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Beste lezer,
Bedankt dat je de tijd neemt om het jaarverslag
van ‘Stop it Now!’ Vlaanderen te lezen.
2020 was voor elk van ons een vreemd jaar. Hoewel
COVID-19 ons allen heeft getroffen, zijn (opnieuw) de meest
kwetsbaren het grootste slachtoffer. Cijfers en meldingen
over intrafamiliaal seksueel geweld gingen de hoogte in,
online seksueel kindermisbruik nam enorme proporties
aan. Deze crisis heeft nogmaals bewezen dat de preventie
van seksueel kindermisbruik absoluut noodzakelijk is.

Hulp vanop afstand
Het aantal contacten met de hulplijn steeg in 2020 met
65% ten opzichte van het jaar voordien. Maar ook de
doelgroepen en de inhoud van de hulpvragen verschoven.
Opmerkelijk meer mensen namen contact op omdat ze
zich zorgen maakten over iemand in hun naaste sociale
omgeving. Bij degenen die zich zorgen maakten over
hun eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van
minderjarigen, stegen vooral de hulpvragen over online
kijkgedrag. Naast online hulp via e-mail, chat en de online
zelfhulp, bleef ook telefonische hulp van belang. Vooral
tijdens de eerste lockdown-periode kozen verschillende
mensen voor telefonisch contact met Stop it Now!.
Stop it Now! biedt informatie, een luisterend oor en
ondersteuning. Bij vragen om langdurige hulp wijst
de hulplijn door naar verschillende gespecialiseerde

behandelcentra, maar ook naar privé-therapeuten
en niet-categorale voorzieningen. In 2020 werden er
meer mensen doorverwezen naar langdurige hulp,
wat geen verrassing is gezien de grote psychosociale
impact die deze pandemie op ons allen heeft.

Terugblik en vooruitblik
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de werking van Stop
it Now! met de belangrijkste resultaten van de hulplijn in
2020, en de evolutie die de hulplijn heeft doorgemaakt sinds
de opstart in 2017. Verder wordt toegelicht waar Stop it
Now! voor staat en waar het extra op zal inzetten in 2021.

Bedankt!
Het voorbije jaar was er een met veel uitdagingen. Ik
wil dan ook vooral de medewerkers van de hulplijn
bedanken voor hun flexibiliteit en betrouwbare inzet. Ook
dank ik Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin Wouter Beke en het Fonds Gerald Futter,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting, voor het
vertrouwen. Tot slot bedank ik de stuurgroep van Stop
it Now! en alle betrokken partners die tijdens deze
periode het beste van zichzelf hebben gegeven om de
preventie van seksueel kindermisbruik aan te pakken.

Minne De Boeck
Projectverantwoordelijke (UFC) Stop it Now!
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“

“Als je zelf pedofiele
gevoelens hebt: probeer
ze niet te ontvluchten.
Kijk het probleem recht
in de ogen, praat erover
met mensen die je kan
vertrouwen en zoek hulp.”
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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“

“Sinds ik de
zelfhulpmodule van Stop
it Now! gebruik, heb ik
ontdekt hoe waardevol
zulke hulp is. Voor
iedereen die zijn leven
wil veranderen, zoals ik.”
Anoniem contact Stop it Now!

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
en professionals. 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, hun naasten en
professionals. Personen die zich zorgen
maken over hun seksuele gevoelens
vormen immers niet altijd een risico
om seksueel kindermisbruik te stellen.
Door te luisteren, te informeren en
5
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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.

STOP IT NOW!

2020 in een oogopslag
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65% meer contacten
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van de contacten van de contacten van de contacten
is bezorgd
is bezorgd
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over een naaste
als professional
over zichzelf

ONZE CIJFERS
SINDS HET
PRILLE BEGIN
Stop it Now! is er voor iedereen die zich zorgen maakt over
zijn/haar seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen.
Maar ook aan 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.
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over downloader
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andere seksuele problematiek
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1
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Bezorgd over andere
seksuele problematiek
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Potentiële downloader
van seksuele
misbruikbeelden van
minderjarigen
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Andere professionals

“

1503

CONTACTEN
CHAT
9%
133 CONTACTEN

Een telefoongesprek
duurt gemiddeld

TELEFOON
43%

E-MAIL
48%

652 CONTACTEN

718 CONTACTEN

27

MINUTEN

623
geven expliciet aan
de hulplijn als

POSITIEF
te ervaren
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een chatgesprek
gemiddeld

31

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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197
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AANGEMELD BIJ
BEHANDELCENTRUM

personen maakten
een vervolgafspraak
met Stop it Now!
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GEREALISEERDE
INITIATIEVEN
Zelfhulpmodule

Handleiding

Chat

‘Stoppen is mogelijk’

‘Start het gesprek’ voor naasten

Downloaders van seksuele misbruikbeelden nemen
geregeld 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’. Een dergelijke zelfhulpmodule
kan de stap om anoniem en vertrouwelijk
hulp te zoeken bij Stop it Now! verkleinen.

Ook naasten verdienen
informatie, ondersteuning en
advies. Stop it Now! moedigt
hen aan om hun bezorgdheden
te bespreken met de persoon
over wie zij zich zorgen maken.
De juiste aanpak voor zo’n
gesprek hebben we uitgewerkt
in een handleiding die partners,
familieleden en vrienden kunnen
gebruiken als houvast. Stop
i.s.m.
it Now! kan deze handleiding
gebruiken bij het bieden van
hulp aan naasten en zij kunnen op hun beurt wanneer nodig - terugkoppelen aan de hulplijn.

Door de corona-pandemie brengen de meesten
onder ons meer tijd door online. Onlinehulp is
dan ook meer dan ooit een zinvol medium in
de hulpverlening. Bovendien leent dergelijke
hulp zich goed voor delicate thema’s waar het
anonimiteitsgevoel een grote rol speelt.

In 2020 werd deze online zelfhulpmodule opmerkelijk
meer bezocht. Het aantal bezoeken steeg met
47% ten opzichte van het jaar 2019. Omdat de
thematiek online seksueel kindermisbruik meer
dan ooit op de voorgrond staat, plant Stop it Now!
in 2021 een specifieke campagne die zich richt
op downloaders van seksuele misbruikbeelden
van minderjarigen. Een campagne die zal worden
gecombineerd met de lancering van de hervormde
online zelfhulpmodule ‘stoppen is mogelijk’. Zo
wil Stop it Now! deze downloaders nog duidelijker
aanspreken om gedragsverandering te bekomen.

www.stoppenismogelijk.eu
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‘Start het gesprek’ voor professionals
Stop it Now! biedt ook ondersteuning aan
professionals die geconfronteerd worden met
het thema en/of de doelgroep tijdens hun
professionele activiteiten. Daarom wordt de
handleiding verder afgestemd op professionals
en zal ze tips en tricks bieden over hoe het
thema bespreekbaar gemaakt kan worden. Zo
wil Stop it Now! meer professionals bereiken.

Chathulp vraagt dan weer om een andere aanpak
van de medewerkers, maar geeft bij mensen
met een hulpvraag eveneens een gevoel van
anonimiteit, bereikbaarheid en controle. Allemaal
redenen waarom chathulp als laagdrempelig
wordt beschouwd. Op dit moment is Stop it Now!
gedurende één tijdsslot per week geopend via chat.
We ontvangen gemiddeld bijna twee hulpvragen
via chat per week. Omdat andere Stop it Now!projecten in Europa geen ervaring hebben met
chathulp verrichten we echt pionierswerk. Stop it
Now! UK is naar ons voorbeeld het afgelopen jaar
ook gestart met chathulpverlening, ook Stop it Now!
Nederland zal komend jaar op de kar springen.

?
STOP IT NOW!

...

BLIJFT DOORGAAN
Bekendmaking en zichtbaarheid
Stop it Now! blijft maximaal inzetten op
bekendmaking en zichtbaarheid. We nemen
deel aan het maatschappelijke debat
rond 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. Media en campagnes spelen
hierbij een grote rol. Hoewel campagnes
niet altijd impact laten meten op heel
korte termijn, zijn ze wel noodzakelijk
om bekendheid te genereren.
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Medewerkers opleiden
en ondersteunen

Training en oefening voor
chatondersteuning

Onze doelgroep krijgt te maken met
verschillende psychosociale problematieken.
Dat weten we uit de literatuur én de praktijk.
Hulplijnmedewerkers worden geregeld
geconfronteerd met mensen die ernstige
depressieklachten of zelfs suïcidegedachten
uiten. Om op een gepaste manier op
deze problemen te kunnen reageren,
krijgen onze medewerkers opleidingen
in suïcidepreventie, motiverende
gespreksvoering,… In 2021 wordt omgaan
met slachtofferschap een centraal
opleidingsthema. Hoewel Stop it Now!
geen hulplijn is die zich specifiek richt op
slachtoffers van seksueel kindermisbruik, is
het wel belangrijk om op een slachtoffersensitieve manier hulp te verlenen.

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 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.

“

“De confrontatie met
een samenleving die
een gelijkheidsteken
plaatst tussen pedofiele
gevoelens en seksueel
misbruik, beleef ik als
een groot onrecht.
Het maakt de stap
naar hulp enkel groter,
met alle destructieve
gevolgen vandien.”
Anoniem contact Stop it Now!
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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 expertise
uitwisselen. Daarom komen we
regelmatig samen met Stop it Now!
Nederland en Stop it Now! UK. Omdat
Stop it Now! Vlaanderen en Nederland
een gelijkaardige werking hebben,
organiseren we ook samen intervisie
en training. Met de andere Stop it Now!
projecten is er geregeld overleg en
werken we samen aan verschillende
projecten en onderzoeken. Ook
samenwerking en uitwisseling met
andere preventieprojecten die focussen
op seksueel kindermisbruik vanuit
daderperspectief, kan heel waardevol
zijn. Dankzij onze aanwezigheid
op internationale congressen en
presentaties over de grenzen heen
zetten we ons project internationaal
op de kaart. Stop it Now! zal ook
ondersteuning bieden aan zijn
Franstalige tegenhanger in België die
dit jaar een hulplijn zal oprichten.

Stabiel aanbod
Op dit moment is Stop it Now!
gedurende drie momenten per week
telefonisch bereikbaar, één moment per
week via chat en dagelijks via e-mail.
We kiezen ervoor de openingsuren
van de hulplijn stabiel te houden,
zodat we kunnen werken met ervaren
en professionele hulpverleners.
Toch merken we dat we gesprekken
mislopen buiten de openingsuren. Zo
zijn er per week gemiddeld 8 contacten
die de hulplijn proberen bereiken
wanneer we gesloten zijn. Ook missen
we heel wat potentiële chatters:
zo missen we 37 unieke chatters
per week buiten de openingsuren.
Wanneer er nood is aan uitbreiding van
bereikbaarheid en capaciteit, willen we
dit doen op structurele basis. Duidelijke
communicatie, betrouwbaarheid
en consistentie zijn 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

