
Datum:

Waar moet het formulier naar toe?

Heb je het formulier ingevuld? Dan kun je deze uitprinten en per post versturen. Dit kan naar: gemeente Lelystad, t.a.v.   

team Veiligheid, Antwoordnummer 1, 8200 AB LELYSTAD. Een postzegel plakken is niet nodig. Wil je het persoonlijk afgeven?  

Dat kan bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis. Kijk voor de openingstijden op www.lelystad.nl/openingstijden.

Wil je liever mailen? Doe het veilig

Je kunt via een beveiligde e-mail je erkenning doorgeven. Dit kan via www.lelystad.nl/veiligmailen. Daarna opent een pagina 

‘Start veilig bericht’. Er wordt een nieuw venster geopend, waar je je naam en e-mailadres kunt opgeven. Daarna opent een 

pagina waarin staat: “Begin een gesprek met”. Hier kun je het mailadres: veilig@lelystad.nl opgeven. Bij ‘onderwerp’ vul je 

 “Erkenning” in. Daarna geef je antwoord op de vragen en kun je de toestemming voor erkenning als bijlage versturen 

(bijvoorbeeld door een foto daarvan te uploaden).

Meer weten?

Wil je meer informatie over erkenning? Kijk dan op www.lelystad.nl/erkenningsekswerker. 

Wil je weten hoe de gemeente omgaat met Privacy? Kijk dan op: www.lelystad.nl/privacy.

Ja, ik wil me laten erkennen:

NAAM: 

ADRES:

WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:

E-MAILADRES:

HANDTEKENING:



Met de ondertekening van het formulier geef ik gemeente Lelystad toestemming om de door mij ingevulde gegevens te 

verwerken in de erkenningsregistratie. De gemeente gaat hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om.  Deze gegevens worden 

verwerkt met het doel mij te kunnen helpen en beschermen.

Mijn gegevens mogen worden gedeeld met:

PROUD (Belangenvereniging sekswerkers): www.wijzijnproud.nl                                                   Ja   /    Nee

Door lid te worden van de belangenbehartigingsorganisatie voor- en door sekswerkers, kun je jouw positie als

sekswerker verbeteren en krijg je hulp bij alle praktische zaken die te maken hebben het uitoefenen van dit beroep.  

E-mail: info@wijzijnproud.nl

Scharlakenkoord/Terwille: www.scharlakenkoord.nl 	Ja   /    Nee

Het doel hiervan is: zorgen dat je hulp krijgt als je wilt stoppen met het sekswerk. 

Zij kunnen je ook helpen met andere vragen of verder helpen als je bijvoorbeeld schulden hebt. 

Mijn gegevens mogen alleen worden bewaard zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen. 

Wat als ik mijn gegevens niet meer wil delen?

Je kunt de toestemming altijd weer intrekken door het sturen van een e-mail naar veilig@lelystad.nl. Je kunt het ook 

telefonisch doorgeven via nummer 14-0320. Vraag naar een medewerker van team Veiligheid.

Als ik mijn toestemming intrek, dan verwijdert de 

gemeente mijn gegevens uit hun erkennings-

registratie. De gemeente zorgt er ook voor dat de 

organisaties waarmee mijn gegevens zijn gedeeld, 

die gegevens ook zullen verwijderen. 

ERKENNINGSFORMULIERERKENNINGSFORMULIER
THUISWERKENDE THUISWERKENDE 
SEKSWERKERSEKSWERKER

Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD: www.ggdflevoland.nl 	Ja   /    Nee

Het doel hiervan is: zorgen dat je gezond blijft.

Het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD kan bijvoorbeeld contact met je opnemen voor een gratis ‘check’. Hierbij 

is anonimiteit gegarandeerd. Ook kan de GGD je doorverwijzen naar een andere organisatie bij niet-medische vragen. 

Politie: www.politie.nl 	Ja   /    Nee 
Het doel hiervan is: zorgen dat je veilig blijft. 

Zodra je de politie belt voor hulp, zien zij dat je een thuiswerkende sekswerker bent. Dit geldt ook als er een melding 

wordt gedaan door iemand anders.
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