
BLUE ONUITWISBAAR RISICOSCAN

HOW?
Kinderen die kindermishandeling meemaken, 
voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. 
Voor professionals is er een meldcode. En we zien 
overal campagnes die mensen oproept iets te 
doen met hun zorgen. ‘Blue’ richt zich op het kind. 
Het is niet normaal als je jaren wordt geslagen, 
misbruikt of verwaarloosd. Ook kinderen kunnen 
opstaan tegen het geweld. Blue gaat ze daarbij 
helpen.

WHAT?
Blue is een avatar die oppopt op plekken waar 
kinderen zich online bevinden. Wie kent er geen 
kind dat graag filmpjes kijkt op Youtube. Klik je op 
blue, dan start het verhaal van dit jongetje. Blue 
wordt misbruikt door zijn oom. In dit korte filmpje 
wordt duidelijk dat dit niet normaal is. En dat er 
hulp is. Wat als we kinderen bereikt hebben? Dan 
komt de Kindertelefoon in beeld. Die heel gericht 
gaat helpen om het geweld te stoppen. Zodat 
kinderen er niet meer alleen voor staat.

HOW?
Veel jongens en meiden staan er niet bij stil 
dat het versturen van een sexy (naakt)foto of 
filmpje naar een vriendje of vriendin veel schade 
kan veroorzaken. De foto of het filmpje kan in 1 
seconde gedeeld en verspreid worden. Wanneer 
het eenmaal op internet staat, kan dit je voor altijd 
blijven achtervolgen. De app Onuitwisbaar helpt 
jongeren om bewuster met sexting om te gaan.

WHAT?
Om jongens en meiden (10-16 jaar) bewust te 
maken van de gevolgen van het versturen van 
een sexy foto willen we een app ontwikkelen 
met een signaleringsfunctie. Als er een sexy foto 
wordt verstuurd detecteert de app Onuitwisbaar 
wanneer er teveel naakt op een foto staat. Is dit 
het geval, dan plopt er een beeld op met de vraag: 
weet je het wel zeker?

WHAT?
Door middel van de risicoscanner, een online test, 
kunnen jongeren (10-16 jaar) zien hoe groot risico 
zij lopen op het internet. Het risico wordt bepaald 
door middel van een multiple choice vragenlijst 
die de jongere laat kiezen tussen diverse 
scenario’s waarbij wordt gevraagd te kiezen 
voor het scenario wat toepasselijk is op hun zelf. 
Hierbij worden risicofactoren gesignaleerd voor 
zowel dader- als slachtofferschap. Aan de hand 
van het risicoprofiel zal passende informatie en 
doorverwijzingen worden aangeboden.

HOW?
Onder jongeren wordt er veel gebruik gemaakt 
van internet, vaak denken jongeren hierbij niet 
na over de gevolgen van hun handelingen. We 
helpen jongeren om bewust te worden van wat de 
gevolgen kunnen zijn van hun handelingen op het 
internet, door profielen op te stellen door middel 
van het gebruik van data. Tevens informeren we 
jongeren waar zij om hulp kunnen vragen mocht 
dit nodig zijn.

WHY?
Binnen dit design traject ‘Preventie met 
Data’ willen we seksueel misbruik onder 
jongeren eerder signaleren en voorkomen. 
Seksueel misbruik heeft levenslang een 
levenslang verwoestend effect en komt 
vaker voor dan je denkt.

In de huidige situatie zijn er te weinig 
laagdrempelige manieren om op de 
“noodknop” te drukken. Wij geloven dat 
seksueel misbruik kan en moet worden 

voorkomen. Omstanders vinden het vaak 
lastig om vermoedens van seksueel 
misbruik te melden. Wij willen daarom 
jongeren zelf in hun kracht zetten om op 
de “noodknop” te drukken zodat seksueel 
misbruik kan worden voorkomen. 

De focus binnen dit vraagstuk ligt op het 
slim gebruiken van persoonlijke data van 
de jongeren.
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