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1 Inleiding

In 2021 bereikte Hans Sloff de maximale termijn als bestuurslid van FWOS. Gedurende een
periode van negen jaar hield Hans penningmeester uitstekend zicht op de financiën van
FWOS, zowel wat betreft begrotingen en toegekende subsidies als op de investeringen. Het
bestuur van FWOS bedankt Hans voor zijn belangrijke bijdrage aan het stabiele functioneren
van FWOS en voor de plezierige samenwerking, en wenst hem alle goeds. Per september
2021 heeft Olav van der Linden de rol van penningmeester op zich genomen. Olav was als
accountant al bekend met en bij het FWOS-bestuur, dat blij is dat Olav deze belangrijke rol
wil vervullen. We zien uit naar een voortzetting van de plezierige samenwerking. Helaas
betekende een en ander wel dat het bestuur op zoek moest naar een andere accountant,
hetgeen de nieuwe penningsmeester uitstekend en snel geregeld heeft.

De hoofdtaak van FWOS is het subsidiëren van onderzoek, in diverse disciplines, naar
seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren waarin het actorperspectief en seksuele,
gender en etnische diversiteit nadruk krijgt. Een belangrijk instrument hiervoor is de
zogenoemde midden geldstroom, een financieringsinstrument waarbij maximaal € 50.000
subsidie aangevraagd kan worden. In 2021 liepen vier midden geldstroom projecten af, die
deels vertraagd waren vanwege de coronapandemie. In 2021 organiseerde FWOS eenmaal
een ronde voor aanvragen voor de midden geldstroom. Van de zes initiële voorstellen zijn er
slechts twee subsidiabel bevonden en gehonoreerd. Het aantal lopende midden geldstroom
projecten kwam daarmee weer op vier. Een punt van aandacht voor de midden geldstroom is
dat aanvragers uit een beperkt aantal wetenschappelijke disciplines komen. Er worden
bijvoorbeeld geen aanvragen ontvangen vanuit de geesteswetenschappen.

In 2021 heeft FWOS ook wederom een subsidieronde voor grote onderzoeksprojecten
opengesteld, onder de noemer Diversity and Society – understanding the sexuality of young
people. Waar in eerdere jaren voorgaande versies van deze subsidieoproep geen
subsidiabele projecten opleverden, kwamen ditmaal vijf intentieverklaringen binnen en zijn
drie indieners gevraagd hun onderzoeksidee uit te werken. Het bestuur is ingenomen met
deze positieve uitkomst van de subsidieoproep en hoopt en verwacht dat een of meer
uitgewerkte projectvoorstellen gehonoreerd kunnen worden in 2022.

In 2021 liep de tweede termijn af van de bijzondere leerstoel Seksuele ontwikkeling,
diversiteit en gezondheid, die vanwege Rutgers was ingesteld aan de Universiteit Utrecht,
met financiële ondersteuning van FWOS. De leerstoel werd bezet door Ine Vanwesenbeeck
en kan na twee termijnen niet meer verlengd worden. Ook is de leerstoelhouder met
emeritaat gegaan. Vanwege de maatregelen om de coronapandemie te beteugelen kon een
afscheidssymposium helaas niet doorgaan. Wel zijn enkele bijdragen gepubliceerd in het
Tijdschrift voor Seksuologie.

Het FWOS wil niet alleen onderzoek subsidiëren, maar heeft de bredere ambitie om ook bij
te dragen aan het verspreiden van kennis. Hiertoe wordt aan subsidieontvangers gevraagd
om aan te geven hoe zij de verworven kennis gaan verspreiden onder wie en met welk doel.
Door het FWOS gefinancierde projecten resulteerden in 2021 in producten voor wetenschap,
beleid en praktijk. Een overzicht van wetenschappelijke en vakpublicaties is te vinden op de
FWOS-website.
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2 Bestuurlijke activiteiten

2.1 Algemeen Bestuur

In 2021 is penningmeester Hans Sloff, na negen jaar penningmeesterschap afgetreden. Hij
heeft de maximale termijn ‘uitgediend’. Olav van der Linden is zijn opvolger.

De samenstelling van het bestuur was eind 2021 als volgt:
 prof.dr. J. de Wit, voorzitter;
 B. Tuk, secretaris;
 O. van der Linden, penningmeester;
 mw. dr. L.S. Kuyper;
 dr. P.J.H. Mepschen, lid.

In 2021 heeft het bestuur viermaal vergaderd. De voornaamste taak was het beoordelen,
toekennen of afwijzen van subsidies in het kader van de midden geldstroom en het
openstellen van een call for papers in het kader van de grote geldstroom.
De aanvraagprocedure van zowel de midden geldstroom als de grote geldstroom verloopt,
via een eerste ronde van projectideeën en een tweede ronde van uitgewerkte
projectvoorstellen. De eerste beoordeling vindt plaats door het bestuur. De voor de tweede
ronde nader uitgewerkte voorstellen worden door zowel bestuursleden als externe reviewers
beoordeeld. In 2021 zijn voor de midden geldstroom ronde zes projectideeën ontvangen,
waarvan twee werden gehonoreerd (zie hierover verder hoofdstuk 4).

In 2021 is de call die in 2020 opengesteld werd maar toen geen geschikte projecten
opleverde, herschreven tot Diversity and Society – understanding the sexuality of young
people. Voor deze zogeheten grote geldstroom kwamen vijf Letters of Intent (vooraanvragen)
binnen. Aan drie indieners is gevraagd een aanvraag uit te werken. De verdere beoordeling
hiervan vindt plaats in 2022.

In 2021 heeft het FWOS geen nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor scholarships,
omdat de toegekende subsidie uit 2020 hiervoor vanwege corona naar de zomer van 2021
moest worden doorgeschoven. Voor nadere informatie over de scholarships zie de website
van het FWOS.

2.2 Commissie Vermogensbeheer

2.2.1 Samenstelling van de Commissie Vermogensbeheer en vergaderfrequentie

De Commissie Vermogensbeheer wordt gevormd door voorzitter prof. dr. J. de Wit en
penningmeester O. van der Linden. Zij overleggen enkele malen per jaar met de ABN
AMRO.

2.2.2 Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie
Vermogensbeheer in 2021

Evenals de vorige jaren is gebruik gemaakt van het door de bank gehanteerde Matig
Defensief beleggingsprofiel. Dit profiel zal ook de komende jaren worden gehandhaafd
wegens het risicomijdende karakter van het fonds.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt de gemiddeld geprognotiseerde opbrengst
geschat op 1.5% van de beleggingsinkomsten in plaats van 3%. Obligaties en liquiditeiten
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leveren nauwelijks of niets op en beslaan wel ongeveer 55% van het totale vermogen van
het FWOS. De overige 45% bestaat uit aandelen en alternatieve beleggingen. Deze
benchmark wegingen passen vanzelfsprekend bij een Matig Defensief beleggingsprofiel.

Het rendement kwam over 2021 overall genomen hoger uit dan over 2020, met de
kanttekening dat inmiddels geen rente op liquiditeiten verstrekt wordt. Tot op heden heeft de
bank het FWOS de gebruikelijke negatieve rente over spaargelden boven € 100.000 niet in
rekening gebracht maar voor de toekomst is hierin geen zekerheid gegevens.
Voor 2022 is de verwachting negatief. In eerste instantie leek het einde van de coronacrisis
tot een verdere opleving van de koersen te leiden, maar inmiddels is door de oorlog in
Oekraïne een stevig koersverlies geleden en de vooruitzichten zijn niet goed te duiden
omdat deze oorlog in veel sectoren van het bedrijfsleven ingrijpt. Vooralsnog rekenen we
voor 2022 veiligheidshalve met een rendement van 1,5% over het belegd vermogen.

Belangrijk is nog om te vermelden dat de bank streeft naar duurzaam vermogensbeheer. Er
worden alleen bedrijven geselecteerd die balans zoeken tussen mens, milieu en
maatschappij. Vooral het zuinig omgaan met grondstoffen verdient aandacht. Minder
vervuilen en een rechtvaardig sociaal beleid heeft hoge prioriteit.
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3. Wetenschapsbeleid en subsidiestromen

Het FWOS kent met ingang van 2016 drie subsidie- of geldstromen: klein, midden en groot.

3.1 Kleine geldstroom

De kleine geldstroom is doorlopend, in die zin dat het FWOS jaarlijks maximaal € 20.000
beschikbaar heeft (op is op) voor kleine subsidieaanvragen van € 500 tot € 5.000 voor
bijvoorbeeld cofinanciering van publicaties, seminars, voorlichtingsmateriaal, enzovoort.
Aanvragen zijn niet aan een datum gebonden. Ze dienen aan te sluiten bij de missie van het
FWOS, en reële informatie te bevatten over cofinanciering. Het bestuur besluit na intern
overleg over subsidieverzoeken.

3.2 Midden geldstroom

In het kader van de midden geldstroom stelt het FWOS twee maal per jaar enkele subsidies
van maximaal € 60.000 beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en/of
implementatie/disseminatie projecten. Het FWOS hanteert criteria en procedures voor
aanvragen in het kader van deze geldstroom, die op de website worden toegelicht.
Bestuursbesluiten over aanvragen zijn mede gebaseerd op externe reviews.

3.3 Grote geldstroom

Uit vorige eigen calls van het FWOS kwamen de projecten Diversiteit en Good Sex voort. In
2020 zette het bestuur een call uit over het thema vluchtelingenjeugd. Die leidde helaas nog
niet direct tot aanvragen van voldoende kwaliteit.

3.4 Huidige wetenschapsbeleid van het FWOS

Het wetenschapsbeleid van het FWOS staat beschreven in het Programma
Wetenschapsbeleid 2019-2023. Dit is op de website te vinden.

3.5 Scholarships

Het FWOS stelt sinds 2016 jaarlijks voor internationale studenten twee beurzen beschikbaar
van maximaal €3.000. De beurzen zijn bedoeld voor deelname aan een summer course van
een Nederlandse universiteit met voldoende aandacht voor de /seksuele ontwikkeling
kinderen en research seksuologie-jeugd. Het bedrag is bestemd voor inschrijfgeld en
eventueel huisvesting. Feitelijke toekenning hiervan, aan een student die aan de criteria
voldoet, vindt plaats na toelating door de betreffende onderwijsinstelling. De beurs wordt
verstrekt aan de universiteit, die de cursus verzorgt. Bij meer dan twee aanvragen die aan de
criteria voldoen beslist het bestuur. Informatie over de scholarships vindt u op de website van
het FWOS.
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4. Subsidies voor onderzoeks- en implementatieprojecten in 2021

Hieronder een overzicht van gesubsidieerde projecten in 2021.

In 2021 afgeronde projecten

4.1 Verlenging bijzondere leerstoel ‘Seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid’

Opdrachtgever Henny Verhagen Stichting
Financiering € 168.050 (cofinanciering met Rutgers)
Uitvoering Mw. prof.dr. I. Vanwesenbeeck
Looptijd Februari 2016 tot februari 2021.
Doelstelling Bijdragen aan de (wetenschappelijke) kennis over de sociaal-

emotionele en seksuele ontwikkeling en vaststellen wat het belang is
van diversiteit (sekse, gender, etniciteit en de interacties hiertussen)
voor deze ontwikkeling.

Toelichting Naast het wetenschappelijk doel is er ook een praktisch doel: de
vertaling van deze kennis voor gebruik binnen de praktijk van de
gezondheidszorg.

Producten/ Internationale artikelen en vakpublicaties.
Implementatie

4.2 Sexual Health Promotion for Adolescents With Intersex Conditions/ Atypical Sex
Anatomy

Financiering € 50.000
Projectleiding T.C. van de Grift MD
Looptijd Mei 2018 tot november 2019.
Doelstelling Niet iedereen wordt geboren met een typisch mannen- of

vrouwenlichaam: zo’n 85 duizend Nederlanders hebben een atypische
geslachtsontwikkeling (ook wel intersekse genoemd). Hoewel het hier
vooral om natuurlijk voorkomende variaties gaat, kunnen
geheimhouding en/of schaamte een rol spelen, in zowel in de dagelijks
leven als in zorg. Er is maar weinig bekend over hoe het hebben van
zo’n variatie van geslacht van invloed is op de seksuele ontwikkeling
en beleving van jongeren. Zo weten we niet of deze jongeren zich
comfortabel voelen om seks te hebben en of ze in dezelfde mate
plezier hebben in seks als andere jongeren. Ook is er weinig bekend
over hoe ze kijken naar hun eigen lichaam, identiteit en seksualiteit. Dit
project is een samenwerking tussen zorgverleners en
belangengroepen, en heeft als doel meer kennis te vergaren over dit
onderwerp en waar nodig toegankelijk informatiemateriaal te
ontwikkelen.

Producten/ Diverse wetenschappelijke rapporten en presentaties.
Implementatie

4.3 Out of the book closet. Children’s literature’s influence on adolescents attitude
towards sexual and gender diversity

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw. dr D. Van Bergen en mw dr. S. Parlevliet (Universiteit Groningen)
Looptijd Mei 2019 tot najaar 2020.
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Doelstelling Dit project verkent of en hoe het lezen van jeugdliteratuur over
seksuele en gender diversiteit door leerlingen in de onderbouw van het
vmbo-t en havo/vwo een kansrijke interventie lijkt om een (meer)
positieve attitude ten opzichte van deze onderwerpen bij deze
leerlingen te bewerkstelligen.

Producten/ Artikel, symposium en presentaties.
Implementatie

4.4 Vil Du?! Implementing a serious game in the treatment for children who have been
sexually abused

Financiering € 49.963
Projectleiding Mw. dr J.J. Endendijk (Universiteit Utrecht)
Looptijd Juni 2018 tot juni 2019.
Doelstelling Een wetenschappelijk gefundeerde handleiding maken bij de

communicatie app Vil Du?!, een non-verbale communicatie app
waarmee kinderen spelenderwijs aan hun therapeut duidelijk kunnen
maken wat zij hebben meegemaakt.

Producten/ Symposium en artikelen.
Implementatie

4.5 The last taboo? Talking about sexuality with young people with a psychiatric condition

Financiering € 48.321
Projectleiding Mw. drs S. Bungener MD (Amsterdam UMC)
Looptijd Oktober 2019 – januari 2021.
Doelstelling In dit onderzoek ligt de focus op wat jongeren en hulpverleners zelf

vinden van de seksuele communicatie binnen de GGZ en wat
mogelijkheden zijn voor optimalisatie.

Producten/ App met communicatie methode.
Implementatie

Lopende onderzoeksprojecten in 2021 en verder

4.6 Sexuality and sex education: what are experiences and needs of parents?

Financiering € 50.000
Projectleiding Mw. K. Janssens MSc (Movisie)
Looptijd September 2019 – juli 2020.
Doelstelling Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van de

seksuele gezondheid van kinderen en jongeren, door het vergroten van
inzicht in de rol van ouders in de positieve seksuele ontwikkeling en het
voorkomen van negatieve seksuele ervaringen van hun kind(eren), en
hoe de rol van ouders kan worden versterkt.

Producten/ Onderzoeksrapport en artikel in internationaal vaktijdschrift.
Implementatie

4.7 A Long-term Follow-up of Autistic Transgender Children and Adolescents into Young
Adulthood: a Mixed-Methods Study on gender identity Deveplopment, and Health Care
Experiences
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Financiering € 48.948
Projectleiding Mw A.I.R. van der Miesen (VUmc)
Looptijd Mei 2020 – mei 2022.
Doelstelling Meerdere onderzoeken hebben een significante over-representatie van

autisme bij transgenderkinderen en -adolescenten gevonden. Dit
project heeft daarom als doel de lange termijn-uitkomsten te
onderzoeken van autistische transgenderkinderen en -adolescenten
die eerder werden gezien in een gespecialiseerd gendercentrum en die
nu volwassen zijn. Met de gevonden informatie over de
genderidentiteitsontwikkeling, psychische gezondheid en ervaringen
met genderzorg kan deze zorg verbeterd worden voor de autistische
jongeren die zich wereldwijd melden bij de gendercentra.

Producten/ Peer reviewed open acces artikel, Information and Support Guide, en
Implementatie diverse voordrachten.

Nieuwe onderzoeksprojecten in 2021 en verder

4.8 Toward sex-positive and LGBTI+ inclusive sex education in higher grades of
secondary schools: challenges and ways forward

Financiering € 49.975
Projectleiding Mw M. de Looze PhD (UU)
Looptijd
Doelstelling Een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit, waarin niet

alleen aandacht is voor de risico’s van seks, maar ook voor thema’s als
seksueel plezier, consent en diversiteit, is essentieel voor een gezonde
ontwikkeling van seksualiteit bij jongeren. Hoewel steeds meer
middelbare scholen een positieve en inclusieve benadering van
seksualiteit nastreven in hun seksuele vormingsonderwijs, voelen
docenten seksuele vorming zich vaak niet voldoende voorbereid om
deze lessen te geven. Via een nationaal representatief survey
onderzoek onder docenten seksuele vorming onderzoekt dit project de
kennis, vaardigheden, en houding van docenten met betrekking tot het
geven van positieve en inclusieve seksuele vorming in de bovenbouw.
Daarnaast wordt via focusgroepen onderzocht waar docenten en
leerlingen concreet behoefte aan hebben en hoe het best kan worden
omgegaan met weerstand (van leerlingen, docenten of ouders) tegen
een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit. Hierbij wordt
specifiek ingezoomd op scholen met een (cultureel en religieus)
diverse leerlingenpopulatie.

Producten/
Implementatie

4.8 A life course perspective on the sexual development of young intersex people

Financiering € 49.630
Projectleiding Mw H. de Graaf (Rutgers)
Looptijd Januari – december 2022.
Doelstelling In dit kwalitatieve onderzoek staan de levensverhalen van jonge

intersekse personen centraal. De term intersekse verwijst naar de
ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet
voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de
maatschappij die hanteert. Intersekse personen kunnen gedurende
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hun leven met verschillende uitdagingen geconfronteerd worden,
waaronder onzekerheden of verwarring over hun geslacht, een
negatief genitaal zelfbeeld, en aarzeling om romantische en seksuele
relaties aan te gaan. Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in
de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen
en in de factoren en actoren die hun ontwikkeling beïnvloeden. Deze
inzichten zijn van groot belang als we jonge intersekse personen willen
ondersteunen om plezier te beleven aan seksualiteit en relaties. Het
onderzoek is een samenwerking tussen Rutgers en NNID.

Producten/
Implementatie

Tabel 1. Overzicht van afgesloten en lopende projecten in 2021

Afgerond
- Verlenging leerstoel Seksuele ontwikkeling, diversiteit en  gezondheid (ism Rutgers)
- Sexual Health Promotion for Adolescents With Intersex Conditions/ Atypical Sex Anatomy
- Out of the book closet. Children’s literature’s influence on adolescents attitude towards sexual and gender
diversity
- Vil Du?! Implementing a serious game in the treatment for children who have been sexually abused
- The last taboo? Talking about sexuality with young people with a psychiatric condition

Lopend
- Sexuality and sex education: what are experiences and needs of parents?
- A Long-term Follow-up of Autistic Transgender Children and Adolescents into Young Adulthood: a Mixed-
Methods Study on gender identity Deveplopment, and Health Care Experiences

Nieuw
- Toward sex-positive and LGBTI+ inclusive sex education in higher grades of secondary schools: challenges and
ways forward
- A life course perspective on the sexual development of young intersex people
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Onderzoek(ers) ‘aan het woord’

Onderzoeker T.C. (Tim) van de Grift MD

“Onze zoektocht is dus hoe we voor trans personen zorg op maat kunnen bieden. Want
van oudsher was er voor hen toch een soort voorgeschreven pad dat ze moesten volgen.
Zij gingen een medische transitie in, vaak met vaste stappen: eerst een sociale transitie,
daarna hormonen en vervolgens mogelijk aanpassingen aan borst- en geslachtsdelen. Dat
pad werd vaak gedeeld door de zorgverleners, ook vanuit het idee dat dit het beste pad
was. Maar dit pad sluit niet altijd aan bij de behoeften van mensen zelf: er is
ontzettend veel variatie in wat trans personen willen en belangrijk vinden. Er wordt
daarom ook steeds vaker bekeken: welke behandeling voegt iets toe aan de kwaliteit van
leven van een persoon? We hadden nog niet de goede tools om trans personen hierbij te
ondersteunen. In samenspraak met hen stellen we nu een instrument op waarmee we
bekijken wat zij relevante overwegingen vinden om bepaalde beslissingen voor zorg te
maken, en welke onderwerpen zij met zorgverleners willen bespreken, die nu niet worden
behandeld.”

Bron: https://www.womeninc.nl/actueel/we-willen-trans-personen-zorg-op-maat-kunnen-
bieden

Dr J.J. (Joyce) Endendijk

Bron: het Tijdschrift van de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Tijdschrift 3 2021)
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Onderzoek Movisie. Projectleider: Mw. K. (Kristin) Janssens MSc

“Wat hebben ouders nodig voor de seksuele opvoeding?

Over het algemeen kunnen Nederlandse ouders de seksuele opvoeding goed aan.
Desalniettemin zijn er situaties/momenten waarbij ouders het lastig vinden. Wat
hebben ouders dan nodig? Betere communicatieve vaardigheden om met je kind te
praten over seksualiteit en toegankelijke online informatie noemen ouders het
vaakst. Daarnaast hebben ouders behoefte aan richtlijnen over op welke leeftijd je
wat kunt bespreken en welke informatie adequaat is om te geven aan kinderen.
Ouders geven namelijk aan dat het ingewikkeld is om in te schatten op welke leeftijd
je wat kan bespreken. Ook zijn ze zoekend naar welk gedrag bij een bepaalde leeftijd
past. Ze vinden het soms lastig en ingewikkeld om te achterhalen wat de norm is:
welk gedrag is gezond en welk gedrag is dat niet? Wat is gepast gedrag, welk gedrag
is niet gepast? Dit speelt vooral bij de onderwerpen waarbij het spannend voor ze
wordt, zoals grensoverschrijdend gedrag. Als anderen (bijvoorbeeld andere ouders of
familieleden) zich met hun reactie bemoeien, kan dit leiden tot onzekerheid over de
eigen reactie. “

Bron: https://www.movisie.nl/artikel/ouders-seksuele-opvoeding-
nederland#:~:text=Ouders%20vinden%20het%20belangrijk%20om,de%20bloemetjes%20en
%20de%20bijtjes

Afscheid Ine van Wesenbeeck, hoogleraar Seksuele ontwikkeling, diversiteit en
gezondheid1

In haar afscheidsrede schetst Ine op haar unieke, humoristische wijze de stand van
zaken rond seksueel welzijn van jongeren in Nederland: “Het is overduidelijk dat ook de
hedendaagse jeugd nog sterk wordt gedicteerd door hardnekkig seksisme, een dubbele
seksuele moraal (zie bijvoorbeeld Emmerink, 2017) en die vermaledijde, verreikende
heteronormativiteit: een voorstelling van gender waarin er twee (en echt slechts twee)
seksen zijn wiens seksualiteit (en persoonlijkheid) bovendien van nature radicaal
verschillend en complementair zou zijn. Maar zeker is ook dat er (eindelijk!) wat begint
te schuiven. Ik stip verschuivingen aan voor enkele bij uitstek gendered thema’s:
seksuele veiligheid, seksueel plezier en genderdiversiteit. De sterke
veranderingsgezindheid van de jongste generatie stemt beslist optimistisch op deze
punten.” (Vanwesenbeeck, 2022, p.8)

Bron: https://rutgers.nl/nieuws/afscheid-ine-vanwesenbeeck-hoogleraar-seksuele-
ontwikkeling-diversiteit-en-gezondheid/

1 Hoewel plaatsgevonden in 2022, hebben we de link naar de afscheidsrede van hoogleraar Ine van
Wesenbeeck in dit jaarverslag van 2021 al opgenomen. Haar onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot
een groot aantal nationale en internationale publicaties, die aan de basis liggen van veel programma’s
van Rutgers en andere organisaties op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
Het FWOS was mede financier van deze leerstoel ‘Seksuele Ontwikkeling, Diversiteit en Gezondheid’
en is verguld met deze kennisinjectie en wilde lezers van dit jaarverslag al bekend maken met haar
rede.  In bovenstaande link wordt ook verwezen naar enkele belangrijke recente artikelen van auteurs
die hadden zullen spreken bij haar afscheid, dat helaas vanwege Corona geen doorgang kon vinden.
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5 Financieel beleid

De kosten besteed aan doelstellingen inclusief de bijdrage aan wetenschappelijke projecten
zijn dit jaar binnen het budget gebleven, net zoals voorgaand jaar. Verschil met boekjaar
2020 is echter dat gekozen is om alle toegezegde gelden van alle lopende projecten die na
2021 afgerond worden, in het boekjaar 2021 reeds ten laste van het resultaat te brengen en
deze verantwoording ook op deze wijze te blijven doen.

Voor 2022 en verder geldt dat nu het FWOS nog circa € 2.100.000 besteedbaar vermogen
heeft, er meer gekeken moet worden naar het moment van realisatie van projecten ten
opzichte het belegde vermogen. Het bestuur zal hiervoor een model ontwikkelen dat moet
garanderen dat indien een project is toegezegd, de gelden in liquiditeit beschikbaar zijn.
Beurskoersen zijn te variabel om hieraan zekerheid te kunnen ontlenen.

Op deze wijze kan het FWOS op een correcte wijze de gemaakte afspraken nakomen.

5.1        Overzicht financiële situatie

De staat van baten en lasten over het jaar 2021 laat voor wat betreft het beleggingsresultaat
een positief resultaat zien wat zelfs hoger is uitgekomen dan begroot. De dividend en rente
inkomsten zijn daarentegen meer dan gehalveerd.

Volgens de begroting zou er circa € 250.000 worden onttrokken aan het vermogen. Dit is in
2021 beperkt gebleven tot € 215.799. Voor 2022 is een onttrekking van € 324.500 begroot,
omdat ook voor 2022 een laag resultaat uit beleggingen wordt verwacht terwijl de kosten
vergelijkbaar zijn met 2021.

Het eigen vermogen per balansdatum bedraagt € 2.101.469. De onttrekking in 2021 zal
conform begroting € 324.500 bedragen. Dit is wel mede afhankelijk in hoeverre de projecten
ook toegezegd gaan worden. Er zijn een aantal interessante voorstellen ontvangen maar
daarvan is op dit moment nog niet helder tot welk vermogensbeslag dat leidt.
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Overzicht publicaties van door het FWOS (mede) gesubsidieerde onderzoeken
in 2021

Endendijk, J.J., Tichelaar, H.K., Deen, M., Dekovic, M., Vil Du?! incorporation of a serious
game in therapy for sexually abused children and adolescents (2021) Child and adolescent
psychiatry and mental health

González-Álvarez, R., Ten Brummelaar, M., Orwa, S., López López, M., ‘I actually know that
things will get better’ : The many pathways to resilience of LGBTQIA+ youth in out-of-home
care (2021) Child and Society

Endendijk, J.J., Tichelaar, H.K., Deen, M., Dékovic, M., A therapeutic game for sexually
abused children and adolescents (Vil du?!): Exploratory mixed methods evaluation (2021)
JMIR Publications

López López, M., González-Álvarez, R., Ten Brummelaar, M., Van Mierlo, K.R.O.,
Wieldraaijer-Vincent, L., Working with LGBTQIA+ youth in the child welfare system:
perspectives from youth and professionals (2021)
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Bijlage: Collectiebeheer

Het FWOS is de rechtsopvolger van de dr. Edward Brongersma Stichting en in die
hoedanigheid eigenaar van de archieven die Brongersma bij zijn dood heeft nagelaten. Eén
archief wordt beheerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in
Amsterdam. Van dit archief is vóór 2012 onder verantwoordelijkheid van de toenmalige
Commissie Collectiebeheer een inventaris gemaakt. Met de voltooiing daarvan hield de
commissie feitelijk op te bestaan. Voormalig bestuurssecretaris dr. Th. van der Meer was als
secretaris voor de archiefbeheerders FWOS-contactpersoon en adviseerde het bestuur over
verzoeken tot inzage van de collectie. In voorkomende gevallen kan het bestuur hem als
extern adviseur alsnog raadplegen. Een tweede archief is in bezit van het Ministerie van
justitie.

Vanwege (privacy) gevoelig materiaal zijn beide archieven en de inventaris niet openbaar.
Inzage van het archief bij het ISSG wordt alleen – onder strikte voorwaarden – verleend voor
wetenschappelijk onderzoek, in principe onder verantwoordelijkheid van een
wetenschappelijke instelling. In het verleden is enkele keren toestemming verleend tot
inzage van afzonderlijke archiefbescheiden ten behoeve van publicaties over Brongersma's
politieke opvattingen, zijn proces en veroordeling in 1950, en contacten die hij met enkele
bekende Nederlanders heeft gehad. Ook is een verzoek tot inzage gehonoreerd ten behoeve
van een proefschrift over de psychiatriering van pedofilie vanaf de jaren vijftig. Aanvragen tot
inzage van het gehele archief worden gewoonlijk afgewezen. Ook verzoeken tot inzage voor
niet-wetenschappelijke doeleinden of zeer algemene aanvragen met betrekking tot de
opvattingen van Brongersma worden afgewezen omdat die al in zijn vele publicaties te
vinden zijn.

Over het deel van het archief dat door het ministerie van justitie wordt beheerd, heeft het
FWOS geen zeggenschap.

Aanvragen voor inzage in het bij het ISSG ondergebrachte Archief Edward
Brongersma
Via de website van het FWOS of van het IISG kan een verzoek tot toegang worden
ingediend. Toegang wordt door het bestuur van het FWOS alleen verleend ten behoeve van
(historisch) wetenschappelijk onderzoek indien dit wordt uitgevoerd onder auspiciën van een
wetenschappelijke instelling of studiebegeleider(s) c.q. promotor(es). De aanvrager – en
indien van toepassing ook scriptiebegeleider of promotor – ondertekent c.q. ondertekenen de
voorwaarden die door het FWOS worden gesteld.
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Maandelijks aantal bezoekers op www.fwos.nl | 1 januari t/m 31 december 2021

Uitleg termen
Unieke bezoekers = uniek aantal personen dat onze website heeft bezocht
Aantal bezoeken = aantal bezoeken aan de website
Pagina’s = aantal pagina’s dat werd bekeken door de bezoekers
Hits = aantal pagina’s en bestanden (plaatjes, pdf-jes) die worden ‘verzonden’ door de webserver naar de
bezoeker; 1 pagina met 3 plaatjes levert dan bijvoorbeeld 4 hits op
Bytes = het totale verkeer in MB (als iemand een pdf opvraagt van 2MB levert dat 2MB verkeer op)

Vergelijking en prognose
In 2008 telden we 2.111 unieke bezoekers = startjaar monitoring bezoekers
In 2009 telden we 2.532 unieke bezoekers = 20% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2010 telden we 4.240 unieke bezoekers = 100% meer bezoekers t.o.v. 2008*
In 2011 telden we 2.815 unieke bezoekers = 33% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2012 telden we 2.827 unieke bezoekers = 34% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2013 telden we 4.105 unieke bezoekers = 94% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2014 telden we 6.466 unieke bezoekers = 206% meer bezoekers t.o.v. 2008**
In 2015 telden we 8.555 unieke bezoekers = 305% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2016 telden we 6.434 unieke bezoekers = 205% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2018 telden we 3.254 unieke bezoekers = 54% meer bezoekers t.o.v. 2008***
In 2019 telden we 5.508 unieke bezoekers = 161% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2020 telden we 5.280 unieke bezoekers = 150% meer bezoekers t.o.v. 2008
In 2021 telden we 7.880 unieke bezoekers = 373% meer bezoekers t.o.v. 2008
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* In 2010 trok de website een piek aan bezoekers door de publiciteit rond de FWOS conferentie Seksuele
Opvoeding van Jonge kinderen? Gewoon doen!
** In 2014 is de hoge uitslag te verklaren door de nieuwe opzet en verbeterde techniek en vindbaarheid van de
website.
*** De cijfers over 2017 en het begin van 2018 zijn door technische mankementen bij wisselen van server helaas
verloren gegaan.
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FINANCIELE POSITIE 
 

Vermogensstructuur 

De financiële positie per 31 december is als volgt weer te geven: 

 
31 december 2021 31 december 2020 

(in euro’s)   %  % 
     
Eigen vermogen 2.101.469 91,6 2.317.269 92,6 
Kortlopende schulden 192.971 8,4 183.935 7,4 
     
Balanstotaal 2.294.440 100,0 2.501.204 100,0 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de financiële positie ultimo het 
verslagjaar. 

   Ultimo 2021 Ultimo 2020 
(in euro’s)     
     
Beschikbaar op lange termijn     
     
Eigen vermogen   2.101.469 2.317.269 
 
Vastgelegd op lange termijn 

    

     
Financiële vaste activa   1.925.871 2.077.934 
     
Beschikbaar werkkapitaal   175.598 239.335 

     
Het werkkapitaal bestaat uit:     
     
Vlottende activa   368.569 423.270 
Kortlopende schulden   192.971 183.935 
     
   175.598 239.335 
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Uit deze opstelling blijkt een afname van het werkkapitaal met € 63.737. Deze is als volgt te 
verklaren: 

(in euro’s)   
   
Toename liquide middelen  118.234  
   
  118.234 
Afname overige vorderingen en overlopende activa 172.935  
Toename crediteuren 3.204  
Toename overige kortlopende schulden 5.832  
  181.971 
   
Afname werkkapitaal  63.737 
 

1.2 Staat van herkomst en besteding der middelen 

 
(in euro’s)   
   
Liquide middelen 31 december 2020  250.335 
   
Herkomst der middelen   
   
Nettoresultaat  -215.799 
   
Afname effecten 152.062  
Afname overige vorderingen en overlopende activa 172.935  
Toename crediteuren 3.204  
Toename kortlopende schulden 5.832  
  334.033 
   
Cash flow  368.569 
   
Besteding der middelen   
 -  
   
  - 
Liquide middelen 31 december 2021  368.569 
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BESTUURSVERSLAG OVER 2021 
 
Algemeen 
Gegevens organisatie 
 
De statutaire naam van de organisatie is Stichting Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Seksualiteit en is statutair gevestigd te Amsterdam. De organisatie wordt gedreven in de 
rechtsvorm stichting. 
 
De stichting werd op 9 februari 1979 opgericht voor notaris G.H. van Empel te Utrecht. De 
statutaire zetel van de stichting is Amsterdam. De laatste statutenwijziging vond plaats op 
19 juni 2008. De stichting is ingeschreven in het 
stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te 
Amsterdam onder nummer 41222606. 
 
Missie, visie en beleid 
 
Overeenkomstig de statuten heeft de stichting ten doel: 
 
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van de seksualiteit, in het bijzonder de 
ontwikkeling van het seksuele leven van kinderen en jeugdigen, met inbegrip van de 
verschijningsvormen van erotische en seksuele relaties van kinderen en jeugdigen, en de 
betekenis van dit alles voor wetgeving, rechtspraak, opvoeding en maatschappelijk leven; 
 
Ter invulling van dit doel geeft het fonds prioriteit aan onderzoeksprojecten, en indien aan 
de orde voorlichtingsprojecten, waarin seksualiteit behandeld wordt als deel van een bredere 
emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling, gesitueerd in een concreet omschreven 
sociaal-culturele context. 
 
Door het verlenen van financiële ondersteuning aan bovengenoemde projecten beoogt het 
fonds een algemeen maatschappelijk belang te dienen. Ter realisering hiervan voert het 
fonds een risico-mijdend en inkomstengenererend financieel beleid ten aanzien van het 
nagelaten vermogen en eventueel komende legaten en schenkingen. 
 
Ter ondersteuning van de doelstelling stelt het fonds de nagelaten bibliotheek en het archief 
ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek en hierop gebaseerde publicaties. Het 
fonds doet dit door de verzameling in permanente bruikleen te geven en te houden bij een 
of meer wetenschappelijke instituten die de verzameling beheren volgens eisen van 
wetenschappelijk onderzoek en, waar nodig, vertrouwelijkheid 
 
Het fonds beoogt niet het maken van winst. 
Nalatenschappen worden door het fonds slechts aanvaard door het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 
 
Het fonds stelt, binnen het kader van zijn onderzoeksbeleid, financiële middelen ter 
beschikking aan wetenschappelijke onderzoekers en onderzoeksinstellingen voor 
onderzoeksprojecten die binnen de doelstelling liggen, alsmede voor projecten die op 
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wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis toegankelijk en hanteerbaar maken voor 
personen en instellingen die werken op de in de doelstelling genoemde relevantie gebieden. 
 
Het fonds stelt financiële middelen ter beschikking aan de beherende wetenschappelijke 
instituten voor de kosten van bewaring, ontsluiting en het verlenen van toegang tot de in 
permanente bruikleen gegeven bibliotheek en het archief. 
 
BESTUUR        
                
Naam    Functie       Sinds   Tot   

                
De heer J.B.F. de Wit-Adam  Voorzitter  03-06-2021  heden  

De heer A.W. Tuk   Secretaris   01-10-2016   heden  
De heer J.G. Sloff   Algemeen lid   11-12-2012   30-06-2013   

    Penningmeester   01-07-2013   30-09-2021   
Mevrouw L.S. Kuyper  Algemeen lid  01-03-2020  heden  

De heer P.J.H. Mepschen  Algemeen lid  01-03-2020  heden  
De heer O.R.J. van der Linden  Penningmeester  01-10-2021  heden  

        
Begroting 2022 
 
Rente en dividendopbrengsten  12.500 
Geprognosticeerde beleggingsinkomsten (3,0% gemiddeld)  57.500 
Beheerkosten ABNAMRO Bank  -24.000 

   
Som der baten  46.000 

   
Uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek  255.000 
Uitgaven voor informatie en implementatie  12.000 
DB budget  20.000 
Uitgaven voor ondersteuning  43.800 
Uitgaven organisatie & bestuur  39.700 

   
Som der lasten  370.500 

   
Saldo van baten en lasten (ten laste van vrije reserves)  -324.500 
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Balans per 31 december 2021 
(na winstbestemming) 

 

 2021 2020 

 € € € € 

     

Vaste activa     

Financiële vaste activa  1.925.871  2.077.934 
     
Vlottende activa     
Vorderingen -  172.935  
Liquide middelen 368.569  250.335  
 

 
 

 
 

  368.569  423.270 
  

 
 

 

  2.294.440  2.501.204 
  

 
 

 

     
Eigen vermogen     
Reserves  2.101.469  2.317.269 
     
Kortlopende schulden     
Crediteuren 182.139  178.935  
Overige schulden en overlopende 
passiva 

 
10.832 

  
5.000 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  192.971  183.935 
  

 
 

 

  2.294.440  2.501.204 
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Staat van Baten en Lasten over 2021 
 

 

 Realisatie  Budget  Realisatie 

 2021  2021  2020 

      
Baten 13.192  30.000  22.060 

      
Lasten      
      
Besteed aan doelstellingen 327.678  329.307  107.861 

      
Accountants- advieskosten 11.949  15.000  12.372 
Kosten jaarverslag 932  1.000  1.074 
Bestuur 1.163  6.700  3.234 
Kosten organisatie 10.256  17.000  11.708 
Koersresultaat -146.170  -70.000  207.372 
Rentelasten en soortgelijke kosten 23.183  30.000  22.278 

         

      
 -98.687  -300  258.038 

         

      
Som der lasten 228.991  329.007  365.899 

         

      
Resultaat -215.799  -299.007  -343.839 

      
Resultaat bestemming      
      
Overige reserves -215.799  -299.007  -343.839 

 



Stichting Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit 

9 

 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa 
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Financiële vaste activa 
 
Beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs of lagere 
beurswaarde. De gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten 
worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Niet beursgenoteerde effecten worden 
gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs of lagere reële waarde, bepaald op basis van 
de individuele effecten. 
 
Vorderingen 
 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van 
de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer 
ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met 
bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de 
vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. 
 
Kortlopende schulden 
 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij 
het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door 
(dis)agio of transactiekosten. 
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende 
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. 
Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn. 
 
Baten 
 
Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als 
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met 
betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de 
Koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De 
kostprijs van deze verkopen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Bestedingen doelstellingen 
 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij 
zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang 
van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen 
worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal 
worden voldaan. 
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Balans per 31 december 2021 

Financiële vaste activa 

Overige effecten  

 2021 2020 
 € € 
   
Effectenportefeuille ABN AMRO Bank N.V. 1.925.871 2.077.934 
 

  

Vlottende activa 
 2021 2020 
 € € 
   
Gesubsidieerde aangewezen projecten - 172.935 
Rente - - 
 

  

 - 172.935 
 

  

Liquide middelen 
 2021 2020 
 € € 
   
ABNAMRO Bank N.V. 358.130 236.794 
ING Bank N.V. 10.439 13.541 
 

  

 368.569 250.335 
 

  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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Eigen vermogen 
 2021 2020 
 € € 
   
Stichtingskapitaal 2.269 2.269 
Overige reserves 2.099.200 2.315.000 
 

  

 2.101.469 2.317.269 
 

  

Kortlopende schulden 
 2021 2020 
 € € 
   
Crediteuren 182.139 178.935 
Overige schulden en overlopende passiva 10.832 5.000 
 

  

Overige schulden en overlopende passiva 192.971 243.795 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 
 

 Realisatie  Budget  Realisatie 
 2021  2021  2020 

 €  €  € 
Baten      
Giften 60  0  65 

      
Overige baten      
Rentebaten effectenportefeuille 317  0  0 
Dividend effectenportefeuille 12.815  30.000  21.995 

 13.132  30.000  21.995 

      
Besteed aan doelstellingen      
Wetenschappelijke projecten 291.759  253.507  88.168 
DB-budget -  20.000  247 
Vacatiegelden (CW) 3.040  6.400  4.160 
Vergaderkosten (CW) 986  2.400  114 
Ondersteuning bestuursassistente (CW) 28.949  20.000  11.572 
Ondersteuning derden commissiesecretaris (CW) -  15.000  - 
Implementatie onvoorzien 2.944  12.000  3.600 

 327.678  329.307  107.861 

      
Personeelsleden      
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.      
      
Overige lasten      
Accountants- en advieskosten      
Accountants- en advieskosten 11.949  15.000  12.372 

      
Kosten jaarverslag      
Kosten jaarverslag 932  1.000  1.074 

      
Bestuur      
Vacatiegelden 760  1.600  2.534 
Reis-en verblijfkosten  117  1.500  75 
Vergaderlocaties 246  600  - 
Overige kosten 40  3.000  625 

 1.163  6.700  3.234 
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Kosten organisatie      
Website beheer 3.266  5.000  3.040 
Opslag stichtingsarchief 3.150  3.000  1.897 
Kantoorkosten 646  1.000  467 
Document delen -  500  213 
Bestuursassistentie 3.194  5.000  3.851 
Onvoorzien -  2.500  2.240 

 10.256  17.000  11.708 

      
Koersresultaat      
Koersresultaat -146.170  -75.000  207.372 

      
Financiële lasten      
      
Rentelasten en soortgelijke kosten      
Rentelasten en soortgelijke kosten 23.183  30.000  22.278 

 




