
De eerste drie verslagen worden gebruikt tijdens de activiteiten waarover ze handelen. Ze
bestaan uit kwantitatieve gegevens (opsomming van de geobserveerde of gecontacteerde
SHUVRQHQ GH JHVSUHNVWKHPD¶V KXOSYUDJHQ  HQ HHQ QDUUDWLHI YHUVODJ (weergave van de inhoud
van de gesprekken, observaties in het milieu, uitgevoerde demarches). Het vierde instrument is
zowel een namenregister als een hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens over de
doelgroep.
Sinds april 2012 houdt het team ook een dagboek bij. In tegenstelling tot bovenvermelde
instrumenten, biedt een dagboek een totaalbeeld op het geheel van de ondernomen demarches
(straathoekwerkverslagen, onthaalverslagen, in het kader van de begeleiding van het publiek
gecontacteerde organisaties, enz.), wat de verzameling en analyse van informatie aanzienlijk
vereenvoudigd. Het dagboek omvat tevens het verslag van de medische permanenties.

Social bookmarking website ± Delicious
In samenwerking met het documentatiecentrum van O¶2EVHUYDWRLUHGX sida et des sexualités, gaat
Alias verder met de uitbouw van een online bibliografie over mannelijke prostitutie, opgestart in
2011. De bibliografie kan gedeeld worden onder de vorm van bookmarks, dankzij de social
bookmarking website Delicious: www.delicious.com/alias_bxl.
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5.3 Toekomstvisie op verzameling van socio-epidemiologische gegevens en
observatie van het milieu.
Verfijning van het inzicht in de socio-epidemiologische situatie van het publiek (kwantitatief en
kwalitatief).
Vanaf juli 2012 werden een aantal teamvergaderingen gewijd aan de verfijning van de manier
waarop gegevens over het doelpubliek worden verzameld en verwerkt. Op basis van deze
reflectie willen we betere socio-epidemiologische meetinstrumenten uitwerken. Hiervoor wil Alias
verder samenwerken met het Observatoire du sida et des sexualités en het CLPS de Bruxelles.
+HWEHKRXGYDQGHRQOLQHELEOLRJUDILHRSGHVRFLDOERRNPDUNLQJZHEVLWH³'HOLFLRXV´
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MIDDELEN
Sinds april 2011 en met de steun van het Regenbooghuis en de Stad Brussel kon Alias vzw zich
inplanten in de Sint-Jacobswijk, bekend als de homowijk maar ook als terrein van mannelijke
prostitutie.
$OLDVVWDSWDOV³MRQJSURMHFW´SURDFWLHIQDDUGHYHUVFKLOOHQGHEHWURNNHQRYHUheden om hen kennis
te laten maken met de noden van de doelgroep en de acties van op het terrein. Deze actieve
houding leverde meerdere complementaire subsidies op voor het derde werkjaar (2011-2012):
x
x
x
x

De Minister van Gezondheid van de Fédération Wallonie-Bruxelles, de vroegere Franse
Gemeenschap (120.000 EUR);
Minister van Gezondheid van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (25.000 EUR);
+HW5,=,9 ¼
'H1DWLRQDOH/RWHULM ¼

Met deze subsidies kon Alias in 2012 3 werkers behouden alsook één extra werkkracht (4/5 VTE)
aanwerven voor de periode van maart tot december (met het oog op de opstart van de medische
permanentie), en voorzien in de werkingskosten van de vereniging.
Het huidige team is samengesteld uit 3 betaalde krachten: 2 sociaal werkers (4/5 VTE) en één
coördinatrice (VTE). Ter ondersteuning van dit team trekken twee vrijwilligers telkens één avond
per week de straat op in het gezelschap van één van de twee betaalde krachten. Sinds september
2012 maakt een stagiaire sociale geografie eveneens deel uit van het team. Gedurende 6
maanden vervult zij een observatie-opdracht van het straathoekwerk binnen het kader van haar
eindwerk.
De komende jaren wil Alias prioritair deze drie betaalde werkkrachten behouden, om het
bestaande aanbod te kunnen behouden en nieuwe toekomstprojecten te kunnen ontwikkelen.
Alias heeft al een akkoord voor de verlenging van de subsidie van de Fédération WallonieBruxelles voor het jaar 2012-2013. Wat betreft de subsidie van het RIZIV is de aanvraag voor een
verlenging lopende. Alias blijft verder zoeken naar nieuwe partners, om onze acties verder te
kunnen bestendigen.
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COMMUNICATIE
De website van Alias en de Facebook groep
http://www.alias-bru.be
De website beschrijft Alias in haar geheel, met haar verschillende missies, doelstellingen en
huidige en toekomstige partners, en biedt gespecialiseerde documentatie over mannelijke
prostitutie in Brussel. Het team werd opgeleid door de webmaster om zelfstandig de inhoud te
NXQQHQDDQSDVVHQ ³XVHU-IULHQGO\´ 
Alias wil een specifieke webpagina voor de doelgroep ontwikkelen (preventie in de vorm van
vraag en antwoord). Dit initiatief is één van de prioriteiten voor het komende werkjaar, in het kader
van de opstart van de internetpermanentie (zie blz. 17)
Vanaf het begin van haar bestaan in 2009 heeft Alias een sociale netwerkgroep gecreëerd op de
populaire site Facebook. De Facebook-pagina zorgt voor een grote bekendheid bij de partners en
sympathisanten van het project. Op die manier blijft Alias eveneens op de hoogte van wat er in de
sector gebeurt (socioculturele activiteiten met betrekking tot de prostitutieproblematiek).
Pers en andere media
Alias tracht haar activiteiten en de situatie waarin de doelgroep zich bevindt kenbaar te maken via
verschillende mediakanalen. Geleidelijk aan bouwt Alias contacten op met journalisten met het
vooruitzicht kwalitatieve en actuele reportages te kunnen maken.
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BIJLAGE
Krijtlijn 3 ± Activiteiten waaraan het team van Alias heeft deelgenomen
x

De viering van de 25e verjaardag van Lhiving was een uitgelezen mogelijkheid om de leden
van de vereniging beter te leren kennen en Alias informeel voor te stellen.

x

Een barbecue van vzw Bij Ons, waarop het team een aantal leden van de eigen doelgroep
kon ontmoeten, naast straatbewoners, straathoekwerkers van Transit en de verantwoordelijke
YDQKHWVDPHQZRRQSURMHFW³GH´

x

Een « Apéro Réseaux » van Modus Vivendi, voor een ontmoeting met het team van Modus,
PDDU RRN PHW GH FR|UGLQDWULFH YDQ KHW ³5pVHDX 1RPDGHV´ HQ HHQ VWUDDWKRHNZHUNVWHU YDQ
Transit.

x

Het « 3¶WLW'pMGHOD5'5 », georganiseerd door Modus VivendiKDQGHOHQGRYHU³GUXJVKDUP
reduction en terreinwerk met migranten: voorstelling door ervaren hulpverleners van
LQWHUYHQWLHV HQ UHIOHFWLHV´ 2QWPRHWLQJ PHW KXOSYHUOHQHUV XLW GH GUXJKXOSYHUOHQLQJ: Dune, La
MASS, SidAids Migrants, enz. Er werd uitgewisseld over migratie, druggebruik,
gemeenschappelijk preventiemateriaal en de werking van Alias.

x

Het « Breach Symposium ± Belgian Research on Aids and HIV consortium »: een colloquium
over hiv en aids in België, dat plaats vond op 28 en 29 september 2012. Het team kon
informatie vinden over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventie en de
behandeling van hiv en aids in België, en een aantal spilfiguren terzake ontmoeten. De
coördinatrice van Alias heeft er, samen met een collega van Sensoa, een werkgroep
voorgezeten over hiv-preventie bij homo-mannen. Bij de formulering van de conclusies van dit
consortium, heeft ze de politieke aanbevelingen van deze werkgroep teruggekoppeld naar alle
aanwezigen.

x

De conferentie « Eros Center, une autre prostitution ? » in Luik, op 25 oktober 2012.
Deelname aan een debat over de pertinentie van de inplanting van een « Eros-centrum » in
Luik en Seraing, en over de stand van zaken van beide projecten.

x

+HW DWHOLHU ³Veksuele gezondheid en hiv´ georganiseerd door het CETIM, als een hulpgroep
voor hiv-positieve personen.

x

Interventies in scholen (Namen en Brussel).
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