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Jaarverslag 2020 SWN
Woord vooraf
Een roerig jaar, waarin we voor het eerst met leden bij elkaar kwamen. Eensgestemde kunstenaars,
seksuologen, schrijvers en journalisten, ondernemers en meer, die vanuit eigen achtergrond en
betrokkenheid het SWN-geluid mee uitdragen, rondsturen en vertolken. Hiermee willen we de missie van
SWN als een olievlek zich laten verspreiden.
En ook bij ons gooide Covid menigmaal roet in het eten. Bijeenkomsten werden video-ontmoetingen. En
ondanks deze beperkingen groeide we als gemeenschap.
We zijn een kleine stichting met een bestuur met veel andere taken, maar met een betrokken,
enthousiaste en grote gemeenschap en gelijkgestemden. In 2020 hebben we weer stappen gezet om
iedereen clit-kundig te maken, de orgasmekloof te verkleinen en een positieve kijk op seks bij iedereen
op het netvlies te krijgen. Gelijkheid in seksueel plezier is belangrijk voor alle mensen!
Bestuur SWN

Bestuur in 2020
Lisa de Pagter is in maart 2020 ons bestuur komen versterken. Lisa heeft veel ervaring met seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten, voornamelijk die van jongeren, en hoe die te bevorderen in
nationale en internationale beleidsvorming. Het bestuur bestaat nu uit Ellen Laan (voorzitter), Bregje
Spaans (secretaris), Sacha Simons (penningmeester) en Lisa de Pagter (lid).
Raad van advies in 2020
De raad van advies is 2 keer bij elkaar gekomen in 2020, voorjaar en najaar. Het waren inspirerende sessies
waarin we met elkaar de visie en richting van SWN konden bespreken.
Heidag zomer 2020
De heidag stond in het teken van een volgende stap zetten in onze identiteit en ons gezicht naar buiten
toe. Samen met Sabine... en Judith...hebben we ons verdiept in SWN, de leden, de doelgroep.
In de goede energie die er deze dag was ontstond ook een nieuwe slogan. Seksueel welzijn verandert de
kijk of seks zodat genot en gelijkheid de norm worden. Het doel is een nieuw logo, nieuwe website en een
duidelijke eigen identiteit. Hier gaan we ook in 2021 nog mee verder.

Voorlichting 2020
Het andere grote project is samen te vatten onder de noemer #Kenjeseks, waarvan de projecten
#Kenjeclit en #Kenjepik onderdeel uitmaken. Ook Rutgers is partner in dit project. Het project heeft als
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doel seksuele voorlichting gericht op seksueel plezier voor alle genders op scholen te bevorderen. In 2020
hebben we veel tijd gestopt in het werven van fondsen, helaas tot nu toe zonder resultaat.

In de schoolboeken
Eén succes is zeker wel geboekt, dankzij SWN gaat naast Malmberg nu ook een tweede
schoolboekenuitgever, Noordhoff, een representatieve afbeelding van de clitoris opnemen in de nieuwe
editie van hun biologieboek voor het voortgezet onderwijs. Het streven is dat komend studiejaar in ieder
geval al het online-materiaal een update heeft gekregen.

Het seksfestival i.s.m. TivoliVredenburg
Het allergrootste, maar in het licht van COVID-19 ook meest kwetsbare event voor 2020 was het Seks
Festival dat SWN heeft geïnitieerd en in samenwerking met TivoliVredenburg wilde gaan organiseren. Dat
festival stond gepland voor 28 november. Op het festival zouden 1500 bezoekers gaan genieten van
gesprekken, talks, workshops en optredens over alle facetten van seks. Over lust maar ook over de
maatschappelijke discussies over en de culturele vertaling van seks. De centrale vraag: ‘Hoe creëren we
een wereld waarin iedereen van seks kan genieten, zonder schaamte of veroordeling?’ Aan het woord
zouden seksuologen, sociologen, journalisten, theatermakers, artiesten, onderzoekers en vele anderen
komen.
Met dit initiatief willen SWN en TivoliVredenburg een positieve seksbeleving promoten, de kennis over
seksualiteit vergroten en praten over seksualiteit in al haar verschijningsvormen normaler maken. De
hoop is in najaar 2021 of voorjaar 2022 het Seksfestival daadwerkelijk te realiseren.

Sociale media in 2020
In 2020 bereikten we een kleine mijlpaal doordat we onze 1000 volgers kregen op Instagram. Er is een
klein team van betrokken mensen die proberen actualiteiten onder de aandacht te brengen.

Gemeenschap in 2020
We groeien en groeien en hebben diverse lidmaatschappen opgezet zodat iedereen die zich herkent in
onze missie zich kan aansluiten en medestanders, meedenkers en meedoeners kan vinden.
In december 2020 hadden we om en na bij 45 leden.
Corona 2020
Ook voor SWN had Covid-19 ingrijpende gevolgen. Natuurlijk vergaderden we als bestuur online en waren
echte ontmoetingen schaars en altijd met 1,5 meter afstand. Dat was allemaal prima. Helaas ging ook het
genoemde seksfestival niet door.
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Campagne
Samen met campagnebureau GHO (Leiden/Leeuwarden) bereiden we een grote landelijke seksuele
verlichtingscampagne voor. GHO heeft een aantal concepten bedacht, en we hebben gekozen voor de
campagne ‘Seks is meer dan neuken’. Ter ondersteuning van fondsaanvragen voor deze landelijke
campagne maakten we met GHO een korte film, waar GHO en productiebedrijf Videobrouwers en o.a. de
Sekszusjes, Linda de Munck en Lize Korpershoek aan meewerkten. Lisa heeft dit project naar zich toe
getrokken.
Lisa en Ellen deden via LinkedIn outreach naar mogelijke partners met deze video, en benaderden grote
bedrijven als Durex, Aldi, Philips, HEMA, &C. Daar werd helaas niet op gereageerd, met uitzondering van
één persoon, waar uiteindelijk geen samenwerking uit volgde.

Netwerk en lobby
Tenslotte hebben we in dit jaar ook contact gelegd met Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin
Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA). Gezamenlijk gaan we proberen een bijeenkomst te
organiseren om de Kamer te informeren over het belang van bevordering van gendergelijkheid in de
opvoeding, op scholen, en in de seksuele voorlichting, omdat niet langer genegeerd moet worden dat
gender-verschíldenken gevaarlijke consequenties heeft: femicide, geweld-achter-de-voordeur,
ongewenste seks en seksueel geweld. Ondanks de relatief goede seksuele voorlichting in Nederland
slagen we er maar niet in om dergelijke misdrijven te voorkómen. Ook dit is een belangrijke SWN-missie.
In 2020 is Ellen regelmatig samen met Iva Bicanic (landelijk coördinator Centra Seksueel Geweld) en Kai
Lindenberg (hoogleraar strafrecht in Groningen) samengekomen, als ‘Bende van drie’ om zorg, strafrecht,
én preventie van seksueel geweld beter op elkaar af te stemmen.

‘Stamp of approval’
In 2020 hebben we een twee ‘stamp of approval’ toegekend aan initiatieven waar we als SWN helemaal
achter kunnen staan.
Een folder van Stijn Schenk van @Realcomics was de eerste. Stijn Schenk ‘verstript’ complexe
maatschappelijke vraagstukken om ze dichter bij het publiek te brengen. Zo heeft hij eerder een strip
gemaakt over de gevolgen van seksueel misbruik. Zie hieronder een onderdeel van de strip die hij in
samenwerking met SWN maakte over ‘de seksuele respons’.
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In maart van 2020 verscheen het in eigen beheer uitgegeven boek Lekker in je Lijf! voor kinderen van
Esther van der Steeg met een voorwoord van Ellen en een ‘stamp of approval’ van SWN.

Nawoord
Een jaarverslag is niet de sterkste kant van mij als secretaris. Maar praten over wat we doen, willen en
kunnen. Het gesprek aan gaan over het veranderen van jouw kijk op seks, dat kan ik net als mijn medebestuursleden als de beste.
Hierbij nodig ik je uit om met vragen over onze actviteiten contact op te nemen met SWn
info@seksueelwelzijn.nl of kijk op onze website www.seksueelwelzijn.nl
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