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Thuiswerken: wie doet het tegenwoordig 
niet? Als flexwerker, maar als sexwerker 

kan ook. Deze drie webcamgirls laten zien 
hoe hun kantoor eruitziet. 
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Werk & leven
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De fuckmachine heeft Siswet speciaal 
op verzoek van de mannen. Ze bedient 
hem met de computer. 

‘ HET VOELT 
VERTROUWD 
OM DIT  
MET MIJN 
SCHOON- 
ZUSJE  
TE DOEN’
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‘ TUSSEN DE 
GESPREKKEN 
DOOR GA IK  
HAKEN’
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Rosanne (24, links) woont samen en heeft een 

dochtertje van twee jaar. Sinds een half jaar camt 

ze, samen met haar schoonzusje Siswet. 

“Cammen als mijn dochtertje in de buurt is, kan 
ik niet. Dat zijn twee onverenigbare werelden. 
Als ik haar hoor huilen, klik ik mijn klanten 
weg. Ik moet er toch niet aan denken dat zij met 
een dildo aan komt lopen en vraagt: ‘Mama,  
wat is dit?’ In Siswets slaapkamer stap ik een  
andere wereld binnen. Net een sexshop met al 
die uitgestalde dildo’s. Ik voel me er prettig, het 
is er brandschoon. We hebben de grootste lol 
met z’n twee. Ze is wel wat extremer dan ik. Ze 
doet ook anale sex en dat vind ik helemaal niks. 
Ook als ze spuitend gaat klaarkomen, loop ik 
even de kamer uit. Ga ik wat eten en drinken  
in de woonkamer. Laatst stonden we samen in 
de kerk bij de doop van mijn dochter. Lachend 
zeiden we tegen elkaar: ‘We lijken wel heilige 
maagden.’”

‘ Ik laat hooguit  
mijn borsten zien’

HAPPY CAMMERS 
Het is onduidelijk hoeveel 

vrouwen in Nederland aan 

het werk zijn als webcam-

girl. Bij thuis.nl staan 5000 

vrouwen geregistreerd. Ook 

de verdiensten zijn moeilijk 

te schatten. Dat is afhanke-

lijk van het aantal uren en  

mannen die inschakelen op 

de chat. Een richtbedrag is 

€ 200 tot € 800 per week. 

 “Ik noem het altijd net uitverkoop bij de Hema, 
als je ziet hoeveel rookworsten er voorbijkomen 
op mijn scherm. Mannen die hun lul laten zien 
of zichzelf aftrekken. Soms zijn ze onzeker en 
willen ze horen of ie wel groot genoeg is.  
Soms word ik op straat herkend door mannen.  
Ik schaam me niet voor het werk dat ik doe, maar 
ik hou werk en privé liever gescheiden, dus ik 
vind het niet prettig als ze me aanspreken. Mijn 
hele omgeving weet ervan en vindt het prima, 
maar die mannen bedenken niet dat ze me mis-
schien in een lastig parket brengen. Stel je voor 
dat ik net met mijn moeder over de markt loop 
en zij van niks weet. Andersom gebeurt het ook: 
ziet een man me opeens staan en maakt ie dat  
hij wegkomt met z’n vrouw aan zijn hand. Bang 

dat ik ga zeggen dat hij bij mij op de cam heeft 
zitten rukken. Zou ik nooit doen, maar dat weet 
hij niet. Ik lach me rot als zoiets gebeurt. 
Hiervoor heb ik als rij-instructeur gewerkt en in 
de beveiliging, maar het cammen bevalt me veel 
beter. Lekker werken vanuit huis, van achter de 
keukentafel, met de lamellen dicht. Ideaal toch? 
Tussendoor kijk ik tv, in de zomer lig ik lekker  
te zonnen in de tuin. Zodra ik mijn muziekje  
af hoor gaan, spring ik op om te gaan cammen. 
Mensen verwarren webcamgirls vaak met hoe-
ren. Wij zijn absoluut geen hoeren, want wij gaan 
niet met mannen naar bed. Sterker nog: ik trek 
niet eens mijn onderkleding uit als ik achter de 
cam zit. Ik laat hooguit mijn borsten zien. Dat  
is al genoeg. Soms vragen mannen rare dingen. 
Er was er eentje die wilde dat ik met hoge hak-
ken speelgoedauto’s en ballonnen vertrapte. Een 
ander wilde een gedragen string van me hebben. 
Die verkocht ik voor 25 euro.” •

Sinds een aantal jaar camt 

de single Destany (42) elke 

dag van 10 uur ’s ochtends 

tot 1 uur ’s nachts, maar ze 

neemt wel pauze. 

‘Als m’n dochter  
huilt, klik ik  
mijn klanten weg’

‘ Ik dweil vaak nog  
een keertje extra’
Ongeveer elke dag van de week, negen uur per 

dag kruipt Siswet (20) achter de camera. Al  

anderhalf jaar lang. Ze camt alleen en met haar 

schoonzusje Rosanne. Haar specialiteit? Squirten. 

Siswet woont samen in Amsterdam. 

“Mijn grote droom is om ooit samen met mijn 
vriend een indoor speeltuin te beginnen. Daar 
spaar ik nu voor. Eerst zat ik alleen achter de 
webcam, maar sinds een halfjaar doe ik ook 
shows met mijn schoonzusje Rosanne. In het 
begin was dat wel eng, maar inmiddels zijn we 
aan elkaar gewend geraakt. We maken vooral 
veel lol, maar kunnen ook professioneel zijn. 
Het voelt vertrouwd en gezellig. 
Mijn strakke witte slaapkamer heb ik volledig 
op het webcamwerk ingericht. Mijn vriend 
vindt het prima dat ik dit werk doe. Hij helpt  
me met de financiën en denkt zelfs mee over 
nieuwe shows. Ik schaam me er ook niet voor. 
Vrijwel iedereen in mijn omgeving weet dat ik 
cam. Zelfs mijn schoonouders weten ervan en 
ook zij kunnen ermee leven.  
Er staan meerdere laptops in mijn slaapkamer, 
zodat ik met meerdere mannen tegelijk kan 
cammen. Ook zet ik tijdens het werk altijd  
muziek op via de computer, meestal techno. Op 
de bovenste plank in de open kast staan al mijn 
laarzen en hakken uitgestald. Op de planken 
daaronder mijn speeltjes, dildo’s. Die krijg ik 
van ‘fans’ toegestuurd. Dan zeggen ze: ‘Ik wil 
zien hoe je hem gebruikt, vernoem je hem naar 
mij?’ Prachtig vinden ze dat. Dan denk ik: de 
postbode moest eens weten wat voor spullen ik 
allemaal bezorgd krijg.
Ook staat er een fuckmachine, daar vragen de 
mannen speciaal om. Dat is – even plastisch  
gezegd – een machine met een dildo die mij kan 
neuken en die ik kan bedienen via de computer.  
Op mijn bed leg ik een plastic laken. Ik kom 
vaak spuitend klaar en wil natuurlijk niet dat 
mijn bed kleddernat is, want ik moet er later ook 
nog in slapen. Ik dweil vaak nog een keer extra.”

“Vroeger werkte ik ook weleens vanuit de huis-
kamer. Dan was ik aan het cammen op de bank  
en zat mijn vriend ernaast. Hij kreeg zin als hij 
me aan het werk zag in mijn felblauwe onder-
goed en sexy kousen. Het werk is begonnen uit 
nieuwsgierigheid. Een vriendin deed het en het 
leek me ook wel wat. Inmiddels weet ik dat het 
me op het lijf is geschreven. Je denkt dat het  
alleen om de sex gaat, maar vaak voer ik ook  
lange, diepgaande gesprekken met de mannen. 
Over hun relatie of onzekerheden over hun lijf 
bijvoorbeeld. In de ochtend merk ik wel vaak dat 
de mannen komen voor een quick fix. Ze zijn  
geil en willen klaarkomen. Ik vind dat minder 
leuk om te doen. Soms zie ik dan een lichaam 
zonder hoofd op de camera. Maak ik meteen  
een grap: ‘Halloween is al geweest hoor!’ 
Ik praat opzettelijk niet met anderen over mijn 

‘ Mijn buurvrouw 
denkt dat ik de hele 
dag niks doe’

werk. Mijn buurvrouw denkt volgens mij dat ik 
niks doe, weer een ander denkt dat ik thuis werk 
en pennen in een doos stop. Ach, het lijkt erop.
Ik schaam me er niet voor. Ik vind het goed dat ik 
mijn eigen geld verdien en niet mijn hand  
ophou bij een uitkeringsinstantie. Ik hou me 
hiernaast ook nog bezig met internetmarketing, 
wie weet zit daar wel toekomst in. 
Nu werk ik vanaf mijn zolder. Mannen vinden 
dat leuk, ze hebben het gevoel dat ze echt bij me 
thuis zijn en dat is ook zo. Ik werk hier liever dan 
in mijn slaapkamer, het voelt niet goed om naar 
bed te gaan als ik op dezelfde plek net mijn lap-
top uitzet.  
Tot voor kort was de zolder een bende. Overal 
stonden dozen vol met troep, knutselspullen en 
oude foto’s. Ik merkte dat ik onrustig werd van 
die rommel om me heen. Zo kon ik niet op het 
cammen focussen. Ze zeggen weleens: een opge-
ruimd huis is een opgeruimd hoofd. Dat klopt.  
Ik kan veel beter een gesprek aangaan met een 
man als ik niet afgeleid word. Tussen de gesprek-
ken door, ga ik haken. Daar word ik rustig van.”

Mandy (31) logt sinds twee 

jaar een paar keer per 

dag in, voor sessies van 

tweeënhalf uur. Ze woont 

samen en verdient met 

deze parttime job ‘een dik 

modaal salaris’.
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Benieuwd hoe het er 
achter de schermen 
aan toe ging tijdens 
de fotohoot? Je leest 

het op VIVA.nl.


