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1. INLEIDING 

Dit is een bedrijfsplan voor de stichting Sexpower. 

De missie van de stichting is om een transparante, maatschappelijk-belang nastrevende organisatie 

te zijn. Stichting Sexpower richt zich op destigmatisering van elk seksueel taboe door informatie te 

verzamelen en te verspreiden of evenementen te organiseren of ondersteunen. De stichting maakt 

deel uit van een breder maatschappelijk initiatief wiens visie een wereld is waarin: 

a. de mensen-, arbeids- en gezondheidsrechten en de zelfbeschikking van mensen, die diensten 

op het gebied van seks en seksualiteit verlenen, worden gehandhaafd en geëerbiedigd; 

b. seks, seksualiteit en sekswerk goed begrepen worden en openlijk en met respect besproken 

kunnen worden; 

c. mensen hun seksuele relaties en seksualiteit kunnen ontwikkelen en hiervan kunnen genieten in 

positieve, gezonde, geïnformeerde, veilige en geaccepteerde omgevingen en op zelfde 

manieren. 

Stichting Sexpower staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer: 77773292.  

De stichting is opgericht op 2 april 2020  

Website: 

www.stichtingsexpower.nl 

Adres: 

Stichting Sexpower 

Vredenburg 40 

3511 BD Utrecht 
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2. MISSIE 

Het is onze missie om mensen te verbinden door middel van informatieverstrekking, kennisdeling 

en het organiseren en/of ondersteunen van evenementen. Het doel is om mensen te laten zien dat 

we elkaar kunnen accepteren zoals we zijn, ook wanneer we soms een andere ervaring, overtuiging 

of visie hebben. 

Vanuit stichting Sexpower richten wij ons graag op de seksuele stigma’s. Het is moeilijk om hierover 

te spreken en volgens ons is hier heel veel verbetering te behalen. Gelukkige mensen zijn beter 

voor elkaar! Het stigma dat op een andere seksualiteit rust zorgt ervoor dat mensen hun beleving 

en gedachten niet delen. 

Dat werkt agressie in de hand en leidt tot gevaarlijke situaties. Het gebrek aan openheid en 

transparantie dwingt mensen soms om ondergronds te gaan, het illegale circuit in. Dat het niet 

bespreekbaar is maakt (jonge) mensen kwetsbaar voor misbruik en chantage. Ze komen op allerlei 

manieren in de knoop, of erger, in gevaar. 

De stichting verwezenlijkt haar doelen door activiteiten te ondernemen die bijdragen aan:  

1. het aanbieden van hoogwaardige, gezonde en veilige werkplekken en -omgevingen voor 

sekswerkers; 

2. het verstrekken van informatie aan diverse bevolkingsgroepen met als doel het wegnemen van 

vooroordelen en het destigmatiseren van seksuele taboes; 

3. het organiseren en ondersteunen van evenementen met als doel mensen te informeren over 

verschillende belevingsvormen van seks en seksualiteit. 
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3. DOELEN 

Naast het verstrekken van algemene informatie richt de stichting zich op het geven van voorlichting 

op het gebied van veiligheid, waarbij er gestreefd wordt naar vroegtijdig signaleren van mogelijk 

discriminatie en/of mensenhandel. Verder wordt er steun gegeven bij het vinden van een veilige 

werkplek en begeleiding wanneer er geen mogelijkheden zijn tot sekswerk, zoals recent tijdens de 

COVID-19 situatie, waardoor veel sekswerkers met lege handen zijn komen te staan.  

De stichting geeft ook advies op het gebied van studie, maatschappelijke onderwerpen en de te 

wegen bewandelen wanneer men besluit uit de prostitutie te stappen. Het uiteindelijke doel is dan 

om doel een traject aan te bieden waarin de (ex-)sekswerker een studie of baan kan vinden, met 

ondersteuning door middel van gesprekken en/of het begeleiden naar diverse instanties. 

Toekomstperspectief 

Voor de toekomst heeft Stichting Sexpower zich tot doel gesteld een keurmerk voor veilige en 

schone werkplekken ui te geven, waarbij de exploitanten van seksinrichtingen (bij voorkeur), een 

non-profit instelling beogen. Het hogere doel is om de uitbuiting van de sekswerkers een halt toe te 

roepen. 

Ook zal er aandacht zijn voor de leefbaarheid voor buurtbewoners in de directe omgeving van 

seksinrichtingen. Daarbij worden door middel van buurtwerk vragen van bewoners beantwoord. 

Wanneer er onwenselijke situaties ontstaan, worden deze in nauwe samenwerking met gemeentes, 

buurtcentra en maatschappelijk werk opgelost. 
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4. ACTIVITEITEN 

Stichting Sexpower heeft korte lijnen en werkt nauw samen met andere stichtingen en instellingen. 

Elke organisatie brengt haar eigen expertise in, zodat er met gebundelde krachten op efficiënte 

wijze kan worden gehandeld. Hierbij valt te denken aan verslavingszorg, Prostitutie Maatschappelijk 

Werk, straatwerk en GGD. 

Bij signalering van uitbuiting, mensenhandel of discriminatie brengt Stichting Sexpower de 

autoriteiten hiervan op de hoogte, zodat er een veilig onderkomen, zoals een "safe house", kan 

worden ingezet om de slachtoffers weer op weg te helpen, met daarnaast intensieve begeleiding en 

het weerbaar te maken tegen mensenhandelaars en loverboys. 

Stichting Sexpower is hard aan het werk om het stigma op sekswerk te bestrijden. Werk is werk wat 

ons betreft, mits vrolijk en vooral vrijwillig natuurlijk. We streven naar een geaccepteerde plek in de 

maatschappij. Deze acceptatie is nodig zodat onze seksuele zorgverleners hun werk veilig kunnen 

doen. Deze acceptatie is ook gewoon vooral simpelweg een mensenrecht. 

Wat wij graag zouden zien is dat de seksindustrie uit haar eeuwige 'vieze' hoekje mag komen. In de 

de Corona crisis komt steeds meer het woordje #huidhonger ter sprake. Hoe belangrijk is het dat 

contact gewoon te koop is. Een dienst die er al was sinds het leven zelf. Sekswerk voor 

gehandicapten is al meer geaccepteerd, maar wat als je single bent. Gewoon geen relatie wil of 

juist heel verlegen bent. Wie weet wil je wat dingen ervaren of leren, die je niet durft te vertellen. 

Wie bepaalt wie je mag zijn? Dat hoort ieder voor zichzelf te bepalen. Er zijn wel 100 positieve 

nuttige functies van sekswerkers noemen. Tijd om ze uit hun 'verdomhoekje' te halen zodat ook zij 

veilig hun werk mogen doen. Wij pleiten voor veilige werkplekken, waar zeker van is dat wat van de 

sekswerkers is ook naar hen toe gaat. Hoe mooi zou het zijn als dat kon via zero energy groene 

werkruimtes. Wat als die ook nog eens gemaakt konden worden door mensen die geen baan 

kunnen vinden door problemen in het verleden. Sekswerk krijgt de hoognodige erkenning die het 

verdient. Onze seksuele zorg verleners verdienen dit nieuwe plekje in de maatschappij. Utopie? 

Misschien... Maar wij zijn er ons er toch maar mooi hard voor aan het maken. We kunnen als 

maatschappij best wat toleranter zijn naar elkaar. 



Ondernemingsplan Stichting Sexpower 

 

5. ORGANISATIE 

Stichting Sexpower bestaat uit de bestuursleden Daisy Jacobs, Wendy van der Jagt en Mona Liza 

Verseijden. Wij verbinden theoretische kennis, wetenschap en ervaringsdeskundigheid, waardoor er 

op een laagdrempelig niveau met de doelgroepen kan worden gecommuniceerd en wij als 

spreekbuis naar instanties toe en als woordvoerder naar buiten kunnen treden. Stichting Sexpower 

is totaal onafhankelijken maakt geen gebruik van subsidies. We zijn een non-profit stichting. 

Stichting Sexpower zal erkenning aanvragen bij de belastingdienst om haar ANBI status te 

verkrijgen zodat wij helder en transparant naar buiten toe kunnen laten zien dat Stichting Sexpower 

‘het algemeen nut beoogt’. 
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6. FINANCIËN 

Stichting Sexpower erkent nadrukkelijk dat alle opbrengsten van de stichting worden ingezet ter 

verwezenlijking van de doelen van de stichting(en). De stichting beoogt uitsluitend het dienen van 

het algemene belang en beoogt niet het maken van winst. Om projecten op te zetten zal gebruik 

gemaakt worden van adverteren op diverse websites en op Social Media kanalen. Daarnaast zullen 

ook via affiliate kanalen inkomsten worden gegenereerd. 

 

 


