
Eigenlijk was het niet 
direct mijn intentie om 
sekswerker te worden. 

Ik was negentien en had al 
drie jaar een relatie. Samen 
met mijn toenmalige vriend 
woonde ik bij zijn ouders op 
zolder. Met school was ik 
gestopt. Ik had op dat moment 
niet genoeg motivatie om 
verder te leren. Omdat ik wel 
geld wilde hebben, zocht ik 
iets waar ik makkelijk mee kon 
verdienen. Thuiswerk leek me 
de beste optie. Dat deed mijn 
moeder vroeger ook, toen ik 

eerst voor aan mijn toenmalige 
vriend. Als hij het er niet mee 
eens was, zou ik het niet doen. 
Maar hij reageerde best 
relaxed. ‘Prima, ga ervoor,’ zei 
hij. Jaloezie kende hij niet. Hij 
vond het geen probleem dat 
andere mannen naar mij 
zouden kijken. Ook zijn ouders 
lichtte ik in. Ik wilde graag 
eerlijk tegen ze zijn en dat 
konden ze waarderen. Ze 
vonden het goed en lieten me 
op zolder mijn gang gaan.”

Pruik
“Enthousiast ging ik aan de 
slag. Ik had geen idee waar ik 
moest beginnen, maar meldde 
me aan bij een platform voor 
webcamseks. Om mijn 
inschrijving te voltooien, 
moest ik een paar foto’s van 
mezelf en een kopie van mijn 
legitimatiebewijs meesturen. 
Nadat alles was goedgekeurd, 
kreeg ik een eigen profiel en 

nog klein was. Ze kreeg dan 
pakketten thuis gestuurd die ze 
in elkaar moest zetten. Na een 
tijdje werden ze weer 
opgehaald. Een ideaal baantje, 
dus ik ging online op zoek. 
Maar al snel kwam ik een 
ander soort thuiswerk tegen 
dat mij ook aansprak: 
webcamseks. Ik had zoiets nog 
nooit gedaan, maar het leek 
me wel wat. Het was 
spannend, verdiende goed én 
ik kon het vanuit huis doen. 
Waarom ook niet, dacht ik. 
Natuurlijk legde ik het wel 

‘‘‘‘

LISETTE
‘Ik vind het een eer dat ik  

zo veel mensen mag helpen 
bij hun seksuele reis’

Als negentienjarige begon Lisette (30) als webcamgirl, om niet veel later 
de overstap te maken naar een escortbureau. Inmiddels is ze alweer 
ruim tien jaar sekswerker en biedt ze daarnaast seksuele coaching 

aan en online masterclasses over de vulva. Openhartig vertelt ze over 
haar werk en de voldoening die ze daar nog steeds uit haalt. 'Door de 
coronacrisis lag de seksindustrie een tijdje stil. Nu ben ik weer lekker 

aan de slag en ik vind het heerlijk.'
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kon ik beginnen. Zo makkelijk 
was het. Tenminste, tot ik ook 
echt aan het werk moest…
De eerste keer achter de 
webcam vond ik heel erg 
spannend. De vrouwen die ik 
op andere webcamsites had 
gezien, zagen er heel anders 
uit dan ik. Die waren, in 
tegenstelling tot mij, allemaal 
slank en hadden lang haar. Om 
de striae op mijn benen te 
verbergen, smeerde ik me 
helemaal in met foundation. 
Ook droeg ik een pruik om een 
beetje anoniem te blijven. Dat 
deed ik niet omdat ik bang was 
om herkend te worden, maar 
meer omdat ik dacht dat dat 
erbij hoorde. Ik had niet zo 
veel research gedaan en deed 
op dat moment echt maar wat.
Ondertussen vroeg ik me af of 
ik wel klanten zou krijgen. Ik 
dacht dat je voor webcamseks 
de perfecte pornoster moest 
zijn, maar dat was dus niet zo. 

‘Blijkbaar was 
ik hier goed in, 
want binnen 
een paar weken 
had ik een vaste 
klantenkring’
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Voordat ik het wist, meldden 
mijn eerste klanten zich aan. 
Ik vroeg wat voor interesses ze 
hadden en verrichtte wat 
handelingen bij mezelf. 
Blijkbaar was ik er goed in, 
want binnen een paar weken 
had ik mijn vaste klantenkring. 
Ik merkte dat ze me leuk 
vonden zoals ik was en ik 
durfde daardoor meer mezelf 
te zijn. Na een paar sessies liet 
ik mijn pruik en foundation 
dan ook achterwege.”

Ruimdenkend
“Sommige klanten vroegen of 
ik privé wilde afspreken. Dat 
deed ik niet, maar het zette me 
wel aan het denken. Fysiek 
met iemand afspreken en 
betaald krijgen voor seks. Kon 
dat wat voor mij zijn? Ik deed 
wat meer onderzoek en kwam 
terecht op de site van een 
escortbureau. Uit 
nieuwsgierigheid stuurde ik ze 
een berichtje. Al snel werd ik 
uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek.
De avond voor mijn afspraak 
vertelde ik het aan mijn 

vriend. Werken voor een 
escortbureau was wel een 
stapje verder dan webcamseks. 
Als hij dat niet zag zitten, kon 
ik dat begrijpen, maar ergens 
wist ik dat hij er oké mee was. 
We waren vrij open over seks 
en hij was erg ruimdenkend. 

Echt raar vond hij het dus niet. 
Voor hem stonden onze relatie 
en ons seksleven los van mijn 
toekomstige werk.”

Escortbureau
“Met de eigenaar van het 
escortbureau had ik een goede 

klik. Hij wilde me een kans 
geven en ik kon via het bureau 
aan het werk. Net als bij de 
webcamsite werd er een 
profiel van mij gemaakt. Als 
een klant met mij wilde 
afspreken, kon ik via het 
bureau geboekt worden. Het 
grootste deel van de opbrengst 
was voor mij, de rest voor het 
escortbureau. Zolang ik 
duidelijk aangaf wanneer ik 
beschikbaar was, kon ik zo veel 
werken als ik zelf wilde. Maar 
de baas verwachtte niet dat het 
meteen storm zou lopen. Ik 
was nieuw in het vak, dus de 
klanten moesten mij nog 

‘Met mijn vriend bedreef ik echt 
de liefde, terwijl ik mijn klant 
meer een dienst verleende’
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ontdekken. Als ik één boeking 
per week had, dan was dat al 
een mooi resultaat. 
Twee dagen later had ik mijn 
eerste klant al. Het was een 
oudere man, een weduwnaar. 

We spraken bij hem thuis af en 
ik was best zenuwachtig. 
Opnieuw dacht ik dat ik niet 
voldeed aan het ideaalbeeld 
van een sekswerker en ik 
hoopte maar dat ik in de 
smaak zou vallen. Fris 
gedoucht trok ik vlak voor 
onze afspraak een mooi 
lingeriesetje aan. De condooms 
deed ik in mijn tas. Toen we 
ons aan elkaar voorstelden, 
merkte ik dat hij ook een 
beetje zenuwachtig was. 
Hierdoor kon ik makkelijker 
de leiding nemen. 
Ik wilde die man graag op zijn 
gemak stellen en maakte eerst 
een algemeen praatje. Zo 
kwam ik erachter dat hij best 
eenzaam was. Hij wilde niet 
alleen seks, maar zocht vooral 
een manier om zijn emoties te 
uiten. Dat is vaak het geval bij 
mannen. Het is niet altijd zo 
dat ze eenzaam zijn, maar ze 
hebben, net als vrouwen, een 
heleboel gevoelens en weten 
soms niet zo goed wat ze 
daarmee aan moeten. Via seks 
kunnen ze zich dan meestal 
ontladen.
Uiteindelijk werd het een 
leuke date. Het verbaasde me 

wel een beetje hoe makkelijk 
het me afging. Voor mij was de 
klant het allerbelangrijkste. Hij 
had mij ingehuurd voor een 
avond genot en dat wilde ik 
hem geven. En dat lukte, want 

hij was na afloop erg tevreden. 
Zelf keek ik ook terug op een 
geslaagde afspraak. De seks 
was niet te vergelijken met hoe 
ik het met mijn vriend deed. 
Met hem bedreef ik echt de 
liefde, terwijl ik mijn klant 
meer een dienst verleende. Ik 
nam hem mee in een nieuwe 
ervaring en genoot er zelf ook 
wel van, maar dat kwam meer 
omdat ik hem zag genieten.”

Gevleid
“Na mijn eerste klant volgde 
diezelfde avond nog een 
tweede. Ook die afspraak 
verliep goed. Het escortbureau 
kreeg van klanten positieve 
feedback over mij. Omdat ik 
verder geen werk had, stelde 
ik me zeven dagen per week 
beschikbaar. De klanten 
kwamen vanzelf. Elke dag had 
ik wel werk en dat vleide me 
enorm. Ik vond het heel 
bijzonder dat mannen honderd 
euro betaalden om met mij af 
te spreken. Het tikte ook 
lekker aan. Ik verdiende zo 
vijfhonderd euro per week. 
Voor mij was dat toen heel veel 
geld. Ik was nog geen twintig 
en had nog nooit zo makkelijk 

verdiend. Hoewel ik het wel 
als werk zag, voelde het niet 
als werk. Het was niet zo dat ik 
een knop moest omzetten en 
me tijdens de seks afsloot. Ik 
zou ook niet weten hoe je dat 
moet doen. Al sinds het begin 
weet ik met elke man die mij 
boekt wel een connectie te 
vinden. Het kan zowel een 
uiterlijke als een innerlijke 
klik zijn, of allebei. 
In dat eerste jaar had ik soms 
meerdere klanten op één 
avond, maar het kwam ook 
voor dat ik opeens geen 
afspraken had. Op zich was dat 
ook wel fijn, want dan had ik 
eindelijk weer eens tijd voor 
mezelf of voor andere dingen, 
zoals afspreken met vrienden. 
Zij wisten van mijn werk en ik 
zag hen nog wel, maar dan 
moest ik echt tijd voor ze 
maken. Ik vond het echter 
lastig om af en toe vrij te 
nemen. Op de een of andere 
manier voelde het niet 
helemaal prettig als ik niet 
werkte. Het was altijd een flink 
bedrag dat ik op zo’n avond liet 
schieten. Nadat ik hier voor 
mezelf een balans in had 
gevonden, ging het me wel 
makkelijker af.”

Respectvol
“Na een jaar voor het 
escortbureau te hebben 
gewerkt, vroeg ik een 
vergunning aan voor mezelf. 
Daarna heb ik nog twee jaar 
samengewerkt met het bureau, 
maar geleidelijk aan ging ik 
steeds meer mijn eigen weg. Ik 
merkte dat ik op een andere 
manier wilde werken dan dat 
bureau. De eigenaar was een 
man en had zelf het werk nog 
nooit gedaan. Hij dacht dat het 
voor mij en de andere vrouwen 
lekker makkelijk verdienen 
was, maar besefte niet hoeveel 

‘Ik vond het heel bijzonder dat 
mannen honderd euro betaalden 
om met mij af te spreken’
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energie het werk ons kostte. 
Daarnaast hield hij weinig 
rekening met onze wensen. 
Als een van de escorts een 
vervelende ervaring had gehad 
met een klant, dan werd 
iemand anders daar toch weer 

naartoe gestuurd. Andersom 
gebeurde het ook dat klanten 
niet altijd hun favoriete escort 
toegewezen kregen, terwijl ze 
dan wel beschikbaar was. 
Kortom, het was niet echt een 
prettige werkomgeving en 
daarom begon ik na drie jaar 
mijn eigen escortbureau. 
Samen met een paar andere 
vrouwen heb ik daar een paar 
jaar voor gewerkt. Sinds ik 
voor mezelf ben begonnen, 
heb ik nooit echt vervelende 
ervaringen gehad. Ja, in het 
begin waren er weleens 
mannen die meteen tot de 
daad overgingen, maar daaraan 
paste ik me dan aan. Daarna 
had ik zulke klanten eigenlijk 
niet meer. De mensen die mij 
boekten, waren altijd 
respectvol en hielden ook veel 
rekening met mij.”

Studie psychologie
“Het was leuk dat ik zelf kon 
bepalen hoe ik te werk ging, 
maar wat mensen vaak niet 
weten, is dat sekswerk veel 
administratie met zich 
meebrengt. Alles moet netjes 
geregistreerd worden en daar 

hielp mijn vriend me altijd bij. 
Hij werkte bij mij op kantoor 
en plande onder andere alle 
afspraken in. Helaas groeiden 
we uit elkaar en ging onze 
relatie over. Dat was jammer, 
maar we waren al jong bij 

elkaar gekomen en hadden ons 
allebei op onze eigen manier 
ontwikkeld, waardoor we nu 
niet meer bij elkaar pasten. 
In die periode wilde ik graag 
psychologie gaan studeren. Dat 
leek me een mooi moment om 
te stoppen met het bureau en 
weer alleen voor mezelf te 
gaan werken. Zo kon ik me, 
naast mijn werk, helemaal 
focussen op mijn studie. 
Psychologie leek mij ook een 
mooie toevoeging, want met 
deze opleiding kon ik mijn 
klanten ook op emotioneel 
gebied veel beter helpen.”

Panseksueel
“Inmiddels ben ik ruim tien 
jaar verder. Ik werk nog steeds 
als escort, maar door de 
coronacrisis lag de 
seksindustrie een tijdje stil. Nu 
ben ik weer lekker aan de slag 
en ik vind het heerlijk. Vlak 
voor de coronacrisis had ik al 
besloten dat ik mijn datedagen 
wilde gaan combineren met 
andere werkzaamheden, zoals 
het geven van workshops en 
online masterclasses over de 
vulva. Dat laatste is heel basic 

en gaat over hoe de vagina 
precies werkt. Verder 
onderzoek ik als coach samen 
met iemand zijn of haar 
seksuele wensen en eventuele 
onzekerheden. Ik maak 
trouwens geen onderscheid 
tussen mannen en vrouwen. 
Iedereen is welkom, ook als je 
een lichamelijke beperking 
hebt. Door mijn werk als 
escort ben ik erachter 
gekomen dat ik zelf 
panseksueel ben. Ik voel me 
aangetrokken tot mensen, niet 
zozeer tot iemands geslacht. 
Bijna iedereen heeft behoefte 
aan seks en het mooiste aan 
mijn werk vind ik dat ik 
mensen daarbij kan helpen.
Sinds tweeënhalf jaar ben ik 
samen met mijn huidige 
vriend. We hebben elkaar via 
een datingapp leren kennen. 
Ik was direct open over mijn 
werk en hij vond het geen 
probleem. Datzelfde geldt 
trouwens voor mijn familie. Ze 
weten wat ik doe en staan 
achter me. Ik begrijp dat 
anderen dit vaak graag willen 
weten, maar voor mij is het 
eigenlijk helemaal geen issue. 
Ik heb, net als de rest van 
werkend Nederland, gewoon 
een baan, en toevallig is dat 
een baan als escort.
Psychiater en seksuoloog 
Wilhelm Reich heeft weleens 
gezegd dat de kern van het 
levensgeluk seksueel geluk is 
en daar sluit ik me helemaal 
bij aan. Ik ben trots op wat ik 
doe en vind het een eer dat ik 
zo veel mensen mag helpen bij 
hun seksuele reis.” 

Nieuwsgierig geworden? 
Op www.lievelisette.nl vertelt 
Lisette over zichzelf en de 
diensten die ze aanbiedt. 
Ze is ook te boeken als spreker.

‘Ik hoef geen knop om te zetten 
tijdens het werk, ik zou ook niet 
weten hoe dat moest’
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