Online kinderlokken

Werkblad grooming
Grooming is het online manipuleren van een kind door een volwassene met als doel seksueel misbruik, ook wel
online kinderlokken genoemd. Vaak doen deze online kinderlokkers zich op internet anders voor. Ze gebruiken
bijvoorbeeld een nepprofiel op social media waarop ze zich jonger voordoen. De afgelopen jaren is een aantal
grote groomingzaken naar buiten gekomen. Zo maakte Frank R. honderden slachtoffers (https://www.vn.nl/dezaak-frank-r/).
Helpwanted ontvangt enkele tientallen meldingen over grooming per jaar. We hebben het idee dat dit slechts
het topje van de ijsberg is. Veel jongeren die slachtoffer zijn, schamen zich. Zij hebben het idee dat zij er zelf
schuldig aan zijn en durven het daardoor niet aan hun ouders te vertellen. Juist daarom is het belangrijk dat
deze slachtoffers ergens terecht kunnen. Dat kan bij Helpwanted.nl maar ook bijvoorbeeld bij de mentor of
vertrouwenspersoon van school.

Wat adviseren jullie?
Helpwanted ontvangt regelmatig meldingen over grooming. Bespreek in groepjes van 2 of 3 de volgende
situaties. Verplaats je in de rol van een medewerker van Helpwanted.nl. Wat raden jullie de melder aan om te
doen?

Bezorgde ouders: “Een man van 34 jaar wilde een aantal weken terug onze dochter van 15 als vriend
toevoegen op de chat en deze week probeerde hij het ook bij onze andere dochter van 13. Wij
vinden dit uiterst verdacht, zeker omdat zijn vriendenlijst voornamelijk bestaat uit minderjarige
meisjes.”

Wat adviseren jullie deze ouders?

1

Anoniem: “Ik zat een keer gewoon op Skype en toen wou ene Lois mij toevoegen en ik dacht dat dat een
meisje uit mijn klas was dus ik voegde haar toe. Maar even later vroeg ze in het Engels of ik webcam seks met
haar wilde. Daar schrok ik heel erg van. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt.”

Wat adviseren jullie dit meisje?

11-jarig meisje: Hij vroeg of ik naakt voor de webcam wou staan en hij woont in Groningen. Hij is 27 jaar.

Wat adviseren jullie dit 11-jarige meisje?
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