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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Het Prostitutie Maatschappelijk Werk is in 1989 opgericht omdat sekswerkers, onder wie 

mogelijk slachtoffers van mensenhandel, nergens naartoe konden met problemen die te 

maken hebben met het werken in de seksindustrie. Toen wij ons hulpverleningsaanbod 

opzetten was ‘Prostitutie Maatschappelijk Werk’ een voordehand liggende keuze.  

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

Ons aanbod in Schiedam bestaat uit (internet)veldwerk, zorgcoördinatie voor slachtoffers 

van mensenhandel en begeleiding bij het overstappen op ander werk. Schiedammers met 

vermoedens van mensenhandel en/of met vragen rondom sekswerk kunnen dagelijks 

terecht bij ons meldpunt voor jeugdprostitutie en mensenhandel.  

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Onze kracht zit in onze kennis van de regelgeving rondom mensenhandel, onze kennis van 

de seksindustrie en ons expertise in het werken met deze zeer diverse doelgroep. Tevens 

zijn wij in staat om zeer laagdrempelig te werken.  

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Door, daar waar nodig, doorverwijsmogelijkheden te bieden voor onze cliënten en door 

belanghebbenden naar ons aanbod door te verwijzen. Tevens maken we graag gebruik van 

de expertise van organisaties die actief zijn in Schiedam.  

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Ons hulpverleningsaanbod is vraaggericht, derhalve kunnen we goed inspelen op de 

behoeften vanuit de doelgroep. In aanvulling hierop evalueren we ons aanbod regelmatig. 

Input vanuit onze cliënten speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

 

6. Hoeveel jongeren bereiken jullie met activiteiten?  
De gemeente Schiedam stelt ons jaarlijks in staat om circa 10 cliënten te ondersteunen. 
Van de dagelijks bereikbare bureaudienst wordt door een variërend aantal Schiedamse 
professionals en burgers gebruik gemaakt.  
 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Om in contact te komen met de doelgroep doet PMW veldwerk op het internet en binnen 
de vergunde seksindustrie. Om ook de sekswerkers die buiten de legale branche werken 
een hulpaanbod te kunnen doen, sluiten de veldwerkers van PMW aan bij politiecontroles 
in Schiedam.  
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Stichting Humanitas – Prostitutie Maatschappelijk Werk 
Adres:    Pieter de Hoochweg 110, 3024 BH Rotterdam 

Contactpersoon:  Irene de Haas (manager PMW)  

E-mail:   pmw@stichtinghumanitas.nl 

Tel:    010 – 23 65 212 

Omvang organisatie: 14 medewerkers en 30 vrijwilligers 
 

 

 

 


