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BOYSPROJECT 

• 2013: 317 sekswerkers (waarvan 132 nieuwe 
sekswerkers) 
– ¼ transgender 
– 60% is jonger dan 30 jaar 
– Afkomst: België, Ecuador, Roemenië, Afghanistan, 

Marokko, Ex-Joegoslavische regio.  

• Contact via:  
– Straathoekwerk 
– Online werking 
– Drop in 
– Op afspraak 
– Taalcursus voor transgender sekswerkers 



GESCHIEDENIS  
MANNEN- EN TRANSPROSTITUTIE IN ANTWERPEN 

• Boysproject in het park 

• Afname prostitutie in het park 
– Opkomst (mobiel) internet 

– Repressie  

– Nieuwe groepen  

• 2015: Diverse mannenprostitutie met 
verschillende branches 
– o.a. internetprostitutie 

• Internetprostitutie is een divers fenomeen 

 

 



INTERNETREVOLUTIE IN DE PROSTITUTIE 



GESCHIEDENIS  
ONLINE AANBOD BOYSPROJECT 

• Boysproject moet online 

• 1e fase: 
– Proactief aanwezig op bestaande prostitutiesites 

en op MSN. 

– Nood aan website met informatie ter 
ondersteuning van de chatgesprekken. 
• Veilig vrijen 

• Veiligheid 

• Rechten 

• Etc. 

 

 

 



GESCHIEDENIS 
ONLINE AANBOD BOYSPROJECT 

• 2e fase: 
– De mosterd in Duitsland:  

• www.info4escorts.de -> www.info4escorts.be 

– Website met o.a. informatieverschaffing en forum, 
chat- en “contact”-module. 

– Opstart samenwerkingsplatform met andere 
organisaties: 
• Espace P… 

• Alias 

• Icar 

 

http://www.info4escorts.de/
http://www.info4escorts.be/


GESCHIEDENIS  
ONLINE AANBOD BOYSPROJECT 

• 3e Fase: 

– Uitwerking www.info4escorts.be 

– In zee met: 

•  De Verbeelding (Stef Planteféve) 

•  Web2Do (Peter Orije) 

– Teksten schrijven en informatie bundelen 

– Vertalingen: Spaans, Engels, Duits,... 

– Besturingsprogramma: “CMS Made Simple” 

• Nu beheerd door Boysproject 

 

 

 

 

http://www.info4escorts.be/


RESULTAAT 



HET VOLLEDIGE ONLINE AANBOD 

• Info4Escorts: 
– Groepschat 
– 1-to-1-Chat 
– Newsfeed 
– Contact-module 
– Algemene informatieverschaffing m.b.t. soa en prostitutie 

 

• Niet enkel info4escorts: 
– Infoflash 
– Outreachend chatten op chatboxen 
– Outreachend chatten op profielsites 
– “SMS” 
– Experimenteren met straathoekwerk en smartphone. 
– Boysproject.be 
– ... 
 
 

 



INDELING AANBOD VOLGENS METHODE 

1 Informatieverschaffing 

2 Inbound contact 

3 Outreach contact  
[virtueel straathoekwerk] 

 

 



INFORMATIEVERSCHAFFING 



 
INFORMATIEVERSCHAFFING 

WWW.INFO4ESCORTS.BE 
• Bezoekersaantallen 

– Totaal  
• 32800 keer bezocht 
• 27200 unieke bezoekers 

– In 2014:  
• 12547 bezoeken 
• door 7818 bezoekers 

• Internationaal publiek: 
– België en buurlanden 
– Marokko 
– Brazilië 
– ... 

• Pagina’s over werktips m.b.t. veiligheid zijn populair. 
• Genderneutraal 
• Wie-is-wie: met foto van elke hulpverlener 

– Belangrijk voor outreachend chatten: zie verder. 



INFORMATIEVERSCHAFFING 
BOYSPROJECT.BE  

• Bezoekersaantallen 
• In 2014: 5431 bezocht. 

• Informatieverschaffing voor netwerk en 
sekswerkers. 

• “Boys”-drempel voor transgender sekswerkers 

• Wie-is-wie  

 



INFORMATIEVERSCHAFFING 

PASSIEF ONLINE ALS BOYSPROJECT OP CHATBOX 

• Een halve dag per week 

 

DOELEN: 

• Bekendheid 

• Toeleiding naar informatie informatie 

• Toeleiding naar telefonisch contact 

 



INBOUND CONTACT 



INBOUND CONTACT 

Info4Escorts: 

• Contactmodule 

• Chatbox met chatpermanentie  i.s.m. Espace 
P... en Alias 

– Groepschat 

– 1-to-1-Chat 

 

 



INBOUND CONTACT 

Andere inbound: 

• SMS: Elke hulpverlener is bereikbaar via sms 

• E-mailadressen: 
naam.boysproject@info4escorts.be 

• Facebook: op niveau van de organisatie 

• Profielensites: elke hulpverlener heeft een 
profiel met foto, informatie én mailbox 

mailto:naam.boysproject@info4escorts.be
mailto:naam.boysproject@info4escorts.be


INBOUND: ROOSTER 
CHATPERMANENTIES 



INBOUND: 1-TO-1-CHAT OP 
INFO4ESCORTS 



INBOUND: CONTACTFORMULIER 



INBOUND: CONTACT MET EEN 
MEDEWERKER 



INBOUND: PROFIELEN 



INBOUND: PROFIELEN 



OUTREACHEND CHATTEN 
[VIRTUEEL STRAATHOEKWERK] 



OUTREACHEND CHATTEN 

WAT: 
• Online als: ! ! !Info4Escorts! ! !  
• Gemiddeld 2 x 2u per week 
• Actief op zoek naar doelgroep 
• Presentie in hun milieu 

– Chatboxen 
– Profielensites 
– … 

• Proactief en receptief chatten 
• Persoonlijk – vertrouwen opbouwen met hulpverlener. 

– Link naar profiel op profielensite 
– Link naar eigen website in nickname 

• Experimenteren met straathoekwerk en radarapplicaties. 
 
 
 

 



VIRTUEEL STRAATHOEKWRK 

• Informele koetjes- en kalfjes als (mogelijke) 
opstap voor een 1e bezoek aan Boysproject 

• Zichtbaar en aanspreekbaar in “hun” milieu 

• Kennis over het milieu 

• Meer anoniem - makkelijker SOA en HIV-
counseling 

• Lage drempel om te ventileren over 
problemen: 
– Moeilijk voor hulpverleners bij suïcidale ideatie 

 

 



OUTREACHEND CHATTEN 
KNELPUNTEN 

• Lage drempel = zwaardere problemen aan de 
oppervlakte 
– Suïcide 

• Beheer andere websites en privacy/beroepsgeheim 

• Agressie en mopjes t.a.v. hulpverleners 

• Drukte niet in de hand op chatboxen 

• Andere hulpvragen: luisteren en doorverwijzen 
– Klanten mbt wet, soa en hiv,… 

– LGBT-hulpverlening 

• … 

VEEL KNELPUNTEN = WEINIG OPLOSSINGEN 

 



VIRTUEEL STRAATHOEKWERK 
CIJFERS 2013 

• Chat als opstap voor een 1e Boysprojectbezoek: 
– 16% [47] van alle bezoekers 

– 19% [32] van de nieuwe bezoekers 

• Overzicht:  
– 43 online-sessies 

– 376 chatgesprekken:  
 chatgesprekken als anonieme en laagdrempelige 

hulpverlening op zichzelf. 

– 167 geen reactie 

– Gemiddeld aantal reacties per online sessie: 4,49 

 

 

 



VIRTUEEL STRAATHOEKWERK 
REGISTRATIE  

• Beperkte registratie chatgesprekken 

– Bijhouden van niet-geïnteresseerden 

– Verantwoording online werking 

– Overzicht en korte inhoud lopende contacten 

• Belangrijk: hulpverleners wisselen permanenties af. 

• Moeilijk: wisselende nicknames – anonieme chats. 

 

 

 

 

 

 

 



ONLINE CONTACTEN 
TIPS 

• Persoonlijk maken: profiel met eigen stijl, foto van 
jezelf binnen de organisatie,...  

• Duidelijkheid scheppen m.b.t. hulpverlenersrol 
• Eigen chatplatform én virtueel SHW: beroepsgeheim 
• Een website met informatie over de organisatie ter 

ondersteuning 
– Verificatie van betrouwbaarheid 
– Informatieverschaffing en ondersteuning 

• Diversiteit aan chatstijlen en focus bij hulpverleners 
werkt: 
– ‘Seksuele gezondheidsfocus’ vs ‘Straathoekwerkchatfocus’ 
– Proactief vs Receptief 

 
 
 

 



VRAGEN? 



Bedankt! 

Nog meer vragen? 

wouter.boysproject@info4escorts.be 

lennie.boysproject@info4escorts.be  

mailto:wouter.boysproject@info4escorts.be
mailto:wouter.boysproject@info4escorts.be
mailto:Lennie.boysproject@info4escorts.be
mailto:Lennie.boysproject@info4escorts.be

