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Voorwoord
Voor u ligt het tweede 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
2017 en een verslag van de ondernomen activiteiten uitgewerkt per doelstelling. Daarna vindt u
de financiële verantwoording van 2017 en tot slot een vooruitblik naar 2018.
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.

2017 In het kort
ACTIVITEITEN
1
1
1
2

FesFval | 4 maart
Masterclass | 3 maart
Lezing | 8 november
Debatavonden | 11 januari & 19 juni

UITINGEN
1
7
5

Campagne voor Ik Ben Onbetaalbaar
PromoFemomenten
Interviews voor verschillende media

BEREIK
36.000
23.144
1338
952
70
14
14

Bereik campagne Goede Deal, Toch?!
Bezoekers op exxpose.nl
Volgers op Facebook
Volgers op Instagram
Bezoekers op het fesFval
Teamleden
ParFjen bereikt d.m.v. netwerk- en lobby-gesprekken

Lobby
Exxpose heeft in 2017 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:

MET 14 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.

CAMPAGNE VOEREN VOOR HET BURGERINITIATIEF
Op 28 februari lanceerden we een nieuwe campagne voor Ik Ben Onbetaalbaar, namelijk het
filmpje ‘Goede Deal, Toch?!’ In dit filmpje wordt de nadruk gelegd op het verhaal van de
sekskoper en de feiten rondom prostitutie om zo de kijker op toegankelijke wijze te laten
nadenken over prostitutie en een nieuw beleid. De video is meer dan 36.000 keer bekeken!
In 2018 gaat de campagne voor Ik Ben Onbetaalbaar verder zodat we ons doel kunnen bereiken,
namelijk:
In januari 2021 is er een initiatiefwet aan het kabinet voorgelegd om het kopen van seks in
Nederland strafbaar te stellen.

In lanceerden we de nieuwe campagne voor Ik Ben Onbetaalbaar: ‘Goede
Deal, Toch?! Bekijk hier het filmpje en de bijbehorende website.

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:

SCHRIJVEN VOOR 20.876 WEBSITE 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. Op de website is
inmiddels veel meer te vinden dan alleen blogposts. Zo hebben we dit jaar gewerkt aan
kennisbank met films, artikelen en podcasts rondom het thema prostitutie. In 2017 zijn er
23.144 unieke bezoekers geweest op exxpose.nl

SPREKEN OP 7 VERSCHILLENDE PLEKKEN
We reizen naar verschillende plekken in het land om mensen bewust te maken 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). In 2017 konden
we op 7 verschillende plekken bewustwording brengen. Zo mochten we spreken op de Eva on
Tour avonden en konden we Ik Ben Onbetaalbaar promoten bij een viering van Tot Heil Des
Volks.

1 LEZING ORGANISEREN
In 2017 hebben we samen met met andere abolitionisten onderzoeker Melissa Farley naar
Nederland gehaald. Ze heeft op woensdag 8 november een lezing gegeven in de Balie in
Amsterdam. Haar onderzoek heeft veel betekent als het gaat om het aan het licht brengen van
de realiteit van prostitutie. Zo heeft ze internationaal onderzoek gedaan naar de psychische
effecten van prostitutie. Door dit event zijn jonge mensen geïnspireerd om een verschil uit te
maken in de onderzoekswereld. Verschillende media hebben aandacht besteed aan dit event.
Lees bijvoorbeeld dit uitgebreide interview in Trouw.
Ook Exxpose is aangemoedigd door de ontmoeting met Melissa Farley. We zijn vastbesloten om
te werken aan ons doel:
In januari 2021 is Exxpose deskundige op het gebied van prostitutie, mensenhandel en
pornografie en is haar kennis voor iedereen beschikbaar.

Dag 6 interviewde Exxpose na de lezing van Melissa Farley in de Balie. Bekijk hier het
filmpje!

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 200 MENSEN INSPIREREN
In 2017 organiseerden we opnieuw een festival. Door speeches, seminars van verschillende
hulpverleningsorganisatie, muziek en interactieve momenten werden de deelnemers
geïnspireerd om een verschil uit te maken (lees het verslag hieronder). Voor het eerst
organiseerden we voor het festival ook een masterclass, speciaal voor jonge mensen die in hun
werkveld te maken hebben met prostitutie. Ook nieuw dit jaar waren de debatavonden voor
studenten. Panelleden waren onder andere Gert-Jan Segers (Christen Unie) en Corinne
Dettmeijer (Rapporteur Mensenhandel). Daarnaast zijn er posters ontwikkeld zijn jonge
mensen kunnen gebruiken om zelf een statement te maken.

EEN NIEUW TEAM OPZETTEN
We geven jonge mensen de mogelijkheid om in actie te komen en zo onderdeel te zijn van de
verandering. Naast het originele team, zijn we in 2017 gestart met Exxpose Amsterdam. Dit
team richt zich specifiek op de problematiek in Amsterdam. We hebben de gelegenheid
aangegeven om voor het team trainingsavonden te organiseren, waar ze meer kennis kregen,
konden oefenen in het debatteren en Exxpose waarden worden uitgelegd. Exxpose is in 2017
gegroeid van 11 naar 14 personen.

In 2017 waren er daarnaast verschillende young professionals die hun talenten sponsorden om
Exxpose te ondersteunen. Zo tekende Maartje Slingerland het filmpje voor Goede Deal, Toch?!
Ook zij is onderdeel van de beweging die blijft groeien.
Ons streven is om in januari 2021 een beweging te zijn van gepassioneerde jonge mensen die
hun talenten inzetten om de realiteit van prostitutie aan het licht te brengen.

Op 4 maart vond het 2e Exxpose-festival hier plaats. Sprekers waren onder andere vandaag
Maria Ahlin, de oprichter van de internationale jongerenbeweging Freethem, Ineke van
Buren, manager en projectleider bij het Leger des Heils en gespecialiseerd in thema’s als
mensenhandel en prostitutie, en Jolanda de Boer, officier van justitie bij het Openbaar
Ministerie. Lees verder…

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 2017 vindt u hier.

Vooruitblik
In 2018 willen we de activiteiten van 2017 doorzetten. We organiseren bijvoorbeeld
opnieuw een event voor Exxposers, de Exxpose Talk en wordt er een nieuwe campagne
bedacht om het burgerinitiatief in te leveren. Ook worden er in 2018 nieuwe materialen
ontwikkelend, zoals promo-truien en lesmateriaal voor studenten.
Voor 2018 hebben we onszelf onder andere de volgende doelen gesteld:
In januari 2019…
BURGERINITIATIEF | is het het burgerinitiatief ‘Ik Ben Onbetaalbaar’ ingeleverd
middels een campagne op social media.
LOBBY | is er contact geweest met 5 verschillende partijen of politici bij wie we - aan
de hand van het burgerinitiatief - lobbyen voor het strafbaar stellen van het kopen van
seks en kennis delen over prostitutie.
NETWERKEN | is er contact met 10 verschillende organisaties en/of (jonge)
onderzoekers met als doel om kennis te delen over (het strafbaar stellen van) het
kopen van seks.
TRAININGSMATERIALEN | zijn er 2 trainingsmaterialen ontwikkeld aan de hand
waarvan jonge mensen geïnspireerd kunnen worden om na te denken over waarom
seks niet te koop is.
TRAININGEN | zijn er 3 trainingen gegeven voor de doelgroep (of mensen die deze
doelgroep bereiken) om jonge mensen na te laten denken over waarom seks niet te
koop is en/of voor een doelgroep waar draagvlak te gecreëerd kan worden voor het
strafbaar stellen van kopen van seks.
BRONNEN | zijn op de website elke 2 maanden 2 nieuwe (wetenschappelijke) artikelen,
scripties, films, of documentaires te vinden die inzicht bieden in de realiteit van
prostitutie, mensenhandel, en pornografie.
BLOG | is elke 2 maanden een blogpost gepubliceerd op exxpose.nl die de realiteit van
prostitutie, mensenhandel en pornografie in het licht brengt en jonge mensen
inspireren om deel uit te maken van de verandering.
FACEBOOK | zijn er 1700 mensen die Exxpose leuk vinden op Facebook en die via onze
pagina nieuws-updates ontvangen over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en
pornografie en geprikkeld worden om actie te ondernemen.

INSTAGRAM | zijn er 1200 mensen die Exxpose volgen en geïnspireerd worden om
hoopvol te zijn omtrent de problematiek rondom prostitutie, mensenhandel en
pornografie, seks onbetaalbaar te vinden en zich betrokken te voelen bij Exxpose.
ACTIEMOMENTEN | zijn er 3 actiemomenten geweest waar volgers de mogelijkheid
hebben om een statement te kunnen maken in de samenleving en andere (jonge)
mensen kunnen informeren over de realiteit van prostitutie.
NIEUWSBRIEF | zijn er 10 nieuwsbrieven gerealiseerd 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.
EXXPOSERS | zijn er 200 Exxpose leden (jonge mensen) 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.
TEAMS | Is er tenminste 1 team van tenminste 3 jonge mensen die in hun eigen
woonplaats de realiteit van prostitutie aan het licht te brengen door middel van het
uitvoeren en opzetten van tenminste 1 project..
EVENTS | heeft Exxpose 3 events georganiseerd met als doel: informeren, toerusten en
activeren van jonge mensen in het algemeen algemeen en specifiek voor studenten en
young-professionals.
YOUNG PROFESSIONALS | Is er een meeting geweest waar young professionals die in
hun werkveld te maken hebben met prostitutie, mensenhandel of pornografie elkaar
kunnen ontmoeten, inspireren en kennis kunnen opdoen.
ACTIEMOMENTEN | zijn er 3 actiemomenten geweest waar jonge mensen een
statement kunnen maken in de samenleving en andere (jonge) mensen kunnen
informeren over de realiteit van prostitutie
We streven om de activiteiten is 2018 te realiseren door een verdubbeling van huidige
giften stroom ten opzichte van 2017 en werven van nieuwe vrijwilligers op specifieke
taken. Daarnaast worden er fondsen aangeschreven om projecten te financieren.
We zien er naar uit om in 2018 de beweging te zien groeien en samen de vraag naar
prostitutie, mensenhandel en pornografie te bestrijden!

