
Ga in gesprek met de jongen of het 
meisje, verzamel concrete feiten en 
stel hem of haar gerust. Ouders en 
betrokkenen volgen daarna.
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Ga ook in gesprek met de 
verspreider(s) van het materiaal. 
Ouders en betrokkenen volgen 
daarna.

2

Schat de ernst van de situatie in. 
Raadpleeg eventueel een 
deskundige. Bijv. GGD, (zeden)politie, 
Veilig Thuis of Qpido.

4

Bepaal of en welke hulp er nodig is. 
Bijv. GGD, Veilig Thuis of Qpido.

5

Bespreek of het doen van aangifte of 
melding gewenst is.

6

Betrek de jongen of het meisje bij 
alle stappen die genomen worden 
en bied steun.

7

Stappenplan

Voor hulp en advies: 
info@qpido.nl
06 - 29 33 80 64
www.qpido.nl

Wat doe je bij…  
Sexting 18-
Het delen of verspreiden van seksueel 
getinte foto’s, video’s of berichten via 
smartphones of andere (mobiele) 
media. Het bezitten, vervaardigen en 
het verspreiden van seksueel getint 
materiaal van minderjarigen is strafbaar.

•  Stel de jongen of het meisje op zijn of 
haar gemak. 

•  Ontschuldig en veroordeel niet. 
•  Vraag door en stel open vragen. 
•  Doe niet aan waarheidsvinding, laat 

dat aan de politie over. 
•  Beloof nooit geheimhouding.
•  Wanneer je opvoeders op de hoogte 

brengt, doe dit dan altijd in overleg 
met de jongen of het meisje. Houd 
er rekening mee dat jongeren vanaf 
16 jaar zelf mogen bepalen met wie 
welke informatie wordt gedeeld.

Tips
Beperk de schade door het 
materiaal zoveel mogelijk te 
verwijderen.
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Breng signalen en concrete feiten 
in kaart.

1

•  Stel de jongen of het meisje op zijn of 

haar gemak. 

•  Ontschuldig en veroordeel niet. 

•  Vraag door en stel open vragen. 

•  Doe niet aan waarheidsvinding, laat 

dat aan de politie over. 

•  Beloof nooit geheimhouding.

•  Wanneer je opvoeders op de hoogte 

brengt, doe dit dan altijd in overleg 

met de jongen of het meisje. Houd 

er rekening mee dat jongeren vanaf 

16 jaar zelf mogen bepalen met wie 

welke informatie wordt gedeeld.

Ga in gesprek met de jongen of het 
meisje en stel hem of haar gerust.

2

Overleg en schat de ernst van de 
situatie met een collega in. Raadpleeg 
eventueel een deskundige. Bijv. GGD, 
(zeden)politie, Veilig Thuis of Qpido. 
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Tips

Breng ouders en betrokkenen op  
de hoogte. Bespreek wie wat doet 
en raadpleeg daarbij altijd de 
zedenpolitie.
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Bespreek met betrokkenen of 
het doen van aangifte of melding 
gewenst is.

6

Bepaal met de betrokkenen of en 
welke hulp er nodig is. Bijv. GGD, 
Veilig Thuis of Qpido.

5

Betrek de jongen of het meisje bij 
alle stappen die genomen worden 
en bied steun.

7

Voor hulp en advies: 
info@qpido.nl
06 - 29 33 80 64
www.qpido.nl

Stappenplan

Wat doe je bij…  
Grooming 18-
Digitaal kinderlokken; het benaderen van 
kinderen met als doel seksueel contact.


