
De online wereld is voor kinderen en jongeren leuk en snel! Het is een onuitputtelijke bron 
van informatie en advies en een ontmoetingsplek waar contacten razendsnel zijn gelegd. Deze 
online wereld kent echter ook risico’s: kinderen die 24 uur per dag, zeven dagen per week digitaal 
gepest worden, kinderen die via internet door loverboys geronseld worden voor seks, jongeren 
die klasgenoten misbruiken door te dreigen met het online zetten van seksueel getinte filmpjes, 
gameverslaving enz. 

Cyberpesten, sexting, grooming en gameverslaving kunnen grote gevolgen hebben voor de 
slachtoffers. Denk aan een negatief zelfbeeld, angst, gevoelens van schaamte en eenzaamheid, 
verslechtering van de schoolprestaties, in aanraking komen met politie, psycho-somatische klachten 
en ernstige psychische problemen. Ook op latere leeftijd kunnen de slachtoffers de negatieve 
gevolgen nog ervaren. Ouders, professionals maar ook jongeren zelf worstelen hiermee.

In Zeeland pakken verschillende organisaties activiteiten op om er voor te zorgen dat kinderen en 
jongeren veilig online kunnen zijn en goede keuzes maken. Met het symposium ‘Kwetsbaar Online 
2.0’ willen we met de verschillende betrokken organisaties laten zien waar we nu staan. Sociale 
veiligheid voor alle Zeeuwse kinderen en jongeren is het ultieme doel!

Graag nodigen we je uit voor het symposium ‘Kwetsbaar Online 2.0’ op donderdag 14 november. 
Vanaf 15.30 uur bieden we je een uitgebreid, interactief en uniek programma met theater, pitches en 
workshops waarin we je meenemen in de laatste inzichten en ontwikkelingen. Inloop is vanaf  
15.00 uur, er is een buffet en om 21.00 uur sluiten we af.

DE ORGANISATIE

Jan de Vlieger, senior preventie-
werker en anti-pestcoördinator

Leo de Pan, outreachend 
preventiewerker

Kosten 75 euro. Graag overmaken op rekeningnummer 
NL26 RABO 0472 1788 06 ten name van Emergis 
onder vermelding van Kwetsbaar online

Accreditatie is aangevraagd voor SKJ-registratie

Locatie: Scheldemond College 
Weijevlietplein 7-13, gebouw Wielingen in Vlissingen

AANMELDEN tot en met 8 november

www. kwetsbaaronline/symposium

Heb je relevante informatie over een activiteit waarvan 
je vindt dat anderen er alles over moeten weten? Vraag  
een stand aan op de INFOMARKT door een mail te 
sturen naar kwetsbaaronline@indigozeeland.nl

#Kwetsbaaronline maakt zich hard voor de online 
veiligheid van alle jongeren in Zeeland



1 Grip op Gamen 
Het wordt tegenwoordig heel normaal gevonden om een computer of 
spelcomputer in huis te hebben. Gamen hoort bij deze tijd en is niet meer weg 
te denken uit onze samenleving. Dit brengt ook risico’s met zich mee. Er zijn 
gamers die overmatig gamen en daarmee ook meer risico lopen om problematisch 
gamegedrag of, nog erger, een game verslaving te ontwikkelen. Maar waarom is 
dit het geval, en hoe kan dit gedrag het beste begeleid worden? Wij van Grip op 
gamen vinden het van groot belang dat er oog is voor, en gedegen kennis over, 
games en gamen. Tijdens deze workshop nemen we je op een ludieke manier mee 
in de wereld van games. Wat zijn de positieve en negatieve kenmerken en wanneer 
moeten we ons zorgen maken? Door André Parren

2 Leerlijnen implementeren in de zorg 
 Mediaempowerment voor de zorgprofessional en de cliënt
Een kijkje in de keuken van een zorgorganisatie die hard op weg is om 
mediaempowerment te integreren. Beleid op gebied van media en leerlijnen 
ontwikkelen, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe bereik je de doelgroep LVB? 
Ervaringsdeskundige Menzo-Jan legt je alles uit over verschillende leerstijlen. 
Je gaat praktisch aan de slag met je eigen organisatie, wat past nu bij ons? Hoe 
kunnen zorgorganisaties elkaar versterken?  Door Linda Vergouwen

3 Jongeren kwetsbaar online. Vinden ze dat zelf ook...  
 of is dit gewoon hun wereld?   
Jongeren begeven zich 24/7 in de online wereld. Een fantastische wereld waarin 
heel veel te beleven, te zien en te ontdekken is. Bij de meeste jongeren verloopt 
dit probleemloos, zij kunnen zich moeiteloos redden in deze wereld. Maar er is 
ook een groeiend aantal leerlingen dat zonder begeleiding (erg) kwetsbaar is in 
de virtuele wereld. Begeleiding is dus nodig, zowel in preventieve vorm als in 
ondersteuning/nazorg in geval van vervelende gebeurtenissen op internet. De 
vraag is: wie begeleidt wie? Vinden volwassenen dat zij voldoende zijn aangesloten 
op de belevingswereld van de leerlingen? Zijn zij op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen en trends van nu? Is dat in de ogen van de leerlingen ook zo? Of 
vinden zij volwassen te incompetent en/of te onwetend om hen te begeleiden 
in hun online wereld? Leerlingen van CSW geven tijdens de paneldiscussie 
hun antwoord op deze vragen en nemen ons mee in hun digitale wereld! Door 
leerlingen, Wendy Hulsteijn en Marcel van de Wege

W O R K S H O P S
4 Seks onder je 25e  
Sexting is normaal onder jongeren en hoort er tegenwoordig gewoon bij. De vraag 
is alleen hoe je er op een goede manier mee omgaat. De opkomst van internet, 
social media etc. heeft het seksuele gedrag van jongeren veranderd, maar zeker niet 
(alleen) negatief. Waar baseren we dit op? Seks onder je 25e is een groot landelijk 
onderzoek naar het seksuele gedrag van jongeren. Het geeft antwoorden op 
vragen als: wanneer hebben ze voor het eerst seks? En doen we dat veilig? Ervaren 
jongeren dwang? Hoe gaan ze om met elkaar op social media? Seks onder je 25e 
geef een helder inzicht in het seksuele gedrag van jongeren. Door Leo Meijaard

5 Jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag op  
 social media
Ook online verkennen jongeren seksuele wensen en grenzen. Ze ontmoeten 
anderen, flirten, dagen elkaar uit, maken seksueel getinte grappen en wisselen 
naaktfoto’s en filmpjes uit. ‘Sexting’, zoals dat heet, is niet zonder risico’s. 
Bijvoorbeeld als de ontvanger van de in vertrouwen verstuurde naaktfoto, het 
vertrouwen schendt door de foto via WhatsApp met anderen te delen of online 
te zetten op Instagram. De gevolgen kunnen groot zijn. In deze workshop willen 
we jullie meenemen in de risico’s van social nedia, een casus voorleggen en 
samenwerking in de aanpak realiseren. Door Sjac van Eijzeren en Aniela Engels

6 #ShameOver 
Jongeren delen in hun naïviteit wel eens compromitterende foto’s via internet. 
Vaak gaat het dan over naaktfoto’s van zichzelf. Maar is er dan sprake van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en welke risico’s lopen jongeren hiermee? Hoe kun 
je inschatten wat normaal seksueel grensoverschrijdend gedrag is of moet je 
gewoon geen foto’s van jezelf versturen? We willen jullie kennis laten maken 
met #ShameOver. Een Virtual Reality-programma dat ontwikkeld is om jongeren 
bewust te maken van de risico’s met betrekking tot sexting. Zodat ze minder risico 
lopen slachtoffer of mogelijk dader te worden van ongewenste sexting. Je kunt de 
VRy-applicatie uitproberen en dit zelf ervaren. Maximaal twintig deelnemers per 
workshop.  
Door Louis Cornelussen en Susan Bidlot



7 Wegwijs in de online wereld van jongeren 
Hier moet je bij zijn, want we gaan je echt wijzer maken in de online wereld van de 
jongere. Ken jij die leefwereld eigenlijk wel? Als jongerenwerker en preventiewerker 
staan we dicht bij de jeugd en hebben we zicht op deze wereld. Dit willen we graag 
met je delen! Er zijn namelijk vele apps, daardoor risico’s maar zeker ook net zoveel 
mogelijkheden! Weet jij bijvoorbeeld wat een geofilter is…? Door John Dekker en 
Leo de Pan

8 Media-onderwijs in het basisonderwijs
 Hoe dan? En, is media-opvoeding een taak van school? 
In deze workshop word je meegenomen naar de klas waar mediaonderwijs een vast 
onderdeel is geworden binnen het curriculum van de school. De invulling daarvan 
heeft vele vormen. Is mediaopvoeding een taak van het onderwijs dan? Daarin 
verschillen de meningen. Veiligheid in de klas is de basis. Wanneer mediagebruik 
de veiligheid beïnvloedt, moeten we er wellicht iets mee. Praktijkgerichte informatie 
door collega’s uit het basisonderwijs die je meenemen in de varianten van 
mediawijsheid in de klas en hoe media op een positieve manier in te zetten is in 
de klas. Met deze tips kun je gelijk aan de slag!  Door Petra Vervaet, Jan van der 
Veen en Marlies Koene 

9 Mobieltjes de klas uit! 
De scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland zijn verdeeld. Waar doen we goed 
aan; verbieden we mobieltjes in de klas, doen we net of ze er niet zijn (zogenaamde 
struisvogelpolitiek) of omarmen we ze en kijken we (samen met jongeren) hoe we 
ze positief kunnen maken? Voor- en tegenstanders gaan de strijd aan met elkaar. 
Wat zijn motieven voor en tegen, welke regels stel je of is dat niet nodig? Beheersen 
of begeleiden? Wat is de rol van de leerkracht hierin? En de leerling dan? 
Alles mag gezegd maar al zijn de meningen verdeeld …. het blijft veilig! De 
uitkomst van deze workshop zou wel eens richtinggevend kunnen zijn. Door Jan de 
Vlieger en een medewerker uit het voortgezet onderwijs

W O R K S H O P S



P E R S O N A L I A

                    
Een enthousiaste creatieveling die graag onder de mensen is. Zowel in zijn werk als docent Social Work op de HZ en in zijn vrije tijd in de muziek. 
Veel bezig in de cultuursector als muzikant en als voorzitter van Podium De Piek. Staat graag op een podium, creëert graag een relaxte ongedwongen 
sfeer met een grapje en een dolletje. Presentator op verschillende festivals en evenementen zoals het Bevrijdingsfestival, Klomppop, Kunstbende en 
dagvoorzitter en gespreksleider bij overheden en/of organisaties in het sociale werkveld. 

Kwetsbaar Online vind ik een belangrijk platform om van elkaar te kunnen leren en kennis te delen. Het is nieuw, iedereen ziet de enorme gevaren van 
de nieuwe technologieën maar in de aanpak zijn we helemaal nog niet ver genoeg om dit te bestrijden. Zowel bij mijn eigen kinderen en opvoeding als 
in mijn werk en het werkveld zie ik dat we met z’n allen nog vaak achter de feiten aanlopen. Hopelijk kunnen wij elkaar steeds makkelijker vinden om 
via de samenwerking steeds meer bewustwording te creëren.

Kevin van Gorkom

DAGVOORZITTER

Als docent Engels op CSW in Middelburg, mediacoach en moeder van drie pubers, kom ik dagelijks in aanraking met de online wereld van de 
jongeren van nu. Toch weet en hoor ik lang niet alles. Het is een uitdaging te achterhalen wat er speelt, welke impact dat heeft en hoe/of ik daarbij kan 
begeleiden.

Wendy Hulsteijn

Oprichter van Grip op Gamen. Als ervaren pedagoog en fervent gamer biedt hij praktische ondersteuning en informatie bij problemen rondom gamen. 
Problematisch gamegedrag kan overgaan in een heuse game verslaving. Om dit te voorkomen is kennis en optimale begeleiding van groot belang. 
André biedt daarom trainingen, lezingen, workshops en advies (op maat) voor zowel ouders en verzorgers als professionals, studenten/leerlingen, 
organistaties en overheid

André Parren

Als trainer en als Nationaal MediaCoach werkzaam bij de organisatie Gors, een ondersteuningsorganisatie voor LVB+ cliënten. Binnen de 
gehandicaptenzorg zien we een grote toename van mediagebruik bij onze cliënten en bij onze afdeling Leren en Ontwikkelen kregen we steeds vaker 
signalen dat cliënten tegen problemen opliepen. De kwetsbaarheid van onze doelgroep, het niet kunnen inschatten van risico’s of overzien van eigen 
handelen werd steeds duidelijker. Mijn grootste drijfveer is al in gesprek te komen voordat er zaken mis gaan. Een stuk bewustzijn creëren naar niet 
alleen cliënten maar ook begeleiders. De vraag ‘Hoe was het op je werk?’ stellen we dagelijks aan cliënten. Wat maakt het nu zo moeilijk om de vraag te 
stellen ‘Hoe was het online?’.

Linda Vergouwen



Bijna 24/7 ben ik als ICT-onderwijscoördinator, docent wiskunde, ICT & Media en mediacoach werkzaam voor CSW in Middelburg. 
Mijn missie is om het onderwijs beter en leuker te maken met ICT en (samen met) leerlingen, ouders en collega’s te begeleiden in de online wereld.

Marcel van de Wege

Wijkagent jeugd basisteam Walcheren, Politie Zeeland – West Brabant. Als ‘jeugdagent’ is het met name mijn taak om problemen rondom jongeren 
te signaleren en deze samen met netwerkpartners aan te pakken. Vooral de laatste jaren besteden mijn collega-jeugdagenten en ik veel van onze tijd 
aan misstanden op social media. Het is mijn ervaring dat ouders en professionals amper inzicht hebben in de omvang en impact van de problematiek 
rondom sexting en ander grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren. Behalve tijd besteden aan repressie op dit gebied, besteed ik veel tijd aan 
voorlichting en advisering aan betrokkenen.

Sjac van Eijzeren

Sinds vijftien jaar verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD Zeeland. Ik richt me voornamelijk op jongeren en dan met name als het gaat om hun 
seksuele gezondheid. Eén van mijn doelstellingen is het voorkomen van SOA en ongewenst seksueel gedrag. Naast diverse preventie-activiteiten in 
Zeeland, zoals workshops en gastlessen, draai ik ook wekelijks een SOA-spreekuur. Ik lees dagelijks de krant en luister vaak radio 1. TV kijk ik zelden, 
Netflix des te meer. Ik  ben zelf bewust weinig actief op (social) media, maar ik volg alle ontwikkelingen met belangstelling.

Leo Meijaard

Sinds 1 mei dit jaar coördinator jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Veiligheidshuis Zeeland. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij 
Intervence en Juvent. Ik fungeer onder meer als meldpunt en organiseer en stuur casusoverleggen, het uitzetten van acties en het monitoren van de 
voortgang hiervan. Mijn link met media is o.a. de sextingmeldingen die wij binnen krijgen.

Aniela Engels

“Slachtoffer zijn van ongewenste sexting is al erg genoeg zonder dat anderen je er op wijzen dat je stom bent geweest en het nooit had moeten doen. 
Ook de hulpverlening is meestal gericht op het creëren van bewustwording bij slachtoffers. Je moet juist de hulpverlening richten op de dader, degene 
die foto of film verspreidt en op de bijstanders, de personen die zorgen voor verdere verspreiding van de foto of film”, zegt Louis Cornelussen, hoofd 
Beleid van Bureau Jeugdzorg Limburg. Met die gedachte heeft hij samen met een aantal collega’s en met steun van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid het VR-programma #ShameOver ontwikkeld. 

Louis Cornelussen



Jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg Limburg. Susan is net zoals Louis Cornelussen betrokken geweest bij het ontwikkelen van het VR-programma 
#ShameOver. Door middel van virtual reality kruip je - als kijker - in de hoofden van zowel slachtoffer als dader van sexting. Dit bijzondere
project is gedaan met de hulp van zo’n 200 jongeren.

Susan Bidlot

Groepsleerkracht basisonderwijs groep 7/8 en plaatsvervangend directeur ‘t Geuzennest in Biervliet. Mijn link met social media is dat er veel verandert 
in de mediawereld. Heel veel positieve dingen die we gebruiken, maar helaas ook minder positieve dingen. Om kinderen op de basisschool te leren 
wat verstandig is, op school en ook thuis, werken wij in alle groepen met zowel Kwink als het Mediapaspoort. Door er met kinderen over te praten en 
ervaringen te delen, hopen we dat ze bewuster omgaan met allerlei mediadingen.

Petra Vervaet

Leerkracht in groep 8 op ‘t Honk in Kapelle. Daarnaast ben ik digicoach bij ons op school en verantwoordelijk voor ICT-taken en ICT-beleid, ondersteun 
ik collega’s en ben ik verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van mediawijsheid. 

Jan van der Veen

Als jeugd- en jongerenwerker begeleid ik de helft van de week de JongerenRaad Borsele en organiseer ik activiteiten voor jongeren in Borsele samen met 
de jongeren die in de JongerenRaad zitten. De andere helft van de week vul ik met taken in het kader van de zorg voor jeugd. Ik probeer de verbindende 
schakel te zijn tussen de leefwereld van jongeren en volwassen en ga bijvoorbeeld op zoek hoe jongeren hun vrije tijd kunnen invullen of actief kunnen 
zijn in hun dorp. Het gebruik van social media speelt hierin een belangrijke rol, het is namelijk de leefwereld waarin de jongeren zich bevinden.

John Dekker

Preventiewerker bij Indigo. Ik geef veel voorlichting over middelengebruik maar ook gamen en social media zijn thema’s die steeds belangrijker worden. 
Over social media hebben veel ouders en scholen vragen; waar doe ik goed aan, welke regels moet ik hanteren, etc. Het negatieve wordt vaak belicht, 
maar er zitten ook veel positieve kanten aan, wat soms weleens vergeten wordt. Het is daarom van belang dat we dieper ingaan op dit onderwerp en 
mensen tools kunnen geven waarmee ze aan de slag kunnen.

Marlies Koene



Ik ben werkzaam als outreachend preventiewerker binnen de verslavingspreventie bij Indigo. Veel gaat over alcohol en drugs, maar de laatste jaren komt 
daar ook steeds vaker social media en gamen bij. Bij jongeren zie ik een intense behoefte om online te zijn; ze willen niets missen. Hierdoor komt een 
deel van de jongeren in de problemen. Een nieuw probleem. Preventie op het gebied van social media en gamen zijn daarom net zo belangrijk als die van 
alcohol en drugs.  

Leo de Pan

Senior preveniewerker/anti-pestcoördinator bij Indigo. Zowel in mijn werk als privé is het gebruik van social media niet meer weg te denken. Ik heb 
daarin te maken met het gedrag van anderen maar… ook met mijn eigen internetgedrag! Daarin ben ik me bewust dat ik daarin als opvoeder soms 
andere keuzes maak dan als professional. Belangrijk onderdeel van mijn werk is het geven van gastlessen, ouderavonden, deskundigheidsbevordering 
in Zeeland aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en Scalda en aan professionals/vrijwilligers uit onderwijs en zorg. De laatste jaren 
richt die informatie zich vooral op het gebruik van social media en sociale veiligheid. Steeds vaker staan genoemde lessen in het teken van preventie, 
dus voorkomen van problemen. Het is echter nog regelmatig aan de orde dat wordt gehandeld naar aanleiding van incidenten. Er staan bijvoorbeeld 
naaktfoto’s van een leerling online. Wat nu? Prima vraag! Stel dat dit zich nog eens voor doet wat is dan jullie beleid? Of, wat kunnen jullie doen om te 
voorkomen dat dit soort incidenten passeren? Zijn alle partijen daar dan bij betrokken? Leerlingen, ouders, schoolteam?Jan de Vlieger

Volg de aanloop naar en het verloop van het symposium op Instagram: kwetsbaaronline

DE ORGANISATIE

KWETSBAAR ONLINE
Burgemeester van Vlissingen en voorzitter van de Adviesgroep Kwetsbaar online. 

Bas van den Tillaar

Het DELTA Zeeland Fonds – een initiatief van 
DELTA NV – wil een bijdrage leveren aan een 
energieke Zeeuwse samenleving. Dat doen ze door 
projecten te ondersteunen die Zeeland en de 
Zeeuwen vooruit helpen.


