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onderzoek wil het EOKM een beter beeld
krijgen van wat de gevolgen voor de jongens
zijn. Bij financiële sextortion van jongens is er
meestal sprake van afgepersing na een sekschat. Van de 1616 meldingen die
Helpwanted.nl in 2018 kreeg, gingen er 549
meldingen specifiek over financiële sextortion,
waarvan het grootste aandeel (79%)
meldingen gemaakt werden door jongens of
mannen.
Ook de campagne op social media van het
EOKM trok de aandacht. Om deze specifieke
doelgroep te bereiken op social media en hen
aan te sporen mee te doen met het
onderzoek, werd beeldmateriaal ontworpen.
Zo werden en worden een animatie en
verschillende banners gedeeld op social
media. Ook hangen er posters op ruim 350
middelbare scholen en diverse vestigingen van
SENSE en het Centrum Seksueel Geweld.

Veel aandacht voor onderzoek
naar gevolgen financiële afpersing
bij jongens
De aftrap van het onderzoek naar de
gevolgen van financiële afpersing van
jongens is breed opgepakt door de jongerenen volwassenenmedia. Deze aandacht én de
uitgebreide campagne op social media door
het EOKM zelf, leidde tot veel respons in het
onderzoek.
Dat niet alleen meisjes grootschalig afgeperst
worden met seksuele beelden trok de
aandacht. EOKM directeur Arda Gerkens en
Helpwanted.nl medewerker Nikki Janssen
werden geïnterviewd door NOS Stories, het
Jeugdjournaal, FUNX radio, Nieuws en Co en
de NOS. Dankzij deze media aandacht werden
er in de eerste week van het onderzoek al
ruim honderd vragenlijsten door jongens
ingevuld.
Het probleem van financiële sextortion
jongens is groot, maar de gevolgen voor deze
jongens zijn relatief onbekend. Met het

Beeld uit de campagne over sextortion

Heeft u iemand in uw omgeving, die mee wil
doen aan het onderzoek? De vragenlijst kan
nog tot na de zomer ingevuld worden.
Wilt u beeldmateriaal ontvangen? Laat het
ons weten.
Meer weten over het onderzoek? Of wilt u
onze oproep delen? Dat kan via
https://www.eokm.nl/onderzoek of deel
bijvoorbeeld het volgende bericht:
https://twitter.com/Helpwanted_nl/status/11
30833892808765442

Helpwanted.nl trekt expertise aan
voor voorlichtingen

Wilt u meer informatie over de tour of wilt u
een school aanmelden? Mailt u dan met
info@helpwanted.nl

In de vorige nieuwsbrief presenteerden wij
onze nieuwe Helpwanted.nl-medewerker
Nikki Lee Janssen. In deze nieuwsbrief mogen
wij opnieuw een nieuwe medewerker van
Helpwanted.nl voorstellen: Simone Belt.

Voorlichting
Bent u geïnteresseerd in een voorlichting voor
leerlingen, docententeams of hulpverleners,
schrijf ons dan op info@helpwanted.nl.
Wij bespreken dan de mogelijkheden met u.

Simone is seksuologe en medeoprichster van
de Organisatie ‘Sekspret’. Sekspret organiseert
praatavonden waarbij mensen in gesprek gaan
over allerlei aspecten van seksualiteit. Voor
Helpwanted.nl gaf zij haar eerste
voorlichtingen in Medemblik en bij het
Servicepunt emancipatie in Amsterdam.

Voorlichtingsmateriaal
Ook heeft Helpwanted.nl nieuwe posters.
Hieronder de te bestellen collectie. Schrijft u
hiervoor naar T.marsman@eokm.nl

Zie voor een uitgebreid verslag van deze dag:
https://www.spe-amsterdam.nl/verslagnetwerkbijeenkomst-spe-jonge-meiden-enweerbaarheid/
Studiedag
In september organiseert Helpwanted.nl een
studiedag voor professionals in het vakgebied
over het weerbaar maken van (kwetsbare)
jongeren tegen online seksueel misbruik.
Welke thema’s komen aan bod?
• Wat is sexting, grooming, sextortion,
precies?
• Hoe vaak komt sexting voor en wat vinden
jongeren zelf van sexting?
• Wanneer wordt sexting een probleem?
• Hoe vaak gebeurt dit?
• Hoe werkt grooming? Hoe groot is deze
problematiek?
• Hoe maak je jongeren weerbaar en welke
boodschap werkt?
Wilt u aan onze studiedag deelnemen? Meld u
zich dan aan op info@helpwanted.nl.
Theatertour
In het najaar zal Helpwanted.nl samen met
theatergroep PlayBack een groots opgezette
theatertour presenteren. Interactief theater
zal leerlingen van schoolklassen in Utrecht en
Noord-Holland meenemen in wat er gebeurt
als je naaktfoto online komt te staan.

Nieuwe database moet recycling
van kinderporno tegengaan
-NOS, 1-3-2019- Het Expertisebureau Online
Kindermisbruik zet een nieuw wapen in, in de
strijd tegen kinderporno. Bij de verspreiding
van kinderporno gaat het vaak om het
opnieuw delen van oude beelden, die steeds
weer opduiken en worden gerecycled. Om
dat tegen te gaan heeft het expertisebureau
een database met 1,4 miljoen plaatjes van
strafbaar materiaal beschikbaar gesteld.
Met die database kunnen hostigbedrijven of
hun klanten controleren of uploads bekend
kinderpornomateriaal bevatten.
Screenen nu nog lastig
"Kinderporno is voor een groot deel bestaand
materiaal, dat steeds weer opnieuw opduikt",

zegt de directeur van Expertisebureau Online
Kindermisbruik, Arda Gerkens. "Vanaf
komende week kunnen internetproviders hun
klanten aanbieden om bij het uploaden van
nieuwe plaatjes en filmpjes die langs onze
database te laten lopen. Komen ze overeen,
dan worden ze niet geüpload."
Voor websites met veel afbeeldingen en
video's is het nu nog moeilijk om al het beeld
dat geüpload wordt te screenen op
kinderporno. Dankzij de nieuwe database kan
oud materiaal dat eerder als kinderporno
geclassificeerd is en verwijderd is van internet,
niet opnieuw op deze sites geplaatst worden.
De database voorkomt niet dat nieuwe
kinderporno kan worden geplaatst.
Het project is in de testfase. Aan deze fase
doen Worldstream en Serverius mee.
Wat is het?
Samen met hosting providers wil het
Expertisebureau Online Kindermisbruik
(EOKM) de online bescherming van kinderen
verbeteren. Het EOKM is in de strijd tegen
online kinderporno gestart met bouwen van
een technisch hulpmiddel om het uploaden
van bekend kinderpornografisch materiaal te
voorkomen.
Aan hosting providers zal software in de vorm
van API, beschikbaar worden gesteld door het
EOKM. Daarmee kunnen zij op vrijwillige basis
toetsen of materiaal dat wordt geüpload op
hun platformen voorkomt in de database met
hashes van bekende beelden van seksueel
kindermisbruik. Hosting providers kunnen
vervolgens gepaste actie ondernemen om te
voorkomen dat er kinderpornografisch
materiaal online wordt gezet.
Hoe werkt het?
Het EOKM beschikt over hashlijsten met
bekend kinderpornografisch materiaal. Deze
hashlijsten zijn afkomstig uit de database met
slachtoffers van kinderporno van de politie.
Via de API kunnen ook meerdere databases
gecheckt worden. Naast de database van de
politie zullen ook andere databases worden
ingezet. Op termijn wordt de database van
het EOKM toegevoegd.

Opties
De database van de politie is een slachtoffer
database. Dat betekent dat de API bij deze
database toetst op al het materiaal (hele
serie) van bij de politie bekende slachtoffers.
Voor de hashes worden de MD5 en de sha-1
hashfuncties gebruikt.

Jaarverslag 2018 groot in de
media
De wederom alarmerende jaarcijfers 2018
van het Meldpunt Kinderporno werden breed
opgepikt door tv, radio en geschreven pers.
Hiermee genereerde het EOKM aandacht
voor het groeiend aantal meldingen van
online seksueel misbruik.

Arda Gerkens en Shari Phagoe in Nieuwsuur

Berichten en interviews kwamen onder
andere in Nieuwsuur, NOS, NRC, AD en het
werd verspreid via het ANP.
Zie onder andere:
https://nos.nl/artikel/2278631-meldpuntkinderporno-ziet-hoeveelheid-strafbaarmateriaal-verdubbelen.html
U kunt het jaarverslag terugvinden op onze
site: https://www.eokm.nl/kennisbank/eokmjaarverslagen/

Bezoek Broeder Isaac

KPN vernieuwt sponsor contract

Het EOKM mocht vorige maand geestelijk
bezoek verwelkomen. Broeder Isaac van het
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven
kreeg uitgebreid uitleg over de
werkzaamheden van het Meldpunt
Kinderporno, Helpwanted.nl en Stop it Now!.
Na afloop zegde hij een ruime donatie toe aan
het EOKM uit naam van zijn trappisten Abdij.
We vonden het bezoek van Broeder Isaac
inspirerend en danken hem hartelijk voor de
bijdrage!

We zijn blij te mogen melden dat KPN heeft
besloten opnieuw het sponsorcontract met
het EOKM te verlengen. Sponsoren leveren
een belangrijke bijdrage aan het mogelijk
maken van het werk dat wij doen. Daarnaast is
KPN steeds weer een waardevol contact
gebleken door haar kennis en kunde in te
zetten in de strijd tegen kinderporno. Het
EOKM dankt de KPN voor het vertrouwen en
financiële steun

Broeder Isaac in zijn Abdij

Bezoek Save the Children North
West Balkans
Medewerkers van de hotline van Save the
Children North West Balkans bezochten het
Meldpunt Kinderporno in ons kantoor in
Amsterdam. Deze ochtend werd er informatie
uitgewisseld over de aanpak om online
seksueel exploitatie materiaal te bestrijden.
Servië heeft nu twee jaar een hotline, BosniëHerzegovina is momenteel een hotline aan het
opzetten.
Deze nieuwsbrief wordt driemaandelijks uitgegeven door het
Expertisebureau Online Kindermisbruik
Postbus 11544
1001 GM Amsterdam
E info@eokm.nl
T 020 – 261 5232
Voor journalisten is de woordvoerder van het EOKM tevens
bereikbaar op T 06 – 246 844 89.
Dagmar Gouka verwelkomt Save the Children North West
Balkans

