
Visie en missie  
 
VISIE (= TOEKOMSTBEELD, GEWENSTE SITUATIE OP LANGE TERMIJN) 

 
Violett streeft naar een maatschappij waar vrijwillige, meerderjarige 
prostitutie een plaats heeft, waar sekswerkers een optimale bescherming genieten 
en over maximaal zelfbeschikkingsrecht beschikken. 
 
Sekswerkers hebben recht op hulp en advies op maat. Sekswerkers uit heel 
Vlaanderen kunnen op Violett beroep doen voor gespecialiseerde hulp en 
advies op medisch, sociaal, psychologisch en juridisch vlak. Sekswerkers hebben 
inspraak en participatie in onze werking. 
 
Violett vormt in Vlaanderen het expertisecentrum inzake prostitutie. 

 
MISSIE (= BESTAANSGROND, WAARDEN, IDENTITEIT) 

Bestaansgrond 
Sekswerk definiëren wij als de uitwisseling van seksuele diensten in ruil voor geld of 
goederen. Seksuele diensten definiëren we breed, hierbij horen ook o.a. erotische 
massages, optredens in de porno-industrie, telefoon- en webcamseks. 
 
Sekswerkers zijn voor ons mannen, vrouwen en transgenders die seksuele diensten 
verlenen in ruil voor geld of materiële zaken. Dit kan occasioneel gebeuren of 
structureel om in hun levensonderhoud te voorzien. Niet alle sekswerkers lopen 
dezelfde risico’s, deze hangen vanzelfsprekend samen met de handelingen die de 
sekswerker stelt. 
 
De groep sekswerkers is divers, permanent in beweging en evolueert mee met de 
maatschappelijke context. Door hun activiteit in de erotische sector lopen zij 



specifieke medische, sociale, psychologische en juridische risico’s. Veel 
sekswerkers bevinden zich in een precaire situatie. Ze vormen een 
gestigmatiseerde groep in de samenleving. Omwille van de onduidelijke wettelijke 
context zijn hun rechten weinig beschermd. 
 
Hierdoor hebben sekswerkers te weinig aansluiting met de reguliere hulpverlening: 
medisch, sociaal, psychologisch en juridisch. 
 
Identiteit 
In de werking van Violett staan sekswerkers centraal. 
 
Ons aanbod steunt op medische, sociale, psychologische en juridische 
hulpverlening. Waar mogelijk en nodig nemen wij een doorverwijsfunctie op naar 
de reguliere hulpverlening. 
 
Wij werken maximaal drempelverlagend. Onze hulpverlening is daarom anoniem 
en gratis. Outreachend werken is een basiskenmerk van onze medische en sociale 
dienstverlening. 
 
We streven ernaar zo veel mogelijk sekswerkers te bereiken (gender, nationaliteit, 
werksector, legaal/illegaal verblijf,…) en hebben bijzondere aandacht voor de 
meest kwetsbare groepen. 
 
We hebben een aangepast aanbod voor ex-sekswerkers en de naasten van de 
sekswerkers. 
 
Klanten en uitbaters betrekken wij bij onze preventieve opdracht, telkens in functie 
van de gezondheid van sekswerkers. 
 
Wij treden op als expertisecentrum rond sekswerk. Wij houden permanent de 
vinger aan de pols, en nemen van daaruit een voortrekkersrol op inzake 
hulpverlening aan sekswerkers. 
 
In het maatschappelijke debat zijn we pleitbezorger voor het verbeteren van de 
rechten van sekswerkers. 
 
Al deze onderdelen van onze werking voeren wij uit in samenwerking en 
afstemming met andere prostitutieorganisaties, met het bredere werkveld, met de 
academische wereld en met het beleid. 
 
Naar het beleid toe werken we daarnaast ook beleidsondersteunend. 
 



 
Waarden 
In onze werking staan volgende waarden centraal: 
 
- De vertrouwensrelatie met de sekswerkers staat op de voorgrond, ze vormt de 
basis voor de hulpverlening. Onze hulpverleners tonen oprechte interesse en 
respecteren de ander zoals die is. 

- We werken multidisciplinair (medisch-sociaal-psychologisch-juridisch). Doordat 
we meerdere disciplines in huis aanbieden of snel kunnen doorverwijzen, 
vermijden we dat cliënten meerdere intakegesprekken moeten doen of van 
het kastje naar de muur gestuurd worden. 

- We kiezen voor een cultuursensitieve aanpak. Onze zorgverleners zijn zich 
bewust van de eigen overtuigingen, waarden en normen en realiseren zich dat 
deze niet voor iedereen gelden. We tonen openheid voor de eigenheid van 
de ander en laten ruimte voor verschil. 

- Sekswerkers participeren op meerdere niveaus aan de werking. Dit gebeurt via 
het werken met ervaringsdeskundigen, via structurele samenwerking met 
sekswerkersverenigingen en via informele en formele bevragingen van onze 
(sub)doelgroepen. 

- Zelfbeschikkingsrecht is in de prostitutie een belangrijk uitgangspunt. 
Sekswerkers moeten zelf kunnen bepalen welke handelingen ze uitvoeren en 
welke klanten ze ontvangen. Ook over de eigen werktijden, gebruik van 
roesmiddelen, medisch toezicht en andere werkrelevante zaken is de stem van 
sekswerkers doorslaggevend. 

- Violett biedt zorg aan de eigen medewerkers, via een vormings- en 
ondersteuningsbeleid dat voorziet in coaching, teamoverleg en intervisie op 
maat van de functies en persoonlijke noden. 


