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Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Exxpose van 2018. We zijn dankbaar voor de resultaten 

van het afgelopen jaar.  

De maatschappelijk discussie is sinds het prille begin van Exxpose in 2012 veranderd. 2018 was 
het jaar waarin de problematiek op De Wallen in Amsterdam aan het licht kwam. Ook hebben 

we dit jaar als organisatie een professionaliseringsslag gemaakt doordat we bijvoorbeeld een 

kantoor zijn gaan huren. In dit jaarverslag willen we u informeren over deze veranderingen, 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 2018 en een verslag van de ondernomen activiteiten 

uitgewerkt per doelstelling. Daarna vindt u de financiële verantwoording van 2018 en tot slot 
een vooruitblik naar 2019. 

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 2018  

ACTIVITEITEN 

1 Exxpose Talk
2 Actiemomenten 
3 Presentaties 

UITINGEN & MATERIALEN

2 Nieuwe promotieartikelen; ‘Ik ben Onbetaalbaar’ truien en 
mokken

6 Interviews 
7 Blogs
9 Informatieve filmpjes
9 Nieuwsbrieven 
>3 Updates per week op social media 

BEREIK 

28.468 Bezoekers op exxpose.nl
2.498 Nieuwe handtekeningen voor Ik Ben Onbetaalbaar 
1467 Volgers op Facebook 
1142 Volgers op Instagram 
239 Jonge mensen die onze nieuwsbrief ontvangen
17 Teamleden 
17 Netwerk- en lobby-gesprekken

http://exxpose.nl


Lobby  

Exxpose hee) in 2018 gelobbyd voor het stra9aar stellen van het kopen van seks 
om de vrijheid van mensen die kwetsbaar zijn voor seksuele uitbui@ng te 
beschermen. Dit hebben we gedaan met de volgende ac@viteiten: 

CAMPAGNE BURGERINITIATIEF IK BEN ONBETAALBAAR 

In 2018 passeerde de teller de magische grens van 40.000. Dit jaar stond dan ook vooral in het 
teken van voorbereidingen voor de campagne rondom het inleveren van de handtekeningen. 

Van brainstormsessies tot fondsen aanschrijven; alles om te zorgen dat er met het inleveren 

van het burgerinitiatief maatschappelijke aandacht wordt gecreëerd, zodat er meer druk op de 
politiek komt om de wetgeving daadwerkelijk te gaan veranderen.  

MET 11 NETWERK EN 6 LOBBY GESPREKKEN 
  
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. Ook dit jaar hebben we samengewerkt met andere abolitionisten, en ondersteuning 
geboden bij evenementen zoals de boekpresentatie van ‘The Pimping of Prostitution’ van Julie 

Bindel.  



Door deze activiteiten kunnen we in 2019 het burgerinitiatief Ik Ben Onbetaalbaar inleveren, 

zodat in januari 2021 een initiatiefwet aan het kabinet voorgelegd kan worden om het kopen 
van seks in Nederland strafbaar te stellen. 

  

In 2018 is er op zowel op nationaal als internationaal gebied veel gebeurd rondom het thema  

prostitutie. Bijzondere ontwikkelingen zijn dat CDA zich in dit jaar sterk is gaan uitspreken 
tegen het onrecht in prostitutie en dat de discussie rondom de houdbaarheid van het 

fenomeen ‘De Wallen’ is opgelaaid. Een greep uit onze Facebook updates rondom deze 
gebeurtenissen:  

• 11-2-2018 | Hebben jullie dit artikel uit de Trouw al gelezen? "Dit is MeToo in de meest 
bedrijfsmatige vorm, onder onze ogen.” Lees het artikel waarin Buma (CDA) stelling inneemt 

over prostitutie hier.  

• 15-8-2018 | Nu zelfs zogenaamde 'happy hookers' openlijk toegeven dat het niet mogelijk is, 

prostitutie zonder mensenhandel, laait de discussie rondom de Wallen weer op: is het echt zo 
geweldig in het beroemde Red Light District? Lees het artikel hier.  

• 2-10-2018 | "Waarom laten wij dit eigenlijk gebeuren? Waarom moet de gemeente het 

mogelijk maken dat ontspoorde vrijgezellenfeesten uit Engeland komen overvliegen om het 

lichaam van jonge Roemeense vrouwen te gebruiken? Genoeg is genoeg. Laten we gewoon 
stoppen met de raamprostitutie.” Lees het opinieartikel van Diederik Boomsma (CDA) hier. 

https://www.trouw.nl/democratie/sybrand-buma-gedwongen-prostitutie-is-moderne-slavernij-~aa5ee202/?fbclid=IwAR3ZIDQBUFsJR4utbDA3V6kOEqALohYdRXpDw5DoHQmcGahvXcbpoQgSHz8
https://www.trouw.nl/home/sekspark-amsterdam-te-veel-toeristen-te-weinig-klanten~a0c99c53/?fbclid=IwAR0Lvd2W8A8aUzjyiPAkrBdtc1YkBRartVNvhSWkpL-HWHW97I9Bt-1oM58
https://www.parool.nl/columns-opinie/diederik-boomsma-cda-tijd-om-het-rode-licht-uit-te-doen~b67f1057/?fbclid=IwAR2cOxjreJTHCSJXYOkJoSEDL97wErO-5F6sLiTmWU0mJIsYUeX2tdIktq8


Kennis  

Exxpose deelt kennis over pros@tu@e, mensenhandel en pornografie om mensen 
bewust te maken van de realiteit van pros@tu@e, mensenhandel en pornografie. In 
2018 hebben we dit gedaan door de volgende ac@viteiten: 

SCHRIJVEN VOOR 28.468 WEBSITEBEZOEKERS  

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 2018 hebben we 7 blogposts gepost en zijn er 28.468 unieke 
bezoekers geweest op exxpose.nl. Dit jaar zijn we een serie begonnen rondom de vooroordelen van 
prostitutie, bijvoorbeeld ‘Ja, maar.. de vrouwen kiezen er toch zelf voor?’. Lees de blogpost hier. Daarnaast 
vind je op de website een kennisbank waar jongeren verdiepende informatie kunnen vinden. Dit jaar werden 
daar 14 nieuwe bronnen gepubliceerd.

3 PRESENTATIES GEVEN  

Naast dat jonge mensen het blog kunnen lezen, gaan we ook naar de jongeren toe. Tijdens de presentaties 
worden jongeren bewust 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). 
Ook laten we de jongeren nadenken over vragen als ‘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. In 2018 mochten we o.a. spreken op de Justice Conference.  

CONTENT ONTWIKKELEN 

In 2018 hebben we 9 korte filmpjes gepubliceerd die uitleg geven over de realiteit van prostitutie, zodat jonge 
mensen op een laagdrempelige manier zich kunnen verdiepen in dit onderwerp. Daarnaast zijn we in 2018 
verder gegaan me het ontwikkelen van nieuwe trainingsmaterialen voor kennisverspreiding (zoals een 
trainingsboek en een lespakket voor het VMBO). We willen het voor mensen die de realiteit van prostitutie 
aan het licht willen brengen zo makkelijk mogelijk maken om kennis te delen. 

Deze activiteiten dragen bij aan het 5-jarendoel dat in januari 2021 Exxpose deskundige is op het gebied van 
prostitutie, mensenhandel en pornografie en haar kennis voor iedereen beschikbaar is. 

Dit jaar is Exxpose geïnterviewd door o.a. Radio 2 en Nieuwsuur. Twee interviews waar we 

best trots op zijn:   

- Willemijn werd geïnterviewd door de Visie over waarom ze strijd tegen prostitutie.  

- Willemijn werd een reactie gevraagd op een show om sekswerk te normaliseren op 
Nieuwsuur. 

- Natasja bij Radio 2 over haar motivatie om Exxpose op te richten.   

https://visie.eo.nl/2018/09/willemijn-strijdt-tegen-prostitutie/
https://www.npostart.nl/eenvandaag/21-07-2018/AT_2096758
https://www.nporadio2.nl/gemist/audio/18858/ik-ben-onbetaalbaar?fbclid=IwAR0zev0dXHH1b-yqdplp8vZKcN1z1foODGRLikqyX8aUaZP2r5JH4VnJ4IE
https://visie.eo.nl/2018/09/willemijn-strijdt-tegen-prostitutie/
https://www.npostart.nl/eenvandaag/21-07-2018/AT_2096758
https://www.nporadio2.nl/gemist/audio/18858/ik-ben-onbetaalbaar?fbclid=IwAR0zev0dXHH1b-yqdplp8vZKcN1z1foODGRLikqyX8aUaZP2r5JH4VnJ4IE
http://exxpose.nl
https://exxpose.nl/is-prostitutie-een-keuze/


Activeren  

Exxpose ac@veert jonge mensen om kennis te verspreiden over de realiteit van 
pros@tu@e, mensenhandel en pornografie en s@muleert het perspec@ef van gezonde 
seksualiteit, zodat ze deel kunnen zijn van een verandering in de samenleving. 



MEER DAN 1400 VOLGERS  

Sociale media zijn in 2018 belangrijke kanalen geweest voor Exxpose. We zijn op Facebook van 1338 
volgers naar 1467 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. Zo schreven we 
over de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij we jonge mensen informeerden welke partijen rondom 
prostitutie een (bijna) abolitionistisch standpunt hebben. 

MEER DAN 200 EXXPOSERS 

Een hoogtepunt van 2018 was de eerste Exxpose-Talk, een nieuw evenement met zo’n 80 jonge mensen die 
zich verzamelden in het creatieve Utrecht. Door verschillende korte talks van een o.a. een survivor uit 
prostitutie en een prostitutie-onderzoeker werden de deelnemers geïnspireerd om deel uit te maken van de 
abolitionistische beweging (lees het verslag hier). Door het jaar sturen we deze mensen een nieuwsbrief 
waar we ze op de hoogte houden van het laatste nieuws, onderzoeken, evenementen en mogelijkheden om 
de realiteit van prostitutie te delen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld onze promo-trui gelanceerd, waarmee 
jonge mensen de beweging letterlijk kunnen ‘dragen’ en hebben we Ik Ben Onbetaalbaar mokken 
ontworpen. Meer dan 200 mensen noemen zich onderdeel van deze beweging.

EEN EXXPOSE-TEAM VAN 17 JONGE MENSEN   

In 2018 hebben we veel geïnvesteerd in de ontwikkeling en groei van het Exxpose team. Zo hebben we 
vacatures geplaatst voor vrijwilligers die een halve dag in de week specifieke taken oppakken. Het team is 
dit jaar uitgebreid van 14 naar 17 teamleden. We organiseerden ook dit jaar trainingsdagen voor het team 
waar ze meer kennis kregen, konden oefenen in het debatteren en de Exxpose-waarden werden uitgelegd. 
Ook zijn we begonnen met de huur van een kantoor, zodat het makkelijker wordt om als team samen te 
werken.

In 2018 waren er daarnaast verschillende young professionals die hun talenten inzetten om Exxpose te 
ondersteunen. Zo maakte Daisy Ranoe voor Exxpose een installatie waarmee je letterlijk in de schoenen 
van mensen in de prostitutie kon gaan staan. 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.

http://exxpose.nl/gemeenteraadsverkiezingen/
https://exxpose.nl/exxpose-talk-2018/


24 MAART 2018 | EXXPOSE TALK  

Zaterdag 24 maart hielden we een ‘talk’ in Het Huis Utrecht. Om 14.00 uur werd iedereen 

welkom geheten in Het Huis, een prachtige creatieve locatie in Utrecht. In de theaterzaal 
hingen donkere doeken met daarvoor grote afdrukken van foto’s met mensen die het ‘Ik ben 

onbetaalbaar’ bordje vasthielden. Laura opende de bijeenkomst, waarna Natasja en Sara, 
oprichters van Exxpose, uitlegden wat ookalweer het statement is van Exxpose en waarom. Ze 

legden ook uit wat abolitionisme eigenlijk betekent: vroeger werd deze term gebruikt voor de 

mensen die tegen slavernij waren, nu wordt het gebruikt voor mensen die tegen prostitutie zijn. 

Lees verder  
 

https://exxpose.nl/exxpose-talk-2018/


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 2018 vindt u op exxpose.nl/anbi.  



Vooruitblik  

In 2019 willen we ons volledig richten op het inleveren van het burgerinitiatief en de campagne 
hieromheen. 

Een overzicht van de te ondernemen activiteiten in 2019: 

- Ik Ben Onbetaalbaar inleveren | 40.000 handtekeningen inleveren bij de commissie voor 
verzoekschriften en burgerinitiatieven met als doel dat de Tweede Kamer het voorstel om het 
strafbaar stellen van het kopen van seks gaat bespreken. 

- Persconferentie | Organiseren van een persconferentie met als doel: toelichten van het  
burgerinitiatief aan pers en politici.

- Campagne-website | Ontwikkelen van een campagne-website waar het voorstel om het kopen 
van seks strafbaar te stellen wordt onderbouwt. 

- Campagne-filmpje | Ontwikkelen van een campagne-filmpje voor het burgerinitiatief Ik Ben 
Onbetaalbaar, waarmee mensen Ik Ben Onbetaalbaar kunnen delen.

- Netwerken & Lobbyen | Contact onderhouden met organisaties, politici en/of (jonge) 
onderzoekers om het burgerinitiatief toe te lichten. 

- Pamflet | Ontwikkelen van pamflet aan de hand waarin de ratio achter het strafbaar stellen van 
het kopen van seks wordt uitgelegd.

- Kennisbank | Uitbreiden van website met artikelen (waaronder scripties), films, of 
documentaires die inzicht bieden in het ‘nordic model’. 

- Social media | Stimuleren van jonge mensen door middel van social media om na te denken 
over het ‘nordic model’.

- FAQ | Uitbreiden van website met een pagina waarin veelgestelde vragen over het ‘nordic model’ 
worden beantwoord. 

- Blog | Blogposts publiceren op exxpose.nl die uitleg geven over het ‘nordic model’ en  jonge 
mensen inspireren om hierover na te denken.

We streven om de activiteiten is 2019 te realiseren door een verdubbeling van huidige 
giftenstroom ten opzichte van 2018.

We zien er naar uit om in 2019 de beweging te zien groeien en samen de vraag naar 
prostitutie, mensenhandel en pornografie te bestrijden! 
  

http://exxpose.nl
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