Datum: 20 maart 2020
Beste sekswerkers, erotische dienstverleners
en andere personen die betaalde seksuele diensten
verlenen én woonachtig zijn in gemeenten van de
regio Gelderland-Zuid.
Ik ben Renate (ervaringsdeskundige sekswerk) bij GGD Gelderland-Zuid. Via deze brief wil ik
jullie informeren over de mogelijkheden om in deze moeilijke tijden financieel het hoofd
boven water te houden.
Bijstandsuitkering voor zelfstandigen
De regering heeft op 17 maart 2020 aangekondigd dat Zelfstandigen Zonder Personeel
(zzp'ers) voor drie maanden bij hun gemeente een uitkering kunnen aanvragen, zodat zij in
ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Dit is een gift. Er wordt
niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde
vermogens- of partnertoets. Hoewel er een versnelde procedure voor wordt opgezet,
waarschuwt het kabinet dat deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet worden. Als
zzp'er moet je dus nog even geduld hebben voordat je deze bijstandsregeling kunt
aanvragen. Houd daarom de website van de gemeente waar jij woont, goed in de
gaten om te kijken hoe de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) geregeld
wordt. En er het formulier aanvraag Bbz al opstaat om in te vullen.
Aanvraag financiële steun
Vul de BBZ aanvraag in op je gemeentelijke website en voeg indien je dat zelf wil een van
de aanvullende brieven van Humanitas toe specifiek voor jouw situatie. Humanitas heeft
twee (voorbeeld)brieven gemaakt die ingaan op de situaties van sekswerkers. Er is een brief
voor de Opting-in sekswerkers en de andere brief is voor de zelfstandigen. Een van de
brieven kun je meesturen met je aanvraag voor financiële steun. Natuurlijk is het ook
mogelijk om zelf een brief te schrijven en mee te sturen. Je kunt de brief dan toeschrijven
naar jouw persoonlijke situatie. Voor brieven en aanvullend advies klik door naar:
https://sekswerkexpertise.nl/corona-info/
Informatie per gemeente
Hieronder vind je per gemeente de informatie en financiële steun voor zzp’ers:
Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Ede, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mo
ok en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Westervoort (klik op
‘ondernemers’), Wageningen, Wijchen en Zevenaar. De gemeente Rozendaal geeft geen
informatie over het Bbz op haar website.
Overige informatie
Op de website van GGD Gelderland-Zuid vind je de aangepaste dienstverlening seksuele
gezondheid, onder andere voor soa-testen: https://ggdgelderlandzuid.nl/aangepastedienstverlening. Algemene GGD-informatie voor sekswerkers is altijd te vinden op
www.alsseksjewerkis.nl. Heb je nog aanvullende ondersteuning of hulp nodig, neem dan
gerust contact met mij op. Dan kijk ik hoe ik je verder kan helpen. Houd er rekening mee
dat ik momenteel ook vanuit huis werk, maar bellen of skypen zijn goede hulpmiddelen.
Met vriendelijke groeten,
Renate, ervaringsdeskundige sekswerk (team Bijzondere Zorg)
GGD Gelderland-Zuid
06 - 83255485 | sekswerkers@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: woensdag en donderdag.
Ook bereikbaar via Whatsapp, Signal en Skype.

