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My Red Light
Einde van maatschappelijk experiment: eerste seksbedrijf op de Amsterdamse
Wallen in zelfbeheer
In 2017 opende My Red Light op de Amsterdamse Wallen de deuren. Vorige maand (januari 2021) sloten die definitief.
De vijf jaar die we voor het experiment hadden uitgetrokken in eerste termijn zijn daarmee niet volgemaakt. Wat ooit
begon als een gewaagd maatschappelijk experiment dat zelfs de New York Times haalde, is ter ziele. De vooraf
gestelde maatschappelijke en financiële doelen zijn niet behaald. Ondanks de grote inzet van velen.
My Red Light werd opgericht door sekswerkers zelf en bood zzp’ers in de prostitutiebranche de kans om tegen
aantrekkelijke, flexibele voorwaarden werkruimtes te huren.
Destijds deed toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan een dringend beroep op ons. Hij zocht een
maatschappelijk investeerder die de panden wilde aankopen. Wij besloten deze middelen (zo'n 2 miljoen) vrij te
maken uit ons vermogen omdat we die liever in een maatschappelijk initiatief staken, dan op een beurs in
Verweggistan te beleggen. We hoopten op een financieel rendement van 4% en dat was volgens 'Followthemoney'
schappelijk en redelijk. Daarnaast ontwikkelden we met betrokkenen een set aan maatschappelijke doelen.
Uiteindelijk werd ook nog een beroep op ons gedaan voor een bijdrage (100k) in de exploitatie. Opnieuw zochten we
naar meer geschikte partijen, maar naast Rabobank en ons was niemand hiertoe bereid.
Het was een controversieel experiment in meerdere opzichten. De intenties van iedereen waren zuiver, maar het bleek
in de praktijk allemaal nog lastiger dan verwacht. Naïef wellicht, maar wie geen risico's neemt maakt geen fouten. In
het Parool staat een behoorlijk evenwichtige reconstructie. Zelf zullen we de komende maanden met betrokkenen nog
een scherp analyseren wat we hiervan kunnen leren. Uiteindelijk is dat immers het doel van alle experimenten.
Jos Verhoeven, algemeen directeur
Lees hier het artikel over My Red Light in het Parool.
Of bekijk de uitzending van RTL Z over de rol en betrokkenheid van Start Foundation.
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