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Hierbij nodigen wij u uit voor een mini-conferentie over de Tippelzone/aanpak straatprostitutie in Eindhoven. Deze bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 25 juni van 10.00 tot 15.00 uur, inclusief lunch
in de Burgerhal van het Stadhuis in Eindhoven. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.
Vanaf 1 november 2003 is in Eindhoven een tippelzone met flankerende voorzieningen en maatregelen voor verslaafde straatprostituees aan de Achtseweg-Zuid gerealiseerd. Het doel van een dergelijke tippelzone was enerzijds om structureel de overlast in de buurt
Woensel West, veroorzaakt door verslaafde straatprostituees en de
randverschijnselen die met straatprostitutie samenhangen, tegen te
gaan. Anderzijds werd gestreefd naar het verbeteren van de werk- en
leefomstandigheden van deze straatprostituees die uit Woensel West
afkomstig zijn, door specifieke zorg beter bereikbaar te maken.
In 2003 is besloten om de tippelzone en de bijbehorende maatregelen
in 2007 te evalueren. Op basis van de resultaten van de evaluatie en
een tweetal rond het thema georganiseerde expert bijeenkomsten, is
geconcludeerd dat de tippelzone met de flankerende maatregelen en
voorzieningen het fundamentele probleem van de straatprostitutie
niet oplost. Deze informatie heeft geleid tot het besluit van 22 april
2008 om de tippelzone binnen een termijn van maximaal drie jaar
op te heffen en op zoek te gaan naar een alternatieve aanpak van
straatprostitutie door verslaafde vrouwen.
Een alternatieve aanpak wordt ontwikkeld via meerdere parallelle
trajecten. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een onorthodoxe
benadering van ‘service design’ of ‘maatschappelijk design’. Deze
designbenadering heeft tot doel innovatieve diensten en maatregelen voor verslaafde straatprostituees te ontwerpen. Het gaat om
oplossingen die meer verantwoordelijkheid over hun eigen leven
teruggeven aan de straatprostituees zelf. De uitkomsten van deze
benadering waren op voorhand niet bekend vanwege het experimentele karakter van de benadering. Volgens de gemeente was het echter
de moeite waard om deze benadering uit te proberen.
De Design Academy Eindhoven (DAe) is gevraagd om mee te denken
over een alternatieve aanpak van straatprostitutie met de gemeente
Eindhoven. Deze vraag past uitstekend in het samenwerkingsconvenant in het kader van E + van de gemeente met de DAe.

Gijs Bakker, hoofd van de IM Master-opleiding, en zijn team van
docenten hebben met hun studenten meegewerkt aan dit project.

INVITATION
Dear Sir, dear Madam,

Aan de Köln International School of Design (KISD) en in het bijzonder
prof. Birgit Mager is gevraagd om vanuit een ‘service design benadering’ het probleem rondom straatprostitutie in kaart te brengen
en te benaderen. In Keulen is met behulp van deze benadering een
dak- en thuislozenvoorziening gerealiseerd.
Daarnaast is het Eindhovense T+HUIS (Sara de Boer en Dennis
Meulenbroeks ) bij de designbenadering betrokken om een brugfunctie te vervullen tussen de vraag en kaders van de gemeente en
de beide designinstituten (KISD/DAe). Het T+HUIS houdt zich bezig
met humanitaire vormgeving met een duurzame formule door vanuit
een (proces)benadering naar sleutels voor oplossingen voor problemen te zoeken. Deze benadering en de bijbehorende methodieken
zijn door het T+huis ingebracht in de projecten van de studenten van
voornamelijk de KISD, maar ook van de DAe. Het T+HUIS (gevestigd
in de Weteringstraat) heeft al bewezen dat zij vanuit deze benadering, diensten en activiteiten kunnen aanbieden in de wijk (hier
vooral gericht op jongeren en diversiteit) die aanspreken en nauw
aansluiten bij de problematiek.
Tijdens de Mini-conferentie wil de gemeente Eindhoven als opdrachtgever graag de resultaten van het project ‘Tippelzone revised’
van de Design Academy Eindhoven, project ‘On the Road’ van de
International School of Design en de bijdrage van het T+HUIS met
de stad delen. Dit zal gebeuren in de vorm van een tentoonstelling
en presentaties/workshops waarbij de gelegenheid is om met elkaar
van gedachten te wisselen. Achtergrondinformatie treft u aan in de
bijlage.
Professionals die betrokken zijn bij de tippelzone en de aanpak straatprostitutie, politici, omwonenden en bedrijven/ondernemingen in
de omgeving van de tippelzone en overige geïnteresseerden zijn van
harte uitgenodigd om aan de conferentie deel te nemen.
De mini-conferentie met tentoonstelling vindt plaats op woensdag
25 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur in de Burgerhal van het Stadhuis, Stadhuisplein 2 in Eindhoven. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Aanmelden voor deelname is gewenst. U kunt zich aanmelden bij
Véronique Beurskens. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 18 juni
2008 via v.beurskens@eindhoven.nl

We hereby invite you for a mini-conference on the “Tippelzone” in
Eindhoven on Wednesday 25th of June from 10.00 to 15.00 hours in
the Burgerhal of the City Hall in Eindhoven.
On November 1st 2003, the so-called “Tippelzone”, a specific working area with special care facilities for addicted street prostitutes
was created in Eindhoven. A first objective of creating this zone was
to stop the nuisance caused by addicted street prostitutes and their
clients in the living area of Woensel West. A second objective was
to improve the work and living conditions of the street prostitutes
(who originally lived and worked in Woensel West) by making care
facilities for these women more accessible.
In 2003 it was also decided to evaluate the tippelzone after a period
of four years. In 2007 the results of the evaluation became available.
The evaluation and expert meetings that were organised around this
subject showed that the tippelzone and the other facilities did not
solve the fundamental problem of street prostitution. This was the
reason for the City Government to decide to close the tippelzone
within a period of three years and to find an alternative approach for
street prostitution by addicted women.
This alternative approach has been developed through various parallel
initiatives. The municipality has decided to use a rather unorthodox
method of “service design” or “social design”. The aim is to develop innovative services for street prostitutes and solutions that enable the
street prostitutes to become more in control of their own lives. The
outcomes of this approach were unknown at the start because of the
experimental character of this approach. However, the municipality
decided it was worth to give this design approach a try.
The Design Academy Eindhoven (DAe) was invited to participate in
finding alternative approaches for the problem of street prostitution
in Eindhoven. The municipality has an agreement to collaborate (E+)
with the DAe. Mr Gijs Bakker, head of IM Master and his team of
teachers agreed to participate with their students.
The Köln International School of Design (KISD) and especially
professor Birgit Mager was invited to analyse the problem of street
prostitution by addicted women and to find solutions through the
method of ‘service design’. The KISD has positive experience in using
this approach for developing services for homeless people in Köln.
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Geachte heer/mevrouw,
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UITNODIGING

The Eindhoven T+HUIS (Sara de Boer and Dennis Meulenbroeks
tea plus house) was involved in this service design approach. This
organisation was invited to act as a go-between between the municipality and the local situation in Woensel West on the one side and the
two design institutions on the other side. The T+HUIS is concerned
with humanitarian sustainable design by using a process oriented
approach to find solutions for social problems. Their approach was
also used by the students of KISD and DAe. The T+HUIS, located in
Woensel West, has already proven that, by using their approach, they
were able to provide services and activities in the neighbourhood
that are attractive and closely linked to the problem.
During the mini-conference the municipality of Eindhoven want
to share the results of the project ‘Tippelzone revised’ from the
Design Academy Eindhoven and the project ‘On the Road’ of the
Köln International School of Design together with the input of the
T+HUIS with the city. You can find more backgroundinformation on
the theme in the annex.
Professionals that are involved with the Tippelzone and street prostitutes, politicians, inhabitants and small and medium enterprises in
the surroundings of the zone and other interested parties are invited
to attend this mini-conference.
The mini-conference will take place at the Burgerhal of the City Hall,
Stadhuisplein 2 in Eindhoven on Wednesday 25th of June 2008 from
10.00 to 15.00 hours. Participation is free of charge.
If you are interested in attending the conference, please register by
sending an e-mail to Véronique Beurskens: v.beurskens@eindhoven.nl
before Wednesday 18th of June.
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De bijeenkomst wordt rechtstreeks
uitgezonden door www.citytv.nl

				
14.30-14.45

arrival of participants with coffee
and tea
Opening
Presentation of the project
‘Tippelzone revised’ of
the Design Academy Eindhoven
Exhibition project ‘Tippelzone revised’
Reflection on the theme straatprostitutie/tippelzone by
alderman M. Mittendorff
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Film linked to the project
‘On the Road’ van KISD
Presentation results ‘On the Road’ (KISD)
Reflection on the outcomes of the
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The mini-conference will be live broadcasted by www.citytv.nl
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