Kennisdag voor
jeugdprofessionals
KENMERKEN VAN DEZE KENNISDAG
•
•
•
•
•
•

Unieke praktijkgerichte aanpak
Kennismaking met VR-simulatie en VR-brillen
Werken aan bewustwording
Professionals uit de praktijk
Duur één dag
Officieel erkend SKJ geaccrediteerd

ALGEMEEN
Ongewenste sexting
Online seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals het ongewenst verspreiden van naaktfoto’s, is een
groot probleem onder de jeugd. In het onlangs verschenen rapport van het WODC, blijkt dat veel
campagnes inhoud geven aan een zogenaamde ‘onthoudingsboodschap’. Wat zoveel wil zeggen dat
het slachtoffer in meer of mindere mate verantwoordelijk wordt gemaakt voor het gedrag van de
dader (‘blaming the victim’) terwijl de verspreider van het bericht weinig tot geen aandacht krijgt.
Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de gevolgen van hun seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Soms capituleren ze onder groepsdruk en gaan dan toch de fout in.

DOELGROEP EN BEROEP
Deze kennisdag is bedoelt voor jeugdprofessionals in de justitiele en civiele keten als hulpverlener
of ketenregisseur, programma- of projectleider, beleidsmedewerker CJG of ambtenaar bij de lokale
overheid.
Je bent betrokken bij de doelgroep jongeren van 10 tot 15 jaar en werkt voor hen samen met gemeenten, de GGZ, Welzijn Nieuwe Stijl of Centra voor Jeugd en Gezin. Je wil je vakinhoudelijk verdiepen
in het thema (ongewenste) sexting en de wijze waarop wij hiermee omgaan leren verbeteren? Je wil
hierin een vernieuwende, innoverende of leidende rol spelen binnen je eigen organisatie

Er zijn verder geen specifieke toelatingsvoorwaarden.
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INHOUD VAN HET LESPROGRAMMA
Het creëren van kennis en bewustwording bij jeugdprofessionals rondom ongewenste sexting, zodat
zij het onderwerp juist weten te waarderen in contacten met andere betrokken organisaties en met
slachtoffers, daders en omstanders.
De kennisdag is gericht op het beïnvloeden van potentiele en daadwerkelijke/plegers/daders, met
name in de leeftijdscategorie van 10-15 jaar. Het doel hierbij is hen ervan te weerhouden om (weer)
aan ongewenste sexting te doen. Dit geldt ook met name voor de omstanders, de groep om de pleger
heen. Verder is het doel steun te verkrijgen voor het slachtoffers en afwijzen van het gedrag van de
plegers/omstanders.

UNIEKE PRAKTIJKGERICHTE AANPAK
In deze kennisdag wordt gewerkt aan het positief beïnvloeden van de bewustwording en kennis over
sexting, waarbij het handboek ‘Ongewenste Sexting’ #ShameOver’ en twee virtual reality filmpjes de
rode draad vormen. Deze bijeenkomst kent een ervaringsgerichte opzet en een interactieve manier
van werken. Vanuit een theoretisch vertrekpunt wordt direct de vertaling gemaakt naar de praktijk. Je
leert bestaande problematiek door een nieuwe bril te bekijken, je krijgt vaardigheden aangereikt die
je direct op je eigen praktijk kunt toepassen. Met de mededeelnemers voer je hierover inspirerende en
leerzame discussies, waardoor je samen tot nieuwe inzichten en oplossingen komt.
Je werkt dus concreet aan het verbeteren en het vergroten van je competentievoorraad.

GRATIS EXTRA STUDIEMATERIAAL
Ter ondersteuning ontvang je als deelnemers tijdens deze kennisdag het handboek #ShameOver,
te gebruiken als werkboek en naslagwerk.

MEER OVER DE INHOUD
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
→

Inleiding rondom sexting

→

Feiten en fabels

→

Social Media

→

De leefwerelden van het slachtoffer, dader en bystander

→

Juridisch kader

→

Kennismaking met het vlaggensysteem

→

VR-simulatiefilmpjes bekijken en bespreken

→

Casuïstiek bespreking en vertalen naar de eigen praktijk
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SAMENSTELLING VAN DE GROEP
Deze kennisdag is geschikt voor groepen van 10 tot 15 deelnemers.
Wij creëren een veilige leeromgeving waarin je waardevol met elkaar kunt sparren over de
inhoud van deze bijeenkomst én over jouw werksituatie.

DUUR
Deze kennisdag duurt van 9.30 tot 17.00 uur.

BESCHIKBAARHEID
Neem voor meer informatie over beschikbare data, locaties en kosten, contact met ons op via het
contactformulier.

VRAGEN?
Heb je nog vragen naar aanleiding van het programma of de inhoud van deze kennisdag? Stel ze
ons gerust. Gebruik hiervoor het contactformulier.

