
Door de komst van het internet is er een explosieve 
stijging van loverboyslachtoffers. Het internet biedt 
een aantal voordelen voor loverboys om slachtoffers  
te ronselen. Zij kunnen tegelijkertijd contact onder
houden met honderden meisjes. Het internet is 
anoniem, waardoor meisjes sneller over (seksuele) 
grenzen gaan. Zodra er een naaktbeeld is, wordt dat 
ingezet als chantagemiddel om het meisje in de 
prostitutie te laten werken. 

Hoe en wanneer kunnen jeugdwerkers internetveilig-
heid met jongeren in (gesloten) jeugdinstellingen 
bespreken?

Thema’s die tijdens de training aan bod komen:
• welke apps zijn populair bij jongeren?
• internetrisico’s voor seksuele uitbuiting; 
• waar letten loverboys op bij social media  

profielen?
• wanneer kun je met een jongere over social media 

praten?
• welke vragen stel je aan een jongere?
• hoe ga je met jongens om?
• wat doe je bij vermoeden van seksuele uitbuiting?
• tips voor veilig gebruik van internet.

Deelnemers krijgen aan het eind van de training:
• een Powerpoint presentatie op USB om binnen  

instelling te gebruiken;
• informatieflyers voor personeel jeugdinstelling;
• poster met tips voor veilig gebruik van internet 

voor jongeren;
• stickervellen met tips voor veilig gebruik van 

internet voor jongeren;
• naslagwerk over loverboys, internet en jeugd- 

instellingen.

 Datum: Vrijdag 14 december, 2018
Locatie: Kinderrechtenhuis
 Hooglandse Kerkgracht 17 G
 2312 HS Leiden 
Inloop: 10.30 uur
Tijd: 11.00 – 14.00 uur

Gratis toegang (inclusief lunch)

Voor wie?
Jeugdzorg professionals en  
jeugdwerkers in (gesloten) jeugdinstellingen

Opzet
De training online veiligheid voor jeugdwerkers geeft 
deelnemers handvatten om terug op de werkplek 
andere medewerkers te trainen.

Aanmelden
Voor 12 december 2018 bij Celine Verheijen via: 
c.verheijen@defenceforchildren-ecpat.nl

Bestellen materialen
Wilt u meer flyers, posters en stickervellen bestellen? 
Dit kan door een e-mail te sturen naar:
info@defenceforchildren.nl 

 Training - 14 december 2018  

 Praten met jongeren over online veiligheid 

 ter voorkoming van seksuele uitbuiting 

De training wordt georganiseerd door Defence for Children – ECPAT  
in samenwerking met Bureau Jeugd & Media en MediaWise.


