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Bel gratis en anoniem

Beste lezer,

Terugblik en vooruitblik

Bedankt dat je de tijd neemt om het jaarverslag
van ‘Stop it Now!’ Vlaanderen te lezen.

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de werking en
de belangrijkste resultaten van de hulplijn. We geven
een stand van zaken van het jaar 2019 en blikken af en
toe terug op de voorbije periode, sinds de opstart van
‘Stop it Now!’ in mei 2017. Daarnaast geeft dit jaarverslag
een overzicht van waar ‘Stop it Now!’ voor staat en waar
het extra op inzet. We blikken terug en kijken vooruit
naar waar we in de toekomst op wensen in te zetten.
Want ook in 2020 blijven we verder werken aan de
kwaliteit van de hulplijn, de ontwikkeling van (nieuwe)
methodieken, sensibilisering over preventie en correcte
en genuanceerde beeldvorming over de problematiek.
We blijven onze visie en boodschap verder verspreiden.

Nieuw: de chatfunctie.
2019 was opnieuw een belangrijk jaar voor ons. Het
jaar waarin we ons online hulpaanbod flink uitbreidden
en voor het eerst hulp aanboden via chat. Maar ook
het jaar waarin we ons meer dan ooit focusten op het
ondersteunen van mensen – particulier of professional –
die zich zorgen maakten over iemand in hun omgeving.
Goed om vast te stellen dat we die groep in 2019
voor het eerst ook echt goed konden bereiken.

Extra inzet op online zelfhulp
Uiteraard zet Stop it Now! zich nog altijd maximaal in voor
de preventie van seksueel kindermisbruik. Dat doen we
door ons te richten op (potentiële) daders en hun omgeving.
En via ondersteuning van gestigmatiseerde doelgroepen
die vaak moeilijk aansluiting vinden bij de hulpverlening:
mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele
gevoelens of over hun seksueel gedrag ten aanzien van
minderjarigen. Stop it Now! doet dat door informatie aan
te bieden. Maar we zorgen ook voor een luisterend oor,
advies, ondersteuning én concrete hulp. We verwijzen
door naar het (gespecialiseerde) hulpaanbod – als daar
nood aan is. En tegelijkertijd zetten we meer en meer in
op het bieden van online zelfhulp en - ondersteuning.
Om zo het aanbod nog laagdrempeliger te maken.

Bedankt!
Ik wil iedereen bedanken die ‘Stop it Now’! in de voorbije
jaren heeft gesteund. In het bijzonder de Vlaamse minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Fonds
Gerald Futter, beheerd door de Koning Boudewijn
Stichting. Ook de stuurgroep en alle betrokken organisaties,
voor hun betrokkenheid, engagement en geloof in dit
preventieproject. Tot slot spreek ik vooral mijn dank uit naar
onze betrouwbare medewerkers die met volle overtuiging
de hulplijn draaiende houden en zich steeds maximaal
inzetten voor de hulp en ondersteuning van onze doelgroep.
Minne De Boeck
Projectverantwoordelijke (UFC) Stop it Now!
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“

“Ik pleit voor een meer
open debat rond deze
problematiek, zodat
mensen die met deze
gevoelens kampen
ergens terecht kunnen,
niet alleen bij een
hulplijn maar ook in
hun eigen omgeving.”
Anoniem contact Stop it Now!

Even voorstellen
Volgens internationaal onderzoek worstelt 1 % van
de mannelijke bevolking met pedofiele gevoelens.
Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen met
pedofiele gevoelens die hieronder lijden en op zoek
zijn naar hulp. Daarnaast biedt Stop it Now! ook
ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken
over hun seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien
van minderjarigen, en is Stop it Now! er voor hun
dichte naasten en betrokken professionals.
We weten dat ongeveer 1 op 5 minderjarigen te maken
krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de
leeftijd van 18 jaar. Daarom wil Stop it Now! een hand
toereiken naar (potentiële) plegers en hun omgeving,
om te voorkomen dat seksueel misbruik gebeurt.
We hebben als doel de absolute bescherming van
het kind door ondersteuning van een groep die
(dreigt) een grens over (te) gaan, en hier iets aan
wil veranderen. Tevens is ons doel de ondersteuning
van een doelgroep, die omwille van hun gevoelens
gestigmatiseerd zijn, maar geen potentieel risico
vormen. Door het bieden van een luisterend oor,
ondersteuning, advies en -waar nodig- door te
verwijzen naar de gepaste hulp, wensen we de
drempels naar de hulpverlening tevens te verlagen.
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“

“Stop it Now! lijkt
me een zeer goede
eerste stap. Je kiest
immers zelf wat je na
dat eerste telefoontje
doet. Een eerste keer
vertellen waar je mee
zit kan al wonderen
doen. Niemand zal je
verplichten ook verdere
stappen te ondernemen,
maar misschien
motiveert het telefoontje
jou om verder te gaan.”
Anoniem contact Stop it Now!
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Het wat en waarom
VAN STOP IT NOW!
Wat doet Stop it Now!
eigenlijk?
De Stop it Now!-hulplijn biedt een
luisterend oor, informatie, advies
en ondersteuning aan iedereen
die zich zorgen maakt over zijn of
haar seksuele gevoelens of gedrag
naar minderjarigen, alsook aan
hun naasten. Daarnaast wil Stop
it Now! de stap naar gepaste hulp
– wanneer nodig - verkleinen.

Waarom?
Stop it Now! wil (nieuw) seksueel
misbruik voorkomen door hulp te
bieden aan mensen die (dreigen) een
grens (te) overschrijden. De hulplijn
biedt ook ondersteuning aan personen
die zich zorgen maken over hun
seksuele gevoelens en hun naasten,
om stigmatisering en demonisering
van deze groep tegen te gaan.
Door te luisteren, te informeren en
te adviseren tracht Stop it Now! de

stap naar de hulpverlening wanneer
nodig te verkleinen. Stop it Now! zet
zich ook in om het thema correct
en genuanceerd bespreekbaar te
maken, o.a. door het belang van
preventie te benadrukken en correct
te informeren over het verschil tussen
pedofilie en seksueel kindermisbruik.

Alleen in Vlaanderen?
Stop it Now! is onderdeel van een
internationaal preventiekader dat
seksueel misbruik aanpakt via sociale
bewustwording en een hulplijn voor
mensen die zich zorgen maken over
hun eigen seksuele gevoelens of
gedrag naar minderjarigen én hun
naasten. Stop it Now! zet maximaal
in op internationale bekendmaking
en samenwerking met de andere
preventieprojecten. In de Verenigde
Staten bestaat Stop it Now! sinds
1992, in het Verenigd Koninkrijk
sinds 2002, in Nederland sinds
2012 en in Vlaanderen sinds 2017.
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13.191
IN 2018

3.580
IN 2017

35.178
IN 2019

WAARVAN

315
447
281

48%
CONTACTEN
VIA MAIL

40%

IN 2017

IN 2018

IN 2019

CONTACTEN
PER TELEFOON

12%
CONTACTEN
VIA CHAT

NIEUW
SINDS 2019

GEMIDDELD

34

CONTACTEN
PER MAAND

55%

24%

10%

van de bellers
is bezorgd
over zichzelf

van de bellers
is bezorgd
over een naaste

van de bellers
is bezorgd
als professional

EEN BLIK OP
ONZE CIJFERS
Stop it Now! is er voor iedereen die zich zorgen maakt over
zijn/haar seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen.
Maar ook op vragen van professionals (zoals huisartsen,
seksuologen, psychologen en leerkrachten) of personen die
zich zorgen maken over de gevoelens of het gedrag van
iemand uit de dichte omgeving kan de hulplijn een antwoord
bieden. Heb je nood aan een luisterend oor, om welke reden
dan ook? Neem gerust contact op met ons, telefonisch, per
chat of via mail. Onze medewerkers staan voor je klaar.

71

WAAROVER NEMEN
ZE CONTACT OP?

99

Bezorgd over zichzelf
82
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Bezorgd over een
andere: dichte naasten
Bezorgd over een
andere: professionals
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Maatschappelijke,
informatieve vragen
en andere vragen
Andere vragen

WIE NEEMT ER CONTACT OP?
DOELGROEP 1
BEZORGD OVER ZICHZELF

304
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DOELGROEP 2
BEZORGD OVER DICHTE NAASTE

DOELGROEP 3

DOELGROEP 4

PROFESSIONAL BEZORGD
OVER ANDERE

BREDE SAMENLEVING

Bezorgd over
seksuele gevoelens
voor minderjarigen

94

Volwassene bezorgd
over pleger

47

Andere professionals

66

Algemene vraag naar
informatie

Downloader van seksuele
misbruikbeelden van
minderjarigen

62

Volwassene bezorgd over
potentiële pleger

19

Psycholoog

53

Onmiddellijk ingehaakt

8

Seksuoloog

33

Maatschappelijke vraag

37

Volwassene bezorgd
over downloader
seksuele misbruikbeelden
minderjarigen

5

Andere hulplijnen

18

Niet serieus

14

Volwassene bezorgd over
andere seksuele problematiek
van andere persoon

2

Leraar

1

Huisarts

84

Uit zich als hands-on pleger

25

Bezorgd over andere
seksuele problematiek

21

Potentiële downloader
van seksuele
misbruikbeelden van
minderjarigen
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Volwassene bezorgd over
online gedrag kind

2

Volwassene bezorgd over
kind dat signalen vertoont
van seksueel misbruik

2

Volwassene bezorgd over
seksueel gedrag van kind

1

Volwassene bezorgd over
potentiële downloader seksuele
misbruikbeelden minderjarigen
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CONTACTEN
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3%
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Een telefoongesprek
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TELEFOON
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E-MAIL
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478 CONTACTEN
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378
geven expliciet aan
de hulplijn als
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een chatgesprek
gemiddeld

33

MINUTEN

“Ik was
bang voor
veroordeling,
maar er werd
naar me
geluisterd en ik
voelde me even
niet alleen met
mijn geheim.”
Anoniem contact
Stop it Now!
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Bijna

1
2
neemt opnieuw contact
op met de hulplijn

94

personen maakten
een vervolgafspraak
met Stop it Now!

GEREALISEERDE
INITIATIEVEN
Zelfhulpmodule

Handleiding

Chat

‘Stoppen is mogelijk’

Start het gesprek

Downloaders van seksuele misbruikbeelden van
minderjarigen nemen al regelmatig contact op
met Stop it Now!. Naast het bieden van extra
ondersteuning, wil Stop it Now! deze doelgroep
nog beter bereiken door het aanbieden van
de zelhulpmodule ‘Stoppen is mogelijk’. Deze
zelfhulpmodule werd samen met Stop it Now!
Nederland ontwikkeld en is gebaseerd op een
online zelfhulpmodule, specifiek gericht op
downloaders van seksuele misbruikbeelden, van
Stop it Now! UK. Deze zelfhulpmodule kan dienen
als ondersteuning bij het bieden van hulp aan de
hulplijn. Bovendien kan het de stap om hulp te
zoeken bij Stop it Now! nog verkleinen. Stop it Now!
zal deze zelfhulpmodule het komende jaar verder
gebruiken en ontwikkelen tot een echte zelfhulptool
met feedback, waar zowel info beschikbaar is
voor downloaders zelf, als voor hulpverleners
die behandeling voorzien voor de doelgroep.

Ook de dichte naasten
verdienen informatie,
ondersteuning en advies.
Stop it Now! moedigt
hen altijd aan om hun
bezorgdheden te bespreken
met de persoon over wie
ze bezorgd zijn. De juiste
aanpak voor zo’n gesprek
hebben we uitgewerkt in een
handleiding, gebaseerd op
i.s.m.
de richtlijnen van Sensoa die
seksualiteit in het algemeen
bespreekbaar maken. De
dichte naasten, zoals partners, familieleden en
vrienden kunnen dit gebruiken als houvast bij het
bespreken van bezorgdheden omtrent deze moeilijke
thematiek. Stop it Now! kan deze handleiding
gebruiken bij het bieden van hulp aan de dichte
naasten en de dichte naasten kunnen op hun beurt
- wanneer nodig –terugkoppelen aan de hulplijn.

Online hulp zit in de lift. Wanneer Stop it Now!
keek naar het aantal telefonische contacten en
contacten per e-mail, merkten we dat er heel wat
vragen kwamen per e-mail. Dit ging in tegen onze
eerste verwachtingen, gezien buitenlandse Stop it
Now!-projecten veel minder hulpvragen krijgen per
e-mail. Ook andere hulpverleningsorganisaties, die
laagdrempelige hulp bieden per telefoon, per e-mail
en per chat, ervaren dat Vlamingen voorstander
zijn van onlinehulp. Om die reden heeft Stop it
Now! besloten in juni 2019 ook te starten met
chathulp. Chathulp is een ander soort medium, het
vraagt een andere aanpak van de medewerkers,
maar het geeft een groot gevoel van anonimiteit,
bereikbaarheid en controle. Omwille van deze
redenen, en heel wat andere voordelen, wordt
het als heel laagdrempelige hulp beschouwd. De
medewerkers van de hulplijn kregen een specifieke
opleiding voor het bieden van chathulp en we
gebruiken een vernieuwende en toegankelijke
software om chatgesprekken toegankelijk te maken.

www.stoppenismogelijk.eu
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Aangezien andere Stop it Now!- projecten in Europa
geen ervaring hebben met chathulp voor deze
thematiek verrichten we hiermee echt pionierswerk.

?
STOP IT NOW!

...

BLIJFT DOORGAAN
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Bekendmaking en
zichtbaarheid

Medewerkers opleiden
en ondersteunen

Training en oefening voor
chatondersteuning

Stop it Now! blijft maximaal inzetten op
bekendmaking en zichtbaarheid. We
nemen deel aan het maatschappelijke
debat rond de thematiek en de
problematiek van pedofilie en seksueel
kindermisbruik, maar altijd met een
genuanceerd verhaal. Sensibilisering
voor een correcte, constructieve
maar ook veilige aanpak van deze
problematiek is noodzakelijk. De media
en campagnes spelen hierbij een grote
rol. Ook de hulplijn merkt dit aan de
evoluties in het aantal contacten.

Onze doelgroep krijgt te maken met
heel wat moeilijkheden en psychisch
lijden. Dat weten we uit de literatuur,
maar dat bleek ook in de praktijk.
De medewerkers van onze hulplijn
worden regelmatig geconfronteerd met
mensen die ernstige depressieklachten
of zelfs suïcidegedachten uiten. Om op
een gepaste manier op die gevoelens
te kunnen reageren, krijgen onze
medewerkers regelmatig opleiding
in samenwerking met het Centrum
ter Preventie van Zelfdoding.

Hulp bieden via chat is heel intensief,
vraagt een andere aanpak en betreft
vaak moeilijke thema’s. De gemiddelde
tijd van een chatgesprek is ook
veel langer dan de gemiddelde tijd
van een telefoongesprek. Daarom
zet Stop it Now! maximaal in op de
ondersteuning van de medewerkers
in het aanbieden van onlinehulp.
We voorzien regelmatig intervisie,
oefening en training en volgen goed
op hoe het bieden van hulp aan
onze doelgroep via chat verloopt.

“

“Wat ik weet over
Stop It Now! is dat er
enkel hulpverleners
werken die vertrouwd
zijn met de materie.
Hulpverleners die
weten hoe ontzettend
moeilijk het is om dat
eerste telefoontje
te plegen, de eerste
keer het probleem
te benoemen.”

Anoniem contact Stop it Now!

12 JAARVERSLAG 2019 STOP IT NOW!

WAAR WE BLIJVEN
AAN WERKEN.
Samenwerken en expertise
uitwisselen met het buitenland
Stop it Now! wordt alleen maar
sterker als de internationale Stop
it Now!-projecten samenwerken en
hun expertise uitwisselen. Daarom
komen we regelmatig samen met
Stop it Now! Nederland en Stop it
Now! UK. Stop it Now! Vlaanderen en
Nederland organiseren ook samen
intervisie en training, omwille van het
feit dat we een gelijkaardige werking
hebben. Met de andere Stop it Now!
projecten is er regelmatig overleg en
werken we samen aan verschillende
projecten en onderzoeken. Dankzij
onze aanwezigheid op internationale
congressen en presentaties over de
grenzen heen zetten we ons project
ook internationaal op de kaart.

Stabiel aanbod
Stop it Now! is op dit moment
telefonisch op drie momenten per week
bereikbaar, via chat één moment per
week, per e-mail proberen we dagelijks
bereikbaar te zijn. We kiezen ervoor te
werken met ervaren en professionele
hulpverleners. Toch merkt Stop it Now!
dat we heel wat gesprekken missen
buiten de openingsuren. Zo zijn er per
week gemiddeld 7 unieke contacten
die de hulplijn proberen bereiken
wanneer we gesloten zijn. Stop it Now!
volgt verder op hoeveel hulpvragen
we niet kunnen beantwoorden.
Wanneer er nood is aan uitbreiding van
bereikbaarheid en capaciteit, willen we
dit doen op structurele basis. Duidelijke
communicatie, betrouwbaarheid en
consistentie is immers essentieel
in deze problematiek.

IN DE PERS
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IN DE PERS
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vragen@stopitnow.be

STOP
IT NOW!
0800 200 50
Bel gratis en anoniem

Chat
Openingsuren:
• Dinsdag (15.00 - 19.00 u.)

0800 200 50
Openingsuren:
• Dinsdag (15.00 - 19.00 u.)
• Woensdag (09.30 - 12.30 u.)
• Vrijdag (12.00 - 15.00 u.)

Stop it Now! Vlaanderen

