
So you want to be an
online sexworker?

.
 Wat is een online sekswerker? Goede vraag!
 
Dat is een sekswerker die, op het internet werkt. Dit kan van alles zijn, van het maken van je eigen porno, live shows, het
verkopen van je vieze sokken, sexy fotoshoots op Onlyfans. Dit kan compleet naakt of gedeeltelijk. Je kan een tease-
model zijn of een hardcore pornovrouw. Eigenlijk is het zo simpel als dit: als het op het
internet is, en met het doel om mensen te verleiden en op te winden, is het online sekswerk.
 
Ben jij een sekswerker en overweeg je jouw carrière op het internet voort te zetten? 
Meld je dan aan voor mijn workshop "so you want to be an online sex worker" bij het PIC! 
Dit is een introductie-workshop, enkel voor sekswerkers, waarbij we met de basics beginnen. We willen zoveel mogelijk
vragen vooraf verzamelen zodat we de informatie zo specifiek mogelijk kunnen maken. Tijdens de workshop is er ook
nog gelegenheid om eventuele vervolgvragen te stellen!
 
Wat gaan we dan bespreken?
·  Een korte introductie van online sekswerk.
·  De verschillende mogelijkheden die er zijn: werkvorm nationaal en internationaal.
·  Privacy! Heb je die eigenlijk wel met online sekswerk?
·  Hoe begin je van scratch
·  Sociale Media
 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar pic@pic-amsterdam.com met een korte introductie over jezelf met
hierin in ieder geval:
·  Je (werk)naam
·  Je huidige vorm van sekswerk
·  Aangeven waar je interesse naartoe gaat (zodat we de workshop zo specifiek mogelijk kunnen maken)
·  Een vraag die je hebt die we kunnen beantwoorden tijdens de workshop! 
 
Na aanmelding zal je een bevestiging ontvangen en een dag voorafgaand aan de workshop zal je een (Zoom)link
ontvangen zodat je er bij kunt zijn!
 
Over de workshopgever: 
Hoi ik ben Niki! En ik ben online sekswerker. 
In 2016 heb ik via PROUD mijn eerste workshop over online sekswerk gegeven. En de laatste jaren kriebelde het enorm om dit
weer opnieuw te doen! Samen met het PIC hadden we al het idee om een workshop op te starten.
Steeds meer sekswerkers die voorheen offline werkten, zijn nu geïnteresseerd in het starten online. En ik wil graag helpen! 
Al bijna 10 jaar doe ik dit werk en heb ik inmiddels best wat kennis op dit gebied.
Ik ben heel benieuwd welke brandende vragen jullie voor me hebben!
 
Veel liefs,
Niki
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