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Over de Care for Sexuality Foundation
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten die de Care for Sexuality
Foundation heeft uitgevoerd in het jaar 2019.

Visie
Wij streven naar een samenleving waarin mensen gerespecteerd worden en ieder
mens het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om gezond om te
kunnen gaan met seksualiteit en veilige relaties aan te kunnen gaan.

Missie
De stichting investeert in het bevorderen van seksuele gezondheid door het delen
van kennis en expertise over seksualiteit en relationele en seksuele vorming in
binnen- en buitenland. Dit doet zij door methodes en materialen te ontwikkelen, het
ondersteunen van en samenwerken met organisaties en een zichtbare positie in de
samenleving in te nemen.

Activiteiten 2019
Alle vermeldde activiteiten horen bij een van de twee doelstellingen van de
organisatie:
• het bevorderen van seksuele gezondheid door het delen van kennis en
expertise of
• het vergaren van de nodige middelen ten behoeve van organisatievoering
door de Care for Sexuality Foundation.
Voor het jaar 2019 zijn deze activiteiten onderverdeeld in vier categorieën. Dat zijn:
• Ontwikkelen van methodes en materialen
• Ondersteunen van en samenwerken met organisaties
• Innemen van een zichtbare positie in de samenleving
• Eigen organisatievoering
In de volgende hoofdstukken vindt u een beschrijving van de activiteiten behorend
bij elke categorie.
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Ontwikkelen van methodes en materialen
Om seksuele gezondheid te bevorderen is het nodig om kennis en expertise te delen.
Een instrument hiervoor is het ontwikkelen van methodes en materialen.
Veiligwijs
• Vanaf maart 2018 was de lesmethode Veiligwijs beschikbaar.
• Vanaf de eerste dag worden er regelmatig proeflessen aangevraagd door
basisscholen, GGD-en en soms een andere instelling.
• Er zijn meer dan 50 proeflessen aangevraagd. Bijna al deze aanvragen zijn
opgevolgd door telefonisch contact of via de mail.
• Er zijn ongeveer vijf ouderavonden verzorgd in het jaar van 2019.
• Er zijn ongeveer 10 lesmethodes besteld.
• Vanaf april 2018 is er gewerkt aan het erkenningstraject voor het RIVM om
de lesmethode Veiligwijs erkend te krijgen. In het voorjaar 2019 kwam de
toekenning dat de lesmethode erkend is op het niveau van Goed Beschreven.
• CfS verzorgde op een groot congres (Uitgerekend nu?!) in september 2019 op
uitnodiging van het MinVWS twee workshops.
Vrijeliefde
De website www.vrijeliede.nl wordt nog gehost. Het is op dit moment geen ‘actief’
product van de Care for Sexuality Foundation, maar omdat er dagelijks nog wel veel
(>100) op gelezen wordt blijft deze online staan.

Het innemen van een zichtbare positie in de samenleving
Om in de samenleving zichtbaar te zijn is het nodig om de maatschappelijke
ontwikkelingen ten aanzien van seksualiteit en relationele en seksuele vorming goed
te volgen. Opgedane kennis, inzichten en visie worden gedeeld in de media en het
publieke debat. Een andere manier om in de samenleving zichtbaar te zijn is door
mensen handvatten te geven en te onderwijzen, bijvoorbeeld door het geven van
lezingen, workshops en trainingen over seksualiteit, seksuele opvoeding, relationele
vorming en preventie.
We zijn uitgenodigd bij de Staatssecretaris van Volksgezondheid dhr. Paul Blokhuis
en hebben in de periode daaropvolgend diverse malen contact gehad met het
Ministerie van VWS. Hierbij pleiten we voor een gelijkwaardige toegang tot
interventies voor het basisonderwijs in Nederland en het rechtzetten van de huidige
situatie. We zetten ons ervoor in dat de noodzaak om het aanbod te verbreden
erkend wordt, waarbij niet langer ingezet wordt op de huidige manier, maar waarbij
ook meer erkenning komt voor lesmethode die vertrekken vanuit veilige
relatievorming. Zo wordt de diversiteit van de Nederlandse bevolking meer erkend
en kan het aanbod van preventie op het gebied van seksuele gezondheid meer
inclusief worden.
Er zijn diverse media te woord gestaan.

3

Er zijn diverse ouderavonden over seksuele opvoeding verzorgd, zowel voor diverse
kerken als (openbare) basisscholen. Hierbij zijn ongeveer 200 ouders, leerkrachten
en studenten bereikt.
Ongeveer tweewekelijks/ maandelijks wordt er een CfS-nieuwsbrief verstuurd aan
meer dan 600 experts en betrokkenen. Hierbij vindt er kennisoverdracht plaats,
waardoor zij gemotiveerd worden de seksuele voorlichting goed en effectief vorm te
geven. Er zijn meer dan twaalf nieuwsbrieven verzonden aan ongeveer 600 lezers.
Dit lezersaantal bleef in 2019 stabiel.
Bij het MinVWS blijven we ons inzetten om de ongelijke situatie in Nederland aan te
kaarten. De subsidieverdeling uit het verleden leidt tot een nog steeds voortdurende
ongelijke situatie, waardoor het niet goed mogelijk is om de markt te betreden.

Het ondersteunen van en samenwerken met organisaties
Er is contact gelegd met GGD-en en het RIVM vanwege de erkenning van Veiligwijs.
Er is regelmatig contact met verschillende GGD-en geweest, vanwege hun interesse
in Veiligwijs.
Er is veel contact met het MinVws.

Eigen organisatievoering
Om het doel van de Care for Sexuality Foundation te bewerkstelligen is het nodig om
te werken aan de organisatievoering van de stichting.
• De directeur en een vrijwillige medewerker hebben aan diverse congressen
deelgenomen.
• Er zijn twee nieuwe vrijwilligers die betrokken zijn.
• Er zijn diverse experts vanuit hun persoonlijke expertise betrokken bij CfS.
• Er wordt tweewekelijks een nieuwsbrief verzonden om daarmee te proberen
(maandelijks) donateurs te werven.
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