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1. Inleiding: Soa Aids Nederland in 2011 en in de 
toekomst 

Soa Aids Nederland is een landelijk expertisecentrum op het gebied van soa’s, hiv 

en seksuele gezondheid, dat taken vervult in de infrastructuur van de soa- en hiv-

bestrijding en de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland. Deze 

infrastructuur bestaat uit een netwerk onder regie van het Centrum voor 

Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Soa Aids Nederland heeft een 

specifieke rol in de ondersteuning van de curatieve en de preventieve soa- en hiv-

bestrijding en de bevordering van seksuele gezondheid. Daarnaast verzorgt Soa 

Aids Nederland de publieksinformatie en worden preventieve interventies voor 

specifieke doelgroepen ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook vervult Soa Aids 

Nederland jaarlijks een aantal taken in opdracht van het Centrum Gezond Leven 

(CGL) van het RIVM. Voor het uitvoeren van dit takenpakket ontvangt Soa Aids 

Nederland een overheidssubsidie. 

 

Missie en visie 

Soa Aids Nederland bestrijdt soa’s en hiv en bevordert seksuele gezondheid. 

Belangrijke principes hierbij zijn: 
• rechten: wij gaan uit van de rechten van individuen en groepen, met aandacht 

voor de positie van kwetsbare groepen en voor het patiëntenperspectief; 
• behoeften: we werken vraaggestuurd door aan te sluiten op de behoeften van 

doelgroepen, professionals en beleidsmakers; 
• evidence based: we gaan uit van feiten en niet van veronderstellingen, streven 

naar goede onderbouwing van keuzen; 
• pro-actief: we signaleren kansen en knelpunten, pakken deze actief op en 

weten ontwikkelingen en vernieuwende aanpakken verder te brengen; 
• samenwerking: we geloven in de kracht van netwerken, samenbrengen van 

visie en expertise en het vergroten van draagvlak. 

 

Soa Aids Nederland ondersteunt de professionals in de lokale praktijk (GGD’s, 

ziekenhuizen, huisartsen, scholen) in hun werk. We adviseren overheden. 

Daarnaast bereiken we een aantal prioritaire groepen (jongeren, sekswerkers, 

etnische minderheden) direct. We werken aan onze expertise door kennis uit 

binnen- en buitenland te verzamelen en beschikbaar te stellen aan 

relevante groepen, professionals en beleidsmakers. We gebruiken onze expertise 

om materialen en interventies te ontwikkelen en anderen te ondersteunen in 

onderzoek, beleid en praktijk. 

Soa Aids Nederland realiseert de missie door: 
• preventie en vroege signalering van soa’s en hiv te bevorderen bij het algemeen 

publiek, jongeren, etnische minderheden en in de prostitutiesector; 
• kwaliteit van werk en onderlinge samenwerking te bevorderen van professionals 

in de soa- en hiv-bestrijding; 
• afstemming te bevorderen tussen partijen in de soa- en hiv-bestrijding; 

• nationaal en internationaal beleid te beïnvloeden en onderzoek te stimuleren op 
het gebied van soa- en hiv-bestrijding. 

 

Speerpunten voor 2011-2015 

• bevorderen van de primaire en secundaire preventie door een samenhangend 
pakket van het verbeteren van condoomgebruik en testgedrag en het 
versterken van seksuele weerbaarheid; 
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• ondersteuning van doelgroepen door voorlichting en via het handelen van 
professionals in de zorg en de preventie; 

• bevorderen van een integrale aanpak en onderlinge afstemming en 
samenwerking. 

Deze speerpunten zijn benoemd als afzonderlijke doelstellingen waarop Soa Aids 

Nederland eind 2015 concrete meerwaarde wil hebben bereikt. 

 

Beleidskaders en bezuinigingen 

In mei 2011 heeft het Kabinet de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid ‘Gezondheid 

Dichterbij’ gepubliceerd, die behalve de bezuinigingen ook een forse koerswijziging 

in het leefstijlbeleid aankondigt. In het nieuwe beleid passen volgens de minister 

van VWS geen massamediale publiekscampagnes meer en bovendien worden 

volwassenen geacht zelf verantwoordelijkheid voor hun leefstijlgedrag te dragen. 

Per 1 januari 2012 stopt ZonMW daarom met de landelijke leefstijlcampagnes. Soa 

Aids Nederland is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de 

ontwikkeling en uitvoering van twee leefstijlcampagnes: de Vrij Veilig Campagne en 

de Campagne Seksuele Weerbaarheid. Vanaf 1 januari 2012 worden alle activiteiten 

van het programma voornamelijk uit het RIVM-budget gefinancierd. Naast de 

specifieke korting op de campagnes moest Soa Aids Nederland - net als de andere 

Gezondheidsbevorderende Instellingen - een bezuiniging op de instellingssubsidie 

verwerken van 25 procent. Een deel daarvan wordt in 2012 gerealiseerd, het 

tweede deel van de bezuinigingen wordt in 2013 geëffectueerd. Om de gevolgen 

van alle bezuinigingen in de komende jaren goed te verwerken heeft Soa Aids 

Nederland in 2011 een aantal scenario’s ontwikkeld. 

Ook het Nationaal Soa- en Hiv-plan 2011-2015 van de minister van VWS is eind 

2011 verschenen. Daarnaast is het in 2010 gepubliceerde Strategisch 

Meerjarenplan van het RIVM richtinggevend.  

 

Voor de periode 2011-2015 heeft Soa Aids Nederland op grond van de 

epidemiologische en maatschappelijke ontwikkelingen de volgende speerpunten 

benoemd: 

1. Het bevorderen van primaire en secundaire preventie door consequent 
condoomgebruik, het stimuleren van tijdig testen en behandelen en het 
versterken van seksuele weerbaarheid. 

2. Het ondersteunen van doelgroepen door voorlichting en via het handelen van 

professionals in de zorg en de preventie 
3. Het bevorderen van een integrale aanpak en onderlinge afstemming en 

samenwerking op het gebied van de soa- en hiv-bestrijding.1 

 

Onze werkwijze 

Soa Aids Nederland heeft de uitvoering van haar werk georganiseerd in de 

programma’s Intermediairs, Etnische Minderheden, Prostitutie, Jongeren, 

Publiekscommunicatie, Soa Aids Beleid en AIDS Action Europe. De programma’s 

ontwikkelen beleid, interventies, richtlijnen en materialen. Professionals worden 

getraind en krijgen op verzoek gericht advies. De dienstverlenende taken van de 

Aids Soa Infolijn en het Soa Aids Documentatiecentrum zijn ondergebracht bij het 

Programma Publieksvoorlichting en Advies, dat ook de voorlichting aan het 

algemeen publiek verzorgt, zoals de Vrij Veilig Campagne.  

                                                
1 Soa Aids Nederland, Stroomopwaarts, Strategisch meerjarenbeleid Soa Aids Nederland 2011-2015, 

Amsterdam, augustus 2010, blz. 17 
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Soa Aids Nederland streeft ernaar, voor zover dat mogelijk is, haar werk op grond 

van wetenschappelijke kennis uit te voeren en de resultaten van haar werk bij 

voorkeur door middel van onderzoek te evalueren en waar nodig te verbeteren. 

Voor een optimale voorbereiding op hedendaagse problemen en op de toekomst is 

de ontwikkeling van het strategisch beleid in Nederland en Europa van belang. 

Daarom neemt Soa Aids Nederland deel aan netwerken en bijeenkomsten in de 

internationale hiv/soa-bestrijding en het bredere nationale gezondheidsveld. 

 

Resultaten in 2011 

Soa Aids Nederland heeft in 2011 het merendeel van de voorgenomen activiteiten 

kunnen uitvoeren.  

Op het gebied van jongeren springen de positieve resultaten en waardering van de 

site Sense.info, de lancering van outposts op websites zoals Kitatin (voor 

Antilliaanse jongeren), het vrijwel voltooien van de vernieuwde lesmethode Lang 

leve de liefde en de afronding van het grootschalig onderzoek Seks onder je 25e in 

het oog. Het Programma Etnische Minderheden heeft een verdere 

professionaliseringsslag doorgemaakt. Er is ingezet op het certificeren van 

bestaande interventies en het opzetten van een landelijk dekkend netwerk voor 

peer-education.  

Het Programma Intermediairs heeft een volle nascholingsagenda afgewerkt voor 

professionals, met een goede opkomst en goede beoordelingen. De inzet op het 

verbeteren van de samenhang in en afstemming van het scholingsaanbod zal ook in 

2012 worden voortgezet. Ondanks de bezuinigingen bij de GGD’s was er grote 

belangstelling voor de training voor gezondheidsbevorderaars gericht op het thema 

community based werken. 

Per 1 december 2011 is Jan van Bergen (huisarts-epidemioloog en al jaren 

verbonden aan Soa Aids Nederland) benoemd als hoogleraar Hiv en Soa in de 

eerste lijn aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel bij het AMC is 

ingesteld door Aids Fonds - Soa Aids Nederland om de kwaliteit van onderzoek en 

onderwijs ten aanzien van hiv en soa binnen de huisartsgeneeskunde beter te 

borgen. Het grootschalige Chlamydia proefproject is in 2011 (vrijwel) afgerond. Op 

basis van de bevindingen heeft het ministerie van VWS besloten geen landelijk 

screeningsprogramma te gaan invoeren. De opgedane ervaring van het online 

aanbieden van testen met verwijzing naar de soa-poli’s zal worden gebruikt voor 

toekomstige e-health-toepassingen. 

Via de intensieve contacten met GGD’s en via allerlei online media werden de 

ontwikkelingen in het prostitutieveld nauwlettend gevolgd. Helaas zijn pogingen om 

een onderzoek van de grond te krijgen naar de aard en omvang van de (illegale) 

prostitutie in Nederland mislukt. Er blijkt op dit moment geen (politiek) draagvlak 

voor zo’n onderzoek, dat een beter onderbouwde en effectievere soa-bestrijding in 

dit veld mogelijk kan maken. 

Het online aanbod van Soa Aids Nederland bereikt een brede doelgroep. Door het 

wegvallen van de gelden voor publiekscampagnes zal een deel van de succesvolle 

activiteiten moeten worden gestaakt. Door het ontwikkelen van een verbeterde 

online strategie hoopt Soa Aids Nederland het online aanbod interactiever, 

effectiever en met blijvend hoge kwaliteit en bereik te kunnen neerzetten. 

Stapsgewijs wordt een integrale aanpak van soa, hiv en seksuele gezondheid 

gerealiseerd, zowel binnen de landelijke als de gemeentelijke beleidskaders. De 

hiv-preventie anticipeert op het toenemende belang van biomedische preventie, de 

hiv-zorg op de vergrijzing van de populatie mensen met hiv. Een tijdig anticiperen 

op de ontwikkelingen vergroot de kans dat de goede resultaten van preventie en 

zorg blijven behouden of zelfs worden verbeterd. Een geïntegreerde soa/hiv-

bestrijding met als belangrijkste pijlers voorlichting, preventie, vroegtijdig opsporen 
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en behandelen en de juiste maatschappelijke randvoorwaarden wordt algemeen 

erkend als de meest effectieve aanpak. Met de aantasting van een of meer pijlers 

komt derhalve ook de effectiviteit van de bestrijding onder druk te staan. 

 

Internationale activiteiten 

Soa Aids Nederland voert ook internationale projecten uit, vooral gericht op hiv-

bestrijding onder prostituees. In 2011 is het ASA-project in Servië afgerond, dat 

verbetering van leef- en werkomstandigheden van sekswerkers in Servië 

nastreefde; het project werd gefinancierd met een MATRA-subsidie van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. Op verzoek van hetzelfde ministerie werd – 

onder de naam Move Foreward - in Macedonië, Oeganda, Vietnam en Egypte een 

programma opgezet voor de uitbreiding van carrièremogelijkheden voor 

sekswerkers om zo hun keuzemogelijkheden te vergroten. Tenslotte is in 2011 een 

groot internationaal programma gestart - Bridging the Gaps - gericht op kwetsbare 

groepen zoals sekswerkers, MSM en druggebruikers onder penvoering van het Aids 

Fonds. Voor de resultaten en ontwikkelingen van dit programma verwijzen wij naar 

het jaarverslag van het Aids Fonds. 

Met subsidie van onder andere de Europese Commissie kan Soa Aids Nederland de 

rol van gastorganisatie en back office van de netwerkorganisatie Aids Action Europe 

vervullen. De hieruit voortvloeiende intensieve contacten met ngo's en overheden 

in Europa geven Soa Aids Nederland de mogelijkheid om het Europese hiv-beleid te 

beïnvloeden. 

 

Vooruitblik: Soa Aids Nederland in de (nabije) toekomst 

 

Soa Aids Nederland moet voor het uitvoeren van de taken in 2012 rekening houden 

met een bezuiniging van vijf procent op de leefstijlgerelateerde activiteiten  

(€ 118.000), een extra bezuiniging op de Aids Soa Infolijn (€ 19.000) en het 

volledig wegvallen van de ZonMw-subsidie voor de landelijke leefstijlcampagnes op 

het gebied van veilig vrijen en seksuele weerbaarheid (€ 1.604.000). Tegen dit 

laatste besluit van ZonMw is bezwaar aangetekend. Daarnaast stopt, zoals 

voorzien, het chlamydiascreeningsproject (€ 1.985.000). Ook lopen twee door het 

ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde projecten af op het gebied van 

prostitutie (€ 433.000). Het beschikbare budget is daarmee voor 2012 vrijwel 

gehalveerd: van 8,4 tot 4,4 miljoen euro. In 2013 loopt de bezuiniging op de 

leefstijlgerelateerde activiteiten op tot 25 procent. Dit dwingt tot een 

herprioritering, die ingrijpende gevolgen zal hebben voor de realisatie van de 

doelstellingen. In 2011 heeft Soa Aids Nederland zich hierop organisatorisch en 

inhoudelijk voorbereid. 

 

De bezuinigingen nopen tot alternatieve, effectieve implementatiemethoden. Er zal 

nog meer geïnvesteerd worden in E-learning en andere online dienstverlening. Met 

een landelijk netwerk van peer-educators en zelforganisaties gaat Soa Aids 

Nederland de impact van interventies voor etnische minderheden vergroten. 

 

Begin 2012 is gebleken dat Schorer helaas failliet is gegaan. Daarmee wordt een 

gat geslagen in het belangrijke werk gericht op homomannen en transgenders voor 

wat betreft hiv en soa specifiek en seksuele gezondheid in de breedte. Dit betreft 

zowel nationaal als internationaal werk. In 2012 zal duidelijk moeten worden hoe 

dit cruciale werk wordt gecontinueerd. 

 

De Landelijke Gezondheidsnota 'Gezondheid dichterbij' kondigt kortingen op de 

leefstijlactiviteiten en de beëindiging van de landelijke leefstijlcampagnes aan, maar 
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geeft wel duidelijk prioriteit aan de weerbaarheid van de jeugd. Soa Aids Nederland 

volgt ook het Strategisch Beleidsplan van het CIb van het RIVM waarin - onder 

andere - prioriteit wordt gehecht aan etnische minderheden en het 

bevorderen van de seksuele gezondheid van de jeugd. Daarom is ervoor gekozen 

meer middelen vrij te maken voor etnische minderheden en jongeren. Deze keuze 

gaat ten koste van het Programma Prostitutie. Grootschalige massamediale 

campagnes behoren tot het verleden. Soa Aids Nederland zal de schat aan kennis 

en ervaring die in de loop van de jaren in deze campagnes is opgedaan gaan 

gebruiken voor online interventies en campagnes, vooral gericht op jongeren en 

met inzet van sociale media. In de loop van 2012 zal duidelijk worden of het 

voortbestaan van de Aids Soa Infolijn kan worden gerealiseerd met additionele 

financiering.  

In 2011 is een herstructurering van de organisatie voorbereid. In 2012 en daarna 

zullen wijzigingen in de organisatiestructuur en werkwijze worden doorgevoerd, 

gericht op nog doelmatiger en efficiënter functioneren en verder vergroten van het 

lerend vermogen van de organisatie. 
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2. Programma Intermediairs 

Context 
Jaarlijks bezoeken meer dan 300.000 personen een hulpverlener voor soa- en/of 
hiv-gerelateerde zorg. Soa Aids Nederland levert een bijdrage aan de kwaliteit van 
soa- en hiv-bestrijding door ondersteuning van professionals binnen dit domein en 
advisering binnen (landelijke) overlegstructuren.  
 
Doelstellingen 2011 
De belangrijkste doelgroepen van het Programma Intermediairs zijn professionals in 
de GGD-soa-poliklinieken, de hiv-behandelcentra en de huisartsenpraktijk, met de 
nadruk op grootstedelijke gebieden en achterstandswijken.  
 
De doelstellingen van het programma voor 2011 waren: 

1. Bijdragen aan een actieve en effectieve test- en counselingspraktijk door 
professionals; 

2. Het verbeteren van kwaliteit en kwaliteitssystemen in het professionele 
veld; 

3. Het versterken van de soa- en hiv-zorg door professionals specifiek gericht 
op etnische minderheden en mensen met een lage sociaaleconomische 
status. 

 
Activiteiten en resultaten 
 
Nascholing 
Een groot deel van de activiteiten van het Programma Intermediairs bestaat uit 
nascholing. Training in motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing, 
afgekort MI) vindt onder de meeste doelgroepen plaats, vaak als vervolgcursus. Het 
volledige pakket aan MI-interventies van het programma kreeg van het Centrum 
Gezond Leven (RIVM) de beoordeling 'theoretisch goed onderbouwd'. Weliswaar 
zijn er aanwijzingen dat de methodiek in de soa- en hiv-preventie effectief is, maar 
het ontbrak tot nog toe aan een effectstudie. De in 2010 afgeronde studie heeft de 
effectiviteit evenwel niet eenduidig aangetoond. Dit had te maken met enkele 
methodologische problemen; het aantal cursisten dat deelnam was bijvoorbeeld erg 
laag. Naar aanleiding van de effectstudie verschenen in SekSoa Magazine in 2011 
artikelen over MI als interventie en het verwerken van input voor verbetering van 
de methodiek, en over de MI-coaches in de GGD-praktijk. 
Tijdens een bijeenkomst met onderzoekers van verschillende universiteiten werd 
het programma geadviseerd ten aanzien van het vertalen van de principes van 
Practice Based Evidence naar Evidence Based onderwijs.  
 
De driedaagse training counselen met motiverende gespreksvoering werd in 2011 
twee keer gegeven, er waren 26 deelnemers. Twee keer vond een 'Opfrisdag 
motiverende gespreksvoering’ plaats (N=25). Deze trainingen werden gemiddeld 
gewaardeerd met een 8,1. In 2011 werd voor het eerst een driedaagse training 
aangeboden aan een mix van beroepsbeoefenaren: hiv-consulenten en GGD-soa-
artsen.  
 
Voor hiv-behandelaren heeft een eerste MI-pilottraining van één dag 
plaatsgevonden. De deelnemers (N=8) waren zeer positief. In een hiv-
behandelcentrum is aan het hele behandelteam een MI-training op maat 
aangeboden van twee dagdelen (n= 8, waarvan drie internisten). De evaluatie van 
beide trainingen tezamen kwam uit op een gemiddelde score van 8 (op de schaal 
van 1-10). De bruikbaarheid van de MI-training tijdens het dagelijkse spreekuur is 
beoordeeld op 8,6. Drie maanden na de training is een aantal deelnemers 
geïnterviewd over het profijt van de dag en gevraagd te adviseren over het 
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mogelijk voortzetten van deze training voor hiv-behandelaren. Het evaluatierapport 
is aangeboden aan de beroepsgroep NVHB en met het bestuur is gesproken over 
een trainingsaanbod in 2012.  
 
Handleiding 
Om MI beter in praktijk te kunnen brengen is in het verleden een handleiding MI 
voor professionals ontwikkeld. Deze handleiding is in 2011 geüpdatet met het ‘huis 
MI’. Dit hulpmiddel geeft schematisch de fundamenten van MI aan en biedt de 
professional nog betere handvatten om de basishouding van MI aan te nemen in de 
dagelijkse beroepspraktijk. Het werkvormenboekje bij het dvd-pakket Motiverende 
Gespreksvoering in Beeld is - nadat de MI-coaches het hebben getest - beschikbaar 
voor alle professionals die werken met MI en het pakket reeds in hun bezit hebben. 
Buiten het werkplan om is in 2011 een extra tweedaagse training voor MI-coaches 
gegeven (N=15). Het aantal coaches is uitgebreid, twee nieuwe regio’s hebben zich 
aangesloten bij deze aanpak. De training was vooral gericht op het aanleren van 
vaardigheden ten aanzien van de nieuw ontwikkelde materialen. 
 
Sociaal-verpleegkundigen, verpleegkundig hiv-consulenten en 
gezondheidbevorderaars 
Jaarlijks organiseert het Programma Intermediairs een introductiedag voor 
startende sociaal-verpleegkundigen en hiv-consulenten. De 15 deelnemers van 
2011 waren erg enthousiast over deze dag. Traditiegetrouw presenteerden de 
verschillende programma’s van Soa Aids Nederland en Schorer zichzelf. In 
navolging van het succes van vorig jaar hebben de deelnemers een bezoek aan de 
Condomerie in Amsterdam gebracht, waar zij uitleg kregen over diverse condooms 
en over hoe zij hun cliënten kunnen adviseren ten aanzien van optimaal condoom 
comfort. 
 
Het project Wachtkamer Informatiesysteem voor GGD-centra voor seksuele 
gezondheid is in 2011 grotendeels gerealiseerd. Dit project beoogt 
gedragsdeterminanten van bezoekers van soa-poliklinieken ten aanzien van soa- en 
hiv-preventie en testen positief te beïnvloeden. De wachtkamer wordt als 
'preventiemoment' benut, er worden informatieve filmpjes vertoond. Afhankelijk 
van de situatie in de wachtkamer kunnen de filmpjes met of zonder geluid en 
ondertiteling worden afgespeeld. De filmpjes zijn ook te downloaden op mobiele 
telefoons. Op het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks in december 2011 zijn ze 
gepresenteerd aan het veld. Distributie en implementatie van de materialen vindt in 
januari 2012 plaats.  
 
In het kader van het onderzoek partnerwaarschuwing van het RIVM/CIb, heeft het 
programma in samenwerking met de projectgroep van het onderzoek een Training 
Partnerwaarschuwing ontwikkeld. In 2011 zijn er twee trainingen gegeven aan 26 
GGD-professionals. Er volgen nog vier trainingen in 2012, daarna zal een evaluatie 
plaatsvinden. 
 
Tweejaarlijks organiseert het Programma Intermediairs samen met Schorer de 
Regio Ideedag waar verpleegkundigen praktische ideeën ten aanzien van soa’s en 
hiv met elkaar uitwisselen. In 2011 is deze dag gecombineerd met de Sense-
studiedag, waardoor het een geïntegreerde studiedag werd met informatie over 
seksualiteit, relaties, liefde, voorbehoedsmiddelen en soa’s. De deelnemers (N=96) 
waren tevreden over deze dag (gemiddelde score 7,3). 
 
In samenwerking met L&W Masterclasses is de vierdaagse ‘Masterclass Hepatitiden 
bij mensen met hiv’ uitgevoerd en aangeboden aan verpleegkundig hiv-
consulenten. Het programma intermediairs heeft voor deze training inhoudelijke en 
administratieve ondersteuning geboden. Het veld heeft te kennen gegeven deze 
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masterclass in 2012 graag weer aangeboden te krijgen. Er waren 19 deelnemers, 
die de cursus gemiddeld waardeerden met een 8. De bruikbaarheid voor de praktijk 
werd gemiddeld beoordeeld met een 8,6. 
 
De vierdaagse nascholingscursus ‘Soa bij mensen met hiv’ is op verzoek van het 
veld herhaald: dertien verpleegkundig hiv-consulenten hebben geleerd meer alert 
te zijn op soa’s bij hun patiëntenpopulatie en hen door te verwijzen of een 
behandeling te starten. De evaluatiescore was 7,6. 
 
Op grond van een behoefte-inventarisatie onder hiv-consulenten is besloten de 
verdiepingsdag ‘hiv en culturele diversiteit’ nogmaals aan te bieden. Er waren 
echter veel minder aanmeldingen dan op basis van de inventarisatie werd 
verwacht. Wellicht wordt dit veroorzaakt door het grote aanbod aan (nieuwe en 
verplichte) scholing voor deze beroepsgroep. Daarnaast lijkt de markt voor deze 
training verzadigd.  
 
GGD Amsterdam heeft met financiële steun van het Aids Fonds de handleiding 
Community based Soa/hiv-preventie en Bevordering van Seksuele Gezondheid bij 
Migranten geschreven. Het Programma Intermediairs heeft een pilottraining bij de 
handleiding ontwikkeld en uitgevoerd. Het aantal geïnteresseerden was groter dan 
het aantal beschikbare plaatsen (n=12), een indicatie van de grote behoefte onder 
gezondheidsbevorderaars aan een training over het werken met deze handleiding. 
Er heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden, zowel met de deelnemers als 
met de experts/docenten. De deelnemers beoordeelden de training met 7,9. Voor 
de komende jaren is een plan ontwikkeld voor meerdaagse trainingen op basis 
waarvan deelnemers met gerichte opdrachten in de regio’s aan het werk kunnen 
gaan met de handleiding.  
 
Huisartsen 
De NHG HuisartsAdviesgroep Seksuele Gezondheid (SeksHAG) bestaat uit 
huisartsen met specifieke deskundigheid en werkervaring ten aanzien van seksuele 
gezondheid in de eerste lijn. Zij adviseren en geven nascholing aan collega-
huisartsen, huisartsen in opleiding en andere professionals. Jaarlijks verzorgt het 
Programma Intermediairs de terugkomdagen voor de 26 leden van de SeksHAG, 
die in 2011 erg positief werden ontvangen: de score op bruikbaarheid in de praktijk 
was 9,2 en de algemene score 8,3. De terugkomdagen functioneren volgens het 
'train-de-trainers'-principe. Op hun beurt hebben de huisarts-docenten van de 
SeksHAG gezamenlijk in het voorgaande jaar middels nascholing 3.213 personen 
bereikt, waaronder 2.077 huisartsen en huisartsen in opleiding en 249 
doktersassistenten en/of praktijkondersteuners. 
 
SeksHAG-leden schreven de speciale uitgave Seksuologie (Bijblijven 2011-7) van 
het Tijdschrift Praktische Geneeskunde. De uitgave werd onder andere verstrekt 
aan de deelnemers aan de Boerhaave-cursus seksuologie, waarvan de SeksHAG 
medeorganisator was. In 2010 was het nascholingsboekje SOA en HIV (Practicum 
huisartsgeneeskunde Elsevier) al verschenen. De seksHAG heeft een bestuur 
gevormd en profileert zich ook via een eigen website. De status van officiële NHG-
werkgroep draagt bij aan een goede borging binnen de beroepsgroep. De seksHAG 
heeft zich op het NHG-congres gepresenteerd, onder andere om aandacht vragen 
voor het NHG voorjaarscongres 2012 waarvan zij medeorganisator is.  
  
Ter bevordering van het diagnosticeren van en testen op soa’s en hiv in de 
huisartspraktijk is een nieuwe nascholingsmodule ontwikkeld: Huisje, 
Boompje,Testje – soa-testen in de huisartspraktijk. Diverse spreekkamerfilmpjes 
helpen huisartsen bij het bespreekbaar maken van seksuele voorkeur en seksuele 
technieken en het proactief testen van personen uit hiv-endemische gebieden. De 
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training duurt drie uur en is in samenwerking met de lokale GGD getest in vier 
regio’s. 141 huisartsen hebben deelgenomen, de gemiddelde score was 8. Begin 
2012 voert TNO een effectonderzoek uit.  
 
Samen met het Programma Publiekscommunicatie is een pilot met ‘lovecoaches’ in 
huisartspraktijken in multiculturele achterstandswijken in Amsterdam opgezet. 
Doktersassistenten houden spreekuren waar jongeren met al hun vragen over 
seks(uele gezondheid) terecht kunnen. Ter ondersteuning van hun rol als 
‘lovecoach’, heeft het Programma Intermediairs vijf intervisiebijeenkomsten 
begeleid voor zes doktersassistenten. De assistentes waren zeer te spreken over 
het initiatief. Zij konden over praktijksituaties en thematiek met elkaar spreken. 
Hierdoor konden zij inhoudelijk groeien en bijvoorbeeld nuttige tips met elkaar 
delen. Het project kreeg veel media-aandacht. 
 
Het programma heeft een adviserende rol gehad bij het opstellen van diverse 
onderzoeksvoorstellen (onder meer van GGD's en het RIVM), naar onder andere 
het voorschrijfgedrag van huisartsen bij gonorroe (afgewezen) en het opzetten van 
pilots rondom E-testfaciliteiten (een inmiddels gehonoreerd voorstel). 
Via de NHG-werkgroep is in 2011 bijgedragen aan de herziening van de NHG-
standaard Het soa-consult. Tevens is een bijdrage geleverd aan het tot stand 
komen van de standaard Het soa-consult voor de tweede lijn.  
 
Hoogleraar Hiv en Soa 
Per 1 december 2011 is programmaleider Jan van Bergen, arts, benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Hiv en Soa in de eerste lijn aan de Faculteit der Geneeskunde 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze leerstoel is ingesteld door de 
Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland om de kwaliteit van onderzoek en 
onderwijs ten aanzien van hiv en soa’s binnen de huisartsgeneeskunde beter te 
borgen.  
 
Adviezen 
Sinds 2011 registreert het Programma Intermediairs uniform alle adviezen en 
uitkomsten. Daarnaast werd een kleinschalig tevredenheidsonderzoek gedaan naar 
de adviezen die aan de andere programma’s van Soa Aids Nederland werden 
uitgebracht. De adviezen werden gemiddeld met een 8 beoordeeld.  
In 2011 zijn 185 adviezen verstrekt, merendeels medische adviezen aan artsen, 
bijvoorbeeld over de interpretatie van richtlijnen en draaiboeken. Ook is 
geadviseerd ten aanzien van beleidsontwikkeling en nascholing. Het programma 
adviseert op verzoek tevens over inhoud en didactiek van lesprogramma’s van 
opleidingsinstituten. De meeste vragen kwamen van de GGD-soa-poliklinieken. 

Een voorbeeld van gezamenlijke advisering aan professionals is de ‘Informatiesheet 

over hiv viral load en (on)beschermde seks’, die samen met Schorer en Hiv 

Vereniging Nederland tot stand is gekomen. Deze is breed verspreid onder 

betrokken professionals en beschikbaar op de website.  
 
Centrum Gezond Leven 
Het Programma Intermediairs helpt bij het actualiseren en vernieuwen van de 
bijdrage van Soa Aids Nederland aan de Interventiedatabase van het Centrum 
Gezond Leven (RIVM). Collega’s worden geadviseerd ten aanzien van het nakomen 
van de met het RIVM gemaakte afspraken. De programma-assistent informeert de 
Manager Beleid en Programma’s teneinde de coördinatie van de activiteiten goed te 
laten verlopen.  
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Website voor professionals 
In afwachting van het communicatieplan voor Soa Aids Nederland is de site voor 
professionals als in voorgaande jaren voortgezet. In 2011 trok de site 63.174 
bezoekers. De digitale versie van het SekSoa Magazine werd 113.819 keer bezocht. 
 
 
Commissies, voorzitten, consultatie en netwerkondersteuning 
Teamleden van het programma maakten in 2011 deel uit van (expert)commissies. 
Enkele voorbeelden:  
 
Het voorzitterschap van de Registratiecommissie SOAP, de adviescommissie 
Actiever testen en counselen en de NHG Huisarts Adviesgroep Seksuele 
Gezondheid; lid van de adviescommissie Schorer Monitor 2011 en de Internationale 
Werkgroep Chlamydia Screening.  
 
Deelname aan de Plenaire visitatiecommissie voor GGD-soa-centra en de 
Stuurgroep Management GGD-regio’s.  
 
Het programma was betrokken bij diverse onderzoeksvoorstellen betreffende 
chlamydia trachomatis (Ct).  
 
Het Programma Intermediairs organiseerde een expertmeeting over soa-zelftests. 
Op basis van deze expertmeeting is een rapport en standpunt over soa-zelftests 
ontwikkeld (Soa-zelftests: handig thuis of verder van huis) dat is aangeboden aan 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  
 
Ter voorbereiding op de nieuwe Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg 
van het RIVM is aan de tijdelijke werkgroep ondersteuning en advisering geleverd. 
Het nieuwe geïntegreerde Kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheidszorg 
werd eind 2011 door deze werkgroep aan het CIb (RIVM) en GGD Nederland 
aangeboden. 
 
Aan de netwerken van sociaal-verpleegkundigen (LAV) en soa-artsen (WASS) van 
de GGD’s is deelgenomen en ondersteuning geboden. Jaarlijks vindt 
afstemmingsoverleg plaats met alle betrokken beroepsgroepen. 
 
Deelname aan drie bijeenkomsten met de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) over 
het beleid ten aanzien van infectieziekten en hiv-positieve ingeslotenen.  
 
Deelname aan de landelijke begeleidingscommissie E-health van het CIb.  
 
Publicaties, interviews, lezingen, workshops 
In 2011 zijn door het team 16 presentaties gehouden en 11artikelen verschenen. 
Ook vonden er 7 radio-interviews plaats. 
Op het Nationaal Congres Seks*Soa*Hiv zijn twee workshops, en is de inhoudelijke 
organisatie vanuit nationaal perspectief verzorgd. 
 
Analyse van de resultaten 
Net als in de voorgaande jaren werd een volle trainings- en nascholingsagenda voor 
professionals afgewerkt. In totaal zijn er dit jaar 45 bijeenkomsten/studiedagen 
georganiseerd, gericht op de diverse hierboven beschreven onderwerpen en 
vraagstukken. De opfris- en terugkomdagen zorgen voor enthousiasme en 
motivatie om met het geleerde aan de slag te gaan. Er is ingezet op een betere 
samenhang in het scholingsaanbod aan GGD’s, waarvan de veldpartijen de 
noodzaak erkennen. Het programma zal zich daar, samen met de veldpartijen en in 
opdracht van het GGD-management, in 2012 verder voor inzetten. 
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De doelstelling om de soa- en hiv-zorg voor personen uit hiv-endemische gebieden 
te bevorderen is deels bereikt door aan de huisartsentraining (Huisje, Boompje, 
Testje) een module voor deze doelgroep toe te voegen. De effectmeting hiervan 
door TNO moet nog plaatsvinden. Daarnaast is ondersteuning verleend aan een 
pilot met spreekuren seksuele gezondheid via huisartspraktijken in multiculturele 
achterstandswijken in Amsterdam (love coach). We zijn er nog niet in geslaagd om 
een gezamenlijke project rondom Surinaamse en Antilliaanse doelgroepen goed te 
laten verlopen. Er zijn weliswaar activiteiten uitgevoerd in het kader van dit project, 
maar het creëren van gezamenlijke meerwaarde is niet gelukt. In 2012 wordt het 
project opnieuw vormgegeven op basis van de geleerde lessen. De training aan 
gezondheidsbevorderaars van GGD’s om meer vaardigheden te verwerven in het 
werken met de community is goed ontvangen en vormt een goede start voor een 
beter bereik van deze doelgroepen. De training zal dan ook worden geïntensiveerd. 
Het is opvallend dat er ondanks de bezuiniging bij GGD’s veel belangstelling voor 
deze training bleek te bestaan. 
 
Toekomst 
Het is zaak ook in tijden van crisis en bezuiniging - die ook de 
infectieziektebestrijding raken - te blijven werken aan vernieuwing en 
kwaliteitsverbetering. Andere werkvormen en efficiëntie worden steeds 
belangrijker. Dat blijkt ook uit het teruglopend aantal deelnemers aan de 
gebruikelijke trainingen. Het internet biedt een scala aan mogelijkheden voor 
deskundigheidsbevordering op zelf te kiezen leermomenten. Het Programma 
Intermediairs gaat zich de komende jaren meer toeleggen op E-learning. 
Uitgangspunt blijft overigens een combinatie van digitaal leren met (bestaande) 
scholingsactiviteiten, het zogenoemde blended learning. 
 
De huisarts is in Nederland nog steeds een belangrijke zorgverlener op het terrein 
van hiv en andere soa’s. Doormiddel van de nieuw ingestelde leerstoel zal worden 
ingezet op de realisatie van meer onderwijs en onderzoek, met en voor huisartsen. 
 
De verwachting is dat soa-zelftests en tests via internet ook door commerciële 
aanbieders een grotere rol zullen gaan spelen. Op basis van het recente rapport 
Soa-zelftests; handig thuis of verder van huis zal Soa Aids Nederland deze 
ontwikkelingen nauwlettend volgen. 
 
 
Afzonderlijk gefinancierde projecten 
 
Chlamydia Screening Implementatie (CSI) (ZonMw) 
 
Doelstelling 
Inzicht verkrijgen in de haalbaarheid, effectiviteit, impact en kosteneffectiviteit van 
systematische selectieve chlamydiascreening onder jongeren (16 t/m 29 jaar) in 
Nederland. 
 
Activiteiten en resultaten 
Om de trend in participatie te kunnen volgen is het chlamydiascreeningsproject 
verlengd tot en met 31 december 2011 en een extra vierde screeningsronde 
ingezet.  

De participatie is lager dan op grond van de Pilot-Ct was verwacht: in de eerste 

ronde was de participatie 16 procent, in de tweede en derde ronde loopt hij terug, 

respectievelijk tot 10,8 en 9,2 procent. In de vierde ronde loopt de participatie 

verder terug tot 8,4 procent. Dit bevestigt de juistheid van het advies de screening 

niet landelijk uit te rollen. Er zijn tussen de regio's geen wezenlijke verschillen, en 

ook niet tussen de geslachten: zowel bij mannen als bij vrouwen vindt daling 
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plaats. De positivity rate lijkt in de vierde ronde nauwelijks lager dan in de 

voorafgaande ronden. Dit is in lijn met eerdere bevindingen. Bij de - kleine - groep 

die drie keer eerder had geparticipeerd was wel een significante daling van de 

positivity rate zichtbaar. 
Het project heeft uitgebreide expertise opgeleverd ten aanzien van de (ICT-) 
logistiek van een dergelijk screeningsprogramma: het proces van uitnodigen van 
deelnemers, het inloggen via de website, de communicatie met de doelgroep, 
dataverzameling en -monitoring (inclusief koppelingen met laboratoria in drie 
regio’s), en ten aanzien van evidence based en gecoördineerd werken. 
 
Op het ISSTDR2 in Quebec (Canada) is het CSI gepresenteerd aan de hand van vier 
mondelinge en zeven posterpresentaties. Internationaal worden de uitkomsten van 
het project opmerkelijk gevonden. Verder zijn in 2011 drie internationale 
publicaties verschenen over het project, twee artikelen ingediend, was een artikel 
in druk en een artikel in redactionele beoordeling. Verder zijn nog zeven 
mondelinge presentaties gehouden, waarvan vier in het buitenland. Alle factsheets 
en artikelen zijn beschikbaar via site voor professionals van Soa Aids Nederland 
(http://www.soaaids-professionals.nl/soahiv_bestrijding/chlamydiascreening).  
 
In het kader het CSI zijn er in 2011 nog diverse aanvullende onderzoeken verricht, 
onder andere naar responsverhogende maatregelen, uitnodigingen via e-mail, 
herinfecties en dubbelinfecties. Ook de resultaten van deze studies worden 
opgenomen in het eindrapport dat na het eerste kwartaal van 2012 aan ZonMw 
wordt aangeboden.  
 
Analyse van de resultaten 
Dit grootschalige proefproject heeft proefondervindelijk aangetoond dat een 
potentieel zinvolle preventiemethodiek bij meerjarige toepassing toch niet 
kosteneffectief blijkt te zijn. De initiële deelname was lager dan verwacht, de 
deelname nam verder af in de opeenvolgende rondes. Er is slechts een kleine en 
niet-significante impact op de populatieprevalentie gevonden. Zodoende is de 
doelmatigheid van de screening niet aangetoond. Het ministerie van VWS heeft 
besloten de chlamydiascreening niet landelijk in te voeren.  
 
Financiering 
Voor het project met een looptijd van 1 maart 2007 tot en met 1 maart 2010, 
gefinancierd door ZonMw, was een totaal bedrag van € 6.807.000 beschikbaar. 
ZonMw heeft het project verlengd tot 31 december 2011. Voor deze verlenging is 
een budget van € 760.000 toegekend. In dit project wordt samengewerkt met de 
GGD Amsterdam, GGD Rotterdam Rijnmond, GGD Zuid-Limburg en het CIb (RIVM). 
   
Consequenties voor de toekomst 
Het ministerie van VWS heeft besloten de chlamydiascreening niet landelijk in te 
voeren maar vindt het, net als ZonMw, van belang het behoud van de opgebouwde 
deskundigheid te waarborgen. In 2012 onderzoekt de CSI-projectgroep op welke 
wijze dit zou kunnen en wordt een voorstel uitgewerkt.  
 
 
 
 

                                                
2 International Society for Sexually Transmitted Diseases Research 
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3. Programma Publiekscommunicatie 

Context 

Jongeren moeten op een gemakkelijke manier goede voorlichting krijgen over 

onderwerpen rondom soa en seksuele gezondheid die de kennis en vaardigheden 

verhogen en hun in staat stelt zelf gezonde keuzes te maken. Deze doelgroep 

maakt veel gebruik van sociale en digitale media en bepaalt steeds meer zelf de 

inhoud. Zij creëren bijvoorbeeld zelf online platforms die veel jongeren bereiken via 

YouTube. De campagnes van Soa Aids Nederland zetten in 2011 sociale media in 

voor co-creatie van de campagne en directe dialoog met de doelgroep. In 2011 is 

een nieuwe online strategie ontwikkeld voor Soa Aids Nederland. De online 

strategie heeft als doelstelling het informatieaanbod van Soa Aids Nederland 

toegankelijker te maken en de interactie met doelgroepen en partners te 

bevorderen. 
  
Het ministerie van VWS heeft besloten per 2012 het ZonMw-programma 
Leefstijlcampagnes te beëindigen. De Vrij Veilig Campagne en de Campagne 
Seksuele Weerbaarheid vallen binnen dit programma. In 2011 is daarom een 
herformulering van de doelen en taken van het Programma Publiekscommunicatie 
uitgevoerd, gegeven het per 2012 sterk gereduceerde budget. 
  
Doelstellingen 2011 
 
Digitaal: 
• Realiseren 1.000.000 bezoeken op soaaids.nl. 
• Ontwikkelen nieuwe multimediale toepassingen (bluetooth, YouTube-filmpjes). 
• Monitoring corporate en gelieerde websites. 
 
Schriftelijke materialen: 
• Redactiewerk, publicaties van Soa Aids Nederland worden professioneel 

geredigeerd.  
• Verspreiding van 450.000 bestellingen via het distributiecentrum Euro Mail. 
 
Publiekscommunicatie op Maat (PCOM) 
• Aantal directe contacten: 19.000 (live respons 11.000, e-mailservice 6.000, 

chatservice 2.000, aandeel Sense.info: 4.500 directe contacten). 
• Voortzetting deskundigheidsbevordering op onderwerpen met betrekking tot 

seksuele gezondheid. 
• Deskundigheidsbevordering rond Sense-onderwerpen met de 

partnerorganisaties Korrelatie en Casa. 
• Uitbreiden dienstverlening via chatrooms. 
 
Documentatiecentrum: 
• Het ontsluiten van informatie voor in- en externe doelgroepen, verbeteren van 

interne communicatie en kennisuitwisseling. 
• Optimaliseren intranet op basis van de behoeften van de medewerkers. 
 
Kwaliteitsverbetering: 
• Evaluatie klanttevredenheid Publiekscommunicatie op Maat. 
• Evaluatie bezoekers van soaaids.nl. 
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Activiteiten en resultaten 
 
Digitaal 
Er zijn ruim 1.120.000 bezoeken gerealiseerd op soaaids.nl. Het gaat om bijna 
865.000 unieke bezoekers. Ten opzichte van 2010 betekent dit een stijging van 
ongeveer 10 procent. De in 2010 vernieuwde advies-op-maat-module soatest.nl 
had ruim 195.000 bezoekers. In 2011 is een versie van deze module voor 
smartphones ontwikkeld en in oktober online gegaan. Tot eind 2011 hebben meer 
dan 15.000 personen gebruik gemaakt van de mobiele applicatie.  
 
De prestaties van de online middelen worden maandelijks door het webbureau 
gevolgd en geanalyseerd. Deze analyses zijn ook gebruikt als input voor de 
ontwikkeling van een samenhangende internetstrategie voor alle programma’s van 
Soa Aids Nederland. Het online adviesbureau eFocus is (in samenwerking met 
vertegenwoordigers van alle programma’s) met dit traject gestart in september 
nadat een positioneringstraject rond de dienstverlening van Soa Aids Nederland in 
augustus was afgerond. Het strategische online advies is geleverd in januari 2012. 
In 2012 wordt gestart met de implementatie ervan dat een hoger bereik, 
effectiviteit en interactie met doelgroepen in het vooruitzicht stelt.  
 
Ontwikkelingen van nieuwe digitale applicaties (bluetooth applicaties, YouTube-
filmpjes) zijn uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van de nieuwe 
internetstrategie.  
 
Schriftelijke materialen 

Het Programma Publiekscommunicatie heeft in 2011 250 uur redactionele 

ondersteuning aan het Centrum Gezond Leven (RIVM) toegezegd. Door 

omstandigheden zijn er in 2011 minder redactionele taken uitgevoerd dan gepland. 

Een deel van de redactionele taken voor het CGL is overgeheveld naar 2012. 

Voorgenomen redactionele werkzaamheden voor websites van Soa Aids Nederland 

zijn maar gedeeltelijk uitgevoerd. 
 
In 2011 zijn via het distributiecentrum Euro Mail ruim 315.000 materialen 
verspreid, waarvan ruim 110.000 condooms. De in 2010 vastgestelde daling ten 
opzichte van 2009 (ruim 25 procent) zette in 2011 niet door: in 2011 is sprake van 
een lichte toename van het aantal verspreide materialen van ongeveer 5 procent in 
vergelijking met 2010. 
 
Publiekscommunicatie op Maat (PCoM) 
Het aantal directe klantcontacten door PCoM bedroeg in 2011 18.507. Dat aantal 
ligt onder de doelstelling van 19.000. Het aantal directe contacten voor Sense is 
met 6.256 hoger dan de doelstelling van 4.500 en betekent een lichte toename van 
2 procent ten opzichte van 2010. Het aantal telefonische contacten laat een 
dalende ontwikkeling zien. Hierbij speelt mee dat, door technische problemen met 
Messenger en een krappe personele bezetting, de telefonische dienstverlening 
tijdelijk onder druk heeft gestaan. De dienstverlening via de chatroom op 
scholieren.com, een vorm van interactie waaraan meerdere jongeren tegelijkertijd 
onder leiding van een moderator deelnemen, is structureel ingezet. Op basis van de 
positieve ervaringen op scholieren.com, is in het laatste kwartaal 2011 een pilot 
gestart op sense.info.  
 
In 2011 heeft de deskundigheidsbevordering van PCoM zich gericht op de volgende 
onderwerpen: MijnKindOnline (Jongeren op internet), Movisie (Vlaggensysteem), 
Seksuele gezondheid (grensoverschrijding/wensen & grenzen), Training 
Motiverende Gespreksvoering (focus op chatgesprekken), Workshop rond Sense op 
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Maroc.nl, Gezamenlijke deskundigheidsbevordering Casa, Korrelatie, en PCoM 
(casuïstiekbespreking) en Mainline (over verdovende middelen). 
 
Documentatiecentrum 
In 2011 heeft het documentatiecentrum 537 externe vragen afgehandeld. Ten 
opzichte van 2010 betekent dit een verdere daling van de externe vraag van ruim 
30 procent. Voor een belangrijk deel is deze het gevolg van effectiever 
doorverwijzen naar websites, zoals bijvoorbeeld voor werkstukinformatie van 
scholieren en studenten. Toch blijft het aantal externe vragen verder afnemen. 
Intern heeft het documentatiecentrum bijna 260 vragen van collega’s afgehandeld. 
Dit aantal komt ruwweg overeen met de aantallen in voorafgaande jaren.  
 
Kwaliteitsbewaking 
PCoM heeft in 2011 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om de 
dienstverlening te evalueren en optimaliseren. Doelgroep van het onderzoek zijn 
klanten van de Aids Soa Infolijn en de Sense Infolijn. De dienstverlening is 
onderzocht door Integron – een onderzoekbureau dat gespecialiseerd is in 
klanttevredenheidsonderzoek - op de volgende dimensies: tevredenheid, belang en 
loyaliteit. Het meest tevreden zijn klanten over de medewerkers van de Infolijn 
(telefoon/chat), met name over de klantvriendelijkheid en deskundigheid. Het minst 
tevreden is men over de bereikbaarheid, dit geldt met name voor de Sense Infolijn. 
Wanneer klanten wordt gevraagd een rapportcijfer te geven (1 tot 10) dan krijgt de 
Aids Soa Infolijn gemiddeld een 8,6, en de Sense Infolijn gemiddeld een 8,2. Deze 
positieve waardering ligt ruim boven de benchmarks van andere dienstverlenende 
organisaties die door Integron zijn onderzocht. Ook wat betreft het belang dat 
klanten aan de dienstverlening hechten en de loyaliteit die zij uiten, scoort PCoM 
zeer goed. Van de respondenten die na vier weken is gevraagd wat men met het 
ontvangen advies van de Infolijn heeft gedaan, zegt vrijwel iedereen dat men het 
heeft opgevolgd. De onderzoekers van Integron concluderen dat uit de positieve 
resultaten zowel de relevantie van als het vertrouwen in de dienstverlening van 
PCoM blijkt. 
 
Medio 2011 is onder de bezoekers van soaaids.nl een evaluatie uitgevoerd. Ruim 
1.200 bezoekers hebben aan het onderzoek deelgenomen. De meerderheid van de 
bezoekers (ongeveer 80 procent) zoekt informatie over soa’s, testen op soa’s en 
hiv. Ongeveer driekwart van de bezoekers (79 procent) vindt de informatie die men 
zoekt. Eenvijfde heeft behoefte aan aanvullende informatie. Eenderde van de 
bezoekers vindt dat de volledigheid van de informatie te wensen overlaat. 
Begrijpelijkheid, navigatie en vormgeving van soaaids.nl worden ongeveer door 
tweederde positief beoordeeld. Voor eenderde van de bezoekers is verbetering 
mogelijk. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt voor de ontwikkeling van 
de online strategie van Soa Aids Nederland.  
 
Analyse van de resultaten 
Het online aanbod van het Programma Publiekscommunicatie bereikt een brede 
doelgroep. Zowel uit de resultaten van het bezoekersonderzoek van soaaids.nl als 
het traject gericht op het ontwikkelen van een nieuwe online strategie voor Soa 
Aids Nederland, blijkt dat er winst valt te behalen op de kwaliteit, interactiviteit en 
effectiviteit van de online middelen. Belangrijke aandachtpunten daarbij zijn het 
bundelen en integreren van de bestaande digitale middelen, inrichten van een 
nieuwe organisatiestructuur en het structureel aanbieden van content op externe 
online community’s waar doelgroepen komen.  
 
Toekomst 
Door het wegvallen van de leefstijlcampagnes per 1 januari 2012 verliest het 
Programma Publiekscommunicatie twee effectieve en succesvol gebleken 
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instrumenten om seksueel actieve mensen te bereiken, seksuele gezondheid bij hen 
te agenderen en doelgroepen naar interventies te leiden. Soa Aids Nederland heeft 
ervoor gekozen deze activiteiten (op een beperktere schaal) voort te zetten om 
risicogroepen te kunnen blijven bereiken. Daardoor is de organisatie genoodzaakt 
vanaf 2012 te bezuinigen op een aantal andere activiteiten: de capaciteit van 
productiebegeleiding en het documentatiecentrum (externe dienstverlening vervalt) 
wordt gehalveerd. Voor de meer op het individu gerichte ondersteuning van PCoM 
wordt in 2012 nieuwe financiering gezocht. Vanaf 2013 is financiering van 
dienstverlening door PCoM vanuit het Programma Publiekscommunicatie niet meer 
mogelijk.  
 
Afzonderlijk gefinancierde projecten 
 
De Campagne Seksuele Weerbaarheid 
 
Doelstelling 
Hoofddoelstelling van de Campagne Seksuele Weerbaarheid ‘Maak Seks Lekker 
Duidelijk’ is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 
jongeren van 12 tot 18 jaar. De campagne vergroot bewustzijn, versterkt een 
positieve sociale norm ten aanzien van het bewaken en respecteren van seksuele 
wensen en grenzen en bevordert vaardigheden van jongeren. 
 
Activiteiten en resultaten 
In 2011 is via verschillende uitingen 48 procent van de primaire doelgroep 12-18 
jarigen in Nederland bereikt. Dit betekent een stijging van 5 procent ten opzichte 
van 2010. De campagne die in 2010 is ontwikkeld (winnaar van een Bronzen Esprix 
Award) is voor een belangrijk deel herhaald en substantieel aangevuld. De twee 
onderwerpen die in 2011 zijn toegevoegd: anticonceptie en specifieke aandacht 
voor homo- en biseksuele jongeren. Hiervoor zijn nieuwe printuitingen en banners 
ontwikkeld. Ook voor de online module ‘Can You Fix It’ en de website voor 
opvoedondersteuning ‘Uw Kind en Seks’ zijn nieuwe (interactieve) video’s 
geproduceerd.  
 
Een nieuw onderdeel van de campagne is de transmediale serie Hun Eerste Keer. 
De doelgroep is uitgenodigd om acht jongeren via verschillende sociale media te 
volgen. De acht jongeren hebben ieder een opdracht gekregen op het gebied van 
seksuele weerbaarheid (eerste keer zoenen, eerste keer iemand mee uitvragen) en 
doen daarover verslag via sms, YouTube-filmpjes en blogs. Jongeren kunnen 
reageren en adviseren (hoe zou jij dat doen?) en zien terug hoe hun bijdrage in de 
opdrachten door de acht jongeren verwerkt zijn. In totaal heeft Hun Eerste Keer 
619.000 views gerealiseerd op 112 video’s.  
 
Can You Fix It is een zogenaamde serious game die jongeren vaardigheden 
bijbrengt op het gebied van seksuele weerbaarheid. In april 2011 is de applicatie 
Can You Fix It onderscheiden met een Zilveren Spin Award in de categorie beste 
interactieve video. In de campagneperiode (november 2011) zijn 46.000 jongeren 
naar de module geleid, die daar gemiddeld 7 minuten actief waren.  
Via diverse online community’s zijn in de campagneperiode 18.000 jongeren naar 
de module Anticonceptie geleid. Deze helpt meisjes een keuze te maken tussen de 
verschillende mogelijkheden voor anticonceptie. Gedurende de campagne is het 
bezoek aan de website sense.info, waarin de campagnesite was opgenomen, 
verdubbeld. 
 
Het campagneteam heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de 
magazine FF-Serieus voor scholieren van groep acht van het basisonderwijs. In dit 
magazine worden naast seksuele weerbaarheid ook de andere gezondheidsthema’s 
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op een laagdrempelige en luchtige wijze behandeld. Vrijwel alle GBI’s hebben een 
inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming. In 2011 zijn via 
de GGD’s ruim 120.000 exemplaren verspreid. Tegelijkertijd zijn aan de ouders van 
deze leerlingen ook 150.000 van de special ‘zo praat je met jouw puber over seks’ 
van het blad J/M Pubers uitgedeeld.  
In november hebben 25 GGD’s met diverse materialen en methoden van de 
campagne in hun regio, campagneactiviteiten uitgevoerd. 
 
Analyse van de resultaten 
Uit het effectonderzoek blijkt dat de posters effectief zijn en een positieve houding 
bevorderen ten aanzien van het bewaken en respecteren van seksuele wensen en 
grenzen. Effecten van de online applicaties gericht op het trainen van vaardigheden 
zijn lastig vast te stellen. Deze middelen richten zich op de jongste doelgroep, nog 
zonder seksuele ervaring. Deze jongeren zijn zich in het algemeen niet bewust van 
de vaardigheden die nodig zijn om grensoverschrijding te voorkomen. Voor hen is 
het min of meer vanzelfsprekend dat zij in dergelijke situaties effectief zullen 
handelen. De praktijk en onderzoek wijzen echter anders uit, 17 procent van de 
meisjes blijkt nog steeds te maken te hebben met grensoverschrijdende situaties 
(Seks onder je 25e, 2011). De campagnemiddelen, met name Can You Fix It, 
helpen hen risicosituaties te herkennen.  
 
Financiering 
De Campagne Seksuele Weerbaarheid wordt gefinancierd door het ministerie van 
VWS en OCW en begeleid door ZonMw. In 2011 was ruim € 800.000 beschikbaar. 
De campagne is een gedeelde verantwoordelijkheid van Soa Aids Nederland en 
Rutgers WPF. Er wordt samengewerkt met Schorer, Movisie, Fiom, Pharos, een 
seksuoloog, wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam 
(Communicatiewetenschap), de Universiteit Maastricht (Psychologie) en de GGD’s.  
 
Consequenties voor de toekomst 
De minister van VWS heeft besloten de leefstijlcampagnes per 2012 te beëindigen. 
Begin 2012 beslist het ministerie van OCW of en hoe het de activiteiten op het 
gebied van seksuele weerbaarheid gaat voortzetten.  
 
De Vrij Veilig Campagne 
 
Doelstelling 
De Vrij Veilig Campagne richt zich in 2011 op het bevorderen van communicatie 
over condoomgebruik. Het centrale thema is ‘begin over condooms voordat je 
broek uitgaat’. De doelstelling past binnen de overall strategie om implementatie-
intenties onder jongeren te bevorderen door het trainen van praktische 
vaardigheden in de zogenaamde condoomketen: kopen, bij zich hebben, 
communicatie en gebruik van condooms. 
 
Activiteiten en resultaten 
De Vrij Veilig Campagne 2011 is opgebouwd uit drie fases: 
 
Fase 1: Agenderen 
Via een print, outdoor- en online campagne is het thema onder de aandacht van de 
jongeren gebracht. Er zijn drie uitingen geproduceerd: 
 
1. Algemeen: Begin over condoomgebruik voordat je broek uitgaat. 
2. Voor jongens: Vrouwen vinden het fijn als je zelf over condooms begint. 
3. Voor meiden: Een sterke vrouw begint zelf over condooms. 
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Centraal onderdeel van fase 1 was de samenwerking met de redacties van 
schoolkranten. Speciaal voor deze doelgroep is een kick-off georganiseerd, waarin 
de achtergronden en doelstellingen van de campagne werden toegelicht. Om de 
redacteuren te motiveren om aandacht te besteden aan de campagne, konden ze 
zelf optreden in een tv-commercial (en vervolgens online plaatsen op hun eigen 
online schoolkrant) en een campagneposter met hun eigen foto laten maken. BNN-
presentatrice Zarayda Groenhart presenteerde de bijeenkomst en was beschikbaar 
voor interviews. Ongeveer 250 redacteuren waren aanwezig tijdens de kick-off. 
 
Fase 2: co-creatie van de tv-campagne 
In de tweede fase van de campagne is via diverse sociale media en online platforms 
de dialoog met jongeren gezocht om samen de nieuwe Vrij Veilig Campagne in het 
najaar vorm te geven. Wat vinden jongeren zelf nou 'goede seks' en hoe zouden ze 
anderen adviseren om condoomgebruik ter sprake te brengen. Een uitgebreide 
sociale mediastrategie moet jongeren zelf in beweging brengen om de campagne 
tot leven te brengen. Iedere week plaatsten het reclamebureau op verschillende 
jongeren platforms videoadvertorials waarin telkens een vraag werd gesteld. De 
antwoorden op deze vragen vormden de basis voor de commercials. Zo vroegen we 
de leden van verschillende platforms (specifiek gericht op jongens, meisjes, 
homojongens) hoe ze zelf over condooms beginnen. Uit alle reacties werden steeds 
vier uiteenlopende antwoorden geselecteerd die vervolgens in een poll werden 
gezet waarop gestemd kon worden. Het antwoord waarop het meest gestemd werd, 
vormde de tekst in de commercial. Er is met acht platforms samengewerkt, zodat 
acht scenes konden worden gecreëerd. De uitgezette advertorials zijn ruim drie 
miljoen keer bekeken. De 36 filmpjes van het reclamebureau genereerden in totaal 
160.000 views. Er zijn 61.000 stemmen uitgebracht op de polls. De video’s 
genereerden 21.000 geschreven reacties. De video’s van YouTube-ers zijn 970.000 
keer bekeken. 
 
Fase 3: 
Uiteindelijk zijn drie tv-commercials geproduceerd met elk twee scenes uit fase 2. 
Deze zijn in de maanden augustus en september via Postbus 51 uitgezonden. De 
campagne heeft 91 procent van de primaire doelgroep bereikt en 88 procent van 
het algemeen publiek. Dit is ruim boven de benchmark van Postbus 51-campagnes 
(80 procent, bron: effectonderzoek Rijksvoorlichtingsdienst, 2011). De commercials 
zijn via het YouTube-kanaal van vrijsoavrij nog eens 2.000.000 keer bekeken. De 
campagne werd hoog gewaardeerd (rapportcijfer 7,4, benchmark 6,8) door de 
doelgroep, laag opgeleide jongeren die naar verhouding veel seksueel risicogedrag 
vertonen, waardeerden de campagne met een rapportcijfer 7,9. Uit het 
effectonderzoek blijkt een uitzonderlijk resultaat: op de centrale doelstelling 
communicatie over condooms is op gedragsniveau positief resultaat zichtbaar. 
Voorafgaande aan de campagne heeft 56 procent (zelf of de partner) ooit 
condoomgebruik ter sprake gebracht. Na afloop van de campagne is dit percentage 
gestegen naar 74 procent. 
 
De jongeren hebben het meest op de tekst ‘zonder hoesje ga ik niet in jouw poesje’ 
gestemd in de polls van fase 2. De tekst is daarom opgenomen in de commercial. 
De campagne heeft vanwege deze tekst veel publiciteit (PowNews, Man Bijt Hond, 
Nieuwsuur) gekregen en geleid tot vragen in de Tweede Kamer. In december is de 
tv- en radiocampagne via Postbus 51 gratis herhaald. 
 
Analyse van de resultaten  
De strategie om de campagne direct op het concreet gedrag te richten heeft tot 
positieve resultaten geleid. Een dergelijke strategie is mogelijk wanneer de scores 
op belangrijke determinanten van condoomgebruik (kennis, sociale norm, houding 
en intentie) gunstig zijn. De campagne realiseert op deze determinanten dan ook 
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geen effect. Dit onderstreept het belang van lange-termijncommunicatie, en het 
voeren van onderhoudscampagnes. 
 
Toekomst 
De minister van VWS heeft de leefstijlcampagnes per 2012 beëindigd. Het 
Programma Publiekscommunicatie zal de strategie van dialoog en co-creatie via 
sociale media in de toekomst met beperktere middelen voortzetten.  
 
Persvoorlichting  
 
Voor journalisten zijn soa’s nog steeds een belangrijk onderwerp; voorwaarde is 
wel dat er iets nieuws te melden is. Veel redacteuren checken de feiten graag bij 
Soa Aids Nederland. De organisatie wordt door de media als een autoriteit gezien 
en regelmatig geciteerd. 
 

In 2011 vroeg Soa Aids Nederland voor tien onderwerpen actief aandacht bij 

journalisten. In bijna alle gevallen leverde dit een goede tot zeer goede 

persaandacht op. LoveNsex, een website van Soa Aids Nederland over seksualiteit 

voor jongeren van Antilliaanse afkomst, kon op veel media-aandacht rekenen. 

Ook het speciale, Lovecoach-spreekuur voor jongeren in Amsterdam Zuidoost en de 

interactieve game 'Can you fix it', werden door de pers goed opgepikt. Het 

persbericht over de peespas voor sekswerkers werd niet breed geplaatst, maar toen 

Nieuwsuur een reportage over dit onderwerp maakte, wisten zij Soa Aids Nederland 

te vinden voor een interview. Toen in maart het onderzoek Seks onder je 25e onder 

scholieren van start ging, werd dit goed opgepakt door de regionale pers. 

Tientallen persberichten op maat werden uitgestuurd om aan te geven dat jongeren 

uit Maassluis, Zwolle, Vlaardingen, enzovoort, meededen aan dit groot landelijk 

onderzoek naar jongeren en seks. 
 
De campagne Maak Seks Lekker Veilig kende twee persmomenten. De lancering in 
februari haalde de voorpagina van Metro. Het vervolg van de campagne in augustus 
kreeg veel aandacht dankzij nieuwe cijfers waaruit blijkt dat 40 procent van de 
jongeren het moeilijk vindt om over condooms te beginnen en dat veel jonge 
vrouwen geen condoom op zak hebben. De slogan uit een van de campagnefilmpjes 
'Niet zonder hoesje in jouw poesje' trok veel aandacht, ook van de Volkskrant. Het 
hoofdredactioneel commentaar van 24 september had het over ‘een mislukte 
poging om jongeren in hun eigen jargon aan te spreken’. Soa Aids Nederland liet 
weten dat de campagne door middel van co-creatie met jongeren is gemaakt, 
inclusief de slogan. Deze brief werd echter niet geplaatst.  
 
Ook de campagne ‘Hun Eerste Keer’ maakte het nodige los. Een Kamerlid van de 
ChristenUnie klaagt in de Volkskrant 'dat de overheid doet alsof het heel normaal is 
dat 15-jarigen al seks hebben'. In een reactie wijst Soa Aids Nederland erop dat de 
gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse jongeren voor het eerst seks hebben 17,1 
jaar is, maar dat het belangrijk is jongeren al voor die eerste keer door middel van 
voorlichting te helpen bij het bepalen van hun eigen wensen en grenzen. Deze 
reactie werd geplaatst, en later door minister Schippers van VWS gebruikt bij het 
beantwoorden van Kamervragen over de campagne.  
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4. Programma Jongeren 

Een belangrijke taak van Soa Aids Nederland is het bevorderen van de seksuele 
gezondheid van jongeren. Extra kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht, 
bijvoorbeeld Antilliaanse en Marokkaanse jongeren. Ook lager opgeleide jongeren 
lopen meer risico op soa’s, ongewenste zwangerschap, overschrijding van de eigen 
grenzen en dwang. In 2011 is het onderzoek Seks onder je 25e uitgevoerd, dat in 
2012 actuele informatie zal opleveren over de seksuele gezondheid van jongeren. 
Het Programma Jongeren van Soa Aids Nederland werkt met Rutgers WPF samen in 
een geïntegreerd programma op het gebied van soa’s en hiv en seksuele 
gezondheid. Het programma werkt verder intensief samen met GGD's en andere 
relevante partners als Schorer, Fiom, universiteiten en andere 
onderzoeksinstellingen.  
  
Het gezamenlijke werkplan 2011 met Rutgers WPF is in grote lijnen gerealiseerd. Er 
is een nieuw gezamenlijk werkplan 2012 opgesteld, met het accent op de 
implementatie van reeds ontwikkelde interventies en ondersteuning van regionale 
GGD's en professionals in het onderwijs. Er zijn twee gezamenlijke 
subsidieaanvragen voorbereid met betrekking tot de implementatie van Lang leve 
de liefde. Bovendien is er een lobby gevoerd om het thema seksualiteit opgenomen 
te krijgen in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Verder werd kennis 
uitgewisseld, onder andere over jongerenparticipatie. De programmamedewerkers 
zijn tevreden over de samenwerking. Een evaluatie van de samenwerking onder de 
partners in het veld, zoals GGD’s, heeft nog niet plaatsgevonden, evenmin is er een 
nieuw meerjarenprogramma opgesteld. Vanwege alle veranderingen in het 
werkveld, zoals de gewijzigde subsidiestructuur, worden deze eerst in 2012 
gerealiseerd.  
 
Doelstellingen 2011 
 
• Herziening van het lesprogramma Lang leve de liefde voor de onderbouw van 

het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. 

• Jongeren voorzien van informatie over seksuele gezondheid via sense.info. 
• Vergroten van de implementatie van voorlichting over seksuele gezondheid van 

lager opgeleide jongeren via het jeugdwelzijnswerk. 
• Ondersteunen GGD’s bij de implementatie van de huidige lespakketten, zoals 

Lang Leve de Liefde. 
• Implementatie websites Jongeren, seks en islam en Kitatin loveNsex voor 

jongeren van respectievelijk Marokkaanse en Antilliaanse afkomst. 
• Ontwikkeling van voorlichting over seksuele gezondheid aan jongeren van 

Surinaamse afkomst.  
• Participatief actieonderzoek naar seksuele gezondheid jongeren in Nederland: 

Seks onder je 25e II.  
• Bevorderen samenhang tussen de werkplannen van Soa Aids Nederland en 

Rutgers WPF. 
 
Activiteiten en resultaten 
 
Voorlichting via internet: sense.info 
Op diverse terreinen is de communicatie over Sense in 2011 verbeterd: de banner 
'sense, voor al je vragen over seks' werd aangepast, homobanners werden 
ontwikkeld, de homepage werd verbeterd, onder meer door 'sense in jouw regio' 
strategischer op de homepage te plaatsen. Hierdoor is het aantal bezoekers van de 
regiopagina sterk gestegen. 
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In ‘Maak seks lekker veilig’ en ‘Maak seks lekker duidelijk’ wordt verwezen naar 
sense.info; deze campagnes zijn in augustus en november-december 2011 ingebed 
op de homepage van sense.info. Tijdens de campagneperiodes neemt het aantal 
bezoekers aan sense.info explosief toe: 50.000 extra bezoekers in een maand. Soa 
Aids Nederland en Rutgers WPF vermelden sense.info in al hun producten en 
diensten. 
 
De site trok in 2011 maar liefst 578.000 bezoeken en is goed gepositioneerd bij 
Google. De gemiddelde bezoektijd is 4,23 minuten. Het gemiddeld aantal pagina’s 
dat bezocht wordt, ligt op 5,3 (Google Analytics).  
Het meest bezochte onderdeel is ‘Ontdek je lichaam’, gevolgd door ‘Vrijen’ en 
‘Meisjeslichaam’. Uit kwantitatief online gebruikersonderzoek onder 1.147 
bezoekers blijkt dat de beoogde doelgroep wordt bereikt. De website wordt zeer 
positief beoordeeld met het rapportcijfer 8. Vrijwel alle bezoekers vinden de site 
informatief, overzichtelijk en leuk en zouden hem vrienden of bekenden aanraden. 
Daarnaast is met behulp van Google Analytics het navigatiegedrag van de 
bezoekers onderzocht en is in een kwalitatief onderzoek 50 jongeren gevraagd naar 
tevredenheid en gebruikswaarde, aantrekkelijkheid en suggesties voor verbetering. 
Het onderzoeksrapport verschijnt begin 2012.  
 
Het Programma Jongeren is vertegenwoordigd in de Communicatiegroep Sense, 
waarvan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) voorzitter is. Rutgers WPF 
en het Programma Jongeren vormen de redactie van sense.info. De site is in 2011 
uitgebreid met informatie over anticonceptie en ongewenste zwangerschap, wensen 
en grenzen, en negatieve ervaringen in relatie met seks en alcohol en drugs. 
Daarnaast is de zoekfunctie verbeterd en een chatfunctie ingevoerd. Er wordt 
geëxperimenteerd met een chatroom voor jongeren. De redactie heeft vier 
artikelen geleverd voor de digitale Nieuwsbrief Seksuele gezondheid voor Sense-
coördinatoren, die door het RIVM wordt verspreid en betrokkenen informeert over 
bezoekersaantallen in hun regio, via welke kanalen bezoekers op de site terecht 
komen, en de verbeteringen van de site. Samenwerking met scholieren.com heeft 
geresulteerd in een maandelijks (groeps)chatspreekuur op www.scholieren.com 
door de Sense infolijn. De website is door het Centrum Gezond Leven beoordeeld 
als 'goed beschreven'. 

Voorlichting voor lager opgeleide jongeren in het jeugdwelzijnswerk 

Lager opgeleide jongeren werden benaderd via het jongerenwerk met het 
voorlichtingspakket Veilig Vrijen & Seks voor het jeugdwelzijnswerk. Er zijn zes 
trainingen van twee dagen uitgevoerd voor in totaal 67 jongerenwerkers. Het 
gemiddelde rapportcijfer van de trainingen was ruim een 8. Met GGD Amsterdam 
en GGD Rotterdam is de ontwikkeling gestart van een handleiding voor GGD’s voor 
het organiseren van trainingen voor jongerenwerkers.  
Verder is in samenwerking met GGD Rotterdam de ontwikkeling en voorbereiding 
van een terugkomdag voor jongerenwerkers (een jaar na training) gestart. Deze 
terugkomdag zal begin 2012 voor het eerst plaatsvinden. 
Uit het pakket Veilig Vrijen & Seks zijn 42.100 kraskaarten, 3.913 boekjes 
SEKS&ZO, 182 dvd’s en 182 handleidingen verspreid. De handleiding is 
geactualiseerd en herdrukt. Het project is door het Centrum Gezond Leven 
beoordeeld als 'goed beschreven'. Een stagiaire van de Universiteit Maastricht deed 
online onderzoek naar de adoptie en implementatie van het pakket Veilig Vrijen & 
Seks onder 76 respondenten. Het onderzoeksrapport verschijnt begin 2012.  

Lang leve de liefde 

In 2011 is gewerkt aan de productontwikkeling van het nieuwe lespakket Lang leve 
de liefde. In het project wordt nauw samengewerkt met Universiteit Maastricht en 
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GGD Rotterdam Rijnmond omdat zij een pakket voor de bovenbouw van havo/vwo 
(UM) en MBO's (GGD RR) ontwikkelen (zie verder onder afzonderlijke projecten).  
De verspreiding van de huidige editie van het lespakket Lang leve de liefde is in 
2011 sterk afgenomen. Van het lespakket werden 4.109 leerlingenboekjes, 40 
handleidingen en 18 dvd's verspreid. Van de special over loverboys werden 1.183 
leerlingenboekjes, 6 handleidingen en 3 dvd's verspreid, van de handleiding van het 
pakket ‘Klein, maar niet fijn’ 58 exemplaren.  
Voor het netwerk van ongeveer vijftig GGD-professionals is een nieuwsbrief 
geschreven met informatie over de herziene versie van Lang leve de liefde.  

Werkplaats Gezonde School 

De beoogde bijdrage van Soa Aids Nederland aan de regionale Nieuwsbrief en 
netwerkbijeenkomsten van de Werkplaats de Gezonde School, onder coördinatie 
van het Centrum Gezond Leven, is niet geleverd. De activiteiten waren gericht op 
het basisonderwijs; dit is niet de expertise van het Programma Jongeren. 
In samenwerking met TNO werd het onderzoek naar GGD-
gezondheidsbevorderingsactiviteiten op scholen afgerond. Met behulp van een 
online enquête onder 55 GGD-professionals, en 11 diepte-interviews is in kaart 
gebracht welke rol GGD's kunnen spelen bij gezondheidsbevordering op scholen in 
het PO, VO en MBO. 
Tevens zijn de ervaringen van GGD's met de recent ontwikkelde handleiding 
Gezonde School voor het primair onderwijs geëvalueerd.  

Voorlichting aan jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst  

De subsite LoveNsex op de communitywebsite Kitatin.com voor jongeren van 
Antilliaanse afkomst is geëvalueerd en online gegaan. De subsite Liefde, seks en 
islam op de communitysite maroc.nl. voor jongeren van Marokkaanse afkomst werd 
eveneens voltooid (zie afzonderlijke projecten).  

Analyse van de resultaten 

Uit de evaluatie van sense.info blijkt dat de site in een grote behoefte voorziet: 

jongeren beoordelen de site zeer positief. Het bezoekersaantal is aanzienlijk 

gestegen. 
De producten van het nieuwe lespakket Lang leve de liefde worden positief 
ontvangen, dit zal de toekomstige implementatie bevorderen.  

Met de cultuurspecifieke informatievoorziening aan Antilliaanse en Marokkaanse jongeren, 

voornamelijk via communitywebsites, lijkt het programma op de goede weg te zijn om deze 

groepen in grote aantallen te bereiken. De gehanteerde methode om voldoende jongeren 

van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst te vinden die aan online effectonderzoek willen 

deelnemen, bleek onvoldoende effectief te zijn. Hiervoor moeten nieuwe strategieën worden 

bedacht.  

De (voorlopige) resultaten van het onderzoek Seks onder je 25e laten zien dat het 

seksuele gedrag van jongeren nauwelijks is veranderd en opzichte van 2005. Aan 

de ene kant is dit geruststellend: het gaat vrij goed met de seksuele gezondheid 

van jongeren in ons land. Aan de andere kant zijn hardnekkige fenomenen als 

dwang en ander ongewenst gedrag en een dreigende verslapping van het veilig 

vrijgedrag reden tot zorg en hernieuwde actie. De participatie van vele betrokken 

veldpartijen heeft goede voorwaarden opgeleverd voor een gedeeld belang in 

onderzoek en implementatie. 
 
Toekomst 
De goede samenwerking tussen het jongerenprogramma’s van Rutgers WPF en Soa 
Aids Nederland zal ook de komende jaren worden doorgezet. In 2012 wordt er op 
basis van de evaluatie van het gezamenlijke jongerenprogramma 2010-2011 een nieuw 

meerjarig jongerenprogramma opgesteld. De onderzoeksresultaten van Seks onder je 
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25e moeten prioriteitstelling voor de toekomst opleveren: het geplande actieplan 
kan richting geven aan beleidskeuzes voor de komende jaren. 
Vanaf 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit 
en weerbaarheid. Het nieuwe lespakket Lang leve de liefde kan hierbij een 
belangrijk instrument zijn. 
Er komt een mobiele versie van sense.info voor smartphones en tablets; sociale 
media worden meer ingezet. De vrijveilig- en weerbaarheidscampagnes op 
sense.info worden vanaf 1 januari 2012 nog maar voor een klein deel 
gecontinueerd. De contactpersonen bij de GGD’s in Amsterdam en Rotterdam 
(onder meer vanwege bezuinigingen) verdwijnen: het is van belang te bekijken hoe 
de succesvolle trainingen voor jongerenwerkers doorgezet kunnen worden.  
De subsites loveNsex en Liefde, seks en islam voor jongeren van respectievelijk 
Antilliaanse en Marokkaanse afkomst hebben in potentie een zeer groot bereik. 
Aandachtspunten blijven implementatie en gebruikersonderzoek.  

Afzonderlijk gefinancierde projecten  

Herziening lespakket Lang leve de liefde  

Doelstelling 

Herziening van het lesprogramma Lang leve de liefde voor de onderbouw van het 
praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.  

Activiteiten en resultaten  

2011 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van de film en het 
leerlingenmagazine. Er vond een pretest van de film plaats bij in totaal 18 
leerlingen van drie verschillende scholen en bij een panel bestaande uit GGD-
professionals, docenten en vertegenwoordigers van landelijke expertisecentra. Het 
leerlingenmagazine is gepretest bij 92 leerlingen van 16 verschillende scholen. De 
reacties zijn erg positief (film, leerlingenmagazine) en hebben waardevolle 
suggesties opgeleverd. 
 
Om de toekomstige implementatie van Lang leve de liefde te bevorderen is in 
samenwerking met de Universiteit Maastricht een conceptopzet van een e-
coachingwebsite ontwikkeld. Net als de overige producten wordt dit via het protocol 
van Intervention Mapping uitgevoerd. Om de site goed te laten aansluiten op de 
mogelijkheden en wensen is kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder negen 
docenten en twee docentenopleiders van het Instituut voor de Lerarenopleiding van 
de Universiteit van Amsterdam. Men bleek behoefte te hebben aan lesopdrachten 
en feiten, cijfers, informatie over het adequaat omgaan met probleemsituaties in de 
klas - bijvoorbeeld negatief gedrag ten aanzien van homo's - en ervaringsverhalen.  
 
Ook in 2011 is de samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond en Universiteit 
Maastricht, die ook onderwijsinterventies ontwikkelen binnen het ZonMw-
programma, vruchtbaar. De drie lesprogramma’s worden vanaf de lancering 
gepresenteerd als één lesmethode, Lang leve de liefde, bestaande uit drie 
afzonderlijke lesprogramma’s met de titels: Lang leve de liefde onderbouw vmbo, 
havo/vwo, praktijkonderwijs, Lang leve de liefde bovenbouw havo/vwo en Lang 
leve de liefde MBO. De e-learningomgeving wordt als een gezamenlijk portal 
aangeboden.  

Analyse van resultaten  

Van het nieuwe lespakket Lang leve de liefde worden de film en het 
leerlingenmagazine in de pretests erg positief ontvangen bij leerlingen en docenten. 
Dit kan de toekomstige implementatie bevorderen. Door nauwe samenwerking met 
docenten en docentenopleiders sluit de e-coachingwebsite optimaal aan bij de 
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mogelijkheden en wensen van docenten. De inhoud en vormgeving van de vmbo, 
havo & vwo-versie is weliswaar in principe ook bruikbaar voor de editie voor het 
praktijkonderwijs en vmbo basisberoeps, maar de vertaling van de inhoud voor 
leerlingen met een ander taal- en abstractieniveau vergt een afzonderlijk traject. 

Financiering  

Samenwerkingspartners: Rutgers WPF, Universiteit Maastricht, GGD Rotterdam-
Rijnmond.  
Financiering: ZonMw (Є 300.000), VWS (basissubsidie: personeel) en Stichting 
Kinderpostzegels Nederland (Є 45.000). 
Budget voor 2011: Є 152.797. 

Consequenties voor de toekomst  

De effect- en procesevaluatie door TNO zal voorjaar 2012 plaatsvinden. Pas vanaf 
maart 2012, als de uitgave voor vmbo, havo en vwo gereed is, kan worden gestart 
met het aanpassen van de versie voor praktijkonderwijs en vmbo basisberoeps. Alle 
pakketten zullen bij de start van het schooljaar 2012/2013 landelijk 
geïmplementeerd kunnen worden.  
De in de loop der jaren aan Lang leve de liefde gekoppelde projecten 
(effectonderzoek, implementatieonderzoek, de lespakketten voor bovenbouw 
havo/vwo en MBO, de module Zwanger en dan en de module Media en Seks) zijn 
ten koste gegaan van de ontwikkeling van het basispakket Lang leve de liefde. In 
2012 is extra personele inzet vereist om aan de verplichtingen te voldoen.  

Seks onder je 25e II 

Doelstelling  

(Participatief Actie) Onderzoek naar seksuele gezondheid jongeren in de leeftijd van 
12 tot 25 jaar in Nederland: Seks onder jongeren je 25e II.  

Activiteiten en resultaten  

In 2010 is er een start gemaakt met het project Seks onder je 25e II: een 
grootschalig nationaal (herhalings-)onderzoek dat inzicht moet geven in het 
seksueel (risico-)gedrag van jongeren tussen de 12 en 25 jaar en een actieplan 
moet opleveren voor de verbetering van de seksuele gezondheid van deze 
jongeren. Vele partijen in het veld participeren: GGD’s, Sense, landelijke thema- en 
kennisinstituten, jongerenvertegenwoordigers, jongerenmedia, organisaties gericht 
op specifieke groepen zoals artsen en seksuologen.  
  
Twee vragenlijsten - een uitgebreide en een verkorte voor het praktijkonderwijs - 
zijn ge-pretest op scholen en onder belanghebbenden. Ook is feedback van een 
taalbureau meegenomen. Bij de pretest werden leerlingen geobserveerd die de 
vragenlijst invulden, in gespreksgroepjes kwamen thema’s uit de vragenlijst aan de 
orde en werd nagegaan of de vragen juist werden geïnterpreteerd, met speciale 
aandacht voor het taalgebruik.  
 
De vragenlijst van het in 2005 uitgevoerde onderzoek Seks onder je 25e diende als 
basis, aangevuld met literatuuronderzoek en vragen of thema’s die door 65 
betrokken partijen/personen zijn aangedragen. Om vergelijkingen te kunnen maken 
worden veel vragen herhaald, maar ook nieuwe onderwerpen hebben een plek 
gekregen: weerbaarheid, ervaringen met ongewenst gedrag, attitudes ten aanzien 
van anticonceptiva, genotmiddelengebruik en seksualiteit, de rol van internet en de 
rol van ouderlijke controle.  
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Bij de start van het onderzoek zijn regionale persberichten verstuurd. Op ruim 40 
nieuws websites en in lokale dagbladen werd een bericht geplaatst over het 
onderzoek. Om de betrokkenheid van de stakeholders te bevorderen bood 
seksonderje25e.nl informatie over achtergronden, werkwijze en stand van zaken 
van dit participatieve actieonderzoek. Er zijn twee nieuwsbrieven verspreid.  
 
De werving van de onderzoekspopulatie verliep moeizamer dan bij het vorige Seks 
onder je 25e-onderzoek. GGD’s hebben minder capaciteit of stellen andere 
prioriteiten en voeren - anders dan zes jaar geleden - ook zelf meer onderzoek uit 
onder jongeren op scholen. Waar GGD’s niet (3) of slechts deels (8) meededen, 
heeft Soa Aids Nederland de werving van scholen en Gemeentelijke Basis 
Administraties (GBA's) overgenomen. Uiteindelijk hebben 16 GGD’s volledig 
meegedaan. Drie GGD’s hebben gekozen voor een regionale ophoging. Alle 55 
benaderde gemeenten participeerden in de steekproeftrekking via de GBA's.  
Het werven van scholen verliep aanvankelijk erg moeizaam wegens tijdgebrek en 
het overvraagd worden met onderzoeksvragen. Scholen lijken bovendien meer te 
schrikken van het onderwerp en de vraagstelling dan zes jaar geleden. Vooral 
brugklasleerlingen vond men nog te jong om met de thema’s in de vragenlijst te 
confronteren. Omdat de werving aanvankelijk tegenviel, is de periode voor het 
verzamelen van de data met anderhalve maand verlengd. Extra inspanningen via 
bekende netwerken leverden de benodigde respons, uiteindelijk hebben 43 scholen 
meegedaan.  
 
Betrokken partijen en personen werd gevraagd naar gewenste te analyseren 
onderzoeksuitkomsten; twintig hebben input geleverd. Tien betrokken partijen werd 
gevraagd naar de huidige activiteiten van de eigen organisatie op het gebied van 
jongeren en seksualiteit, hiaten en belemmeringen, en gewenste speerpunten. Er is 
gesproken met GGD Amsterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, Pharos, Schorer, GGD 
Zuid Limburg, GGD Gelderland-Midden, Movisie, een arts/seksuoloog, RIVM, SANL 
en Rutgers WPF. Als speerpunten werden genoend: nadruk op implementatie, de 
behoefte aan structureel overleg met het onderwijs en meer samenwerking tussen 
en binnen organisaties. 

Analyse van de resultaten  

Uiteindelijk hebben de extra wervingsinspanningen geleid tot deelname van 8.000 
jongeren, representatief voor de populatie van jongeren van 12 tot 25 jaar in 
Nederland.  
Het onderzoek geeft een actueel inzicht in de seksuele gezondheid van jongeren in 
Nederland. Een analyse van de onderzoeksresultaten moet inzicht geven in trends 
van seksueel gedrag en in nieuwe thema’s die in het onderzoek zijn opgenomen.  
Door de actieve participatie en inbreng van vele partijen in het veld zijn 
voorwaarden geschapen voor het creëren van ownership ten aanzien van het 
onderzoek en commitment ten aanzien van verdere actie op basis van het 
onderzoek.  
 
Financiering  
Samenwerkingspartners: Rutgers WPF.  
Financiering: ZonMw. Totaalbudget: Є 346.940, budget 2011: Є 105.215. 

Consequenties voor de toekomst 

Begin 2012 wordt een concept eindrapport gepubliceerd, en gepresenteerd aan de 
pers. Dit rapport zal vervolgens in boekvorm uitkomen en in een publieksversie. Op 
de werkconferentie Seks onder je 25e, begin 2012 van Soa Aids Nederland en 
Rutgers WPF worden met alle betrokken partijen de onderzoeksresultaten 
besproken en geduid. De uitkomsten worden meegenomen in het gezamenlijke 
actieplan Seks onder je 25e 2012, dat richting kan geven aan beleidskeuzes voor de 
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komende jaren. In overleg met dit door ZonMw gesubsidieerde project moet 
worden bepaald hoe de uitvoering van het actieplan in de toekomst kan worden 
gemonitord.  

Voorlichting aan jongeren van Antilliaanse afkomst 

Doelstelling  

Implementatie website kitatin loveNsex voor jongeren van Antilliaanse afkomst  

Activiteiten en resultaten  

De content van de subsite LoveNsex op de website Kitatin.com (voor jongeren in 
Nederland en op Curaçao is in 2011 voltooid. LoveNsex beantwoordt vragen over 
liefde, relaties, (veilig) vrijen, anticonceptie, soa's en zwangerschap. Ook is er 
aandacht voor het leren aangeven van wensen en grenzen op het gebied van 
seksualiteit. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht onder (55) jongeren blijkt 
dat men de website LoveNsex positief beoordeelt. Jongeren vinden de website 
begrijpelijk, interessant en de informatie relevant. Na bezoek lijken jongeren eerder 
van plan condooms te gebruiken en met hun partner te praten over wat ze wel en 
niet willen op het gebied van seks. 
Op 24 november werd - in samenwerking met de Vereniging Antillianen Arubanen 
Capelle aan den IJssel - door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur op 
Curaçao, mevrouw J.V.A. Constancia, het officiële startsein voor de website 
gegeven. Verder waren aanwezig de Gevolmachtigde minister van Curaçao, de heer 
S.P. Osepa, wethouder Faasen van Capelle aan den IJssel, en 60 jongeren van 
Antilliaanse afkomst. Zij luisterden naar optredens van de populaire Antilliaanse 
zanger Brian Dekkers en theatergroep 35. Er was veel aandacht van de pers (o.a. 
het NOS Journaal). 
Van de lancering op 24 november tot 31 december trok de site 3.600 bezoeken 
(waarvan de helft uit Nederland). De gemiddelde bezoektijd is 2,35 minuten 
(Google Analytics), het aantal bezochte pagina’s ligt op 2,84.  

Analyse van resultaten  

De positieve resulaten van de proces-en effectevaluatie onder jongeren en de 
betrokkenheid van een zelforganisatie van Antillianen en beleidsverantwoordelijken 
als de Gevolmachtigde minister en de minister van gezondheid in Curaçao geven 
een goede start voor een optimale implementatie, zodat het geplande aantal 
bezoekers voor 2012 zeker kan worden gehaald (10.000 per jaar).  
 
Samenwerkingspartners: Universiteit Maastricht, Alexander Galarraga (Spin 
Internet Media) 

Consequenties voor de toekomst  

Voor een beter bereik in Nederland en op Curaçao is het wenselijk de site in het 
Papiamento te vertalen. Verder is het van belang het bezoekersgedrag te monitoren 
en na te gaan welke vragen bij de achterliggende infolijn worden gesteld. De site 
wordt in 2012 bij het Centrum Gezond Leven ingediend voor de beoordeling Goed 
Beschreven.  

Voorlichting aan jongeren van Marokkaanse afkomst  

Doelstelling  

Bevorden van de seksuele gezondheid van jongeren van Marokkaanse afkomst met 
behulp van de website Liefde, seks en islam. 
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Activiteiten en resultaten  

Begin 2009 is gestart met de ontwikkeling van de subsite Liefde, seks en islam op 
de communitysite maroc.nl. De content voor de subsite is in 2011 voltooid. Naast 
de in 2010 ontwikkelde acht filmpjes, bedoeld om het praten over seksualiteit, 
waarop bij veel jongeren van Marokkaanse afkomst een taboe heerst, te 
bevorderen, zijn 18 persoonlijke verhalen geschreven op basis van interviews met 
jongeren van Marokkaanse afkomst. In deze interviews praten jongeren over hun 
ervaringen en dilemma’s met betrekking tot genoemde thema’s. Hiernaast wordt 
informatie verstrekt op centrale thema’s: partnerkeuze, maagdelijkheid, geheime 
relaties, praten met ouders over relaties en seksualiteit, grenzen en wensen, 
homoseksualiteit, veilig vrijen en dubbele moraal. De teksten zijn ge-pretest bij vier 
jongeren en acht experts van landelijke organisaties als Pharos, EduDivers, 
Schorer/Veilige haven en Rutgers WPF. Islamdeskundige Badr Youyou heeft zich 
bereid verklaard als Islam- en Liefdecoach per e-mail vragen van jongeren te 
beantwoorden. Uit de pretest bleek dat hij voor jongeren van Marokkaanse afkomst 
een geschikte vraagbaak is. De effectevaluatie is gestart op 11 oktober 2011. De 
werving verliep moeizaam. De doelgroep vertoonde veel weerstand ten aanzien van 
de deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Al tijdens de eerste dagen vonden er 
heftige discussies plaats op het forum van Maroc over ‘de bemoeienis van 
westerlingen met Marokkanen’. Hoewel aan deze discussies slechts een klein 
groepje forumleden deelnam, heeft het de instroom van deelnemers in het begin 
aanzienlijk negatief beïnvloed. Nadat de aanmeldingen toch op gang kwamen en de 
discussies op het forum waren verwijderd en gestopt, werd de website na enkele 
weken plotseling uit de lucht gehaald door Stichting maroc.nl. De contactpersoon, 
tevens bestuurslid, was akkoord gegaan met de onderzoeksfase, maar bij de 
uitvoering bleken andere bestuursleden het op een enkel punt niet eens te zijn met 
de inhoud. Het stilleggen van de website heeft zeer negatieve gevolgen gehad voor 
de aanmeldingen en deelname. Slechts de gegevens van deelnemers die het 
onderzoek al afgerond hadden (37) waren bruikbaar. Bij deze groep is een effect op 
kennis gevonden. Kennis is een van de basis determinanten voor 
gedragsverandering. Eerdere studies onder deze doelgroep tonen een gebrek aan 
kennis aan in deze groep. Derhalve is dit een positief resultaat. 
Inmiddels heeft een gesprek met een delegatie van het bestuur van Maroc.nl ertoe 
geleid dat alsnog een procesevaluatie kan worden uitgevoerd. 

Analyse van resultaten  

Pas na de evaluatie (nog niet afgerond) kan de site online gaan. De problemen bij 
de werving en participatie laten zien dat het taboe op (praten over) seksualiteit 
groot is onder jongeren van Marokkaanse afkomst. Jongeren willen niet 
geïdentificeerd worden met een dergelijk project, tenzij dit anoniem kan. Het in 
beeld brengen van jongeren is bijna niet mogelijk, vooral niet in verband met 
thema’s als condoomgebruik en homoseksualiteit. Met de inzet van sleutelfiguren 
die vertrouwen genieten, werd desondanks een aantal jongeren bij de ontwikkeling 
betrokken. De samenwerking met de beheerder/eigenaar van de website liep niet 
altijd even soepel. 

Financiering  

Samenwerkingspartners: Universiteit Maastricht, Stichting Maroc.nl. 
 
Consequenties voor de toekomst  
Op basis van de evaluatie wordt de subsite zonodig aangepast. De website vergt 
onderhoud: vragen en reacties van bezoekers (onder meer via de Islam- en 
Liefdecoach en de Sense infolijn) moeten nieuwe content opleveren. Verder is het 
van belang gebruikersonderzoek uit te voeren. Na afronding van het project wordt 
de site bij het Centrum Gezond Leven ingediend voor de beoordeling Goed 
Beschreven.  
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5. Programma Etnische Minderheden 

Context  

De ziektelast van hiv en soa’s onder etnische minderheden in Nederland is hoog. 

Het percentage positieve testen (vindpercentage) op de vijf meest voorkomende 

soa's (Hiv, Gonoroe, Chlamydia, Syfilis en Hepatitis B) gevonden bij de soa-centra in 

2010 is het hoogst onder mensen afkomstig van de Nederlandse Antillen en Aruba 

(24%), gevolgd door de mensen van Surinaamse afkomst (22%). Verder zijn de 

vindpercentages hoog bij Turken, Aziaten, Noordafrikanen/Marokkanen (allen 17%) 

en Sub Sahara Afrikanen (16%). Ter vergelijking: voor de autochtone Nederlandse 

bevolking is het vindpercentage 13%.  

Het hiv-vindpercentage bij de soa-centra in 2010 is het hoogst onder Sub 

Sahara Afrikanen (1,7%): van de 1.084 Sub Sahara Afrikanen die op hiv getest 

werden, werd er in 2010 18 keer de diagnose hiv gesteld. Ook onder 

Antillianen/Arubanen en Aziaten is het vindpercetage hiv aan de hoge 

kant (ongeveer 1%). Ter vergelijking: het vindpercentage voor hiv onder de 

autochtone bevolking is 0,3% (RIVM: 'Sexually Transmitted Infections, including 

hiv, in the Netherlands in 2010'; Vriend et al; 2011). 
Veel mensen afkomstig uit de diverse groepen Etnische Minderheden hebben 
onvoldoende kennis over soa’s en hiv en de behandelmogelijkheden en komen vaak 
laat in zorg.  
 

Doelstellingen 2011 
 
Soa Aids Nederland werkt aan de bestrijding van hiv en soa’s onder etnische 
minderheden in Nederland. Dat gebeurt in samenwerking met professionele, 
intermediaire organisaties en zelforganisaties, en sleutelfiguren en 'peers' binnen 
de gemeenschappen van etnische minderheden. Activiteiten gericht op jongeren uit 
genoemde doelgroepen zijn ondergebracht bij het programma Jongeren (dus 
bijvoorbeeld Surinaamse en Antilliaanse jongeren). 
 
In 2011 waren de doelstellingen:  
 

• Het bevorderen van gedragsverandering en het vergroten van kennis en 
vaardigheden via trainingen, gespreksinterventies, voorlichting en 
voorlichtingsmaterialen/communicatie.  

• Het ondersteunen van GGD’s en andere intermediaire organisaties bij 
implementatie en ontwikkeling van effectieve interventies, aanbod aan 
trainingen en materialen.  

• Het ontwikkelen van een interventie gericht op Afrikanen uit gebieden ten 

zuiden van de Sahara om tijdig testen en behandelen van hiv te bevorderen 
(TNO Preventie en Zorg).  

• Het uitwerken van een plan om stigma, taboe en discriminatie tegen te gaan, op 
basis van bovenstaande interventie (TNO Preventie en Zorg).  

 

Activiteiten en resultaten 

 

Intensivering aanpak soa’s en hiv onder etnische minderheden 
De problematiek ten aanzien van soa’s, hiv en seksuele gezondheid is in Nederland 
bovengemiddeld groot onder etnische minderheden. In 2011 heeft Soa Aids 
Nederland besloten meer capaciteit in te zetten voor de aanpak van deze 
problematiek. Met het Programma Soa Aids Beleid zijn samenwerkingsprojecten 
geformuleerd op de onderwerpen actief testen, stigma, toegang tot zorg, 
preventieve interventies en het jaarlijkse Etnische Minderheden Congres 
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Concrete bijdragen betroffen: 
• Etnische minderheden Congres 
• Een inventarisatie gemaakt van preventieve soa- en hiv-methodieken die op dit 

moment in de praktijk worden gebruikt, de mate waarin ze worden ingezet en 
de succes- en faalfactoren van effectieve implementatie. De resultaten worden 
begin 2012 gepubliceerd, zodat ze kunnen worden gebruikt bij het intensiveren 
van de preventie. 

• Ten aanzien van de toegang tot zorg voor asielzoekers met hiv is geadviseerd 
rekening te houden met een beleidswijziging. Asielzoekers met hiv kregen een 
(tijdelijke) verblijfsvergunning op medische gronden als een hiv-behandeling in 
het land van herkomst niet aanwezig was. Nu in steeds meer landen zo'n 

behandeling wel voorhanden is, worden de eerste vergunningen niet meer 
verlengd en wordt van asielzoekers met hiv verwacht dat zij terugkeren. Voor 
de terugkeer van asielzoekers met hiv zijn echter in het verleden, op advies van 
het Programma Soa Aids Beleid, criteria ontwikkeld. Deze worden echter niet 

altijd toegepast bij besluiten.  
 

Life2live nieuwsbrief en website 
In 2011 verschenen drie nummers van de nieuwsbrief Life2live. Doel van de 
Engelstalige nieuwsbrief is om migrantengemeenschappen te informeren met 
begrijpelijke informatie over hiv, soa’s en seksuele gezondheid. Uit reacties blijkt 
dat vooral de persoonlijke verhalen van mensen met hiv gewaardeerd worden. In 
elk nummer stond een artikel over activiteiten ter bevordering van seksuele 
gezondheid van etnische minderheden. Dit jaar werden interviews gehouden met 
de contactpersonen uit de regio’s Noord Nederland, Limburg, Zeeland en Brabant. 
Vanaf 2011 is de nieuwsbrief van Asense geïntegreerd in Life2live en wordt per 
nummer gerapporteerd over activiteiten voor en door asielzoekers. De oplage van 
Life2live is in 2011 verhoogd van 2.500 naar 5.000 exemplaren. Het blad wordt 
verspreid via de website, zelforganisaties en professionals in de soa- en hiv-zorg 
die direct met de doelgroep werken.  
 
De website is door 19.000 bezoekers geraadpleegd, waarvan 94 procent nieuwe 
bezoekers. Bezoekers waren met name geïnteresseerd in informatie over soa’s: 
syfilis (13,68 procent) en herpes (12,18 procent). Uit analyse bleek dat het 
grootste aantal bezoekers uit de Verenigde Staten kwam (6.551 tegenover 2.693 
uit Nederland), hetgeen vragen oproept over de effectiviteit van de website. 
Bezoekers uit Nederland bekeken wel meer pagina’s en bleven langer op de site. De 
website is ook gebruikt als communicatiemiddel voor het aankondigen van 
activiteiten en evenementen, zoals het jaarlijkse Etnische Minderheden Congres. In 
2012 worden in het kader van een nieuwe online-strategie criteria opgesteld 
waaraan alle websites van Soa Aids Nederland zullen worden getoetst . Dan zal ook 
worden bezien of deze specifieke website bestaansrecht heeft. 
 

Etnische Minderheden Congres  
Op vrijdag 14 oktober werd in Amersfoort voor de zesde keer het Etnische 
Minderheden Congres georganiseerd. Het thema van de dag was ‘Lokaal 
doorpakken! Kansen zien, pakken en vergroten’. Ruim 150 personen namen deel 
aan het congres: vertegenwoordigers en vrijwilligers van migrantenorganisaties, 
medewerkers van GGD’s, landelijke gezondheidsorganisaties, onderzoekers en 
andere professionals. De dag werd geopend met een rap over de gevolgen van 
onveilige seks. De Hindoestaanse theatergroep Sub Sandesh verzorgde als 
intermezzo een toneelstuk dat in het kader van soa- en hiv-voorlichting binnen de 
eigen gemeenschap, voor en door asielzoekers wordt gespeeld. Deze Asense-
interventie werd in 2011 gecertificeerd door het Centrum Gezond Leven (RIVM/CIb) 
als een goed beschreven interventie.  
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Twee rondes van in totaal twaalf workshops werden gehouden, waarin een lokale 
initiatieven gepresenteerd werden. Drie sprekers reflecteerden op ontwikkelingen in 
beleid en aanpak, over soa’s en hiv onder etnische minderheden, over feiten en 
cijfers en over de dagelijkse praktijk van een huisarts/straatdokter. Het congres 
werd door de deelnemers zeer positief geëvalueerd.  
 

Ontwikkeling, beschrijving en implementatie van interventies 
Er is een inventarisatie gemaakt van activiteiten gericht op het bestrijden van soa’s 
en hiv en het bevorderen van de seksuele gezondheid van etnische minderheden in 
Nederland. De meeste van deze activiteiten werden uitgevoerd in de acht Sense-
regio’s, op basis van de subsidie die het RIVM/CIb in 2010 en 2011 beschikbaar 
heeft gesteld. Op 15 september zijn de voorlopige conclusies gepresenteerd tijdens 
een door het RIVM/Cib georganiseerde terugkomdag voor de regio’s. Het rapport 
met de uitkomsten van de inventarisatie verschijnt begin 2012.  
 
Het overzicht van producten en interventies van het Programma Etnische 
Minderheden is geactualiseerd. Het overzicht is aan alle GGD-regio’s en 
contactpersonen toegestuurd en op de website life2live.nl geplaatst. 
 

Train-de-trainer Islam, soa’s en seksuele gezondheid  
De methodiek bestaat uit trainingen om seksuele gezondheid, soa’s en hiv 
bespreekbaar te maken binnen de doelgroep en een poule samen te stellen van tien 
trainers. De trainers zijn sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap, die 
vervolgens zelf voorlichtingsbijeenkomsten geven over soa’s, hiv en aids en 
seksualiteit. Het handboek Hiv, aids en islam en de voorlichtingsfilm Salama 
worden hierbij gebruikt. De interventie is in 2011 door studenten van de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen geselecteerd als studieproject en beoordeeld op 
kwaliteit en effectiviteit. De voorlopige bevindingen zijn positief. Het definitieve 
adviesrapport verschijnt begin 2012. Het streven is om de interventie in 2012 in te 
dienen voor certificering bij het Centrum Gezond Leven (RIVM). 
Om deze interventie verder te ontwikkelen en te implementeren is in 2011 een 
projectplan opgesteld en zijn fondsen aangeschreven. Nuts Ohra en het Skanfonds 
wezen de aanvraag af omdat zij zich in 2011 op patiëntengroepen richten. Durex 
koos voor grotere projecten. Een partner in het project, Mexit, heeft zich 
teruggetrokken uit het project. Er wordt nu samenwerking gezocht met landelijke 
koepels van migrantenorganisaties om alsnog tot implementatie van de interventie 
te komen.  
 

Afrikaanse vrouwenverhalen  
In 2011 werd dit tweejarige project van de GGD Den Haag afgerond. Het project is 
gericht op het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid, soa’s en hiv onder 
Afrikaanse vrouwen, naar voorbeeld van Uma Tori, een interventie gericht op Afro-
Caribische vrouwen. Het Programma Etnische Minderheden droeg bij aan het 
trainen van 50 Afrikaanse vrouwen die als peer-educator nu zelf aan de slag gaan 
met voorlichtingsbijeenkomsten.  
  

Tijdig Testen en behandelen van hiv voor Afrikanen 
TNO Preventie en Zorg is in 2011 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe 
interventie gericht op Afrikanen uit gebieden ten zuiden van de Sahara, ter 
bevordering van tijdig testen en behandelen van soa’s en hiv. Dit omdat blijkt dat 
deze groep vaak laat in zorg komt. Een behoefte-inventarisatie is gereed. Het 
Programma Etnische Minderheden nam deel aan expertmeetings en 
klankbordgroepbijeenkomsten. Voor de ontwikkeling en het testen van de 
interventie is aanvullende financiering nodig. Een projectvoorstel wordt door TNO 
Preventie en Zorg voorgelegd aan fondsen.  
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Doorbreken van stigma en discriminatie  
Een van de doelen in 2011 was het komen tot een plan van aanpak voor het 
doorbreken van stigma, taboes en discriminatie. Via netwerkbijeenkomsten en het 
Etnische Minderheden Congres is input verkregen van professionals en 
zelforganisaties. Daarnaast is literatuur geraadpleegd. Gebleken is dat het 
vraagstuk uitwerking vraagt naar specifieke doelgroepen etnische minderheden. 
Het doorbreken van stigma, taboes en discriminatie wordt bij de ontwikkeling van 
interventies voor specifieke doelgroepen meegenomen en uitgewerkt. 
 

Kitchen Tea Parties 
Deze interventie is gericht op Afrikaanse vrouwen uit gebieden ten zuiden van de 
Sahara en maakt thema’s rond seksuele gezondheid, soa’s en hiv bespreekbaar. De 
interventie is getest en in 2011 beschreven en bij het CGL aangemeld voor 
certificering. De interventie heeft de status ‘voorlopig theoretisch goed onderbouwd' 
gekregen en wordt begin 2012 opnieuw ingestuurd voor volledige certificering.  
 

Asense 
Deze interventie is gericht op de doelgroep asielzoekers. In tien GGD-regio’s zijn 
GGD- contactpersonen actief betrokken bij het opleiden van peer-educators en het 
geven van voorlichting over seksuele gezondheid, soa’s en hiv. In totaal zijn er 
tenminste 30 voorlichtingsbijeenkomsten uitgevoerd. Daarnaast zijn er 
netwerkactiviteiten voor peers georganiseerd. De regio Noord Nederland heeft 
theatervoorstellingen ontwikkeld en zet deze in als voorlichtingsinterventie. In 
totaal zijn er 50 peers opgeleid. Er is een handleiding en basisboek voor peers 
ontwikkeld. Het Programma Etnische Minderheden coördineert en ondersteunt de 
activiteiten rond de Asense-interventie. 
 

Interventies gericht op Surinamers en Antillianen 
Een van de doelen in 2011 was om te komen tot een Soa Aids Nederland-breed 
integraal plan van aanpak gericht op de doelgroep Surinamers en Antillianen. Er is 
een inventarisatie uitgevoerd naar activiteiten betreffende deze doelgroep binnen 
de verschillende programma’s van Soa Aids Nederland. Een integraal plan is nog 
niet tot stand gekomen, mede als gevolg van verloop in personeel. Wel zijn er 
accenten gelegd op het bereiken van deze specifieke doelgroep met voorlichting, 
bijvoorbeeld via de website Kitatin.nl van het Programma Jongeren. 
 

Sociale Kaart Gezondheidsinfrastructuur Migranten 
In 2011 is de Hiv Vereniging Nederland gestart met het maken van een sociale 
kaart voor etnische minderheden van de gezondheidsinfrastructuur in Nederland. 
Vanuit het Programma Etnische Minderheden is een bijdrage geleverd aan de 
inhoud van de sociale kaart. Het doel is de sociale kaart digitaal beschikbaar te 
stellen. Een projectvoorstel hiertoe is ingediend bij het Aids Fonds en werd 
afgewezen. 
 

Training Community Based Werken 
In samenwerking met de GGD Amsterdam en het Programma Intermediairs is een 
training inclusief handleiding ontwikkeld gericht op het werken met etnische 
minderheden en hen toe te leiden tot zorg. De training is bedoeld voor sociaal-
verpleegkundigen en verpleegkundig consulenten hiv en aids. De training is getest 
en zeer positief beoordeeld. Het programma Intermediairs neemt de training op in 
het trainingsaanbod voor intermediairs. 
 

Bijdragen op aanvraag aan partners, congressen en symposia  
Vanuit het Programma Etnische Minderheden zijn verschillende bijdragen geleverd 
aan initiatieven van partnerorganisaties en werden symposia en congressen 
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bijgewoond. Bij bijeenkomsten worden promotiematerialen en condooms verspreid. 
Hieronder een selectie: 

• Symposium ‘Preventie werkt! Werkt u mee?’, Academische werkplaats Publieke 

Gezondheid Brabant. 
• Congres ‘de migrant als Klant in de zorg’, Pharos en de Raad voor 

Volksgezondheid & Zorg. 
• Wereld Aids Dag, Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks. 

• Werkbezoeken aan GGD’s in de regio Zeeland en Brabant, Den Haag.  
• Werkbijeenkomsten met Mainline voor een projectvoorstel gericht op informatie 

en voorlichting aan Midden- en Oost-Europeanen. Het voorstel is ingediend bij 
het Aids Fonds Vernieuwingsprojecten en werd afgewezen. 

• Werkbijeenkomsten met het Erasmus MC voor een projectvoorstel gericht op 
het bevorderen van therapietrouw van etnische minderheden met hiv in 
Rotterdam. Het voorstel is ingediend bij het Aids Fonds Vernieuwingsprojecten 
en werd toegekend. 

• Werkbijeenkomsten van de Commissie Actief Testen en Counselen van het 
Landelijk Platform soa en seksuele gezondheid. 

• Werkbijeenkomsten Landelijke Afstemmingsoverleg Preventieprogramma’s. 
• Introductiedag voor startende sociaal-verpleegkundigen en verpleegkundig 

consulenten hiv en aids van de GGD's in Nederland. 
• Verdiepingsdag voor sociaal-verpleegkundigen en verpleegkundig consulenten 

hiv en aids van de GGD's in Nederland over cultuursensitief werken met 
migranten. 

• Bijeenkomst Shiva, een zelforganisatie voor hiv-positieve Afrikaanse vrouwen. 
• Bijeenkomst African Gay Youth Foundation, een zelforganisatie voor Afrikaanse 

homoseksuele jongeren. 
• Kente & Lace Festival van GAM in Amsterdam, een Ghanese zelforganisatie voor 

de Afrikaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost.  
• Bijeenkomsten van de Hiv Vereniging Nederland voor zelforganisaties van 

etnische minderheden en mensen met hiv.  
• Nationale Gay Pride Amsterdam. 
 

Analyse van de resultaten 
In 2011 is er ingezet op het bereiken van een aantal specifieke doelgroepen 
etnische minderheden waaronder de asielzoekers met de Asense-interventie. Er is 
een landelijk dekkend netwerk van contactpersonen en een poule van peer-
educators. Het werken met peer-educators draagt bij aan het doorbreken van 
stigma, taboes en discriminatie en bevordert het proces van bewustwording en 
gedragsverandering. Daarnaast is ingezet op het beschrijven en certificeren van 
specifiek op etnische minderheden gerichte interventies. Deze interventies hebben 
een landelijk genormeerde kwalitatieve waarde (CGL) en ondersteunen de GGD's 
bij het oppakken van gezondheidsinterventies voor etnische minderheden. 
Trainingen, handleidingen en materialen worden ruim voldoende beoordeeld door 
partners. De kennis die binnen het Programma Etnische Minderheden wordt 
opgebouwd over specifieke doelgroepen blijkt waardevol. Partners in het werkveld 
doen veelvuldig een beroep op medewerkers van het programma voor inbreng van 
expertise en het samenwerken aan projecten of voorstellen. In 2011 is aan 10 
concrete verzoeken gehoor gegeven. 
In de eerste helft van 2011 is er sprake geweest van wisseling van personeel. 
Hierdoor is in beperkte mate inzet gepleegd op voorlichting en training van 
gemeenschapsgroepen.  

Peer-education is een veelgebruikte voorlichting- en leermethode in ons werk om 

specifieke groepen etnische minderheden te bereiken en met hen in gesprek te 

raken over soa's en hiv. Informatie en vaardigheden over onder meer seksuele 
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gezondheid, stigma's en taboe, correct en consequent condoom gebruik, tijdig 

testen en behandelen worden door opgeleide peers overgebracht op andere leden 

uit de doelgroep. We zijn er nog onvoldoende in geslaagd om de inzet, het talent en 

de maatschappelijke betrokkenheid van peers te (waar)borgen, zodanig dat peers 

en organisaties uit ons netwerk elkaar structureel kunnen vinden. In 2012 willen we 

daarom een model voor community based werken en een peerbeleid ontwikkelen 

voor het opzetten van een duurzaam en effectief landelijk peer netwerk’.    

 

Toekomst 
Het direct bereiken van doelgroepen etnische minderheden met 
voorlichtingsinterventies is belangrijk gebleken om het inzicht in de problemen, 
risico’s maar ook successen te vergroten. Dat zetten we voort, steeds meer in 
samenwerking met professionele, intermediaire partners waaronder de GGD's. Door 
interventies gericht op specifieke groepen te ontwikkelen (en te certificeren) maar 
ook door methoden te ontwikkelen om het ‘community based’ werken te 
bevorderen. We werken aan een infrastructuur van peer-educators en landelijke 
koepels van zelforganisaties die ondersteunend kunnen zijn 
gezondheidsbevorderende interventies op lokaal niveau. Verder zetten we in op het 
(doen) onderzoeken van effecten, evaluatie van werkwijzen en verdiepende kennis 
over doelgroepen.  
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6. Programma Prostitutie  

Context  
Het algemene soa vindpercentage gediagnosticeerd op de GGD-soa poliklinieken 
waren voor prostituees 10% en voor de mannelijke cliënten 9%. Dit in vergelijking 
met het algemeen vindpercentage van soa op de GGD-soa poliklinieken van 14%. 
(RIVM rapport 2011). 
Het probleem zit in het feit dat prostituees vanwegen angst voor stigma niet uit 
komen voor hun beroep, ook niet bij de soa poliklinieken, terwijl ongeveer 5.000 
prostituees3 - van de naar schatting 25.000 - zich bij de soa-poli laten testen. De 
vindpercentages zijn dus wellicht geflatteerd. 
Het wetsvoorstel rondom Regulering Prostitutie veroorzaakte veel onrust. Vooral 
het verplicht registreren van prostituees leidt tot angst voor het verliezen van hun 
anonimiteit en de keuze voor minder zichtbare circuits als internet, hotels en 
campings en huis. Voor gezondheidsprofessionals een enorme uitdaging om de 
groep te bereiken met gezondheidsvoorlichting.  
 
Doelstellingen 2011 
Het Programma Prostitutie bestrijdt soa’s en hiv bij prostituees en prostituanten en 
zet zich in voor een positieverbetering van prostituees, zodat zij kunnen kiezen 
voor gezond en veilig werken. In 2011 deed zij dit doormiddel van: 

• Het ontwikkelen van preventiemethodieken ten behoeve van GGD’s en andere 
organisaties. 

• Ontwikkelen van materiaal voor professionals die met transgenders in de 
prostitutie werken. 

• Samen met het Programma Etnische Minderheden werken aan het verbeteren 
van de voorlichting aan prostituees uit gebieden ten zuiden van de Sahara. 

• Meer inzicht krijgen in de aard en omvang van prostitutie in Nederland, om het 
preventieaanbod beter af te kunnen stemmen en inhoud te geven. 

• Het verstrekken van informatie/communiceren over de mogelijke gevolgen voor 
preventiewerk en volksgezondheid van de Wet Reguliering Prostitutie naar 
doelgroepen en professionals. 

 
Naast een vaste basis in het Nederlandse veld stelt het programma op projectbasis 
Nederlandse deskundigheid ter beschikking in het buitenland. 
 
Activiteiten en resultaten  
  
Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (WRP) 
Om de onrust ten gevolgen van de WRP die ontstond bij de GGD’s en 
maatschappelijke organisaties enigszins weg te nemen, is er een extra Meet & 
Greet (netwerksessie) georganiseerd. Twaalf GGD’s en zeven maatschappelijk 
organisaties werden geïnformeerd over de WRP. Daarnaast is er aandacht besteed 
aan de nieuwe gezondheidsnota, het Nationaal soa- en hiv-plan, veldwerk via 
internet, en ontwikkelingen in de condoomindustrie. Bij deze sessie zijn 
verschillende scenario’s gepresenteerd bij de invoering van de WRP, met mogelijke 
extra taken voor de GGD’s.  
Het programma heeft verder een ochtendseminar voor artsen georganiseerd op de 
Netherlands School for Public and Occupational Health om ook hen te informeren. 
Dit was een onderdeel uit het Reach Out!-programma in samenwerking met het 
Programma Intermediairs. 
 

                                                
3 Sexually transmitted Infections, 2010, RIVM 
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Om extra aandacht te vragen voor de WRP heeft het programma voor een tweede 
maal een Politiek ontbijt verzorgd. De politiek kon ervan worden overtuigd dat de 
'peespas' (een vondst van het Programma Prostitutie) uit het wetsvoorstel moest 
worden geschrapt.  
 

Transgenders 
Voorlichtingsmateriaalontwikkeling voor transgenders in de prostitutie was een 
speerpunt in 2011, maar heeft geen invulling gekregen. Langdurig afwezigheid van 
twee teamleden heeft ertoe geleid dat prioriteit is gegeven aan andere taken. Wel 
is met Transvisie kennis uitgewisseld over de specifieke problemen voor 
transgenders in de prostitutie. Daarnaast is in de folder over vaginale hygiëne 
informatie toegevoegd voor transgenders met een neovagina. 
 
Prostituees uit gebieden ten zuiden van de Sahara  
Met het Programma Etnische Minderheden is in 2011 gewerkt aan een projectplan 
rondom het thema prostituees uit gebieden ten zuiden van de Sahara. Er is 
informatie over de doelgroep verzameld en een contextanalyse opgesteld om 
inzicht te krijgen in reeds bestaande interventies. Door capaciteitgebrek bij het 
prostitutieprogramma is er slechts beperkt aan gewerkt. 
 
Aard en omvang onderzoek 
Het laatste onderzoek naar aard en omvang van de prostitutiesector in Nederland 
was in 1999. De branche is na de opheffing van het bordeelverbod in 2000 enorm 
veranderd. Er hebben veel korte deelonderzoeken plaatsgevonden in het 
prostitutieveld maar een goed overzicht van de aard en omvang is er niet. De 
bezuinigingen spelen een belangrijke rol. De uitrol van de Wet Regulering 
Prostitutie neemt hoge kosten met zich mee, waar de departementen zich aan 
moeten committeren. Bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en 
VWS, en bij het RIVM is tijdens bijeenkomsten de noodzaak van een gedegen aard 
en omvangonderzoek benadrukt. Het WODC, het wetenschappelijk instituut van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie erkent de noodzaak van een onderzoek. De 
resultaten zouden kunnen dienen als nulmeting voor de effecten van de WRP. 
 
Ondersteunen professionals 
Tijdens bezoeken aan alle twaalf GGD’s werden onderzoeks- (data soa-poli) en 
andere gegevens uitgewisseld, gezamenlijk veldwerk gedaan, geadviseerd over 
veldwerk via internet en gesproken over de regionale ontwikkelingen, zoals 
aanpassingen van lokale wet- en regelgeving. GGD’s die van elkaar konden leren 
zijn aan elkaar gekoppeld. Binnen de ketensamenwerking van de GGD Den Haag, 
Comensha, SHOP, Soa Aids Nederland en de KLPD, zijn goede afspraken gemaakt. 
Tijdens een actie in de Doubletstraat hebben vijftig prostituees een vrijwillige soa-
test ondergaan en hadden de teams de mogelijkheid om de vrouwen rustig te 
spreken. De actie had als doel misstanden in deze raamstraat te bestrijden.  
 
Veilige seks & internet 
Prostituees en prostituanten zijn geïnformeerd over de WRP via werkplekforum.nl, 
kinky.nl en hookers.nl. De websites blijven een goede manier om ‘niet zichtbare’ 
doelgroepen goed te bereiken; het soa-hoekje op hookers.nl had in 2011 ruim 
133.000 bezoekers, het aantal vragen via hookers.nl is gestegen tot ruim 110. In 
2011 is er een pilot gedaan 'chatten met klanten': er zijn twintig chatsessies 
gevoerd met telkens twintig aanwezigen en op verschillende tijden en dagen om 
erachter te komen welke en dag en tijd het meest rendabel zijn. Op kinky.nl blijft 
het onderwerp ‘pijpen zonder condoom’ het populairste onderwerp met bijna 
12.000 bezoekers. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken wordt 
een portal binnen www.prostitutie.nl beheerd, namelijk prostitutiegoedgeregeld.nl. 
De site had bijna 100.000 bezoekers, waarvan 40.000 door klikten naar 
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indeprostitutie.nl. Cliënten vragen meer informatie aan via deze website, er zijn 
vijftig persoonlijke adviezen gegeven. Door het regelmatig plaatsen van polls is er 
iets meer interactie met de lezer. Er zijn zeven polls geplaatst en ook hier leverde 
‘pijpen zonder condoom’ de meeste reacties op, namelijk 470.  
 
Kennis vergroten over veilige seks 
Er zijn in 2011 ook materialen aangepast, in herdruk genomen of nieuw ontwikkeld. 
Zo is er een uitgebreide folder anale seks ontwikkeld, al 540 boekjes, eenderde van 
de oplage, is al gedistribueerd. De ‘bijbel’ van de veilige seks: safe sex nl is herzien 
en kreeg een derde herdruk. In 2011 zijn ruim 1000 boekjes verspreid onder de 
GGD’s. Ook ‘sex, work & health’ werd herdrukt. Bulgaars, Roemeens en Spaans zijn 
de meest gebruikte talen. In totaal zijn meer dan 1000 boekjes in deze drie talen 
verspreid. De over vaginale hygiëne (met specifieke informatie voor transgenders) 
ontwikkelde folder is - om kosten te sparen - alleen te downloaden. Voor de laatste 
keer (het tijdschrift wordt opgeheven) is samen met het Prostitutie Informatie 
Centrum een bijdrage geleverd aan het gratis verkrijgbare tijdschrift de Rode 
Lantaarn; er werd aandacht besteed aan Gezond en Veilig Werken, hepatitis B en 
de geschiedenis van soa-onderzoek in de prostitutie. Er verscheen in 2012 ook een 
special van SekSoa Magazine over prostitutie. Dit blad richt zich vooral op 
(medisch) professionals. De artikelen - door het team in samenwerking met 
deskundigen geschreven - gingen over consequenties van de WRP voor de 
bereikbaarheid van prostituees, en daarmee voor de volksgezondheid. 
In samenwerking met de GGD Zuid Limburg werd gewerkt aan een folder voor 
mannelijke sekswerkers: de GGD schrijft de tekst, Programma Prostitutie zorgt 
voor de opmaak en distributie in 2012. 
 
Afstemming van activiteiten 
Tijdens zes landelijke prostitutieoverleggen - met onder andere de Rode Draad, de 
Vereniging Exploitanten, de ministeries van Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid - stonden de veranderingen in het veld en lobbyactiviteiten 
centraal. Ten behoeven van het Landelijk Overleg Tippelzones zijn vijf 
bijeenkomsten georganiseerd en één dag deskundigheidsbevordering. Ook het 
netwerk mannenprostitutie heeft overleg gevoerd. 
 
Het team heeft vijf gastcolleges gegeven aan de Universiteit van Amsterdam en de 
Universiteit Utrecht over de nationale en internationale activiteiten. Het programma 
wil hiermee een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Samen met het RIVM is 
in december een presentatie van Nederlandse methodieken gehouden bij het 
Robert Koch Institut in Berlijn. Het Programma Prostitutie krijgt veel internationale 
aandacht: het was gastspreker bij onder andere de Deutsche Aidshilfe, North Star 
Alliance, NGO Macedonië en bij Correlations Network Conferentie in Slovenië.  
 
Hepatitis B 
Het Programma Prostitutie nam in 2011 deel aan de werkgroep en 
begeleidingscommissie van het landelijk vaccinatieprogramma Hepatitis B. Wegens 
personeelstekort en -wisselingen bij het RIVM is één bijeenkomst niet doorgegaan. 
Tijdens de 7e Landelijke Hepatitisweek gaf het programma een workshop waaraan 
twintig personen deelnamen.  
 
Internationaal 
Het ASA-project in Servië is in 2011 afgerond, het MOVE Forward-programma loopt 
door tot begin 2012. September 2011 werd bekend dat het Programma Prostitutie 
de komende vijf jaar internationale projecten gaat uitvoeren binnen het grootste 
Key Populations Programma – Bridging the Gap in Vietnam, Oeganda en langs de 
Trucking Corridors van Zuidelijk Afrika (zie Afzonderlijk gefinancierde projecten). 
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Analyse van de resultaten  
De intensieve contacten met de GGD’s maken het monitoren van ontwikkelingen 
eenvoudig. GGD's en maatschappelijke organisaties zijn voldoende op de hoogte 
van de WRP. Regelmatig wordt met GGD's (actie Doubletstraat) intensief 
samengewerkt, dit versterkt de cohesie in het veld. Samenwerking met de 
ketenpartners is ook effectief gebleken bij beïnvloeding van de politiek ter 
bevordering van de veiligheid en gezondheid van prostituees. Het meer inzicht 
krijgen in de prostitutiebranche door middel van het verkrijgen van betrouwbaar 
cijfermateriaal lijkt een utopie, nu ook VWS en het RIVM deze groep niet langer 
prioriteit geven. Dat is een frustrerende constatering, omdat juist in dit veld 
effectieve soa-bestrijding en gezondheidsbevordering zeer gebaat zijn bij solide 
onderzoeksdata. 
 
Toekomst  
Het budget van het prostitutieprogramma is per 1-1-2012 met eenderde 
teruggebracht. Dit dwingt tot prioriteiten stellen, waarbij getracht wordt de 
slagkracht zoveel mogelijk te behouden. Het Programma Prostitutie en de Rode 
Draad verdelen onderling taken, maar niet alle taken zullen uitgevoerd kunnen 
blijven worden. Er bestaat grote zorg over de mate waarin de doelgroepen in beeld 
kunnen blijven. Daarvoor dienen innovatieve manieren van veldwerk ontwikkeld te 
worden, de mogelijkheid tot opereren in het ondergrondse circuit zouden 
onderzocht moeten worden. Maar ook bij de GGD’s wordt bezuinigd, en 
veldwerkactiviteiten sneuvelen daarbij gewoonlijk het eerst.  
 
De groeiende druk vanuit de politiek om prostituees te registreren wordt als 
stigmatiserend ervaren en heeft al geleid tot de verschuiving van de activiteiten 
naar minder zichtbare circuits, en afnemende toegankelijkheid voor 
gezondheidsprofessionals. Dit vergroot de kans op soa’s en hiv, omdat prostituees 
in deze circuits geen toegang tot informatie en zorg hebben. Ook de kans op 
geweldsdelicten tegen prostituees neemt zo toe.  
 
Afzonderlijk gefinancierde projecten 
 
ASA project (mei 2008- september 2011)  
Doelstelling  
Sekswerkers in Servië worden door de overheid wel als kwetsbare groep erkend 
maar er wordt nauwelijks in hun behoefte om extra aandacht en zorg 
tegemoetgekomen. Het sociale stigma en systematische discriminatie maakt hun 
positie uiterst treurig. De overheid neemt geen verantwoordelijkheid voor deze 
kwetsbare groep. Sommige vormen van prostitutie, zoals ‘indoor’-prostitutie, 
worden niet bereikt. Het ASA-project beoogt duurzaamheid en institutionalisering 
van het prostitutieprogramma van JAZAS, de partner in Servië. In september 2011 
is het project afgerond. 
 
Activiteiten en resultaten  
Het inloopcentrum dient als veilige haven voor prostituees (mannen, vrouwen en 
transgenders). Samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten met Astra, een ngo 
die mensenhandel bestrijdt, met een advocatencollectief en met een ngo voor 
drugsgebruikers. Volgens het Nederlandse model voor ketensamenwerking zijn 
afspraken gemaakt voor casemanagement. Het veldwerkteam ging wekelijks op 
pad en heeft toegang tot clubs, bordelen en appartementen gekregen. Op 8 en 9 
maart 2011 hebben Soa Aids Nederland en het expertisecentrum mensenhandel 
van het KOPD (Korps Landelijke Politiediensten) een tweedaagse integrale training 
gegeven, om te laten zien hoe soa-en hiv-bestrijding en politie kunnen 
samenwerken bij deze doelgroep. In dezelfde periode vond er een derde en laatste 
peer-opleiderstraining plaats. Vijftien peer-educators zijn opgeleid, onder meer in 
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het inrichten van een zelfhelporganisatie. Bij het laatste rondetafelgesprek op 28 
juni werden hiv-preventieprogramma’s voor prostituees besproken, en de 
uitkomsten van de zeven jaar lange samenwerking met Soa Aids Nederland. 
Vertegenwoordigers van verschillende ngo's, maar ook van UNAIDS namen deel 
aan het gesprek.  
 
Analyse van de resultaten  
Het inloopcentrum ontving maandelijks zo’n zeven nieuwe aanmeldingen, een groot 
aantal, de benarde positie van prostituees in Servië in aanmerking genomen. 
Prostituees hebben door samenwerken met andere ngo’s een volledig pakket aan 
zorg aangeboden gekregen. Dit wordt enorm gewaardeerd door de doelgroep zelf. 
De politietrainingen zorgen voor een beter werkklimaat voor de prostituees en 
betere afstemming tussen politie en JAZAS. Hierdoor is ook de werkpositie van 
prostituees verbeterd en is er meer vertrouwen in de politie gekomen. Dat 
vertrouwen is cruciaal om vrouwen ertoe te brengen aangifte te doen van 
geweldsincidenten.  
De politieke instabiele situatie in Servië blijft een risico voor de continuïteit: de 
gesprekspartners veranderen voortdurend. Het werken aan draagvlak bij de 
ministeries is zeer tijdrovend en heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. De 
overheid van Servië gaat niet structureel investeren in JAZAS, zodat de 
afhankelijkheid van externe donoren - en daarmee de kwetsbaarheid - van de ngo 
voortduurt. 
 
Financiering 
MATRA financiering door ministerie van Buitenlandse Zaken (totaal € 620.000) 
Financiering voor 2011: € 152.000. 
Samenwerkingspartner: JAZAS. 
 
Consequenties toekomst 
Soa Aids Nederland heeft samen met JAZAS gekeken naar vervolgfinanciering 
aangezien het geen instellingsubsidie van de overheid ontvangt, en vooralsnog 
afhankelijk blijft van externe donoren. JAZAS heeft beperkte vervolgfinanciering 
maar niet voldoende om overeind te blijven in de huidige vorm. In 2011 werd nog 
onderzocht of er via de Global Fund structurele financiering te ontvangen was. Een 
groot deel van de staf zet de werkzaamheden voort op vrijwillige basis.  
 
MOVE Forward Project  
Soa Aids Nederland heeft op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
een internationaal programma opgezet voor de uitbreiding van 
carrièremogelijkheden voor sekswerkers om zo hun keuzemogelijkheden te 
vergroten. Het project richt zich op Macedonië, Oeganda, Vietnam en Egypte.  
 
Doelstelling  
De doelen van het MOVE Forward Project zijn: 
 
• Beschrijven van best practices en verschillende perspectieven op 

carrièremogelijkheden voor sekswerkers.  

• Identificeren van behoeften van sekswerkers en krachtenveldanalyse van de 
ngo's en sekswerkersinitiatieven. 

• Het identificeren van passende interventiemethoden om de positie van 
prostituees te versterken door carrièremogelijkheden te vergroten. 

• Implementeren van zeven pilotprojecten om de mogelijkheden tot 
loopbaanverandering te verbeteren. De uitkomsten moeten MOVE Forward 
waardevolle informatie opleveren voor de condities van een effectieve 
werkwijze.  

 



 

 42 

Activiteiten en resultaten  
In 2010 zijn zeven partnerprojecten van start gegaan, verdeeld over de vier 
landen. Deze projecten vergroten de mogelijkheid voor sekswerkers om 
gefundeerde keuzes te maken voor hun toekomst, binnen of buiten hun huidige 
werk.  
Er zijn vijf inloopcentra ondersteund die sekswerkers een veilige omgeving bieden 
met toegang tot verdere hulpverlening. Meer dan 1.500 sekswerkers werden 
bereikt met veldwerk, trainingen en bijeenkomsten.  
In Vietnam en in Macedonië zijn sekswerkers getraind in gezond werken, veiligheid 
en onderhandelen. In Oeganda zijn sekswerkers getraind in praktische 
vaardigheden, zoals haarknippen en koken; bovendien hebben 75 sekswerkers een 
zogeheten Life-skilss-programma gevolgd.  
In Egypte is gestart met psychische en sociale hulpverlening en creatieve 
workshops. Ook zijn vrouwen getraind in het beter omgaan met geld en zijn 
sekswerkers ondersteund in het vinden van passend onderwijs. De Arabische 
revolutie heeft echter voor enorme vertragingen gezorgd en het inloopcentrum op 
het Tahrirplein is lange tijd gesloten geweest. 
In Oeganda en in Vietnam worden zelfhulporganisaties ondersteund. Juist het direct 
ondersteunen van de doelgroep zelf lijkt zeer succesvol. Het gebrek aan vertrouwen 
bij de doelgroep is aanzienlijk verminderd en gezamenlijk creëren sekswerkers een 
veilige en gezonde leef en werkomgeving. Dit stelt ze in staat om gefundeerde 
keuzes te maken over hun toekomst en loopbaan.  
 
In de vier landen zijn 160 sekswerkers getraind als peer educator, 35 deelnemers 
hebben een succesvolle start gemaakt met de oprichting van een eigen bedrijf. 
 
Analyse van de resultaten  
Het is onrealistisch om van sekswerkers te verwachten om binnen een jaar hun 
werk op te geven. Het is een langdurig proces. Een laag opleidingsniveau, en 
daarmee slechte kansen op de arbeidsmarkt, het gebrek aan ervaring met ander 
werk en de afhankelijkheid van familieleden maakt het stoppen met sekswerk niet 
eenvoudig. 
  
De projecten hebben allen hun waardering uitgesproken over de samenwerking met 
het Programma Prostitutie en het gezamenlijk ontdekken van succes- en 
faalfactoren. Het is belangrijk erop te wijzen dat de zelforganisatie, vanuit een 
directe behoefte werkend, grote successen heeft behaald in relatief korte tijd. 
Vietnam is uitschieter als het gaat om zelforganisatie. De basis heeft zich hier in 
anderhalf jaar tijd ontplooid tot een volwaardige organisatie, gerund door 
sekswerkers en ondersteund door een koepelorganisatie. 
 
Financiering 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, het totale bedrag is € 1.098.000.  
Budget 2011: € 280.666. 
 
Partner organisaties: 
Macedonië: HOPS. 
Oeganda: War Child NL, Wonetha en Uydell. 
Vietnam: UNAIDS, HCMC aids platform (Blue Sky Group), SCDI en Noi Binh Yen 
group in Hanoi. 
Egypte: Joint Programme UNFPA en Al SheHab institute. 
 
Consequenties toekomst 
Vietnam en Oeganda vallen onder het Key Populations-programma, zodat een 
beperkt gedeelte van de MOVE Forward-activiteiten kunnen worden overgenomen. 
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Voor de activiteiten in Macedonië en Egypte bestaat na 2011 geen financiering 
meer, deze projecten zullen stoppen.  
 
In 2011 is het belang van carrièreontwikkelingsprogramma's voor sekswerkers 
onder de aandacht gebracht van de politieke partijen en is gelobbyd voor 
vervolgfinanciering van de activiteiten vanuit het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking. 
 

Sekswerkersprogramma Bridging the Gaps- Key Populations Programme  

(Aids Fonds/MinBuza) 

 

Het Key Populations Programma is het grootste internationale programma dat zich 

richt op LGBT, People Using Drugs en sekswerkers. Het programma is eind 2011 

van start gegaan. Het prostitutieprogramma van Soa Aids Nederland is 

verantwoordelijk voor het sekswerkers-programma en werkt in Vietnam, Oeganda 

en langs de transportroutes van Oost-en Zuidelijk Afrika. Er wordt gewerkt aan het 

verbeteren van de positie van sekswerker door voorlichting, en verbetering van 

toegang tot zorg in de gezondheidsklinieken. Stigma en discriminatie vormen een 

groot probleem bij deze groepp en in al deze gebieden is sekswerk strafbaar. De 

unieke aanpak van het programma schuilt in het feit dat er naast preventie en zorg 

ook gewerkt wordt aan het versterken van de mensenrechten van sekswerkers, 

onder meer door zelforganisaties hierin te ondersteunen. Het 

sekswerkersprogramma richt zich ook op (lokale) overheden, gezondheidsklinieken 

en klanten van sekswerkers. 

 

Doelstellingen 

1. het verbeteren van de kwaliteit en toegang tot HIV preventie, behandeling, 
ondersteuning en andere diensten voor de sekswerkers. 

2. het verbeteren van de mensenrechten situatie van sekswerkers. 

3. inbedden van sekswerker specifieke en sekswerk vriendelijke diensten in het 
nationale gezondheidssysteem. 

4. het ondersteunen en versterken van de capaciteit van de lokale organisaties 
5. samenwerking met andere alliantiepartners voor een volledige en goed 

afgestemde aanpak. 

 

Activiteiten 

In 2011 zijn beperkt aantal activiteiten uitgevoerd. Deze hebben zich voornamelijk 

gericht op het opstarten van dit vierjarige programma. De partnerschappen zijn 

opgezet, en er is begonnen met het inventariseren van behoeftes van de partners 

en de sekswerkers. Verder is een beleidsmedewerker aangesteld om het 

programma op coördinatie en in de uitvoering te ondersteunen.  

De activiteiten worden verder uitgevoerd volgens het –door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken- goedgekeurde werkplan. Programma activiteiten worden in 

2012 uitgerold.  
 
Financiering 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, het totale bedrag per kalender jaar voor alle 
projecten is €.800.000.  
Budget 2011; (niet begroot in 2011); schatting van de kosten €20.000. 
 
 
 



 

 44 

7. Programma Soa Aids Beleid 

Context  
In een tijd van toenemende schaarste van financiële middelen kost het veel moeite 
soa’s, hiv en seksuele gezondheid op de agenda te houden van de lokale en 
centrale overheid, terwijl actuele maatschappelijke ontwikkelingen en 
ontwikkelingen in de preventie en zorg vragen om nieuw beleid. Met name de op 
etnische minderheden gerichte activiteiten dienen geïntensiveerd te worden.  
 

Doelstellingen 2011 
Specifieke doelstellingen voor het Programma Soa Aids beleid in 2011 waren: 

 
• Het bevorderen van de implementatie van een nieuw soa- en hiv-plan, 

anticiperen op de toenemende vergrijzing van de populatie mensen met hiv en 
de implementatie van richtlijnen over hiv en werk. 

• Het faciliteren van en participeren in het Platform soa en seksuele gezondheid, 
het overleg landelijke soa- en hiv-preventieprogramma’s. Organiseren van 
regiobezoeken en bijdragen aan het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks en het 
Congres Etnische Minderheden. 

• De ontwikkeling van een programmaoverstijgende aanpak gericht op de 
Surinaams/Antilliaanse doelgroep. 

• Het stimuleren van een actief soa- en hiv-testbeleid, best practice-methodieken 
gericht op etnische minderheden, een plan van aanpak voor de bestrijding van 
stigma en discriminatie onder etnische minderheden, het bevorderen van 
toegang tot zorg voor on-gedocumenteerden met hiv. 

• Oplossingen vinden voor actuele gevallen van mensen met hiv die te maken 
krijgen met discriminatie, is samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland. 

• Het vertegenwoordigen van Soa Aids Nederland in binnen- en buitenland. 
 
Het beleidsprogramma heeft een deel van zijn capaciteit dit jaar ingezet op 
activiteiten gericht op Etnische Minderheden, waar ook de resultaten op dit gebied 
zijn verantwoord. 
 

Activiteiten en resultaten 
 

Landelijke beleidskaders 
In 2011 zijn de landelijke beleidskaders voor de soa- en hiv-bestrijding in 
Nederland compleet gemaakt. Die bestaan uit de landelijke nota gezondheidsbeleid 
‘Gezondheid dichtbij’, de beleidsbrief seksuele gezondheid (beide van het ministerie 
van VWS) en het Nationaal soa- en hiv-plan (VWS en het RIVM-CIb). Omdat de 
landelijke nota op zich liet wachten, is er geen advies uitgebracht over de 
implementatie van de eerder gepubliceerde beleidsbrief. In de nieuwe nota worden 
de uitgangspunten van de beleidsbrief overgenomen. Voor het eerst komt seksuele 
gezondheid als onderwerp aan de orde: het bevorderen van seksuele gezondheid 
bij het vergroten van de weerbaarheid van jongeren krijgt prioriteit. Deze punten 
zijn bekend gemaakt aan professionals in de soa- en hiv-bestrijding. 
De nieuwe nota kondigt het einde aan van massamediale campagnes en 
bezuinigingen op- en een herinrichting van het leefstijlbeleid. Soa Aids Nederland 
heeft in het Landelijk Overleg Thema-instituten op verzoek van VWS advies 
gegeven voor meer samenhang in de werkwijze ten aanzien van leefstijlthema’s 
(voeding, alcohol, bewegen, roken, seksuele gezondheid). Geadviseerd wordt onder 
meer een nauwere samenwerking tussen Soa Aids Nederland, Rutgers WPF en 
Schorer. Een reactie van het ministerie van VWS op het advies wordt begin 2012 
verwacht.  
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Soa Aids Nederland heeft uitgebreid advies gegeven op drie concepten voor het 
Nationaal soa- en hiv-plan. Veel adviezen zijn in het uiteindelijke plan 
overgenomen, zoals het centraal stellen van de rol van de huisarts, de noodzaak 
van voortdurende aandacht voor soa’s en hiv in de prostitutiesector en het 
formuleren van doelen op gedragsgerichte preventie. Het nationaal plan is 
gelanceerd tijdens het plenaire programma van het Nationaal Congres 
Soa*Hiv*Seks. 
 

Lokale beleidskaders 
In 2010 schreef Soa Aids Nederland, samen met Rutgers WPF, het Themadeel 
seksuele gezondheid bij de Handreiking Gezonde Gemeente. De handreiking biedt 
handvatten voor de ontwikkeling van lokaal beleid voor seksuele gezondheid. 
Gemeenten zijn sinds de nota ‘Gezondheid dichtbij’ verplicht een lokale 
gezondheidsnota op te stellen. Seksuele gezondheid als thema is voor de lokale 
overheid geen vanzelfsprekendheid. Dat bleek uit het concept voor de lokale 
gezondheidsnota van de gemeente Amsterdam, waarin het onderwerp helemaal 
ontbrak. Soa Aids Nederland heeft samen met Rutgers WPF en Schorer dringend 
geadviseerd te zorgen voor opname van seksuele gezondheid in gemeentelijk 
beleid. Dit advies heeft geleid tot een uitnodiging voor een gesprek over een 
gemeentelijke beleidsbrief over seksuele gezondheid; dit gesprek zal begin 2012 
plaatsvinden. 
In 2011 is het Themadeel seksuele gezondheid breder bekend gemaakt, onder 
andere door workshops op de regionale ontmoetingen 'Kunst van het Kiezen' van 
het Centrum Gezond Leven (RIVM) en het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks. De 
praktijktips die tijdens deze workshops zijn verzameld, zijn breder verspreid. Het 
themadeel is gedurende het jaar geactualiseerd. Een onderzoek onder GGD’s heeft 
meer best practices opgeleverd, deze worden begin 2012 opgenomen in het 
Themadeel.  
 

Beleid preventie, zorg en maatschappelijke aspecten 
Nieuwe ontwikkelingen in de biomedische preventie van hiv kunnen gevolgen 
hebben voor het Nederlandse preventiebeleid. Het programma Soa Aids Beleid is 
een van de initiatiefnemers van het delen van de kennis op dit en andere terreinen 
tussen Soa Aids Nederland, Aids Fonds en STOP AIDS NOW! Een concrete uitkomst 
hiervan is een notitie over het gebruik van antiretrovirale middelen ter preventie 
van infectie met hiv. De conclusie is dat de door antiretrovirale middelen 
veroorzaakte ondetecteerbare hoeveelheid virus inderdaad leidt tot een lagere kans 
op overdracht van hiv. Dit gegeven behoeft echter nog wel de vertaling naar een 
verantwoorde en praktische preventieboodschap, ook in Nederland.  
 
In het door het Aids Fonds uitgegeven boek Oud worden met hiv (Cees Smit e.a., 
2010) worden knelpunten voorzien in de ouderenzorg, door het groeiende aantal 
ouderen met hiv en de toename van comorbiditeit in deze groep. De ouderenzorg is 
op de komst van deze nieuwe groep niet voorbereid. Op verzoek van het Platform 
soa en seksuele gezondheid heeft Soa Aids Nederland actie ondernomen om op de 
dreigende knelpunten te anticiperen. In twee expertmeetings met relevante 
partijen werd de noodzaak van een beleidsverkenning vastgesteld. Daarvoor heeft 
het Aids Fonds geld ter beschikking gesteld. De resultaten - begin 2012 - worden 
gebruikt voor een beleidsadvies voor een aanpak van de problematiek. Een goede 
coördinatie van de complexer wordende zorg voor mensen met hiv zal hierbij 
centraal staan. Tijdens een workshop op het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks bleek 
belangstelling te bestaan voor het model van de zorgstandaard voor het realiseren 
van die coördinatie. Ook bleek er behoefte te bestaan aan regelmatige uitwisseling 
van kennis en ervaring over de huidige dynamiek in de hiv-behandeling. 
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In 2010 is een nieuwe Arbeidsstandaard hiv van de International Labour 
Organisation aangenomen, die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd. 
De standaard bepaalt de correcte omgang met (mensen met) hiv in de 
werksituatie. Adviezen ten aanzien van hiv en werk van het beleidsprogramma 
leidden eerder niet tot actie van het ministerie van Sociale Zaken. Bij de 
inhoudelijke onderbouwing van de Aids Fonds-campagne in 2011 over hiv en werk 
was gebleken dat mensen met hiv in Nederland structureel problemen ondervinden 
op hun werk. In antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de campagne sprak 
staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich alsnog uit 
tegen discriminatie van mensen met hiv en riep hij op klachten voor te leggen aan 
lokale anti-discriminatiebureaus en de Commissie Gelijke Behandeling. Het 
beleidsprogramma heeft dit breed bekendgemaakt, zowel onder professionals als 
onder mensen met hiv. In het najaar van 2011 was al een aantal klachten 
voorgelegd aan de bureaus. De Commissie Gelijke Behandeling buigt zich 
momenteel over een individuele klacht. Het beleidsprogramma zal de uitspraken 
gebruiken om (waar nodig) aanpassingen van beleid te bewerkstelligen. 
 

Beleidsadvies 
Professionals hebben ook in 2011 gebruik gemaakt van adviezen van het 
programma Soa Aids beleid. Uit een registratie blijkt dat er vijftien beleidadviezen 
aan externe professionals werden verstrekt, onder andere aan het Regionaal soa-
centrum Den Haag, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Internationale Organisatie 
voor Migratie in Nederland (IOM) en Sensoa. Beleidsadvisering vond op meer 
structurele basis plaats door deelname van het programma aan de 
begeleidingscommissies van Schorer (hiv-testenproject), de GGD Amsterdam (de 
overdracht van community based soa- en hiv- preventie bij migranten) en 
Universiteit Maastricht (het vervolgonderzoek hiv-stigma). 
Daarnaast zijn 44 beleidsadviezen gegeven aan collega’s van onder meer het Aids 
Fonds, de directie en het Programma Intermediairs.  
 

Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 
Soa Aids Nederland organiseert jaarlijks het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks; de 
plek waar onderzoek, beleid en praktijk elkaar ontmoeten en informatie, kennis en 
ervaring uitwisselen. Het congres werd in 2011 bezocht door 650 deelnemers. 
(2010: 730). Het lager aantal deelnemers wordt veroorzaakt door lokale 
bezuinigingen: professionals krijgen minder ruimte voor 
deskundigheidsbevordering. Ondanks deze daling is het Nationaal Congres het 
grootste single issue congres in Nederland. Bij de plenaire openingsdiscussie over 
de nieuwe landelijke beleidskaders bleek dat er veel kansen liggen, ondanks de 
(dreigende) bezuinigingen. Zo liet Frank Schalken, oprichter en directeur van 
stichting E-hulp.nl, in zijn presentatie de grote potentie zien van E-health. Door een 
blik in de toekomst maakten Joep Lange (professor AMC) en Robert Witlox 
(directeur Hiv Vereniging) duidelijk dat biomedische preventie (met name de 
antiretrovirale hiv-behandeling als een vorm van collectieve preventie) een grotere 
rol zal gaan spelen. Tijdens twee rondes hebben deelnemers in 26 workshops 
nieuwe kennis en inspiratie opgedaan en ervaringen uitgewisseld. Tijdens de 
plenaire maakte een interview duidelijk hoe groot de kracht kan zijn van de 
jongeren zelf bij de bevordering van seksuele rechten in ontwikkelingslanden. 
Filosoof Bas Haring betoogde aan de hand van de geschiedenis van de 
aidsbestrijding hoe belangrijk een goede documentatie van onbekende, afwijkende 
ziektebeelden is. Het congres krijgt van de deelnemers gemiddeld een 7,5. Verder 
vindt 96 procent dat het een professionele uitstraling heeft, is 90 procent tevreden 
over de nieuwe locatie (Beurs van Berlage) en zegt 84 procent van plan te zijn 
volgend jaar terug te komen.  
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Bevorderen afstemming en samenhang 
Soa Aids Nederland voert het secretariaat van het Platform soa en seksuele 
gezondheid, het onafhankelijke landelijke adviesorgaan van experts uit de 
bestrijding van soa’s en hiv en de bevordering van seksuele gezondheid. Het 
platform vergaderde in 2011 vier keer. Het RIVM-CIb werd geadviseerd om in het 
Nationaal soa- en hiv-plan aandacht te besteden aan middelengebruik, 
druggebruikers en prostitutie. Sense werd geadviseerd bij verpleegkundigen en 
artsen te streven naar een breed profiel, dat wil zeggen met aandacht voor zowel 
soa’s en hiv als seksuele gezondheid. Het Platform liet het ministerie van VWS 
weten in te stemmen met de handhaving en integratie van de spreekurenregelingen 
van de soa-poli's (ACS) en Sense (ASH). Het RIVM-CIb werd geadviseerd de 
implementatie van de meldcode huiselijk (waaronder seksueel) geweld te 
stimuleren. Het Platform zal de mogelijk nadelige gevolgen monitoren van 
herprioritering en bezuinigingen voor de bestrijding van hiv en soa’s en de 
bevordering van seksuele gezondheid. 
 
Soa Aids Nederland levert een generieke bijdrage aan het werkplan van het RIVM-
CIb. In 2011 heeft het Programma Soa Aids beleid meegewerkt aan twee 
onderdelen. Voor het CGL-programma Professionals Versterkt is een overzicht 
gemaakt van het landelijk ondersteuningsaanbod van de thema-instituten. Dit 
overzicht is in digitale vorm gepubliceerd als GPS Gezond Leven. Voor het 
Programma Kwaliteit zijn de bevindingen van een evaluatie van het 
erkenningsysteem van het CGL bevestigd en is geadviseerd om de rapportage meer 
te structureren.  
 
Soa Aids Nederland voert het secretariaat van het overleg Landelijke Soa en Hiv 
Preventie Programma’s (LPP). Uitkomsten van de vier vergaderingen van dit 
overleg in 2011 zijn: een overzicht van tips voor de werving van onderzoeksgelden, 
een gezamenlijke conclusie dat het gezondheidsbeleid van VWS een uitdaging 
vormt en dat het Nationaal Soa en Hiv-plan te weinig aandacht besteedt aan 
preventie, een verkenning van de input voor de werkplannen 2012 en een overzicht 
van aandachtspunten bij implementatie en een overzicht van alle dwarsverbanden 
tussen de programma’s.  
Soa Aids Nederland organiseert regelmatig bezoeken van landelijke 
ondersteuningsinstellingen aan de Sense/soa–regio’s om na te gaan of het 
ondersteuningsaanbod voldoende aansluit bij de regionale behoeften. Sinds 2011 
worden deze bezoeken op aanvraag van de regio uitgevoerd. In 2011 hebben vier 
regio’s een bezoek aangevraagd; regio (Noord-Holland) heeft uiteindelijk afgezegd 
en het bezoek (Utrecht) zal begin 2012 plaatsvinden. De bezoeken aan Den Haag 
en Zeeland/Brabant zijn in 2011 gerealiseerd. In de laatste regio werd een behoefte 
gemeld aan een landelijk uniforme boodschap waarmee jongeren worden 
gewaarschuwd dat zij per 1 januari 2012 niet in alle gevallen terecht kunnen bij een 
GGD-soa-polikliniek en niet altijd direct op alle soa zullen worden onderzocht.  
 

Discriminatie van mensen met hiv 

Voor het verminderen van de stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv in 

Nederland werkt het beleidsprogramma nauw samen met de Hiv Vereniging 

Nederland (HVN). De vereniging ontving ook in 2011 weer tal van klachten en 

meldingen van knelpunten. Soa Aids Nederland gebruikt deze signalen uit de 

praktijk als input voor beleidsbeïnvloeding. Een voorbeeld van beleidsbeïnvloeding 

op het gebied van hiv en werk is hierboven al beschreven. Een ander voorbeeld van 

beleidsbeïnvloeding door Soa Aids Nederland betreft het verzekeringsbeleid. 

Streven is om onterechte selectie van mensen met hiv zoveel mogelijk terug te 

brengen. Een klacht over het afwijzen tijdens de sollicitatieprocedure van een 

zorgvrijwilliger met hiv door een zorginstelling is voorgelegd aan de Commissie 
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Gelijke Behandeling (CGB). Het oordeel van de CGB wordt eind januari 2012 

verwacht.  
Het beleidsprogramma gebruikt de input vanuit HVN voor het aanpakken van de 
nodige beleidsveranderingen. Zo lukte het in 2011 om het Verbond van 
Verzekeraars ertoe te brengen de in de Gezondheidsverklaring - onderdeel van een 
aanvraag van een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering - 
opgenomen expliciete vraag over aids te vervangen door een vraag over soa’s en 
hiv. Deze vraag is opgenomen onder de overige vragen over chronische 
aandoeningen, waardoor het stigmatiserende karakter van de vroegere 'aids-vraag' 
is weggenomen. Ook wordt hiermee onterechte selectie van mensen met hiv (of 
een andere soa) voorkomen. De nieuwe Gezondheidsverklaring treedt 1 januari 
2012 in werking.  

 
Strategische beleidsontwikkeling 

Soa Aids Nederland draagt bij aan een optimale voorbereiding van de soa-

bestrijding in Nederland en Europa op hedendaagse problemen en op de toekomst. 

Hiertoe voert het periodiek overleg met partnerorganisaties, met 

overheidsinstanties en met relevante beroepsorganisaties over strategische 

vraagstukken. Doel is de hedendaagse uitdagingen en de toekomst van soa-

bestrijding te borgen in het overheidsbeleid, zoals in het Soa-hiv-plan van de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het strategisch meerjarenplan 

van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM. 

De soa- en aidsbestrijding dient namelijk goed te zijn ingebed in 

infectieziektebestrijding, de openbare gezondheidszorg, de seksuele gezondheid en 

het onderzoek op deze terreinen.  

 

Het stelsel van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en onderzoek is uiteraard 
ook van belang voor een adequate soa- en aidsbestrijding. Daarom neemt Soa Aids 
Nederland deel aan nationale netwerken en bijeenkomsten binnen dit grotere 
geheel, waarvan het onderdeel is, onder andere door vertegenwoordiging in 
bestuurlijke functies. Soa Aids Nederland was onder andere betrokken bij de 
strategische ontwikkeling van het Centrum Gezond Leven van het RIVM en bij de 
partneroverleggen van dit centrum over specifieke thema’s, zoals de afstemming 
van de bijdragen van de thema-instituten in de Handreiking Gezonde Gemeente en 
het certificeringsysteem voor interventies. 
 

Sinds eind 2010 bekleedt de directeur van Soa Aids Nederland het roulerend 
voorzitterschap van de Landelijke Overleg Thema-instituten, een verband van 
negen instituten op het terrein van gezondheidsbevordering. In vervolg op de 
Landelijke Nota Gezondheidsbeleid van het Kabinet vroeg de minister van VWS in 
augustus 2011 de Landelijke Overleg Thema-instituten om advies ten aanzien van 
de wijze waarop het leefstijlbeleid kon worden vernieuwd. Dit advies werd in 
november 2011 uitgebracht. De minister geeft in 2012 een standpunt op dit advies. 
 

Een adequate betrokkenheid bij de internationale ontwikkelingen in de hiv- en soa-

bestrijding is van belang voor de ontwikkeling van het strategisch beleid in 

Nederland en Europa. Soa Aids Nederland levert een bijdrage onder andere door 

deelname aan internationale netwerken en vertegenwoordiging in bestuurlijke 

functies. Soa Aids Nederland is actief betrokken bij de uitwisseling van strategieën 

en expertise op internationale bijeenkomsten, en via internet en sociale media. 
 

Analyse van de resultaten 
De bijdragen die het programma leverde aan landelijke beleidskaders zijn beter uit 
de verf gekomen dan die op lokaal, gemeentelijk niveau.Het is gelukt om anticipatie 
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op toekomstige ontwikkelingen in preventie en zorg op gang te brengen, maar de 
innovatiesnelheid mag hoger. Het Nationaal Congres moet een grote meerwaarde 
blijven leveren om deelnemers te blijven trekken. Het thema hiv en werk is op de 
agenda gezet, maar het ontbreekt aan een omvattende aanpak van alle relevante 
uitdagingen in het stigmatiseren en discrimineren van mensen met hiv.  
 

Toekomst 
Nu de focus in het leefstijlbeleid op de lokale situatie komt te liggen is er meer 
aandacht nodig voor lokale beleidskaders en lokale implementatie van nationale 
beleidskaders. Bezuinigingen en herprioriteringen vragen om slimmere, betere 
aanpak en om een verdere versterking van de samenhang, zowel landelijk als 
regionaal. Het vraagt ook om een vinger aan de pols, om vast te stellen of het 
opgebouwde niveau van de soa en hiv-bestrijding in Nederland niet verloren gaat. 
Nieuwe inzichten uit onderzoek en best practices uit het buitenland moeten 
optimaal gebruikt worden voor de Nederlandse situatie; dit vraagt alertheid en 
snelle vertaling. Er ligt nog een flinke uitdaging in het verminderen van stigma en 
discriminatie van mensen met hiv in Nederland. 
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8. Resultaten ten aanzien van het Centrum Gezond 
Leven 

Soa Aids Nederland voert, net als de andere thema instituten, in opdracht van het 

Centrum Gezond Leven (CGL) jaarlijks een aantal taken uit. Deze zijn verdeeld in 

twee groepen: generieke taken en thema specifieke taken. 

De generieke taken betroffen in 2011 een bijdrage aan het Loket Gezond Leven, 

het programma Professionals Gezond versterkt, het programma Kwaliteit. Ten 

aanzien van het Loket werd vooral redactioneel werk gedaan. Die taken zijn nog 

niet geheel afgerond maar worden in 2012 afgemaakt. De beide andere taken zijn 

naar tevredenheid uitgevoerd en zijn nader omschreven bij het programma Soa 

Aids beleid. 

De thema specifieke taken varieerden van het laten certificeren van interventies tot 

bijdragen aan nieuwsbrieven en het up-to-date houden van websites. Er zijn 6 

interventies ingediend op verschillende niveaus. Vijf daarvan zijn goedgekeurd. Een 

is afgewezen. Een aantal interventies worden nog voorbereid en in 2012 ingediend. 

Overige taken zijn, voor zover dit jaar van toepassing, volledig uitgevoerd. 
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9. AIDS Action Europe 

Algemeen  
Naar schatting leven 2,34 miljoen mensen met hiv in Europa en Centraal-Azië. 
Oost-Europa en Centraal-Azië zijn de enige regio's in de wereld waar het aantal 
mensen met hiv blijft toenemen. AIDS Action Europe brengt meer dan 400 hiv- en 
aidsgerelateerde organisaties uit 45 landen in Europa en Centraal-Azië samen om 
te werken aan een effectievere aanpak van de hiv-epidemie.  
 
Doelstellingen 2011 

• Versterken van de bijdrage van ngo’s aan regionaal en nationaal hiv- en 
aidsgerelateerd beleid via een publieke beleidsdialoog en pleitbezorging, gericht 
op de implementatie en monitoring van het nieuwe Europese hiv en aidsbeleid.  

• Vergroten van de samenwerking tussen ngo’s, netwerken, beleidsmakers en 

andere organisaties binnen Europa en Centraal-Azië, via de website, het 
clearinghouse platform en andere communicatiekanalen alsmede 
capaciteitsbevorderende projecten en activiteiten. 

• Besturen van interne processen om het werkplan succesvol uit te voeren, via 

algemeen management, fondsenwerving, bestuur, supervisie, monitoring en 
evaluatie.  

 
Activiteiten en resultaten 
 
Bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan een Europees beleid en 
pleitbezorging 
Als co-voorzitter van het HIV en AIDS Civil Society Forum (CSF), een adviesorgaan 
van de Europese Commissie, en als lid van de hiv en aids-denktank heeft AIDS 
Action Europe bijgedragen aan zowel de implementatie als monitoring van het EU-
beleidsplan 2009-2013, dat streeft naar minder hiv-infecties, betere toegang tot 
preventie, behandeling en zorg en verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met hiv. In samenwerking met het European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) is een vragenlijst uitgezet om de effecten van het beleidsplan 
te monitoren, waaronder tevens de effectiviteit van het CSF. De resultaten uit de 
monitor tonen aan dat het CSF gezien wordt als een waardevol platform voor 
beleidsdialoog en informatie-uitwisseling en het bevorderen van Europa-wijde actie 
en effectieve communicatie tussen the Europese Commissie, lidstaten, het 
maatschappelijk middenveld en internationale organisaties. Het CSF speelt een 
cruciale rol in het faciliteren van de directe dialoog tussen beleidsmakers en ngo’s. 
Tevens wordt geconcludeerd dat het CSF de belangen van het Europese 
maatschappelijk middenveld goed voor het voetlicht weet te brengen op Europees 
en internationaal niveau.  
 
AIDS Action Europe heeft samen met de European AIDS Treatment Group in 2011 
weer twee CSF-bijeenkomsten georganiseerd, waaraan gemiddeld 60 deelnemers 
deelnamen. Op de agenda van beide bijeenkomsten stonden o.a. het EC 
subsidiesysteem, de impact van de financiële crisis op toegang tot medicijnen, 
stock-outs en het drugsbeleid van de EU.  
 
Daarnaast heeft het CSF onder andere:  
• de verklaring 'Putting health and human rights first: EU HIV en AIDS Civil 

Society Forum statement on the future drug policies in the EU and beyond' 

opgesteld, die als lobbyinstrument bij de Europese Commissie (EC) wordt 
gebruikt en voorafgaand aan de UNGASS High Level meeting werd verspreid;  

• per brief bij Barones Ashton aangedrongen op een meer pro-actieve van de EC 
rol in de aanloop naar de UNGASS High Level Meeting; 
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• per gezamenlijke brief (HIV en AIDS CSF en het CSF on Drugs) bij de EC gepleit 
voor het garanderen van toekomstige EU-subsidies voor ngo’s en Europese 
netwerken die zich op hiv en/of drugs richten; 

• de Deense voorzitter van de EU benaderd om hiv in 2012 op de agenda te 

zetten.  
 
IQHIV initiatief  
AIDS Action Europe werkt met WHO Europe en de Duitse Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in het IQhiv initiatief samen om de hiv-preventie 
in Europa te verbeteren door het beschikbaar maken van 
kwaliteitsverbeteringinstrumenten. AIDS Action Europe is als trainer betrokken 
geweest bij roadshow trainings in Tallinn en Madrid en heeft www.iqhiv.org 
ontwikkeld. Eind 2011 is een subsidieaanvraag ontwikkeld om de activiteiten van 
het initiatief uit te breiden via een Joint Action tussen vijftien lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld, onder leiding van BZgA.  
 
HIV in Europe-initiatief 
Het HIV in Europe Initiative, waarvan AAE co-voorzitter is, werkte in 2011 verder 
aan de afronding van vijf kernprojecten die inzicht moeten geven in de politieke, 
structurele, klinische en sociale barrières voor het optimaal testen op- en 
behandelen van hiv in Europa. Tijdens een strategische bijeenkomst is besloten om 
het initiatief in de toekomst meer op Oost-Europa te richten. Tevens zijn 
voorbereidingen gestart voor de derde HIV in Europe-conferentie onder auspiciën 
van de Deense voorzitter van de EU.  
 
AIDS2011 in Tallinn  
Aids Action Europe heeft op meerdere manieren bijgedragen aan de Europese 
conferentie 'HIV in European Region - Unity and Diversity' in Tallinn (500 
deelnemers uit 45 landen). Als IQHIV-partner is een workshop over 
kwaliteitsverbetering in hiv-preventie gehouden. Het HIV in Europe-initiatief had 
een sessie over de rol van hiv-testen en AIDS Action Europe was panellid in een 
plenaire sessie over de behoefte aan regionale samenwerking. Daarnaast is een 
uitwisselingsbijeenkomst gehouden met alle aanwezige en door de EC gefinancierde 
projecten. De slotsessie benadrukte het gebrek aan politieke wil om effectieve en 
onderbouwde methoden Europawijd in te zetten in de strijd tegen hiv.  
 
Verdere samenwerking en activiteiten 
AIDS Action Europe heeft een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het 
'European Action Plan for HIV en AIDS 2012-2015' van WHO Europe. Met andere 
Europese netwerken is gezamenlijk een 'Baku statement' ontwikkeld ter 
voorbereiding van de WHO Regional Session met alle lidstaten in Baku.  
Als lid van het organisatiecomité heeft AIDS Action Europe bijgedragen aan de 
Europes FEMP 2011 (Future of MSM testing) conferentie.  
Ter voorbereiding van de UNGASS High Level Meeting was het netwerk aanwezig bij 
de regionale voorbereidingsbijeenkomst in Kiev.  
Als co-chair & panellid was het network aanwezig in sessies over Europese 
samenwerking tijdens de Correlation final conference ‘Getting out of the margins' in 
Ljubljana. 
 
Kennisuitwisseling en samenwerking tussen ngo’s 
De Clearinghouse speelt een belangrijke rol in de kennisuitwisseling tussen ngo’s, 
netwerken, beleidsmakers en andere organisaties. Deze online database werd in 
2011 aangevuld met 107 nieuwe ‘good practice’-materialen. Daarnaast is in 2011 
de database opgeschoond, wat het totaal aantal materialen eind 2011 op 1141 
bracht. Er is 61.024 keer materiaal gedownload, een groei van 17 procent ten 
opzichte van 2010. Het aantal gebruikersaccounts voor de database steeg licht, van 
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838 in 2010 tot 914 in 2011. De gebruikers van de Clearinghouse variëren van 
kleine ngo’s in de Oekraïne tot beleidsmakers in Brussel.  
 
In 2011 is een enquête onder gebruikers gehouden om te meten hoe de 
Clearinghouse verbeterd kan worden en optimaal ingezet. De verbeterpunten die 
uit de enquête kwamen, worden toegepast voor zover financieel mogelijk.  
 
In oktober is een paginagrote advertorial gepubliceerd over AIDS Action Europe en 
de Clearinghouse in de digitale versie van Treatment Strategies-AIDS, een uitgave 
van Cambridge Research Centre. Dit heeft geleid tot een piek in het aantal 
bezoeken aan de website en de Clearinghouse. 
 
Communicatie 
AIDS Action Europe communiceerde in 2011 op verschillende manieren met haar 
netwerk. De website www.aidsactioneurope.org werd actueel gehouden met 
nieuws, vacatures, petities, evenementen en andere relevante informatie uit de 
regio. Ook werd informatie uitgewisseld over het ROST-project en het CSF. De 
website trok gemiddeld 1.750 bezoeken per maand (21.288 bezoeken over het hele 
jaar, een groei van 35 procent ten opzichte van 2010). De meeste bezoeken 
werden gemeten in Nederland, Rusland, de Verenigde Staten, Oekraïne, het 
Verenigd Koninkrijk, België, Armenië en Duitsland. Het totaal aantal 
paginaweergaven is met 75.338 ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. Het aantal 
geopende pagina’s per bezoek is in 2011 gedaald naar 3,59 (tegenover 5,09 in 
2010).  
 
In 2011 heeft AIDS Action Europe vier keer het e-news verspreid aan ruim 600 
leden, partners en sponsoren. Daarnaast heeft AIDS Action Europe vijf keer een 
update van de Clearinghouse uitgestuurd. Na iedere update werd een stijging in het 
aantal paginaweergaven op de website gemeten.  
 
In 2011 is een crossmedia communicatieplan voor AIDS Action Europe ontwikkeld, 
waarin ook sociale media een rol spelen. Een enquête over het sociale-
mediagebruik onder de leden van het netwerk wees uit dat sociale media een 
doeltreffend communicatiemiddel zijn (84 procent gebruikt Facebook, 77 procent 
YouTube, 69 procent Skype en 42 procent Twitter). Deze resultaten hebben 
bijgedragen aan het ontwikkelen van een online ecosysteem voor Aids Action 
Europe waarin sociale media de centrale rol van www.aidsactioneurope.org en 
hivaidsclearinghouse.eu versterken. In mei heeft Aids Action Europe accounts 
aangemaakt voor Facebook (215 'likes' eind 2011) en Twitter (126 'followers' eind 
2011).  
 
Het gebruikte Content Management Systeem (CMS) voor de website bleek na vijf 
jaar gebruik verouderd: het dagelijks beheer liep vast en de site werd vatbaar voor 
hackers. Daarom is in 2011 een nieuw CMS in gebruik genomen. Gebruikers van de 
site hebben hier geen last van ondervonden aangezien de problemen zich aan de 
'achterkant' van de site voordeden. 
 
Tevens is een branding filmpje van het netwerk ontwikkeld om een korte visuele 
impressie te geven van de diversiteit en kracht van het netwerk.  
 
Sturing van het netwerk en activiteiten 
Diverse activiteiten hebben bijgedragen aan de sturing van het netwerk. Er vonden 
stuurgroepvergaderingen plaats in Zagreb en Londen. Aansluitend op de 
stuurgroepvergaderingen zijn opnieuw stakeholder meetings in de betreffende 
steden georganiseerd. Dit gaf lokale en nationale lidorganisaties, ministeries van 
gezondheid en andere betrokkenen de kans om met de stuurgroep en staf van 
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gedachten te wisselen over de prioriteiten van AIDS Action Europe en het lokale 
maatschappelijk middenveld. Beide stakeholder meetings werden goed bezocht 
(25-30 deelnemers).  
Het ledenaantal is verder gegroeid naar 465 eind 2011, minder dan de explosieve 
groei van het jaar ervoor door de toenmalige start van het project ROST in Oost-
Europa, maar nog altijd een groei van 9 procent.  
 
Analyse van de resultaten 
De uitkomsten van de monitor van het Europese hiv- en aids-beleidsplan laten zien 
dat het CSF door CSF-leden, Think Tank-leden, beleidsmakers, de Europese 
Commissie en internationale organisaties als invloedrijk en belangrijk kanaal wordt 
beschouwd om beleidsbeïnvloeding en uitwisseling te bevorderen. Evaluaties onder 
CSF-deelnemers tonen grote tevredenheid met de manier waarop AIDS Action 
Europe, samen met EATG, het CSF voorzit. De uitkomsten van de monitor geven 
het netwerk belangrijke informatie en aandachtspunten die gebruikt zullen worden 
om de positie van het CSF verder te versterken. Het medevoorzitterschap en de rol 
als kernpartner in het CSF, HIV in Europe initiatief en IQHIV-initiatief hebben AIDS 
Action Europe’s zichtbaarheid in Europa vergroot. EC en internationale organisaties 
doen regelmatig een beroep op het netwerk om te adviseren over hiv- en aids-
beleid. Een barriere is wel dat het CSF zich concentreert op de EU en buurlanden. 
Dit betekent dat het netwerk voor de pleitbezorgingsactiviteiten in Oost Europa en 
Centraal Azie beperktere kanalen en middelen heeft. Daardoor is de pleitbezorging 
in dat deel van de regio vaker reactief van aard. Voor 2012 wordt een plan 
ontwikkeld om een meer pro-actieve rol als AIDS Action Europe te gaan spelen in 
de gehele regio.  
Reden tot zorg zijn de effecten van de economische crisis op de toegang tot hiv-
preventie en zorg, en de risico’s voor het voortbestaan van programma’s die door 
ngo’s ontwikkeld zijn voor de meest getroffen groepen. Informatie van CSF en AIDS 
Action Europe-leden geeft een indicatie dat meer en meer ngo’s moeite hebben om 
bestaande programma’s overeind te houden. Ook AIDS Action Europe heeft 
toenemend moeite om haar kernactiviteiten gefinancierd te houden. De Europese 
Commissie heeft een questionnaire onder lidstaten uitgezet om de effecten van de 
economische crisis op hivbeleid te monitoren. Het netwerk zal deze ontwikkeling op 
de agenda blijven houden.  
De ontwikkeling van een cross media strategie opent nieuwe mogelijkheden voor 
het netwerk om snel te communiceren met de achterban en biedt opening tot meer 
dialoog.  
 
Toekomst 
De ontwikkeling van een 'Joint Action' om de kwaliteit van hiv-preventie in Europa 
te verbeteren biedt interessante nieuwe kanalen voor AIDS Action Europe, met 
name de directe samenwerking met beleidsmakers van minimaal vijftien15 
ministeries van gezondheid.  
De economische crisis blijft reden tot zorg voor het op langere termijn te kunnen 
blijven functioneren van het netwerk. Het is van belang om meerdere scenario’s te 
ontwikkelen en duidelijke keuzes te maken voor de meest effectieve werkwijze.  
 
Afzonderlijk gefinancierde projecten 
 
Naam Project + budget 
Project ROST: Responding to HIV through Organisational Support and Technical 
Cooperation in Eastern Europe and Central Asia. Budget 2011: € 160.000. 
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Doelstelling 
Het driejarige project beoogt de groei en de ontwikkeling van de lidorganisaties van 
AIDS Action Europe lidorganisaties zodat zij: 

• effectiever kunnen pleiten voor meer evidence based methodieken en voor 
universele toegang tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning; 

• hun activiteiten kunnen coördineren met nationale programma's en 
overheidsinitiatieven; 

• hun diensten kunnen uitbreiden naar risicogroepen; 
• zich kunnen uitspreken tegen stigmatisering en discriminatie van risicogroepen. 
 
2011 was het tweede jaar van het project. Elk jaar wordt gewerkt rondom een 
specifiek thema, resulterend uit een behoefteninventarisatie onder lidorganisaties in 
de regio. In 2011 was het thema fondsenwerving.  
 
Activiteiten en resultaten 
Het tweede jaar van het project is, net zoals in 2010, gestart met een 
behoeftenpeiling onder lidorganisaties ten aanzien van versterking van hun 
capaciteiten op het gebied van fondsenwerving. Daarna is een driedaagse training 
ontwikkeld, speciaal gericht op vertegenwoordigers van belangenorganisaties van 
de meest getroffen groepen en ngo’s die direct met deze groepen werken. Er waren 
88 aanmeldingen uit 14 landen. Van 6 tot 9 juni vond de training ‘Resource 
mobilisation for Civil Society Organisations’ plaats in Odessa. Dertig deelnemers 
van lidorganisaties uit dertien landen namen deel met sterke vertegenwoordiging 
van belangenorganisaties van MSM, drugsgebruikers, mensen met hiv en holebi’s. 
De groep analyseerde klassieke en nieuwe manieren van fondsenwerven. Er werd 
ingegaan op het schrijven van projectvoorstellen, maar vooral op innovatieve 
manieren van fondsenwerving. Veel aandacht ging uit naar samenwerking met 
bedrijven en naar manieren om privédonaties te bewerkstelligen. Moderne 
communicatiemiddelen en technologie en het organiseren van events werden 
uitgebreid behandeld als effectieve methoden om meer betrokkenheid te creëren. 
Als vervolg op de training en met als doel om deelnemers het geleerde in praktijk 
te laten brengen, werd een small grants-programma ontwikkeld. Deelnemers 
werden uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor een fondsenwervende 
activiteit voor maximaal € 5.000. Acht deelnemers dienden, soms gezamenlijk, een 
aanvraag in. Vanwege het beperkte budget konden slechts vijf voorstellen worden 
geselecteerd:  
 
Rusland: Timur Islamov Charitable Fund, Tatarstan (TICF) 
Doel: Het creëren van een initiatiefgroep binnen de organisatie die erop toe zal zien 
dat het fondsenwervingsbeleid gediversifieerd wordt.  
Het project heeft geleid tot een fondsenwervingsplan 2012 - 2015 en een database 
met potentiële lokale, regionale, nationale en internationale donoren. Er zijn meer 
dan honderd aanvragen aan potentiële donoren verstuurd. Dit heeft geleid tot de 
oprichting van een rehabilitatiecentrum STEPS. Daarnaast is een presentatie 
ontwikkeld waarmee samenwerking met de private sector gezocht is, en dat heeft 
tot nu toe geleid tot positieve reacties van vijftien bedrijven in Tatarstan.  
 
Litouwen: Association of HIV affected Women and their families ‘Demetra’. 
Doel: het betrekken van bedrijven en individuen bij de hiv en aidsproblematiek in 
Litouwen. 
De organisatie heeft een succesvolle start gemaakt met het benaderen van burgers 
en bedrijven. Om te beginnen is een website gecreëerd, waarop mensen online een 
donatie kunnen doen. Daarnaast zijn relaties met bedrijven aangegaan, en dit heeft 
tot nu toe geleid tot een donatie van 15.000 euro. De vernieuwde 
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fondsenwervingsstrategie is opgesteld in samenwerking met een buitenlandse 
specialist op het gebied van corporate fondsenwerving.  
 
Armenië: We for Civil Equality 
Doel: creëren van inzicht in de activiteiten van regionale ngo’s op het gebied van 
hiv en aids, en de financieringsmogelijkheden van internationale donoren en 
overheden.  
De eindproducten van het project zijn een publicatie en een database. De 
publicatie, in de vorm van een brochure, beschrijft het werk van de ngo’s in de 
gehele regio en de donoren die actief zijn in het gebied. De database bevat 
informatie over all ngo’s en donoren en fungeert als een mechanisme om ze aan 
elkaar te koppelen. De regionale samenwerking die het project heeft opgeleverd is 
uniek. De follow-up zal bestaan uit een evenement in Georgië waarop ngo’s en 
donoren samengebracht worden.  
 
Tadzjikistan: Equal opportunities  
Doel: Het versterken van de rol en de zichtbaarheid van hiv en aids-ngo’s door het 
organiseren van een forum voor potentiële donoren en publieke instellingen.  
Op het forum hebben tien ngo’s zichzelf gepresenteerd aan internationale donoren 
en aan de publieke sector. Tijdens het forum heeft ook een showcase 
plaatsgevonden van de ngo's die is bezocht door meer dan 250 mensen. Equal 
opportunities hoopt het forum volgend jaar weer te organiseren en er een 
terugkerend evenement van te maken. 
 
Kazachstan: Amulet 
Doel: het herzien en perfectioneren van de fondsenwervingstrategie, en het in 
contact brengen van donoren en bedrijven en de LGBT-gemeenschap, onder andere 
op het jaarlijkse door haar georganiseerde festival ‘The right to love.’ Het festival 
werd bezocht door 25 donororganisaties, aan wie flyers en informatiebrochures zijn 
uitgedeeld. Daarnaast waren er ongeveer 2.000 reguliere bezoekers. De organisatie 
heeft haar bereik en professionaliteit aanzienlijk vergroot.  
 
Als vervolg op de training heeft in oktober en november een e-learning cursus 
plaats gevonden, het 'Webinar on Resource Mobilisation'. Deze cursus was een 
verdieping van het curriculum in juni en gaf ngo’s de kans hun 
fondsenwervingsstrategie of plannen nog verder uit te werken onder begeleiding 
van trainers. 22 organisaties hebben hieraan deelgenomen. Als follow-up van dit 
Webinar hebben vijf organisaties individuele consultaties met trainers gehad, en op 
die manier hun plannen geperfectioneerd. De cursus is na afloop voor een breder 
publiek toegankelijk gemaakt via de Clearinghouse. 
 
Analyse van de resultaten 
Dit tweede jaar van het ROST-project heeft geleid tot grote naamsbekendheid van 
het project. Met name de small grants-component heeft ervoor gezorgd dat onze 
naam en ons werk bij meer ngo’s in de regio bekend is en dat we meer organisaties 
kunnen ondersteunen in hun werk. De training was een goede manier om ngo’s te 
doen inzien dat er nieuwe bronnen aan te boren zijn en heeft geleid tot vernieuwde 
inspiratie en innovatie. In het follow-up small grants-programma zijn zowel lokale 
als regionale successen geboekt op het gebied van fondsenwervende activiteiten.  
 
Financiering 
Het project werd in 2011 gefinancierd door de Stichting Aids Fonds, ViiV Healthcare 
Positive Action programme en Levi Strauss Foundation.  
Totaalbudget: € 501.500. 
Jaarbudget: € 148.700. 
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Het project wordt uitgevoerd door AIDS Foundation East-West, lidorganisatie van 
AIDS Action Europe.  
 
Consequenties voor de toekomst 
Voor 2012 zal de e-learning-component van het project verder uitgebouwd worden, 
mits er financiering voor gevonden kan worden. Het model van de driedaagse 
training is kostbaar en het is gebleken dat de niveauverschillen erg groot zijn, 
ondanks de vooraf afgenomen needs assesment. De Webinars bieden perspectief 
op een duurzaam trainingsmodel met trainingen op maat, en daarmee op meer 
financiële zekerheid voor lokale ngo’s.  
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10. Organisatie en Personeel 

 

 

De stichtingen Aids Fonds – Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! werken vanuit 
één organisatie: de Werkmaatschappij Soa Aids. Zij hebben elk hun specifieke 
doelstellingen op het terrein van de soa- en hiv-bestrijding in binnen- en 
buitenland. 

Alle medewerkers zijn in dienst van de Werkmaatschappij. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd vanuit de vier afdelingen: Beleid en Programma’s, 
Communicatie en Fondsenwerving, het Bedrijfsbureau en het Stafbureau. 

De organisatie wordt geleid door twee bestuurders, één van de stichting Aids Fonds 
– Soa Aids Nederland en één van STOP AIDS NOW! Samen vormen zij de Raad van 
Bestuur van de Werkmaatschappij Soa Aids. Eén gezamenlijke Raad van Toezicht is 
toezichthouder voor deze drie stichtingen. 

Personeelszaken 

 

Algemeen  
Het is een uitdaging om medewerkers zo in te zetten dat zij hun kennis en 
vaardigheden kunnen gebruiken en ontwikkelen en daarmee een toegevoegde 
waarde leveren aan de doelen, taken en resultaten van de organisatie. 
Personeelszaken werkt mee aan het scheppen van randvoorwaarden om dit te 
realiseren. Daarnaast houdt personeelszaken zich bezig met het actueel houden 
van de arbeidsvoorwaarden, het inspelen op veranderende wetgeving, advisering, 
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in-, door- en uitstroom van medewerkers, ziekteverzuimbeheersing, arbotaken, 
opleidingen, medezeggenschap en personeelsbeheer en -administratie. 
 

Personeelssamenstelling 
In 2011 waren gemiddeld 123,5 medewerkers in dienst (2010: 129), omgerekend 
naar een volledig dienstverband 98 fte (2010: 102): 
 
Aids Fonds  23 fte (2010: 23) 
Soa Aids Nederland 47 fte (2010: 46) 
STOP AIDS NOW! 28 fte (2010: 27) 
ICSS             (2010: 6) 
 
Van de medewerkers was 64 procent vrouw. Het aantal medewerkers met een 
volledig dienstverband (36 uur per week) was 19 procent, zodat 81 procent in 
deeltijd werkte. De gemiddelde duur van het dienstverband was 6,2 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van de medewerkers was 43,5 jaar. Er kwamen twaalf 
medewerkers in dienst, 22 traden uit dienst: negen medewerkers omdat zij op 
basis van tijdelijke vervanging of een tijdelijk gefinancierde functie werkten, tien 
medewerkers namen op eigen verzoek ontslag, twee gingen met pensioen en een 
vertrok om andere redenen. Er zijn in 2011 geen medewerkers doorgestroomd naar 
een andere functie.  
Twee keer is een introductiemiddag voor nieuwe medewerkers gehouden. Het 
programma bestaat uit algemene informatie over de organisatie en informatie over 
de verspreiding en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Met 
medewerking van een vrijwilliger van de Hiv Vereniging Nederland wordt aandacht 
besteed aan leven en werken met hiv. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Voor de arbeidsvoorwaarden worden de wijzigingen in de CAO Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT) 
gevolgd, voorzover van toepassing. De arbeidsvoorwaarden zijn op grond van 
gewijzigde bepalingen in de CAO VVT 2010 – 2012, na overleg met de 
ondernemingsraad, opnieuw vastgesteld. De meest ingrijpende wijziging betreft de 
vakantieregeling: leeftijdsuren werden vervangen door persoonlijke 
levensfasebudget-uren, die kunnen worden opgenomen of gespaard voor een 
langer verlof later.  
De regeling van flexibele arbeidsvoorwaarden werd aangepast in verband met het 
einde van de spaarloonregeling en de levensloopregeling per 1 januari 2012. In 
2011 werd door 63 medewerkers gebruik gemaakt van de flexibele 
arbeidsvoorwaarden.  
Voor de salarissen worden de salarisontwikkelingen van de Rijksoverheid, de BBRA 
schalen, gevolgd. Deze ondervonden geen verhoging of verandering. 
 

Management- en organisatieontwikkeling 
Directie en management hebben in samenwerking met een organisatieadviesbureau 
een start gemaakt om tot herontwerp van de organisatie te komen vanuit de 
behoefte om meer te sturen op het geheel en het lerend vermogen binnen de 
organisatie te versterken, voortbouwend op de specifieke strategieën van het Aids 
Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW!. Daarnaast is een analyse gemaakt 
van de positionering van de drie merken. Een interactief traject met medewerking 
en inbreng van vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie heeft een 
conceptvoorstel opgeleverd voor een nieuwe organisatiestructuur. Het voorstel is in 
2012 ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad en ter goedkeuring aan 
de Raad van Toezicht. De verdere uitwerking vindt plaats in 2012. 
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Per 1 januari 2012 is Soa Aids Nederland een aantal bezuinigingen opgelegd. Dat 
maakte het noodzakelijk om een nieuwe koers uit te zetten en keuzes te maken. 
Naast strategische en op programma’s gerichte keuzes heeft dit geleid tot het 
opheffen van vier functies. De functie van redacteur, vacant door pensionering, is 
niet opgevuld. Productiebegeleiding en het Documentatiecentrum gaan terug van 
ieder twee medewerkers naar één en de functie van campagneleider 
publiekscommunicatie komt te vervallen. Voor de drie medewerkers van wie de 
functie vervalt zijn intern oplossingen gevonden, zodat zij vanaf 1 januari 2012 
werkzaam kunnen blijven. 
In 2011 zijn ook twee zeer grote internationale projectsubsidies gerealiseerd: het 
Key-Populations Programma – 35 miljoen euro subsidie van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken – en het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij – een 
subsidie van 8,5 miljoen. Beide projecten zijn inmiddels gestart. Het 
Prostitutieprogramma van Soa Aids Nederland voert het internationale gedeelte van 
het Key Populations Programma uit gericht op sekswerkers. 
 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim lag met 6,72 procent voor het derde achtereenvolgende jaar 
boven de maximaal 5 procent waarnaar gestreefd wordt. Wel lag de 
meldingsfrequentie met 1,66 onder het streefcijfer van maximaal 2. Het MT heeft 
meerdere malen gesproken over deze zorgelijke ontwikkeling. Er is een extra 
analyse gemaakt van de cijfers. Bovendien is het belang weer onderstreept van de 
standaardprocedure om gesprekken te voeren met de mensen die frequent ziek zijn 
bij alle leidinggevenden. 
 
Conform de Arbowet heeft iedere medewerker recht op een periodiek 
gezondheidskundig onderzoek. De Arbo Unie deed een voorstel voor het houden 
van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in de vorm van een online 
vragenlijstonderzoek. Deelname is vrijwillig. Na overleg met de ondernemingsraad 
is besloten de uitvoering van het PMO te doen na afronding van de evaluatie van 
het ziekteverzuimbeleid. 
 
Een van de succesfactoren van een goed verzuimbeleid is het contact tussen 
leidinggevende en medewerker vanaf het moment dat er signalen zijn van dreigend 
verzuim en/of bij het ontstaan van ziekteverzuim. Er is een start gemaakt met 
evaluatie van het verzuimbeleid om te kunnen bepalen of aanpassing een bijdrage 
kan leveren aan de ambitie om het ziekteverzuim waar mogelijk te voorkomen en 
waar het ontstaat zo kortdurend mogelijk te houden. 
 

Vertrouwenspersoon 
De Ondernemingsraad vroeg aandacht voor de situatie dat de interne (de 
stafmedewerker personeelszaken) en de externe vertrouwenspersoon (de 
bedrijfsarts van de Arbo Unie) in een situatie van belangenverstrengeling kunnen 
komen of een drempel kunnen vormen voor medewerkers die gebruik willen maken 
van de vertrouwenspersoon. Dit heeft geleid tot het benoemen van een externe 
onafhankelijk opererende vertrouwenspersoon. Het integriteitsbeleid is op het 
onderdeel vertrouwenspersoon aangepast.  
 

Werken met competenties 
Vanaf 2009 wordt gewerkt aan competentieontwikkeling. Om een beter zicht te 
krijgen op de eigen perceptie van de competenties en de perceptie van de 
leidinggevende is een 90° evaluatievragenlijst ontwikkeld. Medewerkers en 
leidinggevende vullen beiden de vijf puntenschaal in, waarna een gesprek wordt 
gevoerd over eventuele competentieontwikkeling.  
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Levensfasebewust personeelsbeleid 
De organisatie bestaat uit medewerkers in verschillende levensfasen. De aandacht 
voor levensfasen wordt door medewerkers positief gewaardeerd maar levensfasen 
en ouder worden is niet als probleem benoemd dat vraagt om specifiek beleid. Met 
gebruikmaking van bestaande instrumenten kunnen eventuele maatregelen of 
voorzieningen op maat georganiseerd worden. 
 

Vrijwilligers 

Een flink aantal vrijwilligers helpt het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! bij het werk. 

Wij zijn onze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun tomeloze en belangeloze inzet. 

Vrijwilligers worden vooral ingeschakeld bij de organisatie en uitvoering van 

evenementen en collectes voor het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! en in beperkte 

mate in werkzaamheden op kantoor. Jaarlijks worden vrijwilligers ingeschakeld 

tijdens grote evenementen zoals de Roze maandag van de kermis in Tilburg, de 

Amsterdam Gay Pride week en rond Wereld Aidsdag, 1 december. Een beperkt 

aantal vrijwilligers werkt op kantoor in ondersteunende taken. In totaal hebben zo’n 

250 vrijwilligers zich ingezet. Er is een algemeen vrijwilligersbeleid en iedere 

nieuwe vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersregeling waarin informatie wordt 

gegeven over taken, rechten en plichten van de vrijwilliger en de organisatie.  

 

Bedrijfsbureau 
Het bedrijfsbureau heeft als belangrijkste functie de medewerkers van de Stichting 
Aids Fonds – Soa Aids Nederland en de Stichting STOP AIDS NOW! bedrijfsmatig te 
ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.  
 
In 2011 werkte het bedrijfsbureau met nieuwe producten en activiteiten aan de 
continue verbetering van de interne en externe dienstverlening. Het jaar stond ook 
in het teken van de ISO 9001:2008 certificering van het kwaliteitsbeleid, dat in 
november aan de organisatie is uitgereikt. 
In september heeft de organisatie het Convenant Horizontaal Toezicht met de 
Belastingdienst getekend, waarbij beide partijen hun onderlinge relatie op 
transparantie, begrip en vertrouwen baseren. 
 
Het bedrijfsbureau bestaat uit de volgende teams: 
 
Dienstverlening, Planning en Productie (DPP) 
Hier zijn de facilitaire zaken, de receptie, de organisatie van congressen, het beheer 
van voorlichtingsmateriaal, de logistiek van mailings, post, catering en drukwerk 
ondergebracht. 
DPP organiseerde in 2011, naast standaard symposia en congressen voor het 
programma Etnische Minderheden en het Programma Intermediairs, voor het eerst 
de gehele coördinatie van het 15e Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks waaraan 
ongeveer 650 mensen deelnamen. Dit congres is met een gemiddelde cijfer 7,5 
beoordeeld en werd op professionaliteit beoordeeld met een 9. 
Verder heeft DPP de theatervoorstelling 'Angels in America' van Toneelgroep 
Amsterdam logistiek ondersteund. De voorstelling werd bijgewoond door ruim 350 
donateurs. 
 
Functioneel Beheer Relatiedatabase (FBR) 
FBR zorgt voor de kwaliteit van de database. In 2011 is een overstap naar een 
nieuwe versie van de database gerealiseerd.  
Voor het importeren van gegevensbestanden en resultaten van fondsenwervende 
acties is een nieuwe tool ontwikkeld en in gebruik genomen. Er is een maandelijkse 
consistentiecontrole ingevoerd. Het maken van selecties voor acties wordt in huis 
uitgevoerd en de processen rond de aanvraag en uitvoering zijn verbeterd. 
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Ook is aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving op het gebied van de 
privacywetgeving. 
 
Financiële Administratie (FA) 
FA zorgt voor alle financiële processen van de organisatie, van debiteuren-,  
crediteuren- en projectadministratie tot managementrapportages en het opstellen 
van begrotingen en jaarrekeningen. In 2011 is extra aandacht besteed aan de 
administratie van projectsubsidies. Dit heeft geleid tot een verbetering van het - 
tussentijds - inzicht in de projectsubsidies waarvan de projectduur meestal niet 
samenvalt met het boekjaar. Per 1 januari 2011 is een nieuwe versie van het 
weburenprogramma voor de urenregistratie van alle medewerkers in gebruik 
genomen. Hierdoor is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Het financieel 
procedurehandboek is in 2011 gecheckt en aangevuld. 
 
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
ICT beheert de diverse automatiseringssystemen, zoals het computernetwerk en de 
telefooncentrale. In 2011 werd tijd besteed aan het voorbereiden van het nieuwe 
besturingssysteem Windows 7 en de consequenties van het invoeren daarvan voor 
zowel de werkstations als de servers. De bestaande applicaties zijn getest. Er 
bestaat nu een goede indruk van de te verwachten uitdagingen. De implementatie 
zal in 2012 geschieden. 
 
De telefoonserver is vervangen waarbij meteen overgegaan is op het naar buiten 
toe bellen over IP (VOIP). De schijfruimte op de servers is vergroot om tegemoet te 
komen aan de toenemende behoefte aan opslagruimte. De backupapparatuur is 
vervangen en nu meer berekend op toekomstige ontwikkelingen. Het printerpark is 
vervangen en meteen verkleind van 24 naar 10 printers – dit laatste om kosten- en 
milieutechnische redenen. Om deze verlaging op te vangen is een nieuw systeem 
van printen geïntroduceerd waarbij de beveiliging van privacygevoelige 
documenten nog meer gewaarborgd is. 
 
Analyse van resultaten 
De organisatie beschikt over up-to-date systemen en heeft de belangrijkste 
processen 
beschreven en gestroomlijnd. Regelmatig vinden evaluaties plaats. De efficiency 
neemt toe, de 
interne en externe dienstverlening verbeteren, zowel in omvang als in kwaliteit, 
met een 
gelijkblijvende formatie. Wij zijn trots op het halen van het ISO certificaat voor 
kwaliteitsbeleid. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de veiligheid van de 
huisvesting. In 2011 is de huisvesting door de gemeente en brandweer 
goedgekeurd. 
 
Een paar activiteiten van het werkplan werden echter niet uitgevoerd. Onverwachte 
en ad hoc-projecten hebben bijvoorbeeld geleid tot het uitstel van de implementatie 
van de tweede fase van de relatiedatabase Charibase, gericht op alle andere 
relaties dan donateurs, naar 2012.  
 
Evaluatie 
In 2012 wordt gewerkt aan de voortzetting van de kwaliteit van de dienstverlening, 
door middel van nieuwe producten (Windows 7 en Office 2010, digitalisering 
inkoopfacturen), aanscherping van de planning en controle cyclus (financiën) en 
datakwaliteit (relatiedatabase), in een veilige en optimale huisvesting (DPP). Het 
ISO-kwaliteitsbeleid wordt voortgezet. 
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MVO: Maatschappelijk Verantwoord Organiseren  
 
Ons doel is het waarmaken van een wereld zonder Aids en het nastreven daarvan is 
onze belangrijkste maatschappelijke bijdrage. Maar uiteraard zorgen wij ook dat wij 
als organisatie op een verantwoorde wijze met mens en milieu omgaan. Begin 2011 
hebben wij een nulmeting uitgevoerd van onze prestaties op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord Organiseren (MVO), gevolgd door de formulering van 
een MVO-beleid en bijbehorende acties. Onderstaand onze speerpunten en een 
greep uit de MVO-activiteiten. 
 
Minimaliseren milieubelasting door ons gebouw, vervoer en 
organisatieprocessen  
• Transport. Alle medewerkers van het Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids 

Nederland komen met de fiets, lopend of per openbaar vervoer naar het 
kantoor. Zodoende weten wij de milieubelasting als gevolg van woon-

werkverkeer sterk te beperken. Er is een fietsregeling mogelijk voor 
medewerkers die per fiets komen.  

• Internationale reizen. Veel van onze activiteiten vinden in het buitenland plaats 
waardoor reizen onvermijdelijk is. Waar mogelijk reizen we per trein, anders per 

vliegtuig. 
• Energie-inkoop. Wij maken gebruik van ‘groene’ stroom.  
• Energiegebruik. Wij hebben reeds verschillende maatregelen doorgevoerd om 

ons energieverbruik te beperken. We zorgen dat op alle koffieautomaten een 

timer zit, zodat apparatuur niet nodeloos aan staat. In 2010 zijn de servers 
gevirtualiseerd, waardoor er minder hardware benodigd is en daarmee een lager 
energieverbruik. Het is gereduceerd met 80 procent. Tevens hebben we in 2011 
het aantal printers sterk teruggebracht van 24 naar 10. Alle printers staan 

standaard op zwart/wit en dubbelzijdig ingesteld. Om het aantal prints te 
reduceren, en daarmee papier- inkt en energieverbruik te verminderen, worden 
tevens steeds meer processen gedigitaliseerd.  

• Wij scheiden ons afval. 

• Een verhoging van de minimumtemperatuur met een aantal graden van de 
airconditioning in de serverruimte heeft het stroomverbruik van dit apparaat 
aanzienlijk verlaagd. 

 
Kiezen voor leveranciers die op verantwoorde wijze met mens en milieu 
omgaan 
Wij vinden het belangrijk dat onze organisatieketen duurzaam is. Dat betekent dat 
onze leveranciers de mensenrechten respecteren en op een verantwoorde wijze 
met natuurlijke bronnen omgaan. Een greep uit de producten die wij inkopen: 
 
• Papier. Wij maken gebruik van FSC-papier voor printen en kopiëren. 

• Koffie. Wij kopen UTZ-gecertificeerde koffie in, geproduceerd met aandacht voor 
mens en milieu. 

 
Een prettig werkklimaat met voldoende ontplooiingsmogelijkheden 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan en 
hun ambities kunnen realiseren binnen hun baan. Lees meer over ons 
personeelsbeleid in het hoofdstuk Personeelszaken. 
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11. Ondernemingsraad  

Inleiding 
We wisten dat 2011 een turbulent jaar zou worden voor de organisatie en die 
verwachtingen zijn uitgekomen. Tegenover het succesvol verwerven van subsidies 
via de Nationale Postcodeloterij (Droomfonds) en het ministerie Buitenlandse Zaken 
(Key Populations Fonds) stonden kortingen op de subsidie van het RIVM-CIb die 
onze organisatie gevoelig raakten. Deze kortingen op de financiering van het RIVM-
CIb hebben in 2011 geleid tot een aanpassing van functies en werkzaamheden voor 
Soa Aids Nederland. 
Daarnaast is er gestart met een doorlichting van de Werkmaatschappij Soa Aids 
door het bureau Bosman & Vos met als belangrijkste reden verbeteren van ‘sturing 
op het geheel’ en ‘het lerend vermogen’. De OR is in 2011 nauw betrokken geweest 
bij dit proces. Het komende jaar wachten de OR een aantal uitdagingen. Eén 
daarvan is de OR-adviesaanvraag van de Raad van Bestuur over de reorganisatie 
naar aanleiding van het Bosman&Vos traject, die begin 2012 wordt verwacht. Bij 
alle ontwikkelingen staat de OR voor veranderingen waar de medewerkers bij zijn 
betrokken en die leiden tot een sterkere organisatie. 
 
Wijziging in de samenstelling 
Vanwege het terugtreden van OR-leden Ronald Brands en Myrthe Dut, zijn er in 
juni OR-verkiezingen georganiseerd. Met vier kandidaten (Jorrit Kabel, Ieske 
Kuppens, Lisa Tiggelaar en Marjon van Wijngaarden) viel er ook echt wat te kiezen. 
Dat werd gewaardeerd: maar liefst 80 procent van de collega’s bracht zijn/haar 
stem uit. Een hoge opkomst waar we erg blij mee zijn en die we ervaren als een 
steun in de rug bij ons werk. Vanaf 1 juli 2011 bestaat de samenstelling van de OR 
daarmee uit: Marieke de Ridder (voorzitter), Mark Vermeulen (vice-voorzitter), 
Jacqueline Bot (secretaris), Ieske Kuppens (secretaris), Elly Hassink, Elizabeth 
Njeru en Jorrit Kabel.  
 
Activiteiten en resultaten 
Ook voor de OR was 2011 een turbulent jaar, met verkiezingen, de start van een 
reorganisatie en de behandeling van de eerste adviesaanvraag. Hieronder een 
overzicht van onze activiteiten en de resultaten daarvan, naar aanleiding van de 
doelen die wij ons voor afgelopen jaar hadden gesteld.  
 
 
Doel 1 Medewerkers worden betrokken bij en zijn goed geïnformeerd over 

het proces en de voortgang van de doorlichting van de 
werkmaatschappij en het eventueel daarop volgende 
verbetertraject. Het resultaat stelt hen in staat optimaal hun werk 
uit te voeren. 

Activiteiten/ 
resultaten 
 
 

• De OR is door de RvB betrokken bij de keuze van het bureau dat 
de doorlichting van de organisatie zou gaan uitvoeren.  

• Een afgevaardigde van de OR was lid van de expert groep die 
werkprocessen in de organisatie in kaart bracht.  

• Een afgevaardigde van de OR nam deel aan de speciale ‘MT-plus’ 
dagen, waar de uitkomsten van het Bosman&Vos traject werden 
besproken en verder vormgegeven. 

• Via enquêtes en lunchbijeenkomsten zijn medewerkers betrokken 
en geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
reorganisatieplannen. 

• De OR heeft de RvB gestimuleerd om duidelijk en regelmatig te 
communiceren over de voortgang in het proces.  
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Doel 2 Arbeidsomstandigheden en de organisatie van het werk zijn 

optimaal afgestemd op de wensen van de medewerkers. 
 

Activiteiten/ 
resultaten 

• De OR heeft op basis van een OR Lunch een lijst met projecten 
opgesteld die door de werknemers als ‘onafgerond’ werden 
ervaren. Op basis van de deze lijst heeft het MT een update 
gegeven van de stand van zaken van deze projecten en is 
besloten dat het MT in de toekomst duidelijker communiceert 
over deadlines en de stand van zaken van grote projecten. 

• Nadat de OR was benaderd met berichten over ongewenste 
ervaringen bij een training voor het geven van feedback, heeft de 
OR dit bij de RvB aangekaart. Er is contact opgenomen met de 
trainer en achteraf is het verloop van de training geëvalueerd. 
Afgesproken is dat het MT in de toekomst duidelijker 
communiceert over de doelstelling van een training en wat er 
verwacht kan worden.  

 
Doel 3 Er is binnen de werkmaatschappij een werkomgeving waar 

werknemers zich veilig voelen, weten waar zij met problemen 
terecht kunnen en ondersteuning krijgen als zij na ziekte weer 
terugkeren op de werkvloer. 

Activiteiten/ 
resultaten 

• Naar aanleiding van een OR lunch is het ontbreken van een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon, die niet gelinkt is aan de 
afdeling personeelszaken, besproken met de RvB. Dit heeft er toe 
geleid dat in 2011 Ella Bohnenn als extern vertrouwenspersoon is 
aangesteld.  

• Naar aanleiding van zorgen over het hoge ziekteverzuimcijfer 
heeft de OR er bij de RvB op aangedrongen om evaluatie van het 
huidige ziekteverzuimbeleid uit te voeren. Om zo te bepalen of de 
aanpak eventueel verbeterd kan worden. De evaluatie is 
inmiddels gestart en de resultaten worden begin 2012 verwacht.  

 
 
Doel 4 De OR vertegenwoordigt de belangen van de werknemers bij de 

algemene bedrijfsvoering van de werkmaatschappij.  
Activiteiten/ 
resultaten 

•  De OR heeft een adviesaanvraag van de RvB ontvangen over het 
voorgenomen besluit betreffende een nieuwe koers voor Soa Aids 
Nederland als gevolg van de bezuinigingen die zijn aangekondigd 
door het ministerie van VWS en het RIVM. De OR is van mening 
dat de RvB er in is geslaagd om een passende oplossing te vinden 
voor de aangekondigde bezuinigingen. Met een brief (16 
september) heeft de OR laten weten daarom positief te adviseren 
op de adviesaanvraag.  

• De OR heeft de werkplannen en begroting voor 2012 beoordeeld 
op realisme en werkdruk en deze met een aantal suggesties 
goedgekeurd. 

• De OR heeft in 2011 iedere zes weken met de RvB vergaderd 
over actuele ontwikkelingen. Daarnaast heeft de OR tweemaal 
een gesprek gehad met een afvaardiging van de Raad van 
Toezicht; in augustus om kennis te maken, en in december om 
over de voortgang rondom de reorganisatie te spreken.  

  
 
Doel 5 Werknemers zijn goed geïnformeerd over het werk van de OR en 

dragen actief bij aan de werkzaamheden van de OR. 
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Activiteiten/ 
resultaten 

• Ook dit jaar heeft de OR met veel succes de ‘OR Lunch’ 
georganiseerd. In april aten ruim 30 collega’s met de OR een 
boterham en werden ontwikkelingen binnen de werkmaatschappij 
besproken. In september was er speciale ‘OR Lunch’ over de 
doorlichting van bureau Bosman&Vos en schoven 25 collega’s 
aan.  

• Tweemaal heeft de OR in 2011 de achterban geraadpleegd door 
middel van een enquête. In maart is geïnventariseerd hoe men 
tegen de organisatie aankijkt: wat werkt goed, welke knelpunten 
ziet men, hoe kunnen onderdelen verbeterd worden. In totaal 
hebben 42 mensen uit alle geledingen van de organisatie 
gereageerd. Vervolgens is in oktober om reactie gevraagd naar 
aanleiding van het rapport van Bosman&Vos: wat vindt men 
goed, welke knelpunten en welke oplossingen ziet men. Op deze 
enquête hebben 26 mensen gereageerd. De resultaten van beide 
enquêtes zijn teruggekoppeld naar de medewerkers en naar de 
groepen die over de organisatie en de veranderingen spraken, 
inclusief Bosman&Vos. 

• Voor de adviesaanvraag m.b.t. de nieuwe koers van Soa Aids 
Nederland, heeft de OR haar concept advies gedeeld met de 
betrokken medewerkers en hen gevraagd om input. Veel van de 
betrokken medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt en de 
OR heeft hun inbreng meegenomen in haar uiteindelijke advies.  

• De OR heeft tijdens twee kennismakingsmiddagen voor nieuwe 
medewerkers een presentatie gegeven over het werk van de OR.  

• Veel collega’s weten de OR via de mail te vinden, of lopen even 
binnen met hun vragen. We zijn blij dat steeds meer collega’s ons 
weten te vinden en er kennelijk geen hoge drempel bestaat om 
de OR aan te spreken. 

 
 
.  
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12. Verantwoordingsverklaring 

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Aids Fonds – Soa 

Aids Nederland leggen in deze verantwoordingsverklaring vast op welke wijze zij 

invulling geven aan: 
1. de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden; 
2. het continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van 

de doelstelling; 
3. het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden. 

Door het ondertekenen van de zogenaamde ‘Bijlage 12’ van het CBF onderschrijven 

de leden van Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ook individueel deze drie 

principes van goed bestuur voor goede doelen. 

 

12.1 Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht 

De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland heeft in haar statuten de functie 

'toezicht houden' (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van 

de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het 'besturen' dan wel 

van de 'uitvoering'. De stichting wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van 

Bestuur, waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht wordt bijgestaan door een financiële Auditcommissie, voorgezeten 

door de portefeuillehouder financiën van deze raad. De wettelijk voorgeschreven 

Ondernemingsraad levert vanuit het oogpunt van medezeggenschap een bijdrage 

aan een goed bestuur van de Stichting. 

 

Sinds 1 januari 2008 is de algehele personele unie van kracht in de Raden van 

Toezicht van de Stichting STOP AIDS NOW!, de Stichting Aids Fonds – Soa Aids 

Nederland en de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids. Het aantal leden van de 

Raad van Toezicht bedraagt minimaal zeven en maximaal negen. Hierdoor is het 

besturen van de stichtingen gescheiden van het toezicht, terwijl bij het toezicht 

juist kan worden gelet op de onderlinge samenhang en verschillen. 

 

De verhouding tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van de 

stichtingen is, voor zover niet in de statuten geregeld, vastgelegd in een reglement 

waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding 

tussen Auditcommissie, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur is vastgelegd in 

dit reglement. Uit oogpunt van transparantie en om belangenverstrengeling te 

voorkomen hebben de toezichthouders en bestuurders op de genoemde ‘Bijlage 12’ 

van het CBF hun nevenfuncties gemeld. 

 

De statuten voldoen volledig aan het vigerende Reglement CBF-Keur. De 

organisatie onderschrijft de Code Wijffels en voldoet aan alle vereisten die deze 

code stelt. In 2011 is het ISO 9001-certificaat verkregen. In 2011 is gestart met 

het stapsgewijs invoeren van een nieuw systeem van monitoring en evaluatie door 

aanpassing van het systeem voor de kwartaal- en jaarrapportages. In 2011 werd 

het systeem voor Soa Aids Nederland operationeel, Aids Fonds en STOP AIDS NOW! 

zullen in 2012 volgen. 

 

12.1.1 Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht vervult de statutair vastgelegde taak van toezichthouder, 

waarbij hij de stichting en haar resultaten kritisch volgt en zijn goedkeuring moet 

hechten aan plannen en verantwoordingen. De Raad van Toezicht benoemt de 
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externe accountant, die rapporteert aan de Raad van Toezicht en de Raad van 

Bestuur. Eens per vier jaar wordt het functioneren van de externe accountant door 

de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur beoordeeld.  

De organisatie beschikt sinds begin 2009 over een interne risicoanalyse, waarbij 

aan de hand van een aantal scenario’s is vastgelegd hoe de organisatie in een 

bepaalde situatie gaat reageren.  

 

Profiel 

Het op 20 december 2007 vastgestelde profiel van de Raad van Toezicht vormt het 

uitgangspunt voor de samenstelling van de Raden van Toezicht in een algehele 

personele unie. Gelet op de doelstellingen van de drie stichtingen moeten de 

toezichthouders voortkomen uit de volgende acht maatschappelijke sectoren: 

politiek, bedrijfsleven, nationale soa-bestrijding, internationale aidsbestrijding, 

ontwikkelingssamenwerking, financiën, communicatie en onderzoek. De negende 

toezichthouder is statutair bepaald als iemand die het vertrouwen heeft van de 

belangenorganisaties voor mensen met hiv. Combinaties van deskundigheid zijn 

mogelijk en er wordt gestreefd naar een evenwicht in het aantal mannen en 

vrouwen.  

 

Vergaderingen 

De Raad van Toezicht is in 2011 viermaal in vergadering bijeengekomen. De Raad 

van Bestuur woonde deze vergaderingen bij. Vaste onderwerpen op de agenda zijn 

de besluitenlijst van de Raad van Bestuur en de inhoudelijke en financiële 

kwartaalrapportages. De financiële Auditcommissie van de Raad van Toezicht 

rapporteert in de vergaderingen over haar toezicht op de financiële zaken en op de 

besluitvormingsprocedure bij het toekennen van subsidies. De Raad van Toezicht 

heeft zichzelf verplicht periodiek een zelfevaluatie te organiseren. In zijn 

vergadering van 13 april 2010 is de zelfevaluatie uitgevoerd, waarvan een verslag 

is gemaakt. De volgende zelfevaluatie is voor 2012 gepland. 

 

In de vergadering van 11 april werden het jaarverslag en de jaarrekening 2010 

goedgekeurd. Tevens werd met de accountants van KPMG het accountantsverslag 

besproken. De vacatures in de Raad vormden wederom een agendapunt, waarbij de 

heer prof. dr. F. Miedema werd benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Op 

grond van een evaluatie van de accountant door de auditcommissie besloot de 

Raad van Toezicht tot herbenoeming van de accountant. De ontwikkeling van de 

organisatie was een belangrijk thema op deze vergadering.  

 

De Raad van Toezicht combineerde zijn vergadering van 15 juni met een bezoek 

aan de Nationale Postcode Loterij en de Vrienden Loterij. De belangrijkste 

vergaderpunten waren de aanvraag bij het Key Populations Fonds van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken, de door de minister van VWS bekend gemaakte 

bezuinigingen voor 2012 en 2013, en de doorlichting van de organisatie zowel naar 

functionaliteit als naar de merken.  

 

Op 26 oktober werden het werkplan en de begroting voor 2012 goedgekeurd. 

Besloten werd mevrouw ir. H.A.G.M. Linden te benoemen op de zetel ‘nationale 

soa-bestrijding’. Tevens werd besproken op welke wijze een kandidaat voor de 

vacature op de zetel ‘politiek’ zou kunnen worden ingevuld. Tenslotte werden de 

voorgenomen organisatorische veranderingen behandeld. 
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De Raad van Toezicht besloot in zijn vergadering van 12 december over de 

besteding van de ‘overige reserves’ en besprak met de Raad van Bestuur de 

planning voor 2012. 

 

Auditcommissie 

De Auditcommissie, voorgeschreven vanwege het eenhoofdige bestuur van de 

stichting, is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken 

binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van 

de interne controle op de administratieve organisatie, in het bijzonder op de 

betalingsorganisatie. De auditcommissie ziet er tevens op toe dat subsidiebesluiten 

op de juiste wijze tot stand komen. Vaste onderdelen van de vergaderingen 

betreffen de bespreking van de managementrapportages en de beoordeling van de 

declaraties, creditcard en andere uitgaven door de Raad van Bestuur. De 

Auditcommissie bestond in 2011 uit de voorzitter van de Raad van Toezicht en de 

portefeuillehouder financiën van die Raad. 

 

De Auditcommissie behandelde in haar vergadering van 29 maart de jaarrekening, 

het jaarverslag en de Verantwoordingsverklaring 2010. Verder sprak de commissie 

over horizontaal toezicht en de directiesalarissen. In het kader van de periodieke 

herbenoeming van de externe accountant heeft de Auditcommissie de door haar in 

december 2010 uitgevoerde evaluatie met hem besproken en op grond van deze 

evaluatie en het gesprek een advies over de herbenoeming aan de Raad van 

Toezicht opgesteld. 

 

De vergadering van 13 september stond in het teken van de door de minister van 

VWS opgelegde bezuinigingen, de concept-begroting voor het jaar 2012 en de 

financiële managementrapportage. 

 

Op 21 december besprak de Auditcommissie in het bijzijn van de Raden van 

Bestuur met de accountants de concept managementletter. Andere agendapunten 

waren het concept ‘financieel beleid’ en een update van de ‘financiële procedures’. 

 

Vergoedingenbeleid 

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd 

met de mogelijkheid van een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de 

stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte 

werkzaamheden. Binnen de ruimte van het CBF-Keur bestaat de mogelijkheid van 

niet-overmatige vacatiegelden. In het boekjaar 2011 werden door de leden van de 

Raad van Toezicht geen onkosten gedeclareerd; er werden evenmin vacatiegelden 

uitgekeerd. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht verwelkomde in 2011 drie nieuwe leden. Per 1 januari trad 

mevrouw drs. Y.M. Wilders RA toe tot de Raad als portefeuillehouder financiën. 

Daarnaast werden de heer prof. dr. F. Miedema en mevrouw ir. H.A.G.M. Linden 

benoemd op de zetel met respectievelijk het profiel ‘onderzoek’ en 'nationale soa-

bestrijding'. 

 

De zetel met het profiel ‘politiek’ bleef in 2011 onbezet, maar de betreffende 

ervaring en deskundigheid was overigens wel in voldoende mate bij andere leden 

van de Raad aanwezig.  
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Statutair is bepaald dat de Raad van Toezicht een rooster van aftreden opstelt. 

Indien in een tussentijdse vacature wordt voorzien, dan wordt geen volledige, 

eerste termijn vervuld maar eindigt de eerste termijn volgens het rooster. Leden 

van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een aaneengesloten periode van 

maximaal vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. 

 

Raad van Toezicht Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland, Stichting 

Werkmaatschappij Soa Aids en Stichting STOP AIDS NOW! per 31 december 2011 
Naam Profiel van de zetel Aantreden Termijn Einde termijn 

Dhr. mr. A. Ruys, 
voorzitter 

Bedrijfsleven 18-04-2006 2 01-06-2014 

Mw. drs. Y.M. 
Wilders RA 

Financiën 01-01-2011 1 01-06-2014 

Vacature Politiek  1 01-06-2014 
Mw. prof. dr. A.P. 
Hardon 

Internationale 
aidsbestrijding 

21-04-2008 2 01-06-2015 

Dhr. dr. K.G. 
Moody 

Vertrouwen van mensen 
met hiv 

21-04-2008 2 01-06-2015 

Dhr. prof. dr. F. 
Miedema 

Onderzoek 11-04-2011 1 01-06-2012 

Mw. drs. E.M.J. 
Ploumen 

Ontwikkelingssamenwerk
ing 

22-09-2008 1 01-06-2012 

Mw. ir. H.A.G.M. 
Linden 

Nationale soa-bestrijding 26-10-2011 1 01-06-2013 

Dhr. R.J. Lips Communicatie 29-06-2010 1 01-06-2013 

 

Hoofd- en nevenfuncties 2011 

De heer mr. A. Ruys heeft de volgende nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen 

Janivo Holding BV, lid Raad van Commissarissen Lottomatica Spa (Italië) (tot 1 

juni), lid Raad van Commissarissen British American Tobacco Plc (VK), lid Raad van 

Commissarissen ITC PLC India, voorzitter Raad van Commissarissen Luchthaven 

Schiphol N.V., voorzitter Raad van Toezicht Het Rijksmuseum, voorzitter Raad van 

Toezicht Stichting Madurodam en bestuurslid Stichting De Eik. 

 

Mevrouw drs. Y.M. Wilders RA heeft als hoofdfunctie lid Raad van Bestuur Spaarne 

Ziekenhuis en als nevenfuncties: bestuurslid Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuisdirecteuren, lid Raad van Toezicht Medial, bestuurslid Stichting Apotheek 

der Haarlemse Ziekenhuizen, voorzitter Bestuur Stichting Digitale Snelweg 

Kennemerland, voorzitter Raad van Commissarissen Transpaarne en bestuurslid 

Stichting De Belevenis. 

 

Mevrouw prof. dr. A.P. Hardon heeft als hoofdfuncties hoogleraar Antropologie van 

Zorg en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk 

directeur Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) en geen 

nevenfuncties. 

 

De heer dr. K.G. Moody heeft als hoofdfunctie internationale coördinator / CEO 

Global Network of People Living with HIV (GNP+) en als nevenfuncties: bestuurslid 

International Network of Religious Leaders (INERELA+), lid Technical Advisory 

Group van de Global Commission on HIV and the Law (UNDP) en lid Conference 

Coordinating Committee van de International AIDS Conference in Washington DC 

(AIDS 2012, USA). 

 

De heer prof. dr. F. Miedema heeft als hoofdfunctie vicevoorzitter Raad van Bestuur 

en decaan Universitair Medisch Centrum Utrecht en als nevenfuncties: secretaris 
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Stichting Dondersfonds, bestuurslid Talma Eijckman Stichting, voorzitter Raad van 

Toezicht Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, lid Raad van Toezicht Hubrecht 

Instituut, lid Raad van Toezicht UMC Utrecht Exploitatie BV en lid Raad van Toezicht 

UU Holding BV. 

 

Mevrouw drs. E.M.J. Ploumen heeft als hoofdfunctie voorzitter Partij van de Arbeid 

en als nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Samenwerkende Hulporganisaties en 

bestuurslid Stichting Opzij. 

 

Mevrouw ir. H.A.G.M. Linden heeft als hoofdfuncties directeur Geneeskundige en 

Gezondheidsdienst Gemeente Utrecht en Regionaal Geneeskundig Functionaris 

Veiligheidsregio Utrecht en als nevenfuncties: lid Raad van Toezicht 

Voedingscentrum, lid Raad van Toezicht Lijn 1 Haaglanden en lid Adviesraad MO 

zaak. 

 

De heer R.J. Lips heeft als hoofdfunctie Netmanager Nederland 3 bij de 

Nederlandse Publieke Omroep en geen nevenfuncties. 

 

12.1.2 Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting Aids Fonds - Soa 

Aids Nederland en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De taken van 

de Raad van Bestuur zijn in het bijzonder het strategisch beleid, de algehele 

coördinatie en de externe representatie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk 

voor de inhoudelijke en financieel-administratieve kwaliteitsbewaking, alsmede het 

personeelsbeleid.  

 

Een substantieel deel van werkzaamheden van de bestuurder betreffen het 

voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Stichting Werkmaatschappij Soa 

Aids. Deze Stichting opereert als faciliterend bedrijf en fungeert als werkgever voor 

de stichtingen STOP AIDS NOW! en Aids Fonds - Soa Aids Nederland. 

 

De Raden van Bestuur van Aids Fonds - Soa Aids Nederland, STOP AIDS NOW! en 

de Werkmaatschappij Soa Aids vergaderen tweewekelijks in het managementteam 

met de managers van de drie afdelingen. Het managementteam heeft geen 

besluitvormende bevoegdheid, maar wel worden besluiten aangaande de 

organisatie door de Raad van Bestuur zoveel mogelijk in het managementteam 

genomen en als zodanig vastgelegd. Alle besluiten van de Raad van Bestuur 

worden schriftelijk in een besluitenlijst vastgelegd en als mededeling bij de 

vergaderstukken van Raad van Toezicht gevoegd.  

 

De Raad van Bestuur van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland werd in 

2011 gevormd door Ton Coenen. Zijn nevenfuncties zijn: lid Raad van Toezicht 

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam, bestuurslid René Klijn Stichting, 

bestuurslid Stichting H. Molendijk, lid Raad van Toezicht Medical Credit Fund, 

bestuurslid ICASO, member of the Executive Committee and chair to the 

Governance Committee and chair of the Strategy Committee (all ICASO), member 

AIDS Action Europe Steering Committee, co-chair of the HIV in Europe Initiative en 

member European HIV/AIDS Funders Group Steering Committee. 

 

De jaarlijkse evaluatie en beoordeling van de Raad van Bestuur heeft in 2011 

plaatsgevonden door de Raad van Toezicht volgens het door deze Raad in 2010 

vastgesteld systeem. 
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Bezoldiging directie 

De Raad van Toezicht heeft in 2005 met behulp van het ODRP-

functiewaarderingssysteem, op advies van Leeuwendaal, het bezoldigingsbeleid, de 

hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten 

vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. 

 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt 

het Aids Fonds de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI 

en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl), maar hanteert op grond van de vigerende 

afspraken het ODRP-functiewaarderingssysteem. 

 

Het ODRP-functiewaarderingssysteem geeft aan de hand van weging van de 

hoofdgroepindeling en overige gezichtspunten een maximumnorm aan voor het 

jaarinkomen. Dit leidde tot de inschaling in de BBRA-schaal 16, aansluitend bij het 

salarishuis van de gehele organisatie (schalen van het BBRA 1984 sector Rijk). De 

BBRA-schaal 16 kende in 2011 een maximaal jaarinkomen inclusief vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering van € 102.069 (36 uur, 1 fte). De toetsing aan de VFI-

Adviesregeling van de situatie bij het Aids Fonds vond plaats door de 

Auditcommissie in maart 2011, waarbij een BSD-score van 445 werd vastgesteld 

met een maximum inkomen van € 109.550 (2011; 1 fte; 1 jaar).  

 

Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante, werkelijke jaarinkomen van de 

directie bedroeg voor de heer Ton Coenen in 2011 € 102.069 (36 uur, 1 fte). 

Daarnaast ontving hij middels het systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden € 

1.211 door verkoop van niet-gebruikte verlofdagen. De totale salariskosten worden 

niet alleen gemaakt voor het Aids Fonds, maar ook voor de helft voor Soa Aids 

Nederland. Zijn bezoldiging bleef binnen het maximum van de VFI-Adviesregeling. 

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht 

in de toelichting op de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook 

betaalde sv- en pensioenpremies en de verkoop van verlofdagen deel uit van de 

bezoldiging. Er zijn geen belastbare vergoedingen/bijtellingen noch overige 

beloningen op termijn. 

 

12.2 Effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen 

Soa Aids Nederland is onderdeel van de onafhankelijke Stichting Aids Fonds - Soa 

Aids Nederland te Amsterdam, die op 1 januari 2004 is ontstaan uit de fusie van de 

Stichting Aids Fonds te Amsterdam en de Stichting soa-bestrijding te Utrecht.  

 

De Stichting heeft ten doel het stimuleren en vergroten van de omvang en de 

kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de nationale en internationale strijd 

tegen aids en andere soa’s evenals aan de ondersteuning en zorg voor mensen die 

leven met hiv of een andere soa en wil dit doel verwezenlijken door: 
• het verder ontwikkelen en het stimuleren van de uitvoering van het nationaal en 

internationaal aids- en soa-beleid (pleitbezorging); 
• het ontwikkelen en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten ter financiering 

van concrete activiteiten op het terrein van de nationale en internationale strijd 
tegen hiv en aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen 
(fondsenwerving); 

• financiële steun te verlenen aan activiteiten van organisaties op het terrein van 
de aan hiv en aids en/of soa gerelateerde zorg, preventie en onderzoek 
(fondsenbesteding); 
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• het bevorderen van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving bij 
mensen met hiv en aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen en 
het beleid ter zake daarvan, door middel van bijvoorbeeld scholing, advisering 
en het organiseren van bijeenkomsten (voorlichting); 

• het ontwikkelen en uitvoeren van programma's gericht op het publiek, of 
specifieke groepen daarbinnen, professionals en overheden (uitvoering). 

 

In 2010 is mede op basis van de evaluatie in 2009 het strategische 

meerjarenbeleidsplan “Stroomopwaarts, Strategische meerjarenbeleid van Soa Aids 

Nederland 2011-2015” vastgesteld.  

Op basis van het strategisch beleidsplan wordt jaarlijks een werkplan met begroting 

opgesteld, waarin de beoogde resultaten per beleidsonderdeel en per project zijn 

vastgelegd. De realisatie wordt in beeld gebracht in de kwartaalrapportages en 

uiteindelijke gepubliceerd in het jaarverslag. Voor de instellingsubsidie wordt 

jaarlijks aan het RIVM een gedetailleerd formulier ingediend met per programma de 

activiteiten en de beoogde resultaten. 

 

De instelling werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat 

effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. Door 

middel van kwartaalrapportages worden de activiteiten van de programma’s 

gevolgd en op onderdelen worden evaluaties uitgevoerd. Daarnaast wordt 

nauwgezet gerapporteerd aan de overheid en andere financiers van ons werk. 

 

De activiteiten die de stichting onder de naam Aids Fonds uitvoert, worden 

verantwoord in een afzonderlijk jaarverslag. 

12.3  Omgang met belanghebbenden 

Soa Aids Nederland streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met 

gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van 

wensen, vragen en klachten. De stichting hecht grote waarde aan transparantie. 

Voor degenen die een gedetailleerde verantwoording willen, is het jaarverslag gratis 

beschikbaar.  

 

Soa Aids Nederland heeft de omgang met belanghebbenden structureel geregeld 

door middel van het belanghebbendenbeleid en de mogelijkheid om ideeën, 

opmerkingen en wensen kenbaar te maken. Daarnaast is er een klachtenregeling 

en de mogelijkheid via de website, telefonisch of per e-mail vragen te stellen. 

Uiteraard worden belanghebbenden via de website geïnformeerd over het jaarlijkse 

werkplan en over de bestedingen door middel van het jaaroverzicht en het 

jaarverslag. 

 

De organisatie heeft een vrijwilligersbeleid, waarbij de rechten en plichten van 

collectanten en andere vrijwilligers duidelijk zijn beschreven in een brochure en in 

een vrijwilligersovereenkomst worden vastgelegd. 

 

Aids Fonds – Soa Aids Nederland onderschrijft het principe van volledige 

betrokkenheid van mensen met hiv bij beleidsvorming en uitvoering op alle 

niveaus, het zogenaamde het GIPA-principe (Greater Involvement of People Living 

with HIV and AIDS). Er is een statutair geborgde zetel in de Raad van Toezicht voor 

een persoon die het vertrouwen heeft van de belangenorganisaties voor mensen 

met hiv. Het personeelsbeleid van de organisatie is gericht op het in dienst nemen 

van mensen met hiv, die bij gebleken gelijkwaardigheid de voorkeur krijgen. 

Medewerkers met hiv worden bewust betrokken bij het ontwikkelen van 
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programma’s en activiteiten met betrekking tot leven met hiv en de bestrijding van 

hiv en andere soa’s. 

 

Jaarlijks organiseren Soa Aids Nederland, het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! in 

nauwe samenwerking met de belangrijkste samenwerkingspartners en professionals 

het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks. Door het interactieve karakter biedt dit 

congres niet alleen een podium voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, 

maar is bij uitstek ook de gelegenheid waar het publieke debat tussen 

belanghebbenden over belangrijke thema’s in de aidsbestrijding plaatsvindt. 

 

Onze organisatie hecht waarde aan sponsoring van onze producten en activiteiten, 

niet alleen omdat met extra middelen ook extra inspanningen kunnen worden 

geleverd, maar ook omdat hierdoor het bedrijfsleven nauwer bij de strijd tegen hiv 

en aids wordt betrokken. Wel stelt Soa Aids Nederland zich op het standpunt dat 

sponsors geen inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen en legt dit ook vast als 

ontbindende voorwaarde in de sponsorcontracten. In 2012 zal de ontwikkeling van 

een sponsorcode, waarin wordt vastgelegd hoe wij met sponsors omgaan, worden 

afgerond. De sponsorcode gaat gelden voor de gehele organisatie en zal na 

vaststelling op onze website geplaatst worden. 

 

Integriteitsbeleid 

In 2009 gaf de Raad van Bestuur, na advies van de Ondernemingsraad, zijn 

goedkeuring aan het ‘Integriteitsbeleid, Gedragscodes en procedures voor goed 

werkgever- en werknemerschap.’ Dit beleid bevat naast een aantal preventieve en 

correctieve gedragsregels, waaronder de klokkenluidersregeling, ook de procedures 

voor het inschakelen van de interne of externe vertrouwenspersoon en de 

klachtenregeling voor medewerkers. 

 

Verantwoording 

Soa Aids Nederland legt jaarlijks verantwoording af door middel van een 

jaarverslag volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 

(Richtlijn 650) van de Raad voor Jaarverslaggeving.  

 

De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland is sinds 1 januari 1998 houder van 

het CBF-Keur voor de goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit 

betekent dat de Stichting positief door het Centraal Bureau Fondsenwerving is 

beoordeeld op de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en 

verslaglegging. Het geeft tevens aan dat het Aids Fonds binnen de norm van 25 

procent voor de eigen fondsenwerving blijft. De tussentijdse controle door het CBF 

in 2011 leidde tot een positief oordeel zonder openstaande afwijkingen.  

 

De vervlechting van de Code Goed Bestuur van de Vereniging van 

Fondsenwervende Instellingen (VFI) en het CBF-Keur heeft geleid tot een nieuw 

Reglement CBF-Keur, dat vanaf 1 juli 2008 van kracht is. In het nieuwe reglement 

is meer nadruk komen te liggen op uitvoeren, besturen en toezicht houden. Ook het 

doorlopend verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen en het 

optimaliseren van de omgang met vrijwilligers wordt onderdeel van de toetsing.  

De organisatie hecht er waarde aan om ook in breder historisch perspectief 

verantwoording aan de samenleving te kunnen afleggen. De organisatie heeft in 

2008 met het Nationaal Archief een overeenkomst afgesloten tot overbrenging en 

bewaring en de archieven tot en met 2004 in bruikleen overgedragen. Na de 

overdracht worden de archieven geconserveerd en zoveel mogelijk ontsloten. Na de 

toevoeging aan de collectie particuliere archieven van het Nationaal Archief zal het 
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archief in 2012 voor onderzoekers en andere belangstellenden worden opengesteld. 

Conform deze overeenkomst zullen in het vervolg de archieven elke vijf jaar naar 

het Nationaal Archief worden overgebracht. 

 

Reserves en beleggingen 

Aids Fonds - Soa Aids Nederland belegt sinds jaar en dag zijn gelden op een niet-

risicovolle wijze. In 2011 heeft de Raad van Bestuur het financieel beleid 

geactualiseerd, waarbij de risico’s op het gebied van financieel beheer verder 

werden geminimaliseerd. Dit betekent dat bij het sparen en/of beleggen de 

hoofdsom minimaal in stand moet worden gehouden en de risico’s moeten worden 

gespreid. De financiële middelen worden niet in aandelen, bedrijfsobligaties, 

staatsobligaties en vastgoed belegd. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 

bankrekeningen, spaarrekeningen en deposito’s. Ten aanzien van risicospreiding 

worden de middelen bij minimaal twee banken geplaatst. De middelen worden 

uitsluitend in euro aangehouden. Bij de keuze voor een bank maakt de Stichting 

een afweging tussen rendement, imago en risico’s. Dat wordt bepaald op basis van 

de ‘Eerlijke bankwijzer’ (www.eerlijkebankwijzer.nl). 

 

Eind 2005 heeft de Raad van Bestuur een plan gepresenteerd over 

vermogensvorming, dat de Raad van Toezicht heeft goedgekeurd. Dit is conform de 

Richtlijn Reserves Goede Doelen (2004) van de VFI. Centraal in het plan van de 

Raad van Bestuur staat dat het primaire doel van de organisatie is om de 

doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en daarvoor derhalve middelen te 

besteden. Wel is het noodzakelijk om een reserve te hebben die de continuïteit van 

de organisatie waarborgt. Dit betreft zowel de verplichtingen ten aanzien van 

personeel en organisatie als de noodzaak om de subsidietoekenningen te 

continueren. Op basis daarvan is besloten dat er een risicoreserve wordt 

gehanteerd van tien procent van de organisatiekosten en € 1.000.000 voor de 

continuïteit van de doelstelling. Op basis van de jaarrekening 2011 betekent dit dat 

er een continuïteitsreserve nodig is voor de Stichting Aids Fonds - Soa Aids 

Nederland van € 1.571.000. De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde 

maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de VFI van € 9.821.000. 

 

Klachten 

Soa Aids Nederland beschikt over een algemene klachtenprocedure. De secretaris 

van de Raad van Bestuur fungeert als klachtencoördinator. 

 

Klachtenprocedures 

De klachtenprocedures zijn een krachtig instrument in het kwaliteitssysteem van de 

organisatie. De drempel is bewust laag gehouden, zodat belanghebbenden op 

eenvoudige wijze – telefonisch, via internet, per e-mail of brief – hun klachten 

kunnen uiten. Klachten komen in het algemeen binnen bij de klachtencoördinator. 

In principe wordt de klacht opgelost waar deze is ontstaan. De klachtencoördinator 

houdt het klachtenregister bij. Elk halfjaar rapporteert de klachtencoördinator aan 

de Raad van Bestuur met afschrift aan het managementteam.  

 

 2008 2009 2010 2011 

Klachten 4 4 1 16 

 

In 2011 werden zestien klachten door Soa Aids Nederland bijgeschreven in het 

klachtenregister. Deze klachten betroffen de leefstijlcampagnes en werden 

ingediend bij de Reclame Code Commissie. Twaalf klachten in september en één in 

december betroffen het te vroege tijdstip van uitzenden, waarover ook 
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Kamervragen werden gesteld. Het uitzendschema valt echter onder de regie van de 

Rijksvoorlichtingsdienst en niet van Soa Aids Nederland. De Rijksvoorlichtingsdienst 

heeft het uitzendschema aangepast aan de aard van de boodschap. Voorts werd 

een klacht ontvangen vanwege de zichtbaarheid van de campagne in de openbare 

ruimte van het GVB. Twee klachten betroffen het gebruik van een bepaald woord in 

de campagne respectievelijk het vermoeden dat de campagne de jeugd tot seks 

zou aanzetten. De Reclame Code Commissie achtte beide klachten ongegrond. 

 

Voorts was bij het begin van 2011 nog een klacht bij de Reclame Code Commissie 

in behandeling met betrekking tot een banner. De Reclame Code Commissie vond 

deze klacht ongegrond. 

 

Evaluatie structurele aanpassingen 

Klachten die leiden tot een structurele aanpassing van de werkwijze worden in het 

daarop volgende jaar geëvalueerd. In 2011 was hiervan geen sprake, omdat in 

2010 geen structurele aanpassingen na aanleiding van klachten waren 

doorgevoerd. 

 

Deze verantwoordingsverklaring is vastgesteld op 23 april 2012.  

 

 

Ton Coenen      Anthony Ruys 

Raad van Bestuur     voorzitter Raad van Toezicht 
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13. Overige en statutaire en overige gegevens 

 

De stichting draagt de naam ‘Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland’ en heeft 

haar zetel in de gemeente Amsterdam. 

 

Missie 

De missie van Aids Fonds – Soa Aids Nederland luidt ‘Naar een wereld zonder aids.’ 

In het kader van deze aan zichzelf gestelde opdracht werkt Aids Fonds – Soa Aids 

Nederland samen met overheidsinstellingen en natuurlijke of rechtspersonen in 

binnen- en buitenland.  

 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34200393, waarbij ‘Aids 

Fonds’ als verkorte naam is vastgelegd. 

 

Rangschikking Successiewet 1956 

De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland is door de Inspecteur van de 

Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de 

Successiewet 1956. Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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14. Gelieerde instellingen 

14.1 Werkmaatschappij Soa Aids 

De Werkmaatschappij opereert als faciliterend bedrijf, zodat de werkzaamheden 

sterk gericht zijn op de operationele kant. De Werkmaatschappij fungeert als 

werkgever voor de Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland en de Stichting STOP 

AIDS NOW! 

  

Statutaire gegevens 

De stichting draagt de naam ‘Stichting Werkmaatschappij Soa Aids’ en heeft haar 

zetel in de gemeente Amsterdam. 

 

De Stichting heeft ten doel zodanige voorwaarden te scheppen voor de te 

Amsterdam gevestigde Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland en de Stichting 

STOP AIDS NOW!, zodat deze stichtingen hun werkzaamheden optimaal kunnen 

verrichten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

De Stichting Werkmaatschappij Soa Aids is ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41207989. 

 

Raad van Toezicht 

Er is sprake van een algehele personele unie in de Raden van Toezicht van de 

stichtingen STOP AIDS NOW!, Werkmaatschappij Soa Aids en Aids Fonds – Soa Aids 

Nederland. De verhouding tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht 

van de stichtingen is vastgelegd in een reglement, waarin de 

verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding tussen 

Auditcommissie, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur is vastgelegd in dit 

reglement. 

 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids bestaat uit Ton 

Coenen (voorzitter) en Louise van Deth (lid).  

 

De nevenfuncties van Ton Coenen zijn: lid Raad van Toezicht Stichting Huisartsen 

Dienstenposten Amsterdam, bestuurslid René Klijn Stichting, bestuurslid Stichting 

H. Molendijk, lid Raad van Toezicht Medical Credit Fund, bestuurslid ICASO, 

member of the Executive Committee and chair to the Governance Committee and 

chair of the Strategy Committee (all ICASO), member AIDS Action Europe Steering 

Committee, co-chair of the HIV in Europe Initiative en member European HIV/AIDS 

Funders Group Steering Committee. 

 

Louise van Deth heeft als nevenfuncties: lid Leadership and Accountability 

Programme Committee van de International AIDS Conference in Washington DC 

(AIDS 2012), voorzitter Arts & Exes en penningmeester stichting Henry Hudson 

500. 
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14.2 STOP AIDS NOW! 

STOP AIDS NOW! is een onafhankelijke stichting, die op 15 december 2000 werd 

opgericht door de initiatiefnemer Stichting Aids Fonds (thans: Stichting Aids Fonds 

– Soa Aids Nederland) te Amsterdam met als participanten: 
• Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland te Amsterdam; 
• Stichting Cordaid Memisa te ’s-Gravenhage; 
• Stichting Hivos – Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking te ’s-

Gravenhage; 
• Stichting ICCO te Zeist; 
• Stichting Oxfam Novib te ’s-Gravenhage. 

 

Statutaire gegevens 

De stichting draagt de naam ‘Stichting STOP AIDS NOW!’ en heeft haar zetel in de 

Gemeente Amsterdam.  

STOP AIDS NOW! heeft zich ten doel gesteld zowel de omvang als de kwaliteit te 

verhogen van de Nederlandse bijdrage aan de aidsbestrijding in de ruimste zin van 

het woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Inschrijving Kamer van Koophandel  

De Stichting STOP AIDS NOW! is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34148235. 

 

Raad van Toezicht 

Er is sprake van een algehele personele unie in de Raden van Toezicht van de 

stichtingen STOP AIDS NOW!, Werkmaatschappij Soa Aids en Aids Fonds – Soa Aids 

Nederland. De verhouding tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht 

van de stichtingen is vastgelegd in een reglement, waarin de 

verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding tussen 

Auditcommissie, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur is vastgelegd in een 

reglement. In 2008 zijn beide reglementen samengevoegd. 

 

Raad van Bestuur 

Louise van Deth heeft als nevenfuncties: lid Leadership and Accountability 

Programme Committee van de International AIDS Conference in Washington DC 

(AIDS 2012), voorzitter Arts & Exes en penningmeester stichting Henry Hudson 

500. 

 

Keur Centraal Bureau voor de Fondsenwerving  

Op 13 december 2004 is aan de Stichting STOP AIDS NOW! het CBF-Keur 

toegekend.  

 

Rangschikking Successiewet 1956  

De Stichting STOP AIDS NOW! is door de Inspecteur van de Belastingdienst 

aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 

1956. Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 
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15. Jaarrekening Stichting Aids Fonds - Soa Aids 
Nederland 2011 

De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de financiële verantwoording van de Stichting 
Aids Fonds – Soa Aids Nederland. Voor de beschrijving en verantwoording van de 
activiteiten van het Aids Fonds verwijzen wij naar het desbetreffende jaarverslag. 

In de bijlage 1 wordt de exploitatie gesplitst naar de merken Aids Fonds en Soa Aids 
Nederland. 

      

Kengetallen 2011      

      

    Werkelijk Begroot Werkelijk  

(in euro's x 1.000)   2011 2011 2010  

         

Baten  22.425 19.277 20.325  

         

Lasten:         

Besteed aan doelstellingen  20.965 17.379 18.027  

Werving baten  1.187 1.257 1.181  

Kosten beheer en administratie  764 741 743  

         

Som der lasten  22.916 19.377 19.951  

         

Resultaat   -491 -100 374  

      

Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)  

ten opzichte van de totale baten  93,5% 90,2% 88,7%  

ten opzichte van de totale lasten  91,5% 89,7% 90,4%  

      

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 14,3% 14,7% 13,5%  

      

Kostenpercentage beheer en administratie 3,4% 3,8% 3,7%  

      
Het tekort van € 0,5 miljoen is het gevolg van hogere bestedingen aan de doelstelling 
dan was begroot waartoe in de loop van het jaar besloten is en die aansluiten bij het 
doel om het vermogen terug te brengen. 
 

De totale baten nemen ten opzichte van 2010 (10%) en de begroting 2011 (16%) toe. 

Ten opzichte van 2010 groeien de baten uit subsidies van overheden met 19% (€ 1,9 
miljoen). Belangrijkste uitschieters zijn het project 'Bridging the Gaps', 
medegefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en in september 2011 
gestart en de laatste fase van de Vrij Veilig Campagne 2010-2011. Baten uit acties van 
derden stijgen 5% en de baten uit eigen fondsenwerving blijven gelijk. 

Ten opzichte van de begroting zijn de baten uit subsidies van overheden om dezelfde 
redenen als hierboven de belangrijkste groeipost (+35%, € 3,1 miljoen). Baten uit 
acties van derden nemen met 21% toe, baten uit eigen fondsenwerving komen 10% 
lager dan begroot uit als gevolg van lagere opbrengsten uit nalatenschappen (€ -0,4 
miljoen) en minder bijdragen dan verwacht in het HIV In Europe Initiative (€ -0,4 
mijloen). 

De bestedingen aan de doelstellingen zijn 16% hoger dan de bestedingen in 2010 en 
21% hoger dan begroot. 
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Ten opzichte van 2010 heeft het Aids Fonds meer financiële bijdragen verstrekt (€ 1,4 
miljoen), het project Bridging the Gaps is gestart (€ 2,9 miljoen) en het LAASER 
project is in de afrondingsfase (€ -1,8 miljoen). Bij Soa Aids Nederland wordt meer 
uitgegeven op publieksvoorlichting (€ 0,9 miljoen) terwijl projecten van het prostitutie 
programma afgerond worden (€ -0,4 miljoen).  
Ten opzichte van de begroting zijn het project Bridging the Gaps (€ 2,9 miljoen) de 
financiële bijdragen van het Aids Fonds (€ 1 miljoen) en de Vrij Veilig Campagne 
(€ 0,6 miljoen) de belangrijksten oorzaken van de toename. De Chlamydia Screening 
en LAASER projecten worden in 2011 afgerond maar pas in 2012 afgerekend (€ -0,9 
miljoen). De werkelijke uitgaven 2011 van de partners in beide projecten, waar het 
Aids Fonds de rol van penvoerder bekleedt worden eind april 2012 verwacht. 

De kosten voor werving baten zijn 6% lager dan de begroting als gevolg van lagere 
uitgaven op het gebied van prospectwerving. Ten opzichte van 2010 worden er minder 
kosten gemaakt voor het verkrijging van subsidies van overheden. 
Het tekort van € 0,5 miljoen dat is ontstaan is het saldo tussen additionele uitgaven 
die begin 2011  gereserveerd waren (€ 2,4 miljoen) en opbrengsten in 2011 die niet 
besteed zijn maar wel aan het einde van het jaar bestemd zijn (€ 1,9 miljoen) om in 
2012 uit te geven. 

De overige reserve is op het gewenste niveau gebracht. Het voornemen om in 2011 
€ 1 miljoen uit de overige reserve te bestemmen (€ 0,6 miljoen) of besteden (€ 0,4 
miljoen) is gerealiseerd. 

      

Meerjarenoverzicht      

(in euro's x 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007 

      

Baten 22.425 20.325 21.019 19.486 15.221 

      

Lasten:      

Besteed aan doelstellingen 20.965 18.027 19.310 15.804 13.414 

Werving baten 1.187 1.181 1.380 1.320 1.546 

Kosten beheer en administratie 764 743 715 689 490 

      

Som der lasten 22.916 19.951 21.405 17.814 15.450 

      

Resultaat -491 374 -386 1.673 -229 

      

Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)    

ten opzichte van de totale baten 93,5% 88,7% 91,9% 81,1% 88,1% 

ten opzichte van de totale lasten 91,5% 90,4% 90,2% 88,7% 86,8% 

      

Kostenpercentage eigen 
fondsenwerving 14,3% 13,5% 13,6% 15,6% 17,8% 

      

Kostenpercentage beheer en 
administratie 3,4% 3,7% 3,4% 3,5% 3,2% 

 

Toekomst 

In 2012 zullen de opbrengsten naar verwachting met 7% dalen ten opzichte van 2011, 

als gevolg van de beëindiging van meerdere projecten, voornamelijk de landelijke 

leefstijl campagnes (Vrij Veilig Vrij en Seksuele Weerbaarheid) en het Chlamydia 

Screening project. De bestedingen aan de doelstellingen zullen echter gelijk blijven door 

het inzetten van middelen die eind 2011 zijn gereserveerd. 

Onder andere hierdoor verwachten wij dat het resultaat € 2,1 miljoen negatief zal zijn.
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Balans per 31 december 2011     

      
  Toelichting 31 december 2011 31 december 2010 

 (in euro’s)           

          

Activa          

          

Materiële vaste activa 1   1.194.928  1.229.347 

Vorderingen 2   3.044.049  2.777.441 

Gelieerde instellingen 3   544.104  602.072 

Liquide middelen 4   18.726.722  14.687.498 

          

Totaal Activa     23.509.803   19.296.358 

          

Passiva          

          

Reserves en fondsen          

          

Reserves 5        

Continuïteitsreserve 6 1.571.000   1.563.346   

Bestemmingsreserves 7 2.373.710   1.739.064   

Overige reserves 8 1.332.168   2.344.700   

     5.276.878   5.647.110 

Fondsen          

Bestemmingsfondsen 9   1.938.067  2.059.201 

          

     7.214.945  7.706.311 

          

Langlopende schulden 10   3.693.348  3.192.907 

Kortlopende schulden 11   12.601.510  8.248.514 
Gelieerde instellingen 12   0  148.626 

          

Totaal Passiva     23.509.803   19.296.358 
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Staat van baten en lasten over 2011    

        

    Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010 

(in euro's)               

            

Baten:            

Baten uit eigen fondsenwerving 13   6.504.371  7.236.989  6.484.918 

Baten uit acties van derden 14   3.357.349  2.771.202  3.208.728 

Subsidies van overheden 15   11.908.343  8.812.604  10.044.892 

Rentebaten 16   319.223  200.000  290.317 

Overige baten 17   335.359  256.205  295.801 

Som der baten    22.424.645  19.277.000  20.324.656 

            

Lasten:            

Besteed aan doelstellingen            

Aids Fonds bestedingbeleid 18 6.989.730   5.998.788   5.705.932   

Aids Fonds projecten 19 3.618.362   896.296   2.541.625   

Soa Aids programma's en projecten 20 4.474.249   5.165.722   4.849.396   

Voorlichting en Communicatie 21 5.399.482   4.780.817   4.461.671   

Strategie en Pleitbezorging 22 483.013   536.954   468.859   

    20.964.836   17.378.577   18.027.483 

Werving baten            

Kosten eigen fondsenwerving 23 932.220   1.061.848   873.062   

Kosten acties derden 24 186.816   195.274   192.454   

Kosten verkrijging subsidies 
overheden 25 68.268   0   115.382   

Kosten van beleggingen (rente)  0   0   0   

    1.187.304   1.257.122   1.180.898 

Beheer en administratie            

Kosten beheer en administratie 26   763.871  741.301  742.589 

            

Som der lasten    22.916.011  19.377.000  19.950.970 

            

Resultaat    -491.366  -100.000  373.686 

            

            

Resultaatbestemming            

Toevoeging/onttrekking aan:            

- continuïteitsreserve    7.654  7.000  47.980 

- bestemmingsreserves    634.646  -107.000  -722.361 

- overige reserves    -1.012.532  0  77.254 

- bestemmingsfondsen    -121.134  0  970.813 

    -491.366  -100.000  373.686 
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Kasstroomoverzicht over 2011   

   

in euro's 2011 2010 

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat boekjaar -491.366 373.686 

Aanpassingen voor:     

. Afschrijvingen 34.420 33.873 

. Reserves en fondsen 0 0 

. Mutaties voorzieningen 0 0 

. Mutaties langlopende projectverplichtingen 500.441 1.529.752 

Veranderingen in werkkapitaal:     

. Mutaties vorderingen en overlopende activa -208.640 -299.120 

. Mutaties voorraden 0 0 

. Mutaties overige schulden en overlopende passiva 4.204.370 -3.216.744 

Totaal 4.039.224 -1.578.553 

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 -8.595 

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

     

Mutatie liquide middelen 4.039.224 -1.587.148 

     

Stand liquide middelen 01-01 14.687.498 16.274.646 

Stand liquide middelen 31-12 18.726.722 14.687.498 

  4.039.224 -1.587.148 

   

   
De toename van de vorderingen is vooral veroorzaakt door de vorderingen inzake subsidies 
(€ 165.000), loterijen (€ 96.000), de rekening courant met STOP AIDS NOW! (€ 92.000), 
rente (€ 79.000) en debiteuren (€ 69.000). Daarnaast is er een afname van 
nalatenschappen (€ 158.000) en de rekening courant met Werkmaatschappij Soa Aids 
(€ 150.000). 

De toename van de langlopende projectverplichtingen is veroorzaakt door meer nieuwe 
toekenningen in 2011 met een langlopend karakter. 
De toename van de overige schulden en overlopende passiva is vooral veroorzaakt door 
vooruit ontvangen subsidies (€ 3.230.000), crediteuren (€ 563.000), kortlopende 
projectverplichtingen (€ 276.000), programmakosten (€ 249.000) en vooruit ontvangen 
bijdragen van o.a. sponsors (€ 89.000). Daarnaast is er een afname van de rekening 
courant met International Civil Society Support (€ 149.000) en van de belastingen 
(€ 55.000). 
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Toelichting waarderingsgrondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011). 

 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

zijn gebaseerd op historische kosten. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineaire 

afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. 

 

Financiële instrumenten omvatten vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen 

posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de 

eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Aids 

Fonds – Soa Aids Nederland maakt geen gebruik van complexe financiële instrumenten. 

 

Vorderingen en overlopende passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van 

de inbaarheid van de vorderingen. 

 

Reserves en fondsen 

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk 

tegenvallende opbrengsten. 

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft 

geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven 

specifieke bestemming. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waaraan zij kunnen worden toegerekend. 

 

Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin zij 

worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voorzover deze niet al in een voorgaand 

boekjaar zijn verantwoord. 

 

Opbrengsten uit de verkoop van artikelen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De 

brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-

omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. 

Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en 

verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door het Aids Fonds in dit 

verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord. 
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Uitvoeringskosten 

De Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland wordt facilitair ondersteund door de Stichting 

Werkmaatschappij Soa Aids, waarin het personeel ondergebracht is. De verdeling van de 

uitvoeringskosten (personeel, pand en materiële voorzieningen) vindt plaats op basis van de 

goedgekeurde begrotingen van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland en de Stichting STOP AIDS 

NOW!. 

In 2011 was de verdeelsleutel: 

71,24% aan de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland, 

28,76% aan de Stichting STOP AIDS NOW!. 

 

De doorberekening van de kosten voor personeel en organisatie uit de Werkmaatschappij Soa Aids aan 

de merken Soa Aids Nederland, Aids Fonds en STOP AIDS NOW! is direct gerelateerd aan de omvang 

van de personele inzet voor het bepaalde merk. Aan de hand van de uren per merk, vermenigvuldigd 

met het uurtarief voor de betreffende functionaris wordt concreet doorberekend wat de kosten zijn. 

Hierdoor wordt gegarandeerd dat de merken alleen de eigen kosten betalen. 

 

Het uurtarief is gebaseerd op de integrale kostprijs en bestaat derhalve uit salariskosten inclusief sociale 

lasten en pensioenlasten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, kantoorkosten, overige 

algemene kosten en afschrijvingen. 

De verdeling van de doorbelaste organisatiekosten over de programma's vindt plaats op basis van de 

werkelijke geschreven uren op de programma's. 

 

Kosten beheer en administratie 

Kosten beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) 

beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving 

van baten. 

De Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) heeft aanbevelingen opgesteld voor de toepassing 

van deze richtlijn. Aids Fonds - Soa Aids Nederland volgt die aanbevelingen en heeft de volgende 

onderdelen ondergebracht in de post beheer en administratie: 

- management: uitvoeringskosten van de directeuren en de managers, voor zover zij niet direct in het 

kader van de doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de urenverantwoording, 

- bedrijfsvoering: uitvoeringskosten van de afdeling Dienstverlening, Planning en Productie (DPP), voor 

zover zij niet direct in het kader van de doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de 

urenverantwoording, 

- financiën / controlling. 

 

De organisatie streeft ernaar om de kosten beheer en administratie te beperken tot tussen 3% en 6% 

van de totale opbrengsten. 

 

Voorbeelden van directe toerekening aan de doelstelling zijn: 

- management: communicatie, pleitbezorging en strategische vertegenwoordiging; 

- bedrijfsvoering: organisatie van evenementen en logistiek inzake de distributie van 

voorlichtingsmateriaal. 

 

De uitvoeringskosten van de afdelingen Personeelszaken en Automatisering worden aan de doelstelling, 

aan fondsenwerving en aan beheer en administratie toegerekend, naar rato van de bezetting van het 

personeel onder elk onderdeel. 



 

 87

Kosten toerekening 

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten, en beheer en administratie op basis van 

de volgende maatstaven: 

- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend; 

- middels de urenverantwoording gekoppeld aan een uurtarief worden de andere kosten aan de 

doelstelling, werving baten en beheer en administratie toegerekend (zie hierboven 'uitvoeringskosten'). 

 

De bij particulieren fondsenwervende activiteiten betrokken kosten worden voor 50 procent aangemerkt 

als kosten in het kader van de doelstelling (communicatie en voorlichting). Voor het Aids Fonds zijn 

kennis over de aidsproblematiek en het realiseren van maatschappelijke betrokkenheid belangrijke 

voorwaarden om de doelstelling te realiseren. Om deze redenen wordt binnen fondsenwervende 

activiteiten aandacht besteed aan voorlichting. De toedeling van kosten aan fondsenwerving en 

communicatie is gebaseerd op een zo feitelijk mogelijke vaststelling van deze onderlinge verhouding. 

In 2009 werden de veronderstellingen die aan het verdelingspercentage ten grondslag liggen door de 

Raad van Bestuur geëvalueerd. Alle onderdelen van de particulieren fondsenwervende activiteiten 

werden beoordeeld op hun voorlichtingskarakter. Het infomeren van prospects wordt bijvoorbeeld voor 

60% ten laste van voorlichting gebracht. De kosten die worden gemaakt voor het verwerken van de 

giften zoals de bankkosten en de database kosten vallen uiteraard volledig onder kosten 

fondsenwerving. 

De fondsenwervende activiteiten die betrekking hebben op de collecte organisatie, corporate 

fondsenwerving en aandeel in acties van derden worden niet aan voorlichting toegerekend. 
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Toelichting balans per 31 december 2011 

(in euro) 

1 Materiële vaste activa      

 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te 
geven:    

   Gebouwen Inrichting Totaal 2011 Totaal 2010 

 Aanschafwaarde per 1 januari  1.394.771 65.242 1.460.013 1.451.418 

 Investeringen boekjaar  0 0 0 8.595 

 Aanschafwaarde per 31 december  1.394.771 65.242 1.460.013 1.460.013 

       

 Afschrijvingen per 1 januari  195.267 35.398 230.665 196.793 

 Afschrijvingen  27.896 6.524 34.420 33.873 

 Afschrijvingen per 31 december  223.163 41.922 265.085 230.666 

       

 Boekwaarde per 31 december  1.171.608 23.320 1.194.928 1.229.347 

 Boekwaarde per 31 december 2010  1.199.503 29.844 1.229.347  

       

 Afschrijvingstermijnen:  50 jaar 10 jaar   

       

 De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa bestemd voor de bedrijfsvoering. 

 
De afschrijvingskosten van het gebouw en de inrichting van het gebouw worden doorbelast aan de 
Werkmaatschappij Soa Aids en meegenomen in de doorbelasting aan de bovengenoemde stichtingen. 

       

     2011 2010 

2 Vorderingen en overlopende activa     

 Erfenissen en legaten    1.069.080 1.226.911 

 Vorderingen inzake projectsubsidies    882.417 750.108 

 Vrienden Lotto en Kras Loterij    514.368 418.581 

 Te ontvangen rente    294.989 216.191 

 Debiteuren    184.744 115.764 

 Te vorderen subsidies RIVM    73.960 41.113 

 Vooruitbetaalde kosten    2.912 342 

 Diversen    21.579 8.431 

     3.044.049 2.777.441 
       

 De vorderingen inzake nalatenschappen zijn afgenomen evenals de opbrengsten. 

 De vorderingen inzake loterijen zijn toegenomen, de opbrengsten zijn licht gedaald. 

 
De rentevordering is toegenomen door toename van de liquide middelen en door een stijging van de 
rentepercentages. 

       

3 Gelieerde instellingen      

 Werkmaatschappij Soa Aids    202.005 351.907 

 STOP AIDS NOW!    342.099 250.165 

     544.104 602.072 

       

4 Liquide middelen      

 ING / Postbank    927.067 734.340 

 Spaarrekeningen ING (2010 ING en Robeco)   560.000 11.173.211 

 Deposito ING    5.000.000 0 

 Spaarrekening ASN     12.231.905 2.769.991 

 Collectegelden in kluis    7.750 9.956 

     18.726.722 14.687.498 
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In 2011 heeft de raad van bestuur het financieel beleid geactualiseerd. Het minimaliseren van risico’s op 
het gebied van financieel beheer betekent dat bij het sparen en/of beleggen de hoofdsom minimaal in 
stand moet worden gehouden en de risico’s moeten worden gespreid. De financiële middelen worden niet 
in aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties en vastgoed belegd. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt 
van bankrekeningen, spaarrekeningen en deposito’s. Ten aanzien van risicospreiding worden de middelen 
bij minimaal twee banken geplaatst. De middelen worden uitsluitend in Euro aangehouden. Bij de keuze 
voor een bank maken wij een afweging tussen rendement, imago en risico’s. Dat wordt bepaald op basis 
van de Eerlijke bankwijzer www.eerlijkebankwijzer.nl. 
 
Het grootste deel van de € 18,7 miljoen aan liquide middelen is niet vrij beschikbaar. Zo heeft het Aids 
Fonds € 8,6 miljoen verplichtingen in het kader van al toegekende financiële bijdragen en is € 5,7 miljoen 
vooruit ontvangen in het kader van lopende projecten.   

       

5 Reserves    2011 2010 

 Continuïteitsreserve    1.571.000 1.563.346 

 Bestemmingsreserves    2.373.710 1.739.064 

 Overige reserves    1.332.168 2.344.700 

     5.276.878 5.647.110 

       

 De mutaties in de reserves in het boekjaar 2011: 

  Stand per   Stand per  

  1 januari Toevoeging Besteding 
31 

december  

 Continuïteitsreserve 1.563.346 7.654 0 1.571.000  

 Bestemmingsreserves 1.739.064 971.489 -336.843 2.373.710  

 Overige reserves 2.344.700 0 -1.012.532 1.332.168  

 2011 5.647.110 979.143 -1.349.375 5.276.878  

 2010 6.244.237 267.999 -865.126 5.647.110  

       

6 Continuïteitsreserve    2011 2010 

 Stand per 1 januari    1.563.346 1.515.366 

 Resultaatbestemming    7.654 47.980 

 Stand per 31 december    1.571.000 1.563.346 

       

 

Eind 2005 heeft de Raad van Bestuur haar plan gepresenteerd over vermogensvorming, dat de Raad van 
Toezicht heeft goedgekeurd. Centraal in het plan staat dat het primaire doel van de organisatie is om de 
doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en dus om de middelen te besteden. Wel is het noodzakelijk 
om vermogen op te bouwen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit betreft zowel de 
verplichtingen ten aanzien van personeel en organisatie als de noodzaak om de subsidie toekenningen te 
continueren. Op basis daarvan is besloten dat er een continuïteitsreserve wordt opgebouwd van 10% van 
de organisatiekosten en € 1 miljoen voor de continuering van de doelstelling. De Raad van Toezicht heeft 
in 2011 dit beleid opnieuw bevestigd. Op basis van de jaarrekening 2011 betekent dit dat er een 
continuïteitsreserve nodig is voor de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland van minstens € 1.571.000. 
In 2012 wordt het plan over de continuïteitsreserve herzien op basis van een risico analyse. 

 
De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de 
VFI, opgenomen in het CBF-reglement. 

 De maximale toegestane continuïteitsreserve is: 9.821.000  

       

7 Bestemmingsreserves    2011 2010 

 LAASER project    68.746 68.746 

 Voorlichtingsmateriaal    201.406 95.421 

 Aids Action Europe    131.425 147.796 

 Subsidieverstrekking en bestedingen    345.000 206.036 

 Bridging the gaps project     285.815 0 

 Gevolgen beëindiging LLC    153.813 0 

 Reserve financiering activa    1.187.505 1.221.065 

     2.373.710 1.739.064 
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 De mutaties in de bestemmingsreserves in het boekjaar 2011: 

  Stand per   Stand per  

  1 januari Toevoeging Besteding 31 december  

 LAASER project 68.746 0 0 68.746  

 Voorlichtingsmateriaal 95.421 105.985 0 201.406  

 Aids Action Europe 147.796 106.691 -123.062 131.425  

 Subsidieverstrekking en bestedingen 206.036 310.000 -171.036 345.000  

 Bridging the gaps project  0 295.000 -9.185 285.815  

 Gevolgen beëindiging LLC 0 153.813 0 153.813  

 
Reserve financiering activa 
bedrijfsvoering 1.221.065 0 -33.560 1.187.505  

 2011 1.739.064 971.489 -336.843 2.373.710  

 2010 2.461.425 142.765 -865.126 1.739.064  

       

 
Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is 
aangegeven door het bestuur. 

  

 LAASER project 

 
Dit betreft het deel van eigen middelen van het Aids Fonds dat is toegekend aan het project maar nog niet 
werd besteed. Het project is eind 2011 afgerond, in 2012 vindt de afrekening plaats. 

  

 Voorlichtingsmateriaal 

 Deze reserve wordt aangewend aan de productie van voorlichtingsmateriaal (herdruk en digitaal). 

  

 Aids Action Europe 

 

Aids Action Europe is een europees netwerk van organisaties op het gebied van hiv en aids. De reserve is 
bestemd voor de continuering van het netwerk en de versterking van de Oost- Europese activiteiten van 
Aids Action Europe. De toevoeging betreft bijdragen van het Aids Fonds, de onttrekking de financiering van 
een fondsenwerver in 2011. 

  

 Subsidieverstrekking en bestedingen 

 

De onttrekking betreft de in 2009 en 2010 gevormde reserves voor een subsidie, 'GIPA' (€ 100.000), de 
evaluatie van een programmaonderdeel (€ 25.000), de laatste werkzaamheden rondom Sekswerk 
projecten (€ 6.036) en de vernieuwing van de Aids Fonds website (€ 40.000). 

 

De toevoeging in 2011 betreft een reservering voor de ontwikkeling van een nieuw concept voor 
fondsenwerving (€ 250.000), voor campagne ontwikkeling (35.000) en voor een onderzoek naar mensen 
met hiv (€ 25.000). 

  

 Bridging the gaps project 

 
Deze reserve wordt gevormd voor het deel van eigen middelen van het Aids Fonds in het project. Het 
project loopt van september 2011 tot en met december 2015. 

       

 Gevolgen beëindiging Landelijke Leefstijl Campagnes (LLC) 

 

ZonMw heeft zogenaamde frictiekosten aan Soa Aids Nederland toegekend naar aanleiding van de 
beëindiging van de Landelijke Leefstijl Campagnes, waaronder de Vrij Veilig Campagne en de Seksuele 
Weerbaarheid Campagne. De reserve is vrij besteedbaar. 

       

 Reserve financiering activa bedrijfsvoering 

 Deze reserve is gevormd in verband met het kantoorpand dat eigendom is van de stichting. 

       

8 Overige reserves    2011 2010 

 Stand per 1 januari    2.344.700 2.267.446 

 Onttrekking    -1.012.532 0 

 Toevoeging    0 77.254 

 Stand per 31 december    1.332.168 2.344.700 
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In 2010 is in de Raad van Toezicht afgesproken dat gezien de economische omstandigheden een deel van 
de overige reserves voorlopig nog niet besteed zal worden (€ 1.300.000). Voor het resterende bedrag 
(€ 1.044.700) is in 2011 een aanvullend bestedingsplan ontwikkeld. € 200.000 zijn extra toegekend aan 
Wetenschappelijk Onderzoek, € 295.000 zijn gereserveerd voor de eigen bijdrage van Aids Fonds in het 
project Bridging the gaps, € 250.000 zijn gereserveerd voor de ontwikkeling van een nieuw concept 
Fondsenwerving, € 25.000 zijn gereserveerd voor een onderzoek naar mensen met hiv. Het saldo ad 
€ 242.532 is ingezet voor het opvangen van een exploitatietekort in 2011 door lagere inkomsten. 
 
 

9 Bestemmingsfondsen    2011 2010 

 STOP AIDS NOW! partneruitkering    439.224 882.000 

 Plonsfonds    104.375 92.716 

 Egalisatie reserve VWS/RIVM    487.579 351.497 

 Resistentie project    10.211 40.211 

 Vrienden Loterij (SponsorBingoLoterij) 13de trekking  10.000 15.909 

 Hiv bestrijding in ontwikkelingslanden   886.678 676.868 

     1.938.067 2.059.201 

       

 De mutaties in de bestemmingsfondsen in het boekjaar 2011: 

  Stand per   Stand per  

  1 januari Toevoeging Besteding 31 december  

 STOP AIDS NOW! partneruitkering 882.000 794.842 -1.237.618 439.224  

 Plonsfonds 92.716 11.659 0 104.375  

 Egalisatie reserve VWS/RIVM 351.497 136.082 0 487.579  

 Resistentie project 40.211 0 -30.000 10.211  

 Vrienden Loterij 13de trekking 15.909 0 -5.909 10.000  

 
Hiv bestrijding in 
ontwikkelingslanden 676.868 886.678 -676.868 886.678  

 2011 2.059.201 1.829.261 -1.950.395 1.938.067  

 2010 1.088.388 1.427.739 -456.926 2.059.201  

       

 De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden. 

  

 STOP AIDS NOW! partneruitkering 

 

De nog niet aangewende gelden van STOP AIDS NOW! worden voor de internationale aidsbestrijding 
gereserveerd. De onttrekking betreft een call for HIV Combination Prevention Projects (€ 716.212), de 
leerstoel "Sustainable diagnostics in Resource poor settings" (€ 200.000), de "MSM Initiative community 
award" (€ 250.000) en verschillende kleinere bijdragen. Het saldo per 31 december 2011 wordt begin 2012 
ingezet op een aantal activiteiten rondom de versterking van Civil Society en advocacy en capacity-building 
projecten in China. 

       

 Plonsfonds 

 

Dit fonds is gevormd door een gift van een begunstiger die op grond van een overeenkomst gerechtigd is 
om bestedingen aan te geven (binnen de doelstellingen van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland). 
In 2011 is het fonds, naar aanleiding van het huwelijk van de begunstiger, met € 9.375 verhoogd. Verder 
zijn de renteopbrengsten (€ 2.284) toegevoegd. Er zijn geen bestedingen geweest. 

  

 Egalisatie reserve VWS/RIVM 

 
De egalisatie reserve betreft gelden van de instellingssubsidie voor de programma's van Soa Aids 
Nederland die niet besteed zijn. 

  

 Resistentie project 

 De onttrekking betreft een financiële bijdrage aan Treat Asia in het kader van het LAASER project. 

  

 Vrienden Loterij 13de trekking 

 De besteding betreft het afsluiten van het project Papia Kumi, Curaçao uit 2009. 
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 Hiv bestrijding in ontwikkelingslanden 

 

In 2011 is het fonds aan een HIV Combination Prevention call besteed. De toevoeging betreft de in 2011 
geoormerkte donaties op deze bestemming die nog niet besteed zijn. Eind 2011 is een bestedingsplan 
ontwikkeld voor € 565.000, een bestedingsplan voor het saldo wordt in 2012 ontwikkeld. 

  

10 Langlopende schulden    2011 2010 

 Toegezegde financiële bijdragen    3.693.348 3.192.907 
       

 Onder de langlopende schulden staan verplichtingen voor langer dan 1 jaar verantwoord. 

 
De toezeggingen financiële bijdragen betreffen meerjarige projecten, met name (wetenschappelijk) 
onderzoek. 

       

11 Kortlopende schulden en overlopende passiva   2011 2010 

       

 Toegezegde financiële bijdragen    4.909.166 4.633.025 

 Vooruit ontvangen subsidies    5.689.113 2.458.943 

 Crediteuren    955.800 392.455 

 Belastingen en premies sociale verzekeringen   730 55.529 

 Vooruit ontvangen overig    142.514 53.682 

 Overige schulden en overlopende passiva   904.187 654.880 

     12.601.510 8.248.514 
       

 Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord. 

  

 Belastingen     2011 2010 

 Schenkings- en successierechten    0 19.172 

 BTW    730 36.357 

     730 55.529 
       

 Vooruit ontvangen subsidies    2011 2010 

 Ministerie van Buitenlandse Zaken - Bridging the gap  5.004.820 0 

 Ministerie van Buitenlandse Zaken - Move Forward   50.957 216.012 

 ZonMw - Chlamydiascreening     248.845 892.781 

 ZonMw - Lang leve de Liefde     118.166 210.882 

 ZonMw - Seks onder je 25e    43.309 44.725 

 ZonMw - Vrij Veilig Campagne     0 509.313 

 ZonMw - Campagne seksuele weerbaarheid   0 302.046 

 ZonMw - Marokkaanse jongeren    0 54.684 

 Europese Commissie - Operating Grant 2012   150.000 175.000 

 GGD - X match    53.224 53.500 

 Subsidies niet overheid - diverse projecten   19.792 0 

     5.689.113 2.458.943 
       

 Overige schulden en overlopende passiva   2011 2010 

 Programmakosten Intermediairs    398.980 274.946 

 Programmakosten Publieksvoorlichting   172.543 93.190 

 Programmakosten Fondsenwerving    92.559 16.627 

 Programmakosten Soa Aids Beleid    78.287 67.477 

 Programmakosten Prostitutie    42.372 14.865 

 Programmakosten Etnische Minderheden   31.915 6.364 

 Accountantskosten    27.834 36.544 

 Programmakosten Jongeren    4.168 12.232 

 Programmakosten Strategie en Pleitbezorging   1.876 4.960 

 Programmakosten Aids Action Europe   0 82.173 

 Overig    53.653 45.502 

     904.187 654.880 
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12 Gelieerde instellingen      

 International Civil Society Support    0 148.626 

     0 148.626 

       

 Niet in de balans opgenomen verplichtingen     

 Er is een langlopende onvoorwaardelijke verplichting aangegaan inzake huur Keizersgracht 392-394. 

 De verplichting betreft Keizersgracht B.V. en loopt van 1 december 2004 tot 1 december 2014. 

 De verplichting die hieruit voortvloeit bedraagt voor 2011 € 172.170 (2010: € 169.858). 

 
Van de totale verplichting € 508.269 per 31 december 2011 heeft € 174.264 een looptijd van maximaal 1 
jaar en € 334.005 een looptijd van 2 t/m 5 jaar. 

       

 Gebeurtenis na balans datum      

 

Op 13 februari 2012 kwam het treurig bericht dat de Schorerstichting failliet is gegaan. Aids Fonds - Soa 
Aids Nederland en Schorer hebben meerdere lopende subsidierelaties. De consequenties van het 
faillissement moeten nog helder worden. 
Als penvoerder van de alliantie van het project Bridging the Gaps, waarvan de Schorerstichting een lid 
was, draagt Aids Fonds – Soa Aids Nederland de verantwoordelijkheid over het hele project. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

(in euro) 

  Werkelijk Begroting Werkelijk  

  2011 2011 2010  

13 Baten uit eigen fondsenwerving     

 Collecten 48.931 40.000 44.050  

 Donaties en giften 5.167.815 5.175.000 4.894.405  

 Sponsoring 280.500 299.331 313.250  

 Nalatenschappen 409.844 800.000 879.194  

 Verkoop goederen 511 0 1.158  

 Overige baten uit eigen fondsenwerving 596.770 922.658 352.861  

 Totaal 6.504.371 7.236.989 6.484.918  
      

 Baten uit eigen fondsenwerving zijn stabiel ten opzichte van 2010. 

 
Donaties en giften: ten opzichte van 2010 dalen de inkomsten van structurele donateurs (-2%). Dit wordt 
gecompenseerd door twee grote giften in het kader van de Medical Credit Fund. 

 

Onder nalatenschappen werd een record aantal van 32 dossiers geopend (2010: 26), waaronder 18 legaten 
(2010: 12) en 1 verkrijging belast met vruchtgebruik (cumulatief 10). Betrouwbare informatie over de 
omvang van de dossiers wordt echter moeilijker vast te stellen, waardoor een groot aantaal dossiers nog 
niet is gewaardeerd. 

 

Overige baten uit eigen fondsenwerving betreffen vooral niet overheidssubsidies. De belangrijkste bijdragen 
zijn voor de HIV in Europe Initiative, Aids Action Europe en het project Lang Leve de Liefde, waaronder een 
bijdrage van € 45.000 van de stichting Kinderspostzegels. 

 Baten uit eigen fondsenwerving zijn 10% lager dan begroot. 

 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten uit nalatenschappen en minder opbrengsten 
voor het HIV in Europe Initiative dan verwacht. 

 

Donaties en giften zijn wel conform de begroting, de spanning is echter zichtbaar bij de structurele 
donateurs (-7%). Dit wordt gecompenseerd door de spontane donaties bij het AmsterdamDiner, die niet 
waren begroot. 

  

 Bestemde baten uit eigen fondsenwerving betreffen    

 Ondersteuning mensen met hiv 96.803  129.099  

 Voorlichting en zorg in Nederland 122.184  175.296  

 Wetenschappelijk onderzoek 326.525  399.310  

 Hiv bestrijding in ontwikkelingslanden 1.206.500  1.284.396  

 Behandelplan 0  46.236  

 Hiv resistentie 10  115  

 Medical Credit Fund (waaronder AmsterdamDiner) 837.200  430.000  

 HIV in Europe 313.000  287.000  

  2.902.222  2.751.452  

 
Deze baten zijn overeenkomstig de aangegeven bestemming in 2011 besteed, behalve voor de bestemming 
"Hiv bestrijding in ontwikkelingslanden". Hiervoor wordt het bestemmingsfonds met € 886.678 aangevuld. 

  

 Verkoop goederen     

 Netto omzet 511 0 1.244  

 Kostprijs 0 0 -86  

 Netto winst 511 0 1.158  
      

14 Baten uit acties van derden     

 VriendenLoterij geoormerkt 987.789 1.000.000 1.090.242  

 VriendenLoterij ongeoormerkt 694.334 700.000 689.488  

 subtotaal VriendenLoterij 1.682.123 1.700.000 1.779.730  

 Kras Loterij 36.474 50.000 43.830  

 De Lotto 413.227 300.000 387.914  

 FBU - Fonds Bijzondere Uitkering SLV 33.583 0 31.182  

 Stichting STOP AIDS NOW! 794.842 721.202 716.072  

 AmsterdamDiner 397.100 0 250.000  

  3.357.349 2.771.202 3.208.728  
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Baten uit acties van derden nemen met 21% toe ten opzichte van de begroting en met 5% ten opzichte van 
2010. De hogere bijdragen van STOP AIDS NOW! en uit het AmsterdamDiner zijn de voornaamste redenen 
hiervoor. 

  Werkelijk Begroting Werkelijk  

  2011 2011 2010  

 Bestemde baten uit acties van derden betreffen     

 Internationale hiv bestrijding 794.842    

 Medical Credit Fund 397.100  250.000  

  1.191.942  250.000  

 

De baten voor het Medical Credit Fund zijn overeenkomstig de aangegeven bestemming in 2011 besteed. Uit 
de STOP AIDS NOW! partnerbijdrage werd € 355.618 besteed. Het saldo wordt in 2012 besteed (zie 
toelichting 9). 

  

15 Subsidies van overheden     

 RIVM instellingssubsidie 3.471.228 3.397.268 3.396.565  

 Ministerie van VWS projectsubsidies 0 0 120.262  

 Ministerie van Buitenlandse Zaken projectsubsidies 3.903.487 1.332.663 3.079.938  

 ZonMw projectsubsidies 4.180.995 3.724.595 3.135.391  

 Overige overheidssubsidies 352.633 358.078 312.736  

  11.908.343 8.812.604 10.044.892  

      

 RIVM instellingssubsidie     

 Toegekende instellingssubsidie 3.397.268 3.397.268 3.356.155  

 Nog te ontvangen OVA 73.960 0 41.113  

 Afrekening instellingsubsidie 2009 0 0 -703  

  3.471.228 3.397.268 3.396.565  

      

 Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert de volgende projecten:   

 Key Populations Fund - Bridging the Gaps 2.895.180 0 0  

 TMF-project LAASER 674.322 900.040 2.383.289  

 Matra-project 'A Step Ahead' - Prog. Prostitutie 44.147 151.957 234.907  

 Project 'MOVE Forward' - Prog. Prostitutie 289.838 280.666 461.742  

  3.903.487 1.332.663 3.079.938  

      

 
Het project Bridging the Gaps is 1 september 2011 gestart en loopt tot en met december 2015. Het 
ministerie financiert € 35 miljoen uit een totaal van € 46,7 miljoen. 

 Het LAASER project loopt vanaf 2006 en is verlengd tot en met december 2011. 

 Het project 'A Step Ahead' is in 2008 gestart en loopt tot augustus 2011. 

 Het project 'MOVE Forward' is in 2009 gestart en is tot en met mei 2012 verlengd. 

      

 ZonMw financiert de volgende projecten:     

 Chlamydia screening - Prog Intermediairs 1.251.934 1.985.000 1.310.099  

 
Campagne seksuele weerbaarheid - Prog 
Publieksvoorlichting 1.082.093 874.978 1.135.854  

 Vrij Veilig Campagne - Prog Publieksvoorlichting 1.347.721 729.218 389.727  

 Leefstijlchatbot - Prog Publieksvoorlichting 1.619 1.481 167.497  

 Lang leve de liefde - Prog Jongeren 139.383 28.703 -40.853  

 Maroc.nl - Prog Jongeren 64.439 0 55.575  

 Seks onder je 25ste - Prog Jongeren 139.993 105.215 93.851  

 Afbouw subsidies Landelijke Leefstijl Campagnes 153.813 0 0  

 VIP Gezond en sterk - Prog Prostitutie 0 0 23.641  

  4.180.995 3.724.595 3.135.391  

 
De overige overheidssubsidies hebben betrekking op de programma's Aids Action Europe (Europese 
subsidie), Prostitutie en Publieksvoorlichting (RIVM), en Intermediairs (GGD). 
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  Werkelijk Begroting Werkelijk  

  2011 2011 2010  

      

16 Rentebaten 319.223 200.000 290.317  

 Er zijn geen beleggingen. De baten uit beleggingen betreffen uitsluitend rente ontvangsten. 

 
De liquide middelen worden op deposito, spaar- en betaalrekeningen tegen vaste of aan de markt 
gerelateerde rentepercentages gezet. 

 Het nettoresultaat liquide middelen over de afgelopen 5 jaren is: 

 2011 2010 2009 2008 2007 

 319.223 290.317 196.127 310.988 281.351 

      

17 Overige baten     

 Voorlichtingsmateriaal 70.490 47.500 68.397  

 Verzend en handelingskosten 11.263 35.000 13.838  

 Training, workshops, congres en diversen 253.606 173.705 213.566  

  335.359 256.205 295.801  

  

 

Voor de distributie van de verschillende (folder)materialen is het distributiecentrum Euromail ingeschakeld. 
De kosten komen ten laste van het budget van Publieksvoorlichting. De opbrengst is in principe voldoende 
voor de distributie- en de handelingskosten. 

  

18 Aids Fonds bestedingbeleid     

 Financiële bijdragen aan projecten 6.424.088 5.371.925 5.000.222  

 Vrijval afgerekende projecten -57.079 0 -106.337  

 Ondersteuning ICSS 0 0 270.000  

 Directe kosten 80.425 105.000 74.441  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 542.296 521.863 467.606  

  6.989.730 5.998.788 5.705.932  

 Financiële bijdragen aan projecten     

 Meer aandacht voor hiv     

 Small grants 117.076 101.925 117.000  

 Versterking positie mensen met hiv     

 Individuele hulpverlening 150.880 200.000 182.308  

 Ondersteuning groepsactiviteiten 465.855 455.000 435.430  

 Ongedocumenteerden 130.000 130.000 135.000  

 GIPA 150.000 300.000 150.000  

 Universal access     

 Nationaal 453.000 510.000 778.650  

 Internationaal 1.995.300 1.840.000 869.108  

 Kennis     

 Wetenschappelijk onderzoek nationaal 1.529.942 1.335.000 1.584.726  

 Internationaal 199.485 0 0  

 Gezondheidssystemen     

 Algemeen  0 0 0  

 Behandelplan 0 0 68.000  

 Medical Credit Fund 1.232.550 500.000 680.000  

  6.424.088 5.371.925 5.000.222  

  

 De lijst van de in 2011 toegekende financiële bijdragen wordt in bijlage 2 weergegeven. 

 

De financiële bijdragen nemen met 28% toe ten opzichte van 2010 en met 20% ten opzichte van de 
begroting. Dit komt voornamelijk door de toekenningen onder een call voor HIV Combination Prevention 
(€ 1,4 miljoen) die eind 2010 was gereserveerd. 

 
Directe kosten zijn lager dan de begroting als gevolg van minder uitgaven op het gebied van monitoring en 
evaluatie en reiskosten. 
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  Werkelijk Begroting Werkelijk  

  2011 2011 2010  

19 Aids Fonds projecten     

 
In 2011 heeft het Aids Fonds het LAASER project afgerond en het project Bridging the Gaps gestart. Beide 
projecten zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken mede gefinancierd. 

 LAASER project     
 American Foundation for Aids Research / Treat Asia 308.996 491.083 887.000  

 PharmAccess Foundation 252.185 303.957 1.215.180  

 International Civil Society Support 106.997 65.000 314.796  

 Directe kosten 18.576 11.415 11.387  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 15.579 24.841 113.262  

  702.333 896.296 2.541.625  

 Het LAASER project (2006-2010) is tot en met 2011 verlengd. 

  

 Bridging the Gaps     

 Financiële bijdragen aan Alliantiepartners 2.402.000 0 0  

 Financiële bijdragen aan Samenwerkingspartners 448.000 0 0  

 Directe kosten 28.535 0 0  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 37.494 0 0  

  2.916.029 0 0  

 

Het project Bridging the Gaps is 1 september 2011 gestart en loopt tot en met december 2015. Het Aids 
Fonds is penvoerder van een alliantie van 7 nederlandse organisaties (AFEW, COC, GNP+, HCI, Mainline, 
Schorer). Daarnaast worden 4 global partners (samenwerkingspartners) ondersteund. 

      

20 Soa Aids programma's en projecten     

 Soa Aids beleid 439.584 483.288 497.942  

 Intermediairs 1.837.364 2.520.276 1.863.458  

 Prostitutie 622.370 761.662 1.011.806  

 Jongeren 822.435 473.948 625.505  

 Etnische minderheden 306.044 394.032 420.804  

 Aids Action Europe 446.452 532.516 429.881  

  4.474.249 5.165.722 4.849.396  

      

 Soa Aids beleid     

 Directe kosten 84.930 120.315 143.775  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 354.654 362.973 354.167  

  439.584 483.288 497.942  

      

 
Directe kosten nemen ten opzichte van de begroting en 2010 af, als gevolg van lagere kosten voor de 
organisatie van het 14de congres Soa*Hiv*Seks. 

      

 Intermediairs     

 Directe kosten 1.318.004 1.997.550 1.338.810  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 519.360 522.726 524.648  

  1.837.364 2.520.276 1.863.458  

      

 
Het Chlamydia project is tot en met 2011 verlengd. De eindafrekening met de partners (GGD'en) vindt begin 
2012 plaats. 

      

 Prostitutie     

 Directe kosten 311.247 391.717 646.220  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 311.123 369.945 365.586  

  622.370 761.662 1.011.806  
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Minder directe en uitvoeringskosten op het ASA project (afgerond in juli 2011) en het MOVE forward project 
zijn de voornaamste oorzaak van de lagere kosten.  

      

  Werkelijk Begroting Werkelijk  

  2011 2011 2010  

 Jongeren     

 Directe kosten 371.235 143.381 199.821  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 451.200 330.567 425.684  

  822.435 473.948 625.505  

      

 

Ten opzichte van 2010 nemen de directe kosten toe naar aanleiding van de intensivering van het project 
Lang Leve de Liefde (LLL) en het project Seks onder je 25ste. De uitvoeringskosten stijgen door dezelfde 
redenen. Ten opzichte van de begroting zijn wederom de projecten Lang Leve de Liefde en Seks onder je 
25ste de belangrijke uitschieters, door uitstel van activiteiten uit voorgaande jaren en additionele 
financiering (LLL). 

      

 Etnische minderheden     

 Directe kosten 56.146 89.598 144.834  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 249.898 304.434 275.970  

  306.044 394.032 420.804  

      

 
De directe kosten dalen de begroting als gevolg van de vrijval van een interne besteding van voorgaande 
jaren (€ 32.000). Ten opzichte van 2010 werd minder voorlichtingsmateriaal geproduceerd. 

 
De uitvoeringskosten zijn lager dan in 2010 en de begroting doordat er een paar maanden geen 
programmaleider is geweest. 

  

 Aids Action Europe     

 Directe kosten 159.621 220.068 215.631  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 286.831 312.448 214.250  

  446.452 532.516 429.881  

 
De afname in directe kosten ten opzichte van de begroting en 2010 ligt vooral in het ROST project (minder 
bijdragen overgemaakt). 

 
De geplande toename in personeelskosten door een fondsenwerver aan te trekken is uitgevoerd. De 
fondsenwerver is echter eerder dan verwacht vertrokken. 

      

21 Voorlichting en Communicatie     

 Aids Fonds 1.906.309 2.156.506 1.777.662  

 Soa Aids Nederland 3.493.173 2.624.311 2.684.009  

  5.399.482 4.780.817 4.461.671  
      

 Aids Fonds     

 Directe kosten 1.361.790 1.557.007 1.284.104  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 544.519 599.499 493.558  

  1.906.309 2.156.506 1.777.662  
      

 

Directe kosten nemen ten opzichte van 2010 toe als gevolg van hogere inspanningen in het voorlichten van 
donateurs en prospects en het ontwikkelen van online activiteiten. Ten opzichte van de begroting zijn 
minder kosten gemaakt voor het voorlichten van donateurs en prospects, een geplande extra bijdrage aan 
STOP AIDS NOW! voor draagvlakversterking is niet doorgegaan. 

 
Uitvoeringskosten nemen toe ten opzichte van 2010 door het aanstellen van een medewerker voor Online 
activiteiten. De kosten zijn lager dan de begroting door het niet invullen van alle posities over het hele jaar. 

      

 Soa Aids Nederland     

 Directe kosten 2.510.612 1.646.882 1.692.510  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 982.561 977.429 991.499  

  3.493.173 2.624.311 2.684.009  

      

 
De directe kosten nemen ten opzichte van 2010 en de begroting met 50% toe door de verschuiving van 
activiteiten van de 'Vrij Veilig' campagne van 2010 naar 2011. 
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  Werkelijk Begroting Werkelijk  

  2011 2011 2010  

22 Strategie en Pleitbezorging     

 Directe kosten 182.483 237.344 164.170  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 300.530 299.610 304.689  

  483.013 536.954 468.859  

      

 
De kosten nemen ten opzichte van de begroting af als gevolg van minder onderzoek en evaluatie bij Soa 
Aids Nederland. 

      

23 Kosten eigen fondsenwerving     

 Directe kosten 661.657 801.000 581.650  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 270.563 260.848 291.412  

  932.220 1.061.848 873.062  

      

 
Ten opzichte van de begroting zijn minder directe kosten gemaakt op verschillende posten o.a. prospect 
werving, databasebeheer en sponsor behoud. 

      

 Kostenpercentage fondsenwerving     

 
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten uit eigen 
fondsenwerving procentueel weergegeven: 

 Baten eigen fondsenwerving 6.504.371 7.236.989 6.484.918  

 Kosten eigen fondsenwerving 932.220 1.061.848 873.062  

 Kostenpercentage fondsenwerving 14,3% 14,7% 13,5%  

      

24 Kosten acties derden     

 Directe kosten 146.849 155.000 154.284  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 39.967 40.274 38.170  

  186.816 195.274 192.454  

      

25 Kosten verkrijging subsidies overheden     

 Directe kosten 24.536 0 85.008  

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 43.732 0 30.374  

  68.268 0 115.382  

      

26 Kosten beheer en administratie     

 Uitvoeringskosten eigen organisatie 763.871 741.301 742.589  

      

 Kostenpercentage beheer en administratie     

 
Onderstaand is de verhouding van de kosten beheer en administratie in relatie met de totale baten 
procentueel weergegeven: 

 Totale baten 22.424.645 19.277.000 20.324.656  

 Kosten beheer en administratie 763.871 741.301 742.589  

 Kostenpercentage beheer en administratie 3,4% 3,8% 3,7%  

      

 
De organisatie streeft ernaar om de kosten "beheer en administratie" tussen 3% en 6% van de totale 
opbrengsten te beperken. 
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  Werkelijk Begroting Werkelijk  

  2011 2011 2010  

 Bestedingspercentages     

      

 
Onderstaand is de verhouding van de bestedingen aan de doelstelling in relatie met de totale baten 
procentueel weergegeven: 

 Totale baten 22.424.645 19.277.000 20.324.656  

 Totaal besteed aan de doelstelling 20.964.836 17.378.577 18.027.483  

 Bestedingspercentage  93,5% 90,2% 88,7%  

      

      

 
Onderstaand is de verhouding van de bestedingen aan de doelstelling in relatie met de totale lasten 
procentueel weergegeven: 

 Totale lasten 22.916.011 19.377.000 19.950.970  

 Totaal besteed aan de doelstelling 20.964.836 17.378.577 18.027.483  

 Bestedingspercentage 91,5% 89,7% 90,4%  
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Toelichting lasten verdeling            

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming           

             

(in euro's) Doelstelling     Werving baten  
Beheer en 
Administratie Totaal Begroot Totaal 

 Aids Fonds 
besteding 

beleid 

Aids 
Fonds 

projecten 

Soa Aids 
programma's 

Voorlichting & 
Communicatie 

Strategie en 
pleitbezorging 

Eigen 
fondsen 
werving 

Acties 
derden 

Subsidies 

  2011 2011 2010 

Subsidies en bijdragen 6.367.009 3.518.178 0 0 0      9.885.187 6.231.965 7.580.861 

Aankopen en verwervingen 80.425 47.111 2.301.183 3.872.402 182.483 661.657 146.849 24.536  7.316.646 7.476.277 6.736.645 

Personeelskosten 1) 460.513 45.069 1.845.348 1.296.783 255.208 229.760 33.939 37.137 648.672 4.852.429 4.795.097 4.794.062 

Huisvestingskosten 22.538 2.206 90.315 63.467 12.490 11.245 1.661 1.818 31.747 237.487 255.748 254.665 

Kantoor- en algemene kosten 36.468 3.569 146.134 102.693 20.210 18.195 2.688 2.941 51.369 384.266 360.740 344.426 

Afschrijving en rente 22.776 2.229 91.269 64.138 12.622 11.364 1.678 1.837 32.083 239.996 257.173 240.311 

Totaal 6.989.729 3.618.362 4.474.249 5.399.483 483.013 932.221 186.815 68.269 763.871 22.916.011 19.377.000 19.950.970 

                 

De eerder genoemde 'uitvoeringskosten eigen organisatie' zijn de som van personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingen en rente   

Uitvoeringskosten 542.295 53.073 2.173.066 1.527.081 300.530 270.564 39.966 43.733 763.871 5.714.178 5.668.758 5.633.464 

                 
1) Personeelskosten                 

Loon en salarissen 352.491 34.497 1.412.488 992.598 195.344 175.865 25.978 28.426 496.514 3.714.202 3.618.941 3.625.629 

Werknemersverzekeringen 42.994 4.208 172.285 121.070 23.827 21.451 3.169 3.467 60.561 453.032 478.726 520.678 

Pensioenverzekeringen 39.082 3.825 156.607 110.053 21.658 19.499 2.880 3.152 55.050 411.806 391.102 389.361 

Overige personeelskosten 25.946 2.539 103.968 73.062 14.379 12.945 1.912 2.092 36.547 273.389 306.328 258.394 

Totaal personeelskosten 460.513 45.069 1.845.348 1.296.783 255.208 229.760 33.939 37.137 648.672 4.852.429 4.795.097 4.794.062 

                 

Personeelsbestand (FTE's)                

gemiddeld aantal werknemers 6,9 0,6 26,5 20,0 2,9 3,4 0,5 0,5 9,4 70,7 67,8 69,3 
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Bezoldiging directie     

      

 Naam Ton Coenen    

 Functie Directeur    

      

 Dienstverband     

 Aard van de overeenkomst (looptijd)  onbepaald    

 Uren per week 36    

 Parttime percentage 100%    

 Periode 1/1-31/12/11    

      

 Bezoldiging (euro)     

 Jaarinkomen     

 Bruto loon/salaris 88.384    

 Vakantiegeld 6.981    

 Eindejaarsuitkering 7.915    

 Variabel jaarinkomen 0    

 Totaal jaarinkomen  103.280   

 SV lasten (wg deel)  7.185   

 Belastbare vergoedingen/bijtellingen  0   

 Pensioenlasten (wg deel)  13.197   

 Overige beloningen op termijn  0   

 Uitkering beëindiging dienstverband  0   

      

 Totaal bezoldiging 2011  123.662   

 Totaal bezoldiging 2010  123.605   

      

Het jaarinkomen is via de Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op dat van Rijksambtenaren, schaal 16, 

maximaal € 102.069. 

 

Toelichting: in 2011 ontving T.Coenen middels het systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden € 1.211 

door verkoop van niet-gebruikte verlofdagen, waardoor het jaarinkomen net hoger dan het maximum 

uitkomt. 

 

Het jaarinkomen bleef binnen het maximum van € 109.550 (1 FTE/12 maanden) volgens de VFI 

Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging 

verwijzen wij naar hoofdstuk 12 van het jaarverslag. 

 

Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen bezoldiging ontvangen. Onkostenvergoedingen waren 

€ 0. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland 

 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Aids Fonds – Soa Aids 
Nederland te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 
en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 

 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag 
beide in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 
650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 

 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken 
van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben 
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel  

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland per 31 december 2011 en van het resultaat 
over 2011 in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen 
(RJ 650). 
 
Verklaring betreffende het jaarverslag 
 
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

 

Amstelveen, 23 april 2012  

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

 

 

W. Tjoelker RA



 

 104

Bijlage 1 Exploitatie gesplitst naar merk 

 Werkelijk 2011  Budget 2011  Werkelijk 2010 

(in euro's) AF SANL totaal  AF SANL totaal  AF SANL totaal 
Baten eigen FW 6.110.101 394.270 6.504.371  6.975.320 261.669 7.236.989  6.302.057 182.861 6.484.918 
Baten uit 3den 3.357.349 0 3.357.349  2.771.202 0 2.771.202  3.208.728 0 3.208.728 
Subsidies overheden 3.651.426 8.256.917 11.908.343  900.040 7.912.564 8.812.604  2.410.276 7.634.616 10.044.892 
Rente 319.223 0 319.223  200.000 0 200.000  289.224 1.093 290.317 
Overige baten -14 335.373 335.359  0 256.205 256.205  6.083 289.718 295.801 

Totaal baten 13.438.085 8.986.560 22.424.645  10.846.562 8.430.438 19.277.000  12.216.368 8.108.288 20.324.656 

            
Besteed aan doelstellingen            
AF Beleid 6.989.730 0 6.989.730  5.998.788 0 5.998.788  5.705.932 0 5.705.932 
AF project 3.618.362 0 3.618.362  896.296 0 896.296  2.541.625 0 2.541.625 
Soa Aids Programma's &            
projecten 0 4.474.249 4.474.249  0 5.165.722 5.165.722  0 4.849.396 4.849.396 
Voorlichting & Comm 1.906.309 3.493.173 5.399.482  2.156.826 2.623.991 4.780.817  1.777.662 2.684.009 4.461.671 
Strategie & Pleitbezorging 265.734 217.279 483.013  284.875 252.079 536.954  265.832 203.027 468.859 

 12.780.135 8.184.701 20.964.836  9.336.785 8.041.792 17.378.577  10.291.051 7.736.432 18.027.483 
Werving baten            
Eigen FW 925.530 6.690 932.220  1.061.848 0 1.061.848  866.692 6.370 873.062 
In acties derden 186.816 0 186.816  195.274 0 195.274  192.454 0 192.454 
Verkrijgen subs overheid 54.812 13.456 68.268  0 0 0  94.636 20.746 115.382 
 1.167.158 20.146 1.187.304  1.257.122 0 1.257.122  1.153.782 27.116 1.180.898 

            
Kosten beheer en admin 254.977 508.894 763.871  245.655 495.646 741.301  245.068 497.521 742.589 
            

Som der lasten 14.202.270 8.713.741 22.916.011  10.839.562 8.537.438 19.377.000  11.689.901 8.261.069 19.950.970 

Overschot / tekort -764.185 272.819 -491.366  7.000 -107.000 -100.000  526.467 -152.781 373.686 

            
Continuïteitsreserve 7.654 0 7.654  7.000 0 7.000  47.980 0 47.980 
Bestemmingsreserves 497.910 136.736 634.646  0 -107.000 -107.000  -570.992 -151.369 -722.361 
Overige reserve -1.012.533 1 -1.012.532  0 0 0  77.255 -1 77.254 
Bestemmingsfondsen -257.216 136.082 -121.134  0 0 0  972.224 -1.411 970.813 

 -764.185 272.819 -491.366  7.000 -107.000 -100.000  526.467 -152.781 373.686 
            

% fondsenwerving eigen middelen 15,1% 1,7% 14,3%  15,2% 0,0% 14,7%  13,8% 3,5% 13,5% 

% kosten beheer en administratie 1,9% 5,7% 3,4%  2,3% 5,9% 3,8%  2,0% 6,1% 3,7% 
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Bijlage 2 Overzicht nieuw gesubsidieerde projecten 2011  

   
Doelstelling 1: Aids op de agenda  
Organisatie Projecttitel Maximale 

toezegging 
   
Nationaal   
ThankEve Productions Documentaire Sinner's Disease (Sasha's Struggle 

against HIV in Russia) 10.000 

Universiteit Maastricht Summercourse intervention mapping 2011 10.000 
St. ShivA Vergroten zelfredzaamheid van migrantenvrouwen 

met hiv in Nederland 10.000 
Beroepsvereniging Verpleegkundig 
Consulenten Hiv/Aids (V&VNVCHA) 

Ontwikkeling verpleegkundig beroepsprofiel 

10.000 
Schorer Ontwikkeling beleidskader 'Oud worden met hiv' 9.000 
Fundashon Orguyo Korsou (FOKO) Activiteiten voor mensen met hiv op Curaçao 5.900 
Les Enfants Terribles Ontwikkeling boek en fototentoonstelling 'De Tijd 

Daarna' 5.000 
St. Mara Activiteiten Wereld Aids Dag Rotterdam 4.000 
Academisch Medisch Centrum 
(AMC) 

Frontiers of Retrovirology Conference 2011 
3.600 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Studie hiv/aids & retrospectieve spijt 3.000 
St. Pink Media Roze filmdagen, thema hiv/aids 2011 2.000 
   
Internationaal   
National Aids Trust (NAT) Bewijs van hiv-overdracht in een rechtszaak 10.000 
B92 Fund (5) Right to Health 10.000 
International Planned Parenthood 
Federation (IPPF) 

David Kato Vision and Voice Award 

8.300 
Universitair Medisch Centrum 
Nijmegen St. Radboud (UMCN) (5) 

Assessment of injecting drug use among HIV-infected 
patients in Indonesia 7.276 

St. Diaconaal Hulpfonds Leidse 
Studenten Ekklesia (5) 

Kids & Arts on Aids in Namibia 

5.000 
St. Anak Asuh Batam Abbott AxSYM, machine voor bloedbank Batam 2.500 
Circle of Friends JanHerman Veenker Award 2011 1.500 
    
Totaal Nieuwe projecten doelstelling 1 117.076 
   
Doelstelling 2: Versterken positie mensen met hiv  
   
Individuele hulpverlening Individuele Hulpverlening (IH) hielp in 2011 555 

aanvragers 150.880 
   
Nationaal   
Hiv Vereniging Nederland (HVN) Werkplan Hiv Vereniging Nederland 2011 320.000 
Protestantse Diaconie Amsterdam Opvang voor mensen met hiv zonder vaste 

verblijfsvergunning, Amsterdam 80.000 
Humanitas Rotterdam Opvang voor mensen met hiv zonder vaste 

verblijfsvergunning, Rotterdam 50.000 
Hiv Vereniging Nederland (HVN)(1) Positief werkt 2011 25.000 
Filmcommunicatie (2) Documentaire 'Barely Positive', over de betekenis van 

het Zwitsers standpunt in serodiscordante 
homoseksuele relaties 23.800 

Humanitas Groningen Hiv-aids steunpunt, voor mensen met hiv in Noord-
Nederland 2011 20.000 

St. ShivA Activiteiten voor mensen met hiv 2011 15.000 
St. Pama Culturele activiteiten voor mensen met hiv 2011 15.000 
Nederlandse Vereniging van 
Hemofilie Patienten (NVHP) 

Activiteiten in het kader van hiv en aids 2011 

13.500 
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Organisatie Projecttitel Maximale 
toezegging 

Positive Women of the World 
(PWW) 

Immediate intervention programme voor mensen met 
hiv 2011 12.845 

St. Hiv Sporten Hiv-zwemmen, voor mensen met hiv 2011 6.860 
St. Mara Activiteiten voor mensen met hiv 2011 5.050 
Positive Women of the World 
(PWW) (1) 

Kampeerweekend voor vrouwen met hiv 2011 5.000 

St. Mainline Ontmoetingsdag voor drugsgebruikers met hiv uit heel 
Nederland 2.800 

PlusPunt Overijssel Groepsactiviteiten voor mensen met hiv 2011 1.000 
   
Internationaal   
Action for Aids (AFA) Singapore (5) Supporting the Communications Focal Point for the 

Communities Delegation of the Global Fund 150.000 
    
Totaal Nieuwe projecten doelstelling 2 inclusief IH 896.735 
   
Doelstelling 3: Opheffen barrières  
   
Nationaal   
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Verbetering van therapietrouw en -respons bij 

immigranten met hiv, middels een combinatie van 
interventies 283.000 

St. HIV Monitoring (SHM) Beheersen van de hiv-epidemie in Nederland 150.000 
GGD Amsterdam (1) Hiv- & soa-preventie kort na diagnose, extra bijdrage 

aan lopend project 10.000 
Schorer (1) Campagnemateriaal 'Actief Testen bij hoog-

risiciogroepen MSM' 10.000 
   
Internationaal   
University of Copenhagen HIV 
programme (HIV in Europe) (4) 

Hiv in Europe, extra funding 

313.000 
The American Foundation for AIDS 
Research (AmfAR) (5) 

The MSM Initiative Community Awards Program 

250.000 
North Star Alliance (5) Toegang tot basisgezondheidsvoorzieningen voor 

mensen die zich veel verplaatsen 240.000 
SAfAIDS (5) Lifting Barriers To Universal Access: For The Sexual 

Minorities In Communities In Zimbabwe 239.932 
Pakachere Institute of Health and 
Development Communication (5) 

HIV combination prevention programme for female 
sex workers 239.802 

Schorer (5) Proudly Combined 236.540 
Wits Reproductive Health and HIV 
Institute (WRHI) (5) 

Innovative Combination HIV Prevention for Sex 
Workers 235.936 

St. Mainline (5) HIV Combination Prevention for Men who have Sex 
with Men (MSM), including intravenous drug users 
(IDU), in Cape Town, South Africa 

200.000 

Aids Action Europe (AAE) Co-finance of operating grant 20.000 
Aids Action Europe (AAE) Project Resource Mobilisation 20.000 
Theatre for a Change Aanvulling project 2010: Mobile Health Unit 90 
    
Totaal Nieuwe projecten doelstelling 3 2.448.300 
   
Doelstelling 4: Meer kennis   
   
Nationaal   
Academisch Medisch Centrum 
(AMC) 

Het reservoir en diversiteit van hiv-1 bij patienten die 
worden behandeld met antiretrovirale therapie tijdens 
primaire hiv-infectie 

250.000 
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Organisatie Projecttitel Maximale 
toezegging 

Universitair Medisch Centrum 
Utrecht (UMCU) 

Is een divers hiv-specifiek T-cell repertoire 
beschermend voor hiv-ziekteprogressie? 250.000 

Academisch Medisch Centrum 
(AMC) 

Dissecting and exploiting hiv-1 Env trimer-specific 
antibody responses in human sera 249.990 

Academisch Medisch Centrum 
(AMC) 

Interacties tussen het vaginale microbioom en hiv 
248.693 

Universiteit Maastricht Brain Control: Het overwinnen van negatieve 
impulsieve reacties van adolescenten op 
condoomgebruik voor de preventie van hiv/aids 

248.342 

Academisch Medisch Centrum 
(AMC) 

Optimalisatie van kwaliteit van zorg in hiv-
behandelcentra in Nederland 237.417 

Schorer (1) Schorermonitor 2011 35.000 
St. Netherlands Conference on HIV 
Pathogenesis, Prevention and 
Treatment (NCHIV) 

Nederlands Congres over hiv-pathologie, preventie en 
behandeling 

10.000 

Uniting Streams Symposium 'An ideal Match?! Connecting NGO's and 
Academia in Research for Global Health' 500 

   
Internationaal   
Amsterdam Institute for 
International Development (AIID) 
(5) 

Leerstoel 'Sustainable Diagnostics in Resourcepoor 
Settings' (Jaar 3) 

199.485 
    
Totaal Nieuwe projecten doelstelling 4 1.729.427 
   
Doelstelling 5: Gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden  
   
Internationaal   
PharmAccess - Medical Credit Fund Medical credit fund, extra funding 500.000 
PharmAccess - Medical Credit Fund 
(3) 

Medical Credit Fund 
706.450 

PharmAccess - Medical Credit Fund 
(3) 

Health Care Plan for students and staff - Universidade 
Mondlane Maputo, Mozambique - extra funding 26.100 

    
Totaal Nieuwe projecten doelstelling 5 1.232.550 

   

Totaal toekenningen 2011  6.424.088 

   

(1) Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd door Gilead  

(2) 
Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd door Gilead en 
Janssen  

(3) 
Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd uit opbrengsten 
Amsterdam Diner  

(4) 
Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd door Gilead, 
Boehringer Ingelheim, Merck Sharp & Dohme en ViiV  

(5) 
 

Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd uit STOP AIDS 
NOW! partnerbijdrage   

   

Vrijval afgerekende projecten   
Doelstelling 1: Aids op de agenda  -7.933 

Doelstelling 2: Versterken positie mensen met hiv -14.845 

Doelstelling 3: Opheffen barrières  -19.183 

Doelstelling 4: Meer kennis  -15.118 

Doelstelling 5: Gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden 0 

Totaal vrijval  -57.079 

Deze post betreft afrekeningen waarvan de definitieve bijdrage lager is dan het oorspronkelijk toegezegde 
bedrag. 
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Bijlage 3 Begroting 2012    
    
  Begroting 2012 Werkelijk 2011 Werkelijk 2010 

(in euro's x 1.000)       

       

Baten:       

Baten uit eigen fondsenwerving 6.708  6.504 6.485 

Baten uit acties van derden 2.602  3.357 3.209 

Subsidies van overheden 11.217  11.908 10.045 

Baten uit beleggingen (rente) 200  319 290 

Overige baten 226  335 296 

Som der baten 20.953  22.425 20.325 

       

Lasten:       

Besteed aan doelstellingen       

Aids Fonds bestedingbeleid 5.211  6.990 5.706 

Aids Fonds projecten 7.567  3.618 2.542 

Soa Aids programma's en projecten 2.688  4.474 4.849 

Voorlichting en Communicatie 3.079  5.399 4.462 

Strategie en Pleitbezorging 533  483 469 

 19.078  20.965 18.027 

Werving baten       

Kosten eigen fondsenwerving 902  932 873 

Kosten acties derden 221  187 192 

Kosten verkrijging subsidies overheden 0  68 115 

Kosten van beleggingen (rente) 0  0 0 

 1.123  1.187 1.181 

Beheer en administratie       

Kosten beheer en administratie 749  764 743 

       

Som der lasten 20.950 22.916 19.951 

       

Resultaat 3 -491 374 

      

Kosten fondsenwerving (van baten FW) 13,4% 14,3% 13,5% 

Kosten beheer en administratie (van totale baten) 3,6% 3,4% 3,7% 

Besteed aan doelstelling (van totale baten) 91,1% 93,5% 88,7% 

Besteed aan doelstelling (van totale lasten) 91,1% 91,5% 90,4% 

    

    
De begroting 2012 werd in oktober 2011 vastgesteld. Ontwikkelingen daarna die tot de vorming per 31 
december 2011 van bestemmingsreserves en fondsen hebben geleid zijn in de begroting 2012 niet 
opgenomen. Naar verwachting wordt circa € 2,1 miljoen uit de reserves en fondsen in 2012 meer besteed 
dan is begroot. 
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Bijlage 4      

Specificatie programma's en projecten van Soa Aids Nederland t.b.v. RIVM 

 

(In euro) Werkelijk 
2011 

Begroting 
2011 

Werkelijk 
2010 

  

A. Programma Soa Aids beleid      

 personeel 562.264 551.988 404.620   

 materieel 233.112 325.659 213.775   

 totaal lasten 795.376 877.647 618.395   

 bijdrage RIVM 701.985 687.030 417.368   

 bijdragen derden 100.292 120.617 124.942   

 eigen bijdrage 70.000 70.000 70.000   

 totaal baten 872.277 877.647 612.310   

 overschot / tekort 76.901 0 -6.085   

       

B. Programma Etnische minderheden      

 personeel 289.603 350.310 316.701   

 materieel 88.061 89.598 144.834   

 totaal lasten 377.664 439.908 461.535   

 bijdrage RIVM 449.489 439.908 439.909   

 bijdragen derden 3.721 0 16.443   

 eigen bijdrage 31.914 0 0   

 totaal baten 485.124 439.908 456.352   

 overschot / tekort 107.460 0 -5.183   

       

C. Programma Intermediairs      

 personeel 552.899 537.760 508.162   

 materieel 240.799 227.615 122.889   

 totaal lasten 793.698 765.375 631.051   

 bijdrage RIVM 635.917 625.232 490.832   

 bijdragen derden 179.547 140.143 116.057   

 eigen bijdrage 0 0 0   

 totaal baten 815.464 765.375 606.889   

 overschot / tekort 21.766 0 -24.162   

       

D. Programma Jongeren      

 personeel 528.070 380.381 494.571   

 materieel 371.235 143.381 199.821   

 totaal lasten 899.305 523.762 694.392   

 bijdrage RIVM 388.113 379.844 379.844   

 bijdragen derden 556.635 143.918 283.708   

 eigen bijdrage 0 0 0   

 totaal baten 944.748 523.762 663.552   

 overschot / tekort 45.443 0 -30.840   

       

E. Programma Prostitutie      

 personeel 372.400 425.692 435.039   

 materieel 311.247 391.717 646.220   

 totaal lasten 683.647 817.409 1.081.259   

 bijdrage RIVM 352.299 344.792 344.792   

 bijdragen derden 362.674 457.623 756.766   

 eigen bijdrage 0 14.994 0   

 totaal baten 714.973 817.409 1.101.558   

 overschot / tekort 31.326 0 20.299   
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Werkelijk 
2011 

Begroting 
2011 

Werkelijk 
2010 

  

F. Programma Publieksvoorlichting      

 personeel 1.093.592 1.062.177 1.023.558   

 materieel 2.431.059 1.556.882 1.603.465   

 totaal lasten 3.524.651 2.619.059 2.627.023   

 bijdrage RIVM 943.425 920.462 840.600   

 bijdragen derden 2.540.396 1.698.597 1.790.825   

 eigen bijdrage 0 0 0   

 totaal baten 3.483.821 2.619.059 2.631.425   

 overschot / tekort -40.830 0 4.402   

       

G. Corporate en corporate communicatie      

 personeel 0 0 281.000   

 materieel 0 0 163.237   

 totaal lasten 0 0 444.237   

 bijdrage RIVM 0 0 483.220   

 bijdragen derden 0 0 8.939   

 eigen bijdrage 0 0 0   

 totaal baten 0 0 492.159   

 overschot / tekort 0 0 47.922   

       

  

Werkelijk 
2011 

Begroting 
2011 

Werkelijk 
2010   

Totaal personeel 3.398.828 3.308.308 3.463.651   

 materieel 3.675.513 2.734.852 3.094.241   

 totaal lasten 7.074.341 6.043.160 6.557.892   

 bijdrage RIVM 3.471.228 3.397.268 3.396.565   

 bijdragen derden 3.743.265 2.560.898 3.097.680   

 eigen bijdrage 101.914 84.994 70.000   

 totaal baten 7.316.407 6.043.160 6.564.245   

 overschot / tekort 242.066 0 6.353   

       

       

Samenvatting    overschot / tekort 

     toegekend aan: 

 

activiteit baten 2011 lasten 2011 
overschot / 

tekort 

risico 
reserve 
RIVM 

reserve 
voorlichtings 

materiaal 

A. Programma Soa Aids beleid 872.277 795.376 76.901 43.231 33.670 

B. Programma Etnische minderheden 485.124 377.664 107.460 60.411 47.049 

C. Programma Intermediairs 815.464 793.698 21.766 12.236 9.530 

D. Programma Jongeren 944.748 899.305 45.443 25.547 19.896 

E. Programma Prostitutie 714.973 683.647 31.326 17.610 13.716 

F. Programma Publieksvoorlichting 3.483.821 3.524.651 -40.830 -22.953 -17.877 

G. Corporate en corporate communicatie 0 0 0 0 0 

  7.316.407 7.074.341 242.066 136.082 105.984 
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Bijlage 5       
Samengestelde jaarrekening 
2011       
Van de Stichtingen Aids Fonds - Soa Aids Nederland, STOP AIDS NOW! en 
Werkmaatschappij Soa Aids  
(2010: inclusief Stichting International Civil Society Support)    
              

Balans  
Aids Fonds 

- Werkmaat- STOP AIDS Eliminaties 2011 2010 
In euro's x 1.000 Soa Aids NL schappij NOW!   totaal totaal 

              
Activa             
Materiële vaste activa 1.195 918 0 0 2.113 2.315  
Vorderingen 3.044 98 2.217 0 5.359 13.739  
Gelieerde instellingen 544 0 75 -619 0 0  
Liquide middelen 18.727 338 10.323 0 29.388 18.430  
Totaal Activa 23.510 1.354 12.615 -619 36.860 34.484  
              
Passiva             
Continuïteitsreserves 1.571 0 1.231 0 2.802 2.780  
Bestemmingsreserves 2.374 0 1.083 0 3.457 3.505  
Overige bestemmingsreserves 1.332 0 0 0 1.332 2.345  
Overige bestemmingsfondsen 1.938 0 7.823 0 9.761 11.220  
Reserves en fondsen 7.215 0 10.137 0 17.352 19.850  
Gelieerde instellingen 0 277 342 -619 0 0  
Langlopende schulden 3.693 0 2.136 0 5.829 3.193  
Kortlopende schulden 12.602 1.077 0 0 13.679 11.441  
Totaal Passiva 23.510 1.354 12.615 -619 36.860 34.484  
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Staat van baten en lasten Aids Fonds -  STOP AIDS Eliminaties  2011 2011 2010 
In euro's x 1.000 Soa Aids NL  NOW!   Werkelijk Begroting Werkelijk 
Baten uit eigen fondsenwerving 6.505 7.446   13.951 15.734 13.981 
Baten uit acties van derden 3.357 1.694 -795 4.257 3.500 13.750 
Subsidies van overheden 11.908 0 0 11.908 8.813 12.825 
Baten uit beleggingen (rente) 319 241 0 560 300 391 
Overige baten 336 514 -106 744 584 674 
Totaal baten 22.425 9.895 -901 31.420 28.931 41.621 
              
Aids Fonds Beleid, SAN! Beleid (en ICSS in 2010) 6.990 6.979 -810 13.159 12.368 11.497 
Aids Fonds project 3.618 0 0 3.618 896 2.542 
Soa Aids Programma's 4.474 0 0 4.474 5.165 4.849 
Voorlichting & Communicatie 5.400 2.535 -91 7.844 6.281 7.848 
Strategie & Pleitbezorging 483 311 0 794 850 762 
Besteed aan doelstellingen 20.965 9.825 -901 29.889 25.560 27.498 
              
Kosten eigen fondsenwerving 932 1.387 0 2.319 2.525 2.361 
Kosten acties derden 187 44 0 231 235 317 
Kosten verkrijging subsidies overheden 68 0 0 68 0 115 
Kosten van beleggingen (rente) 0 0 0 0 0 0 
Werving baten 1.187 1.431 0 2.618 2.760 2.793 
              
Kosten beheer en administratie 764 295 0 1.059 1.042 1.098 
              
Totaal lasten 22.916 11.551 -901 33.567 29.362 31.389 
              
Resultaat -491 -1.656 0 -2.147 -431 10.232 
       
Kosten fondsenwerving (van baten FW) 14,3% 18,6%   16,6% 16,0% 16,9% 
Kosten beheer en administratie (van totale baten) 3,4% 3,0%   3,4% 3,6% 2,6% 
Besteed aan doelstelling (van totale baten) 93,5% 99,3%   95,1% 88,3% 66,1% 
Besteed aan doelstelling (van totale lasten) 91,5% 85,1%   89,0% 87,1% 87,6% 
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16. Bijlage: publicaties en presentaties  

1. Programma Intermediairs 

 

Presentaties, colleges, trainingen en workshops 
• Van Bergen JEAM. Soa en Aids in de huisartspraktijk. Symposium, Heelsum, 

10 maart 2011.  
• Van Bergen JEAM. Expertmeeting thuistesten, Amsterdam 28 april 2011.  
• Van Bergen JEAM. Chlamydiascreening, wat nu? Expert meeting SOA, 

Bilthoven, 24 juni 2011. 
• Van Bergen JEAM. Hiv-zorg debat: Pro-actiever testen door huisartsen: 

tussen wens en werkelijkheid, Amsterdam, 8 september 2011.  
• Van Bergen JEAM. Does it make a difference if the invitation is sent by GP or 

municipal health service, ISSTDR, Quebec, juli 2011.  
• Van Bergen JEAM. New avenues to increase attention for sexual health in 

primary care, ISSTDR, Quebec, juli 2011. 
• Van Bergen JEAM. College soa-bestrijding in Nederland AMC, Amsterdam, 10 

oktober 2011.  
• Van Bergen JEAM. Ervaringen met screening op chlamydia. ZonMw 

Screenings symposium, 1 november 2011.  
• Van Bergen JEAM. Het soa-consult in de huisartspraktijk. Boerhaavecursus, 

Leiden, 17 november 2011.  
• Diaz M. Actief testen van MSM in de huisartsenpraktijk “pik er uit die soa”, 7 

april 2011. 
• Diaz M. Thuis testen handig thuis of juist verder van huis, Expertmeeting 

thuistests, Amsterdam, 28 april 2011. 
• Spijker R. Soa-bestrijding in Nederland, Hogeschool Leiden, Leiden, 14 april 

2011. 
• Spijker R. Interventieontwikkeling; de rol van MI-coach, LAV, Utrecht, 28 

juni 2011. 
• Spijker R. Workshop coördinator zwangere jongens en condoomdragende 

meiden; hoezo genderspecifieke counseling rondom 
zwangerschapspreventie, Nationaal Congres soa*hiv*seks, Amsterdam, 1 
december 2011. 

• Taal M. Soa bestrijding organisatie en richtlijnen, Masterclass soa en hiv, 
Utrecht, 29 maart 2011. 

• Taal, M. Seksuele gezondheid & zorgen voor gezonde en geïntegreerde zorg, 
Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks, Amsterdam, 1 december 2011. 

 

Publicaties  
• Van Bergen JEAM. Test and Treat. SekSoa Magazine 2011; 2:1. 
• Van Bergen JEAM. Omgaan met risico’s. SekSoa Magazine 2011; 2:2.  
• Van Bergen J. Soa en seksualiteit. Bijblijven: Seksuologie. 2011; 3:2.  
• Bender N, Herrmann B, Andersen B, Hocking JS, van Bergen J, Morgan J, 

van den Broek IV, Zwahlen M, Low N. Chlamydia infection, pelvic 
inflammatory disease, ectopic pregnancy and infertility: cross-national 
study. Sex Transm Infect. 2011 Dec;87(7):601-8. Epub 2011 Oct 25.  

• Van den Broek I, van Bergen J et al. Systematic selection of screening-
participants by risk-score in a Chlamydia screening programme is feasible 
and effective. Sex transm Dis dec 2011.  

• Greenland KE, Op de Coul EL, van Bergen JE, Brouwers EE, Fennema HJ, 
Götz HM, Hoebe CJ, Koekenbier RH, Pars LL, van Ravesteijn SM, van den 
Broek IV. Acceptability of the internet-based Chlamydia screening 
implementation in the Netherlands and insights into nonresponse. Sex 
Transm Dis. 2011 Jun;38(6):467-74.  
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• Van Kleef L, van Bergen J, van der Wouden H, Bindels P. Een pijnlijke 
zwelling in de lies. Huisarts en Wetenschap 2011; 54(9):510-13.  

• Low, N, Cassell JA, Spencer B, Bender N, Hilber AM, van Bergen JEAM, et al. 
Chlamydia control activities in Europe: cross-sectional survey. European 
Journal of Public Health 2011, 1–7 doi:10.1093/eurpub/ckr046.  

• Spijker R. Praktijk van counseling met motiverende gespreksvoering; 
SekSoa Magazine 2011; 2:4. 

• Spijker R. Counseling volgens motiverende gespreksvoering in de regio; 
SekSoa Magazine 2011; 2:4. 

• Bijdrage J. van Bergen aan WHO: Guide for monitoring and evaluating 
national HIV testing and counselling (HTC) programmes 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501347_eng.pdf.  

 

2. Programma Publiekscommunicatie  

 

Publicaties 
• Oomen A.A.M. HIV in the Netherlands - the state of affairs. Life2Live 2011; 

(13) 5-6. 
• Fisser E. Bzz geeft antwoord op alle pikante vragen (interview Filippo 

Zimbile). Psy 2011; (7) 30-31. 
• Werf W. van der. Maak Seks Lekker Duidelijk. Platform van het Ministerie 

van Algemene Zaken. 2011; (april) 12-15. 

 

Presentaties 
• Fisser E. en Werf W. van der. Vrij Veilig Campagne en Campagne Seskuele 

Weerbaarheid in de Regio, GGD Regiodag, Utrecht, 23 juni 2011. 
• Fisser E. Co-creating the Dutch Safe Sex Campaign 2011: Using social 

media and municipal health centres (MHC) to improve implementation 
intentions of condom use. ISSTDR posterpresentatie, Quebec, Juli 2011.  

• Werf W. van der Maak Seks Lekker Duidelijk, stand van zaken Campagne 
Seksuele Weerbaarheid, LAV, Utrecht, 18 januari 2011. 

• Werf W. van der. Maak Seks Lekker Duidelijk, Congres Beslist uw keuze, 
Wageningen, 28 januari 2011.  

• Werf W. van der. Maak Seks Lekker Duidelijk, Can you Fix It?, Nationale E-
Learning Congres, Eindhoven, 5 april 2011. 

• Werf W. van der. Maak Seks Lekker Duidelijk, NCVGZ Congres Duurzaam 
Gezond, Amsterdam, 7 april 2011. 

• Werf W. van der. Can You Fix It, Uitreiking Spin Awards, Amsterdam, 7 april 
2011. 

• Werf W. van der. Campagne Seksuele Weerbaarheid, Congres Kids en 
Jongerenmarketing, Leiden, 26 mei 2011. 

• Werf W. van der. Campagne Maak Seks Lekker Duidelijk, Uitreiking Esprix 
Award, Amsterdam, 8 juni 2011. 

• Werf W. van der en Zimbile F. The Dutch Sexual Health Campaign, New 
Dehli, 19 november 2011. 

• Zimbile F. Vrij Veilig Campagne en Onderzoek, Gastcollege Toegepaste 
Psychologie Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, 9 maart 2011. 

• Zimbile F. De Vrij Veilig Campagnes, Gastcollege Communicatiewetenschap 
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 24 september 2011. 

• Zimbile F. Soa Preventie en Campagnes, Gastcollege Universiteit van 
Amsterdam, artsenopleiding, Amsterdam, 10 oktober 2011. 
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3. Programma jongeren  

 

Presentaties 
• Borne M. van der en Poelman J. Cultuursensitieve seksuele voorlichting via 

internet (communities) aan jongeren van Marokkaanse, Turks en 
Antilliaanse afkomst. Workshop tijdens 6e Etnische Minderheden Congres: 
Lokaal doorpakken! Kansen zien, pakken en vergroten, 14 oktober 2011, 
Amersfoort. Rapportcijfer 7,8.  

• Poel F. te. Voorlichting aan jongeren van Marokkaanse afkomst. Workshop 
voor 40 intermediairs tijdens de netwerkbijeenkomst ’Bidden en Beminnen’ 
van Sense regio Utrecht, Utrecht, 27 oktober 2011). Rapportcijfer: 8.  

• Roosjen H. en Meijer S. Youth and sexual health, activities of STI Aids 
Netherland. Voor groep van twintig Engelsen (uit Warwickshire): 
jongerenwerkers, docenten en ouderbegeleiders. Amsterdam, 13 oktober 
2011. 

• Meijer S. et al. Lang leve de liefde! Een nieuwe generatie lespakketten 
seksuele gezondheid is geboren. Workshop voor 50 intermediairs tijdens 
Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks, Waar onderzoek, beleid en praktijk elkaar 
versterken, Amsterdam, 1 december 2011.  

Publicaties 
• Wij@GGD 24 mei 2011;2:7. [Verschenen op intranet van GGD Rotterdam-

Rijnmond]. Rubriek GGD&Co: ‘Zeventig jongerenwerkers die goede 
voorlichting geven: een prachtig resultaat!’. Sandra van Beek, 
preventiemedewerker Soa en Seksualiteit van de GGD en Hanneke Roosjen, 
programmamedewerker van Soa Aids Nederland over hun ervaringen. 

• Keulen H van, Roosjen H, Fekkes M, Paulussen Th WGM. 
Gezondheidsbevordering op school: onderzoek naar de 
ondersteuningsactviteiten van GGD'en. Leiden : TNO Innovation for Life, 
2011. 

 

Trainingen jongerenwerk 
• Rotterdam: 17 maart en 7 april / 8 deelnemers / rapportcijfer 7,8. 
• Amsterdam: 17 februari en 10 maart / 10 deelnemers / rapportcijfer 8. 
• Rotterdam/Schiedam: 1 februari en 1 maart / 12 deelnemers / rapportcijfer 

8,3. 
• Rotterdam/Waddinxveen: / 21 september en 12 oktober / 13 deelnemers / 

rapportcijfer 8. 
• Rotterdam/Leiden: / 5 en 26 oktober / 15 deelnemers / rapportcijfer 8,3. 
• Amsterdam: 9 en 30 november / 9 deelnemers / rapportcijfer 8,6. 

4. Programma Prostitutie 

 

Presentaties 
• Ridder-Wiskerke M. Regio Idee dag – mensenhandel - Utrecht, 23 juni 2011. 
• Ridder-Wiskerke M. Meet & Greet – Consequenties Wet Regulering 

Prostitutie voor de Gezondheidszorg, Amsterdam, 29 september 2011. 
• Ridder-Wiskerke M. MOVE Forward, Career persepctives for Sex Workers, 

UNFPA regional meeting Arab States, Cairo, 28-30 oktober 2011. 
• Ridder-Wiskerke M. Sex Work in the Netherlands –intervention strategies, 

Robert Koch Institute, Berlin, Germany, 14 december 2011. 
• Jonker M. Deutsche Aidshilfe, Amsterdam, 19 mei 2011. 
• Jonker M. NGO Macedonië, Amsterdam, 18 juli 2011. 
• Jonker M. Introductiedag GGD-medewerkers, Amsterdam, 27 oktober 2011. 
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Colleges 
• Ridder-Wiskerke M. Reach Out-artsen, NSPOH, Amsterdam, 24 mei 2011. 
• Ridder-Wiskerke M. Prostitutie in Internationale context, Bestuur en 

Organisatiewetenschappen (USBO), UU, Utrecht, 15 juni 2011. 
• Jonker M. Sexwork in NL, UvA Genderstudies, Amsterdam, 25 februari 2011. 
• Jonker M. Sexwork in NL, UvA Genderstudies, Amsterdam, 20 september 

2011. 
• Jonker M. Sexwork in NL, VU Genderstudies, Amsterdam, 21 oktober 2011. 

 

Trainingen 
• Ridder-Wiskerke M. Training MOVE Forward, WarChild Staff, Gulu, Uganda, 

24-28 januari 2011. 
• Ridder-Wiskerke M. Training police officers, ASA project – JAZAS, Belagrado, 

Servië, 8 & 9 maart 2011. 
• Ridder-Wiskerke M. Training Sex Work, Occupational Health and Safetey, 

SCDI, Hanoi, Vietnam, 4-13 september 2011. 
• Jonker M. Peer Education trainings, ASA project-JAZAS, Belgrado, Servie, 8 

march 2011. 
• Jonker M. Move Forward project, Hops 2x. 
• Stewart T. Meet and Greet, Deskundigheidsbevordering en Netwerk GGD’s, 

Amsterdam, 29 september 2011. 
• Stewart T. Tweemaal Landelijk Overleg Tippelzones, afstemmen en 

coördineren, Utrecht/Eindhoven, 2011. 

 

Workshops 
• Jonker M. Voorzitter workshop Safe in the city; hoe bereik je de meest 

kwetsbare sekswerkers in Amsterdam? Congres Etnische Minderheden, 
Amsterdam, 14 oktober 2011. 

• Stewart T. Landelijke hepatitis week, Workshop en 
deskundigheidsbevordering, Amersfoort, 26 mei 2011. 

 

Symposium 
• Stewart T. Symposium over prostitutie, discussiepanel, Almere, 15 juni 

2011. 

 

Publicatie 
• Wiel P van der. Praktische tips voor Gezond & Veilig werken in de prostitutie, 

context 2 bladzijden katern in De Rode Lantaarn, magazine met nieuws, 
meningen en achtergronden over prostitutie. voorjaar 2011; 5:10. 

• Ridder-Wiskerke M. Wet Regulering Prostitutie. Veranderingen en effecten. 
Seksoa magazine 2011;2:20-22. 

• Ridder-Wiskerke M. Mensenhandel in de prostitutie en 
volksgezondheidszorg, Seksoa magazine 2011; 2:2:28-30. 

• Ridder-Wiskerke M. Project MOVE Forward in Vietnam, Seksoa Magazine 
2011;2:2:19 

• Velden M van der. Steun aan prostituees in ontwikkelingslanden. Seksoa 
Magazine 2011;2;2;17-18. 

 

Televisie/media  
• Ridder-Wiskerke M. Wet Regulering Prostitutie, Nieuwsuur, 3 januari 2011. 
• Ridder-Wiskerke M. Gezondheid en illegale escort, Undercover Nederland, 

SBS6, 13 maart 2011. 

 

Overig  
• Jonker M. LPO, 6x, 17 januari, 21 maart, 23 mei, 11 juli, 29 augustus en 7 

november 2011 Amsterdam, 2011. 
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• Jonker M. LOT 5x en 1x medewerkersdag, 19 januari, 2 maart, 13 april, 24 
augustus en 19 oktober, en 1x medewerkersdag op 4 mei 2011. 

• Jonker M. Netwerk mannenprostitutie, 1x, 30 maart 2011. 
• Jonker M. Panel Gastspreker Correlation Conference, Slovenia, 12, 13, 14 

December, 2011. 
• Jonker M. Interviews programma intermediairs, 17 maart 2011. 
• Studenten UvA (4 x), Franse radiozender, 25 februari, 30 september, 18 

oktober en 21 oktober 2011. 
• Jonker M. WRP, Politiek Ontbijt, 20 januari 2011. 
• Jonker M. Geisha, ondersteuning oprichting vakbond Geisha. Januari en 

februari 2011. 
• Jonker M. ISO Audit, 2 februari en 22 september 2011. 
• Jonker M. Adhesie/lobby, NSWP. 14 februari mailing magazine. 
• Jonker M. Cursus Projectmatig werken (5 dagdelen), cursus Motivational 

Interviewing. 31 maart, 14 april, 26 april, 10 mei en 17 mei 2011. 
• Jonker M. Bijgewoond workshop Universiteit Leiden Prostitutiebeleid, VN 3 

en 4 maart 2011 
• Vrouwenverdrag bijeenkomst Vrouwen in de Politiek. 30 november 2011. 
• Cursus MI. Driebergen, 13 september, 27 september en 11 oktober 2011. 
 

5. Programma Soa Aids beleid 2011 

 

Publicaties 
• Blom CA. Slimmer en beter (redactioneel). Seksoa Magazine 2011; 2; 2. 

 

Presentaties 
• Brands RAM. Ontwikkelingen op maatschappelijk en juridisch terrein anno 

2011 voor mensen met hiv, Regiobijeenkomst Gelderland Hiv Vereniging 
Nederland, Arnhem, 9 maart 2011. 

• Brands RAM. Positieve kijk op leven met hiv op maatschappelijk en juridisch 
terrein anno 2011, Regiobijeenkomst Haaglanden Hiv Vereniging Nederland, 
Den Haag, 9 april 2011. 

• Brands RAM. Positie on-gedocumenteerden met hiv anno 2011, Bijeenkomst 
Positivo en IOM, Amsterdam, 13 september 2011. 

• Brands RAM. Toegang tot zorg voor justitiabelen met hiv anno 2011, DJI 
bijeenkomst, Alphen aan de Rijn, 14 september 2011. 

• Blom CA Soa- en hiv-preventie etnische minderheden in Nederland. 
Voorlopige resultaten inventarisatie, terugkomdag RIVM-CIb over 
subsidieregeling seksuele gezondheid allochtonen, Utrecht, 15 september 
2011. 

• Blom CA Implementatie van soa- en hiv-preventie. Een reflectie, overleg 
landelijke soa- en hiv-preventie programma’s, Amsterdam, 22 september 
2011. 

• Brands RAM. Gids Positief geadopteerd, Internationaal Perscentrum 
Nieuwspoort, Den Haag, 29 september 2011. 

• Brands RAM. Adoptie en hiv, Stichting Adoptie Voorzieningen, Woerden, 30 
september 2011. 

• Brands RAM. Stigma in de zorg, Expertmeeting Care4Care, Amsterdam, 7 
oktober 2011. 

• Brands RAM. Adoptie en hiv, Werkconferentie Adoptie Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, Den Haag, 22 november 2011. 

• Blom CA Gemeentelijk beleid seksuele gezondheid, merkoverleg Soa Aids 
Nederland, Amsterdam, 29 november 2011. 
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Trainingen 
• Brands RAM. Ontwikkelingen leven met hiv op maatschappelijk en juridisch 

terrein anno 2011, training voor Medewerkers Servicepunt Hiv Vereniging 
Nederland, Amsterdam, 21 februari, 11 juli, 25 september, 21 november 
2011. 

• Brands RAM. Masterclass Leven met hiv anno 2011, training aan hiv-
consulenten VCAH, Amsterdam, 26 mei 2011. 

 

Workshops 
• Blom CA, Vlugt I. van der, Neef M. de Seksuele gezondheid, regionale 

ontmoetingen ‘De Kunst van het Kiezen’ van RIVM-Centrum Gezond Leven, 
Den Haag, 10 mei, Eindhoven, 16 mei, Amersfoort, 30 mei, Groningen, 7 
juni 2011. 

• Brands RAM. Oud worden met hiv anno 2011, 
Patiënteninformatiebijeenkomst, AMC, Amsterdam, 9 september 2011. 

• Brands RAM. On-gedocumenteerden en privacy, Bijeenkomst Nieuwe 
Nederlanders, Tilburg, 17 september 2011. 

• Brands RAM. Toegang tot zorg voor on-gedocumenteerden, Congres 
Ethnische Minderheden, Arnhem, 14 oktober 2011. 

• Brands RAM. Stigma in de zorg, Congres Etnische Minderheden, 14 oktober 
2011. 

• Blom CA, Vlugt I. van der, Neef M. de Lokaal beleid seksuele gezondheid: is 
er nog hoop voor de burger? Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks, Amsterdam, 
1 december 2011. 

• Brands RAM. Stigma in de zorg, Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks, 
Amsterdam, 1 december 2011. 

 

6. AIDS Action Europe 2011 

 

Publicaties 

• Meulen, M. van der. AIDS Action Europe. A goldmine of information – the 

AIDS Action Europe Clearinghouse. AIDS&Mobility Newsletter 2011; 10: 6. 

• Meulen, M. van der. The AIDS Action Europe Clearinghouse: the central 

database on HIV and AIDS in Europe and Central Asia. Cambridge Research 

Centre - Treatment Strategies AIDS 2011;21;10. 

 

Presentaties 

• Schutter M de. AIDS Action Europe: office, programmes, projects. AIDS 

Action Europe Stakeholder meeting, Zagreb, 19 april 2011. 

• Schutter, M de. AIDS Action Europe: office, programmes, projects. LAG 

Delegation German AIDS Hilfe, Amsterdam, 19 mei 2011. 

• Schutter, M de. AIDS Action Europe. Panelist plenary session "Is there a 

need for regional collaboration and coordination?" Conference HIV in Europe 

- Unity and Diversity, Talinn, 27 mei 2011. 

• Schutter, M de. AIDS Action Europe. Special session on HIV/AIDS projects, 

Conference HIV in Europe - Unity and Diversity, Talinn, 25 May 2011 

• Schutter M de. AIDS Action Europe: project ROST. AIDS Action Europe 

Stakeholder meeting, Londen, 7 oktober 2011. 

• Schutter, M de. Co-chair and panellist Major session: HIV/AIDS in Europe: 

challenging political leadership, Correlation final conference ‘Getting out of 

the margins’, Ljubljana, 13 december 2011. 
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Trainingen 

• Meulen, M. van der. Improving quality in HIV prevention in Europe. 

Workshop Conference HIV in Europe - Unity and Diversity, Talinn, 26 mei 

2011. 

• Training on resource mobilisation for AIDS Action Europe members. Project 

ROST, Odessa, 6-9 juni 2011. 

• Schutter, M de. IQHIV roadshow workshop, Madrid, 17 oktober 2011. 


