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Aanpak volgens de meldcode:

Kwetsbaarheid mag. Ook al ben je professional, praten over seks is
moeilijk. Vraag om ondersteuning van een collega, vertrouwenspersoon, zorgcoördinator etc.

Stap 1
Stap 2

Maak sexting, zo snel mogelijk na signalering van het incident,
(school)breed bespreekbaar.

Stap 3
Stap 4
Stap 5

Breng de signalen in kaart.
Overleg met een collega. Volg
interne procedures t.a.v. interne
zorgconsultatie (IB-er, SMW, ZAT).
Raadpleeg eventueel een deskundige
van Veilig Thuis.
Ga in gesprek met de betrokkenen.
Praat eerst met de jongeren zelf.
Opvoeders volgen daarna.
Weeg het seksueel grensoverschrijdend gedrag en de ernst van het
incident. Bij twijfel deskundigen
raadplegen.
Beslis over zelf hulp organiseren,
hulp inroepen van andere professionals of melding/ aangifte doen.

Check of het gaat om gezond seksueel gedrag.
Overleg met een professional die ervaring heeft met sextingincidenten over gewenste aanpak.
Spreek geportretteerde en verspreider(s) apart.
Voer Zero Tolerance beleid als het gaat om delen en verspreiden
van sextingbeelden met anderen.
Creëer zo snel als mogelijk (opnieuw) een veilig klimaat.
Laat betrokken jongeren meedenken over mogelijke oplossingen en
geef ze verantwoordelijkheid.
Na weging van aard en ernst en bij twijfel van strafrechtelijk traject,
check bij de zedenpolitie of beeldmateriaal verwijderd of juist
bewaard moet worden.
Neem contact op met betrokken opvoeders. Houdt hierbij rekening
met sociale context niet-Nederlandse culturen. Focus in het gesprek
op reputatie van jongere en verantwoordelijkheid en taak van
opvoeders.
Jongeren serieus nemen als invloedfactor voor elkaar.
Vorm sluitend netwerk van professionals en opvoeders rondom
jongere. Samen sta je sterk.

Taboe. Negeer sexting niet als je het signaleert. Onderneem actie om
de jongeren te ondersteunen.
Publiciteit zoeken. Adviseer betrokkenen dit niet te doen.
Blame the victim. Maak onderscheid; cyberseks is niet het probleem,
dat past bij de hedendaagse seksualiteit. Het ongewild tonen of
verspreiden van beelden door ontvanger aan anderen is fout!

