JAARVERSLAG 2016

Stichting Exxpose
Postbus 353
3000 AJ, Rotterdam Kruisplein
info@exxpose.nl
KvK: 64670295
IBAN: NL21TRIO0391118986
BIC: TRIONL2U
RSIN: 855771422

Inhoudsopgave
Voorwoord

3

Over Exxpose 4
Overzicht 2016
Lobby 8
Kennis

10

Activeren

12

Financieel

14

Vooruitblik

15

5

Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Exxpose. Na vier jaar als project te hebben
gefunctioneerd, zijn we in 2015 een stichting geworden. We zijn dankbaar voor deze stap en de
resultaten van het afgelopen jaar.
Er was in Nederland namelijk nog geen organisatie die een statement maakte tegen het kopen
van seks. We merken dat er in de maatschappij de afgelopen jaren meer openheid is ontstaan
over dit thema. We gaan daarom onverminderd door om jonge mensen te inspireren om deel uit
te maken van de beweging die zegt dat seks niet te koop is!
Het doel van dit jaarverslag is dan ook om u te informeren over de resultaten van het afgelopen
jaar en de impact van uw eventuele betrokkenheid. Allereerst vindt u een beschrijving van de
visie en het doel van Exxpose. Vervolgens vindt u een kort overzicht van onze activiteiten in
2016 en een verslag van de ondernomen activiteiten uitgewerkt per doelstelling. Daarna vindt u
de financiële verantwoording van 2016 en tot slot een vooruitblik naar 2017.
Het bestuur,
P.J. Bos, Willemijn de Jong, Sara Wijnja & Natasja Bos

Over Exxpose
In het kort
Exxpose is een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht brengt.
Onze overtuiging
Exxpose maakt een statement: seks is onbetaalbaar! We dromen van een wereld waar mensen
gelijkwaardig behandeld worden, waar vrijheid is voor mensen die kwetsbaar zijn voor seksuele
uitbuiting, en een nieuwe generatie opgroeit met kennis over gezonde seksualiteit. We geloven
dat we als jonge mensen deel kunnen zijn van deze verandering.
Wat we doen
Exxpose deelt kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie en lobbyt
voor het strafbaar stellen van het kopen van seks. We inspireren jonge mensen om over deze
thema’s na te denken en bieden hen perspectief op gezonde seksualiteit. Bovendien stimuleren
we deze nieuwe generatie om tot actie over te gaan en zo onderdeel te zijn van de verandering.
Samen met andere organisaties werken we aan het verminderen en voorkomen van de vraag
naar prostitutie, mensenhandel en pornografie.
Ons doel
De doelstelling van Exxpose is om de vraag naar prostitutie, mensenhandel en pornografie te
bestrijden. Dit proberen we te realiseren door de volgende activiteiten:
a. Lobbyen om betalen voor seksuele handelingen strafbaar te stellen;
b. het delen van kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie;
c. en het activeren van jongeren om kennis te verspreiden over de realiteit van prostitutie,
mensenhandel en pornografie, in het perspectief van gezonde seksualiteit.

Overzicht 2016
ACTIVITEITEN
1
1
5

FesFval | 30 januari (zie kader)
AcFedag | 12 november (zie kader)
Seminars
- Navigators Amsterdam | 16 Maart
- Soul Survivor Nederland | 2 Mei
- Netwerk RoYerdam | 8 Juni
- Navigators Amsterdam | 10 September
- Startmorgen Giessenburg | 15 September

MATERIALEN
1
1

Bibliograﬁe
Kennisbank

UITINGEN
7
6
6
3
>3

PromoFemomenten
Nieuwsbrieven
Blogs
Interviews op naFonale radio
Updates per week op social media

BEREIK
20.876
1114
750
100
80
25
11
10

Bezoekers op exxpose.nl
Volgers op Facebook
Nieuwe handtekeningen voor Ik Ben Onbetaalbaar
Mensen op het fesFval
Mensen die onze nieuwsbrief ontvangen
Deelnemers bij de acFedag
Teamleden
ParFjen bereikt d.m.v. netwerkgesprekken

30 JANUARI 2016 | EXXPOSE FESTIVAL
Met zo’n 100 mensen verzamelen we ons op de Rosse buurt in Amsterdam. Er zijn 3
organisaties aanwezig, 1 journaliste en feministe, een muzikant en catering van
project Dignita. Renate van der Zee spreekt over hoe prostitutie voor de mensen die
erin werken vaak een beslissing is, maar geen keuze. De deelnemers wordt uitgelegd
wat het Zweeds model inhoudt, gaan langs bij organisaties die werken op de Rosse
buurt en maken kennis met een vrouw die na vele jaren van uitbuiting wist te
ontsnappen aan haar pooier. Haar schrijnende verhaal laat een diepe indruk achter
bij de festivalbezoekers. Aan het einde van de dag zijn we bemoedigd door alle
aanwezigen die samen al een krachtige beweging vormen van mensen die willen
strijden voor verandering.

12 NOVEMBER 2016 | EXXPOSE ACTIEDAG
Met een groep van zo’n 25 mensen gaan we de straat op om te activeren, te
motiveren en de realiteit van prostitutie aan het licht te brengen. De ochtend
begint met een verhaal van een medewerker van het Scharlaken Koord, die
op indringende wijze vertelt over hun werk in de Rosse Buurt. Dan gaan we
met elkaar straatgesprekken oefenen, waarbij allerlei argumenten vóór
prostitutie worden voorzien van een tegenargument. Die middag is het zover:
bij het station delen we nepbriefjes van 50 euro uit, en vragen mensen wat ze
met dit geld zouden doen. Een opstapje naar interessante gesprekken over
prostitutie, waarbij we hele verschillende reacties horen. Zo reageert een stel
Zwitserse toeristen: ”We gaan er zelf niet naartoe (de Rosse Buurt red.), het
is raar, maar we wisten niet dat er Nederlandse mensen zijn die zo
uitgesproken tegen zijn!” Of, een oudere vrouw: ”Prostitutie is echt niet
meer van deze tijd.” Op een nagebouwd raam met rode gordijnen mogen
mensen quotes opschrijven, bijvoorbeeld: “With payed sex the value of
women goes down”. Het blijkt een intensieve, maar hoopvolle dag, vol
waardevolle gesprekken.

Lobby
Exxpose heeft in 2016 gelobbyd voor het strafbaar stellen van het kopen van seks om de
vrijheid van mensen die kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting te beschermen. Dit hebben we
gedaan door de volgende activiteiten:

In 2016 zijn er een aantal significante
momenten geweest waarop het beleid rondom

DEELNEMEN AAN DE DISCUSSIE

prostitutie zowel op internationaal als
nationaal gebied werd besproken. De discussie
rondom het prostitutiebeleid is, ten opzichte
van 2013, toen we als Exxpose het
burgerinitiatief lanceerden, verdiept. Er is meer
aandacht voor de verantwoordelijkheid van de
klant en voor het beschermen van mensen die
kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting.
Exxpose heeft het afgelopen jaar deze
ontwikkeling van harte aangemoedigd in o.a.
interviews op de nationale radio (zie kader).

MET 10 PARTIJEN NETWERKEN

Er is met hulpverleningsorganisaties, mensen
uit de prostitutie, influencers, en politici uit
zowel binnen- als buitenland gesproken over
het voorstel om het kopen van seks strafbaar te
stellen. Dit had tot doel om te lobbyen voor
nieuwe wetgeving, het netwerk te versterken en
vragen te beantwoorden van mensen die niet
overtuigd zijn van de werking van een dergelijk
model.

Er is dit jaar geen specifieke focus geweest op

HET BURGERINITIATIEF

het ophalen van handtekeningen. Desondanks
zijn er zo’n 750 handtekeningen opgehaald.

In 2016 is er een begin gemaakt met een nieuwe campagne die meewerkt aan ons doel,
namelijk: In januari 2021 is er een initiatiefwet aan het kabinet voorgelegd om het kopen van
seks in Nederland strafbaar te stellen.

#NIEUWS

In 2016 is er op zowel op nationaal als internationaal gebied veel gebeurd rondom het thema
prostitutie. Een greep uit onze Facebook updates rondom de gebeurtenissen:
• 6-4-2016 | Frankrijk schrijft geschiedenis door het kopen van seks strafbaar te stellen. En
dat niet alleen. Ze zetten 4,8 miljoen apart om preventief te kunnen handelen, en sociale en
professionele hulp aan te bieden. We zijn onder de indruk van deze daadkrachtige
verandering! Welk land in Europa zal de volgende zijn die deze stap durft te zetten? Bekijk
hier het artikel.
• 11-5-2016 | Klanten van gedwongen prostitutie strafbaar stellen. Volgende week spreekt de
Tweede Kamer over dit voorstel. Wij zijn ENORM enthousiast; voor het eerst wordt er
gekeken naar de verantwoordelijkheid van de koper! Een stap in de goede richting. Keep up
the good work! #bepartofthechange #exxposeit #ikbenonbetaalbaar
#youthforeuropeanmodel
• 18-10-2016 | Politie Amsterdam schrijft de volgende interessante Facebook update: Hoe
stellig sommige slachtoffers ook volhouden dat ze uit vrije wil seks voor geld hebben, de
collega’s van team Mensenhandel weten wel beter. Armoede, misbruik, loverboys: er is altijd
een achterliggende aanleiding te vinden. Echt ‘vrijwillig’ is het nooit, zegt Jan. ‘Er is geen
meisje van twaalf jaar dat als je vraagt wat ze later wil worden, zegt: ik word prostituee.’

Kennis
Exxpose deelt kennis over prostitutie, mensenhandel en pornograﬁe om mensen bewust te maken van
de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornograﬁe. In 2016 hebben we dit gedaan door de
volgende activiteiten:

BLOGGEN VOOR 20.876
BEZOEKERS

In 2012 is Exxpose begonnen met een blog om
mensen te vertellen over de realiteit van
prostitutie. We geloven dat kennis over de
realiteit van prostitutie, mensenhandel en
pornografie de manier waarop mensen kijken
naar deze thema’s verandert. In 2016 hebben
we 6 blogposts gepost en zijn er 20.876 unieke
bezoekers geweest op exxpose.nl

Naast dat jonge mensen het blog kunnen lezen,
gaan we ook naar de jongeren toe. Tijdens de
promotiemomenten worden jongeren bewust

7 PROMOTIEMOMENTEN EN
5 SEMINARS

gemaakt van de problematiek en bieden we hen
de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in
het onderwerp en actie te ondernemen
(bijvoorbeeld door het burgerinitiatief te
ondertekenen). Tijdens de seminars laten we de
jongeren nadenken over de realiteit van
prostitutie; waarom is seks te koop en welk
effect heeft dit op de mensen uit de
seksindustrie? We leggen uit hoe jongeren door
een nieuwe manier van kijken, effect kunnen
hebben op de toekomst.

ONDERZOEKEN VERSPREIDEN

Er is een bibliografie ontwikkeld waarin
onderzoeken rondom het thema prostitutie,
mensenhandel, pornografie kort zijn
samengevat. Dit is een hulpmiddel geweest voor
zowel teamleden, studenten, organisaties als
anderen geïnteresseerden om onderzoek te
doen. Ook op de website is in 2016 een
kennisbank gepubliceerd waar jongeren
verdiepende informatie kunnen vinden.

Daarnaast is in 2016 is een begin gemaakt aan nieuwe materialen voor kennisverspreiding en
onderzoek zodat in januari 2021 is Exxpose deskundige op het gebied van prostitutie,
mensenhandel en pornografie en is haar kennis voor iedereen beschikbaar.

#MEDIA

Dit jaar is Exxpose geïnterviewd door o.a. Radio 1, Opzij, en Groot Nieuw Radio. Een aantal
van deze interviews en blogs zijn nog terug te luisteren of te lezen:
- Willemijn bij Groot Nieuws Radio over het Exxpose Festival.
- Natasja bij Groot Nieuws Radio over nieuwe wetgeving rondom prostitutie in Frankrijk.
- Francis en Willemijn. schreven allebei een gastblog voor Soul Survivor.

Activeren
Exxpose activeert jonge mensen om kennis te verspreiden over de realiteit van prostitutie,
mensenhandel en pornograﬁe en in het perspectief van gezonde seksualiteit, zodat ze deel kunnen zijn
van een verandering in de samenleving.

MEER DAN 1100 JONGE MENSEN
INSPIREREN

Sociale media zijn in 2016 belangrijke kanalen
geweest voor Exxpose. We zijn op Facebook van
724 volgers naar 1114 volgers gegaan. Daarnaast
hebben we wekelijks minimaal 3 updates over
de realiteit van prostitutie, mensenhandel en
pornografie gedeeld, waardoor jonge mensen
geprikkeld worden om actie te ondernemen.
Ons geluid is hoopvol en inspireert om deel te
nemen aan een verandering.

Het hoogtepunt van 2016 was het eerste
Exxpose-festival. Met zo’n 100 jonge mensen
verzamelden we ons op de Rosse buurt in
Amsterdam. Door speeches, seminars van

MEER DAN 100 JONGE MENSEN
TOERUSTEN

verschillende hulpverleningsorganisatie,
muziek en interactieve momenten werden de
deelnemers geïnspireerd om een verschil uit te
maken (lees het verslag hier). We startten na
het festival met een nieuwsbrief voor mensen
die betrokken wilden blijven. Zo’n 80 mensen
schreven zich door het jaar heen in en
ontvangen tweemaandelijks onderzoeken,
uitnodigingen voor evenementen en
opdrachten.

MEER DAN 25 JONGE MENSEN
ACTIVEREN

We geven jonge mensen de mogelijkheid om in
actie te komen en zo onderdeel te zijn van de
verandering. Met een groep van zo’n 25 mensen
zijn we de straat op gegaan om de realiteit van
prostitutie aan het licht te brengen (lees het
verslag hier). Daarnaast is in 2016 geïnvesteerd
in het team. Team Exxpose is in 2016 gegroeid
van 5 naar 11 personen.

In 2016 waren er verschillende young professionals die hun talenten sponsorden om Exxpose te
ondersteunen. Zo maakte Nienke van Denderen Exxpose een website en een promofilmpje - Wie
is Exxpose (bekijk hier). Dit alles om ons doel te bereiken:
In januari 2021 is Exxpose een beweging van gepassioneerde jonge mensen die hun talenten
inzetten om de realiteit van prostitutie aan het licht te brengen.

#TEAM

Frank | Student Information Management |
24 jaar
“Een aantal jaar geleden wilde ik mijn cv wat
opkrikken door een stage te doen bij (jawel)
een bank. Ik ging stage lopen bij ING.
Ondanks deze ervaring vind ik tot op heden
ING fantastisch en wie weet ga ik er ooit nog
eens een keer werken. Maar ik kwam er al wel
vrij snel achter dat taken doorschuiven naar
de juiste afdeling, niet helemaal mijn passie is.
Hierna ben ik gaan zoek gegaan naar waar wel die passie van mij zou liggen. In deze
zoektocht ben ik mij een aantal grote cliché levensvragen gaan stellen zoals: “Hoe wil ik dat
mijn leven eruitziet?” Na heel wat uurtjes investeren in mijzelf, een aantal cursussen (en
nog steeds zoekende hierin) ontdekte ik dat mijn grootste angst de droom was van anderen:
“Een normale kantoorbaan van 40 uur per week.” Om iets specifieker te zijn, mijn grootste
angst is mateloos krachtig te zijn en toch geen impact te kunnen maken op het leven van
anderen. Ik wil mensen vooruithelpen, bijstaan en motiveren.
Maar waarom dan Exxpose? Sara en Natasja ken ik vrij goed en ik mag hen al een aantal jaar
vriendinnen noemen. Zodoende heb ik het hele verhaal van Exxpose en Ik Ben Onbetaalbaar
vanaf het begin meegekregen, maar altijd wel vanaf een afstandje. Tijdens een supercool
festival van Exxpose in januari werd ik geraakt door alle verhalen, de gebrokenheid en de
onrechtvaardigheid die de vrouwen in de prostitutie wordt aangedaan. Diep van binnen
realiseerde ik mij dat het goed was om er voor deze mensen te zijn, hun verder te helpen. Ik
koos er op dat moment voor om achter een maatschappelijk onpopulaire mening te gaan
staan, namelijk: Seks is niet te koop. Mijn hoop is dat ik met mijn talenten de droom van
Exxpose ook kan navolgen.

Financieel
In maart 2016 heeft Exxpose een rekening geopend bij Triodos. We hebben bewust gekozen voor
de bank Triodos, omdat zij ernaar streven een duurzame bank te zijn. Daarnaast zeggen zij niet
te willen investeren in de porno-industrie. Gezien de connectie tussen de porno-industrie en
prostitutie hebben wij ons bij hen aangesloten.
Onze financiële verantwoording over 2016 vindt u hier.

Vooruitblik
In 2017 willen we de activiteiten van 2016 doorzetten. We organiseren bijvoorbeeld
opnieuw een festival en creëren verschillende actiemomenten. Ook worden er in 2017
nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals debatavonden voor studenten en een
Masterclass voor young professionals. Een overzicht van de te ondernemen activiteiten
in 2017:
- Burgerinitiatief | Ontwikkelen van een campagne-filmpje voor het burgerinitiatief Ik
Ben Onbetaalbaar
- Festival | Organiseren van een festival met als doel: informeren, toerusten en
activeren van jonge mensen.
- Masterclass | Organiseren van een meeting waar young professionals die in hun
werkveld te maken hebben met prostitutie, mensenhandel of pornografie elkaar
kunnen ontmoeten, inspireren en kennis kunnen opdoen.
- Netwerken & Lobbyen | Contact onderhouden met organisaties, politici en/of (jonge)
onderzoekers om kennis te delen over het strafbaar stellen van het kopen van seks.
- Seminars | Geven van seminars om jonge mensen na te laten denken over waarom
seks niet te koop is en draagvlak te creëren voor het strafbaar stellen van kopen van
seks.
- Actiematerialen | Ontwikkelen van actiematerialen om jonge mensen na laten
nadenken over de realiteit van prostitutie.
- Trainingsboek | Ontwikkelen van trainingsmaterialen aan de hand waarvan jonge
mensen kennis over prostitutie kunnen verspreiden.
- Kennisbank | Uitbreiden van website met artikelen (waaronder scripties), films, of
documentaires die inzicht bieden in de realiteit van prostitutie, mensenhandel, en
pornografie.
- Social media | Stimuleren van jonge mensen door middel van social media om na te
denken over de realiteit van prostitutie.
- Blog | Blogpost publiceren op exxpose.nl die de realiteit van prostitutie, mensenhandel
en pornografie in het licht brengen en jonge mensen inspireren om deel uit te maken
van de verandering.
- Exxposer | Exxpose leden (jonge mensen) werven die door middel van een
nieuwsbrief, door actiemomenten en door middel van mogelijke deelname aan
verschillende teams geactiveerd worden om kennis te verspreiden over de realiteit
van prostitutie, mensenhandel en pornografie.
- Nieuwsbrieven | Realiseren van nieuwsbrieven met als doel om de Exxposers te
informeren over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie, en hen te
inspireren en de mogelijkheid te geven gegeven om zelf in actie te komen
- Actiemomenten | Organiseren van actiemomenten waar jonge mensen een statement
kunnen maken in de samenleving en andere (jonge) mensen kunnen informeren over
de realiteit van prostitutie.

- Teams | Initiëren van teams van jonge mensen die in hun eigen woonplaats de
realiteit van prostitutie aan het licht te brengen.
We streven om de activiteiten is 2017 te realiseren door een verdubbeling van huidige
giftenstroom ten opzichte van 2016 en uitbreiding van het vrijwilligersteam. Daarnaast
worden er fondsen aangeschreven om projecten te financieren.
We zien er naar uit om in 2017 de beweging te zien groeien en samen de vraag naar
prostitutie, mensenhandel en pornografie te bestrijden!

