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INLEIDING EN DANKWOORD
Dit Nederlandstalig synthetisch jaarverslag bevat de belangrijkste cijfers en meest significante evoluties uit 2017.
Het team van Alias wil alle personen, verenigingen en instellingen bedanken voor hun uiterst waardevolle
ondersteuning en hulp, alsook onze subsidiënten :
•
•
•

Minister en Collegelid, bevoegd voor Gezondheid, Cécile Jodogne, voor het College van de Franse
Gemeenschapscommissie (145.000 €),
Ministers en Collegeleden Céline Frémault en Pascal Smet, bevoegd voor Bijstand aan personen, voor de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (45.000 €),
Het RIZIV (82.750 €).

Ook onze donatoren van SWIM FOR LIFE (5.000 €) wensen we hierbij specifiek te bedanken.

HET DOELPUBLIEK VAN ALIAS IN 2017
In 2017 ontmoette het team van Alias 242 verschillende personen. De cijfers van het internet worden apart
behandeld (cf infra.)
Hiervan zijn 83% mannen en 16% transgenders. Heel uitzonderlijk (1%) ontmoette het team ook vrouwen omdat ze
deel uitmaken van de onmiddellijke sociale omgeving. Meer dan de helft (130) van de in 2017 door Alias
opgevolgde personen waren nieuwe contacten. Hieruit blijkt hoe snel deze doelgroep evolueert, en hoe kort het team
op de bal speelt. Deze evolutie heeft een zekere impact op de statistieken van 2017 : algemeen kan men stellen dat,
hoe langer iemand gekend is, hoe meer er geweten is over iemands socio-administratieve situatie.
Wat betreft herkomst, kwam het merendeel uit Oost-Europa (20%), Noord-Afrika (16%), Latijns Amerika (12%),
België (7%) en de rest van West-Europa (8%). Voor 30% van de personen werd de herkomst (nog) niet bevraagd.
Heel wat Oost-Europeanen zijn Bulgaren en Roemenen die in eigen land gediscrimineerd worden omwille van hun
armoede of omdat ze deel uitmaken van een minderheid (bv. Turkse Bulgaren en Roma), en die in België slechts
moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Prostitutie wordt op dat moment een alternatief om economisch te
overleven. Heel wat Noord-Afrikanen ontvluchtten een homofoob klimaat – prostitutie in België wordt dan beleefd
als een manier om een homoseksuele ervaring te beleven in een tolerantere context.
Van iets meer dan één derde van het publiek (35%) kennen de werkers de leeftijd niet. Dit is vooral het geval voor de
nieuwe contacten die via het straathoekwerk worden opgestart. De grootste leeftijdscategorie is die van de 16-20
jarigen die 17% van de doelgroep uitmaken. Deze groep wordt hoofdzakelijk via het straathoekwerk bereikt. Met
deze jongeren zijn seksualiteit en prostitutie moeilijk bespreekbaar en weinigen vinden hun weg tot ons lokaal.
Hoewel de leeftijdscategorieën 26-30 (9%) en 21-25 (6%) minder omvangrijk lijken voor het geheel van de mensen
die we bereiken, is het interessant om vast te stellen dat wanneer we enkel naar de gegevens kijken die via de
internetpermanenties verzameld worden, de proporties significant verschillen : 26-30 (37%) en 21-25 (26%).
Een kwart van het doelpubliek had geen enkel vast inkomen. Voor zowat de helft van het publiek beschikken we
over geen informatie m.b.t. hun officiële inkomensbron.
41% had een (al dan niet precair) verblijfsrecht terwijl 12% er geen had. We dienen hierbij op te merken dat hoewel
EU onderdanen het recht op vrij verkeer hebben, dit niet noodzakelijk gepaard gaat met toegang tot sociale rechten
en gezondheidszorg. Voor 47% van de ontmoette personen was het verblijfsstatuut nog niet bevraagd.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Straathoekwerk
56 van de 130 nieuwe ontmoetingen in 2017 vonden plaats op straat, gedurende 81 avonden straathoekwerk in het
Brusselse homoprostitutiemilieu. Daarbij deden we 522 geregistreerde observaties en knoopten we 430 contacten
aan. Een contact betekent een echte uitwisseling tussen iemand van het doelpubliek en een straathoekwerker van
Alias.
Internetpermanentie
14 van de 130 nieuwe ontmoetingen in 2017 vonden hun oorsprong in een internetcontact. Dit is een nieuwe trend :
contacten van het internet vinden makkelijker hun weg naar het ruimere hulpverleningsaanbod van Alias. De
aanwerving eind 2015 van een sociale werker met uiterst waardevolle expertise op dit terrein versterkte onze kennis
over prostitutie op internet aanzienlijk en vergemakkelijkte ons contact met het doelpubliek. De in 2016 uitgewerkte
guideline hebben we dit jaar geupdate zodat het een bruikbaar instrument geworden is voor al onze medewerkers.
Onze aanwezigheid op het net blijft gestaag toenemen. In 2017 organiseerden we 93 permanenties (74 in 2016, 42 in
2015). Dit leidde tot 986 pro-contacten (waarbij Alias een boodschap naar een escort verzendt die onbeantwoord
blijft), 3495 observaties van personen die zichzelf identificeerden als escort en maar liefst 552 internetcontacten.
Laagdrempelige psycho-medico-sociale begeleiding
23 nieuwe ontmoetingen vonden plaats in de lokalen van Alias. Tijdens 126 afspraken op het bureau, 142 spontane
bezoeken en 55 externe begeleidingsmomenten (buiten het bureau) hielden we in totaal 323 individuele gesprekken.
Gezien de complexiteit van sommige dossiers – prostitutie, toegang tot het grondgebied, tot basisrechten of tot
medische zorgen – is dit individuele begeleidingswerk ook de basis voor onze netwerking met tientallen andere
diensten en organisaties.
Onthaalpermanentie
7 nieuwe personen werden ontmoet tijdens de onthaalpermanentie. In 2017 organiseerde het team 65
onthaalpermanenties, op woensdagen van 14u tot 17u. We kregen 264 bezoeken van 55 verschillende personen.
Groepswerk
In 2017 organiseerden we 5 ontspannings- en ontdekkingsactiviteiten. We projecteerden twee keer documentaires
tijdens de onthaalpermanentie, organiseerden een focus group m.b.t. de groepsactiviteiten, namen deel aan de
Belgian Pride met enkele mensen van de doelgroep, organiseerden een focus group m.b.t. de nieuwe reglementering
gericht tegen prostitutie in de Alhambra wijk.
Bovendien hebben 2 mensen van de doelgroep de vergadering bijgewoond met de burgemeester van Brussel-Stad,
Philippe Close.
Gedecentraliseerde medische permanentie
27 van de 130 nieuwe personen vonden de weg naar Alias via de medische permanentie. Deze permanentie wordt
steeds drukker bezocht door de doelgroep (gemiddelde van 6,75 personen per permanentie). In 2017 vonden 51
permanenties plaats (44 in 2016 en 35 in 2015). 100 verschillende personen kwamen naar de permanentie waarvan
73 de dokter zagen. Gedurende deze permanenties vonden 344 bezoeken plaats (244 in 2016), waarvan 239
medische consultaties :
• 122 (98 in 2016) pré-counseling sessies die geleid hebben tot 117 (89 in 2016 en 39 in 2015) tests. Van de
73 verschillende personen die de dokter zagen, werden 64 personen minstens één keer getest. 27 daarvan
waren nieuwe personen die zich voor de eerste keer lieten testen bij Alias,
• tijdens 88 (72 in 2016 en 38 in 2015) consultaties werden resultaten meegedeeld en besproken,
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•

31 andere medische consultaties waarbij mensen doorverwezen worden en wanneer nodig formulieren
ingevuld worden voor een aanvraag voor DMH.

Informeren en sensibiliseren van hulp- en zorgverleners
Gedurende 2017 heeft Alias samengewerkt met tal van structuren en diensten uit allerlei sectoren, gaande van harm
reduction (drugs), LGBTQI, gezondheid (eerstelijnszorg, specialisten, geestelijke gezondheid), mannelijke en
vrouwelijke prostitutie, dakloosheid, migratie, jeugdzorg, juridische diensten, arbeidsintegratie, enz.
Volgende teams werden geïnformeerd en gesensibiliseerd : Dokters van de Wereld, Plateforme Prévention Sida/
Sid’aids Migrants, Centrum voor gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen, Utsopi (Collectief van
sexwerkers in België), Foyer/ Vormingscentrum Molenbeek, Sida’Sos, Centrale Dogma, Balkan LGBTQ+, Zelfhulp
groep Chemsex, Rainbow House Brussels, Ex æquo, Diogenes, CETIM, European Network Male Prostitution.
Netwerkvorming en overleg
Afgelopen jaar was Alias actief betrokken bij de volgende netwerken :
Réseau Nomade
Studiedag over prostitutie (Espace P)
Gedecentraliseerde screeningscentra (met Pas Op, Ghapro, Espace P...),
Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté
Uitwisselingsforum « Je te salue ma rue »
Ontmoeting met de burgemeester van Brussel-Stad, Philippe Close.
Het Regenbooghuis.

4

Socio-epidemiologische gegevensverzameling en observatie van het milieu
De kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten voor gegevensverzameling die we gebruiken zijn : de dagelijkse
agenda, het straathoekwerkrapport, het rapport van de onthaalpermanentie, het rapport van de medische permanentie,
het rapport van de internetpermanentie en onze contactenlijst (een anoniem register met socio-demografische
gegevens van iedereen die beroep op onze diensten doet).
Transversaal overleg : het bestuursmodel van Alias.
In 2017 werden de functies van de teamleden uitgebreid om beter te kunnen inspelen op de noden van de organisatie.
Ieder teamlid is nu ook projectverantwoordelijke voor één specifiek project (straathoekwerk, internetpermanentie,
groepsactiviteiten en participatie, medische permanentie) ook al blijft het volledige team mee instaan voor de
concrete uitwerking. De werkers en de raad van bestuur, ondersteund door een externe supervisor, zaten samen rond
de tafel om na te denken over het bestuursmodel van Alias. De keuze voor dit model is het gevolg van het
begeleidingsproces dat in 2016 werd opgestart en mede tot doel had na te denken over de articulatie tussen de
verschillende functies en verantwoordelijkheden binnen het team.

PERSPECTIEVEN VOOR 2018
•

Bepaalde sub-groepen beter bereiken.

•

Verbeteren van de registratie-instrumenten en een overzicht krijgen van de bestaande digitale
instumenten die betrekking hebben tot harm reduction inzake prostitutie, seksuele gezondheid en
verslaving.

•

Uitwerken van een participatie project en opstarten van thematische onthaalmomenten.

•

Diversifiëren van het opsporingsaanbod door gebruik te maken van sneltests.

•

Het transversaal bestuursmodel voor Alias verder uitwerken.

•

Samen met de Brusselse overheden nadenken over de verankering van Alias binnen het Brussels
hulp- en zorgaanbod.
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