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Nieuwsbrief Make-IT-Safe (2/4) – Maart 2014 

 

 

EDITO: MAKE-IT-SAFE VIERT ZIJN EERSTE 
VERJAARDAG IN BELGIË 

De Safer Internet Day 2014 heeft de eerste verjaardag van het “Make-IT-Safe” 
project gemarkeerd, gelanceerd tijdens de vorige editie van deze wereld-dag 
voor een zekerder Internet. Het “Make-IT-Safe” project past perfect in de 
objectieven van dit initiatief, aangezien het de sensibilisering beoogt van 
jongeren door jongeren, door hen te stimuleren voor een zeker gebruik van 
Internet en hen te helpen om verantwoordelijke burgers te worden.  

Via een persmededeling, vierde ECPAT België deze eerste verjaardag en deelde 
de resultaten mee van het afgelopen jaar aan een groot aantal partners.  

 

INTERNATIONALE BIJEENKOMST “MAKE-IT-SAFE” IN 
BERLIJN 

Van 7 tot 8 februari 2014, kwamen de participanten van de 5 partnerlanden van 
het Europees project “Make-IT-Safe” samen in Berlijn voor een internationale 
bijeenkomst. 
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De delegaties komend van Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland 
en België kregen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en om, gedurende twee 
dagen, hun ervaringen uit te wisselen over het verloop van het project.  

De Belgische delegatie was samengesteld uit twee jonge “peer experts” 
(Jennifer, 18 jaar, van het Koninklijk Atheneum van Beauraing en Basile, 15 jaar, 
van een groep van de scouts), een coach (Christian Vunzi Vila, van het centrum 
“Petit Château”), drie experten (Nadège Bastiaenen van Child Focus, David 
Boulanger, IT specialist, en Géraldine De Radiguès, een onafhankelijke coach) 
alsook Ariane Couvreur en Sylvie Bianchi van ECPAT België  

 
 

De jonge vertegenwoordigers van elk partnerland 
voor de Internationale bijeenkomst in Berl i jn 

 
Deze bijeenkomst liet toe om tegelijkertijd informatie uit te wisselen over de vorm 
en de inhoud van het project. Het accent werd gelegd op de uitwisseling van de 
gebruikte participatiemethodes door de verschillende groepen in hun 
sensibilisatieactiviteiten. De jongeren van ECPAT Oostenrijk en ECPAT 
Nederland hebben vele sessies geanimeerd en gebruikte deze interactieve 
methodes. 

Elk land kreeg de mogelijkheid om kort de uitvoering van het project op nationaal 
niveau te presenteren, met de positieve ervaringen en de tegengekomen 
uitdagingen.  
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Bovendien, hebben de presentaties van de erkende experten in het domein van 
veiligheid online, de twee dagen van de bijeenkomst gemarkeerd. John Carr, 
medeoprichter van eNACSO en consulent voor ECPAT International, heeft met 
de jongeren en de coachen informatie gedeeld over de opkomende tendensen 
van het Internet en de inherente risico’s aan het gebruik ervan. Tink Palmer van 
de Marie Collins Federatie, bracht een presentatie over de identificatie en de 
hulpprocessen van mogelijke slachtoffers van cyberpesten/grooming. Ten slotte, 
werd de presentatie van Julia von Weiler, psychologe en directeur van Innocence 
in Danger, gericht naar de rol van de “peer experts”, meer specifiek over de 
manier van optreden in specifieke situaties en van reageren in naam van de 
slachtoffers.  

Twee parallelle workshops vonden plaats, waar de “peer experts” en de coachen 
ervaringen konden uitwisselen over hun specifieke rollen. In samenwerking met 
ECPAT Verenigd Koninkrijk, was ECPAT België verantwoordelijk voor de 
uitwerking van de sessie van de coachen. Deze workshop had als objectief om 
samen de rol van de coachen te definiëren en om te discussiëren over de 
tegengekomen moeilijkheden.  

De aanwezige jongeren werden direct betrokken bij de hele bijeenkomst. Er werd 
ook een gelijkaardige spreektijd gereserveerd voor de jonge vertegenwoordigers 
van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België om hun rol van “peer expert” te 
presenteren.  

Basile en Jennifer presenteerde de aanpak door de samengekomen jongeren in 
België en de ontwikkeling van een sensibiliseringsmiddel. 

 
 

Jennifer en Basile, 
vergezeld door 

Géraldine De Radiguès 
en Ariane Couvreur, 
over hun interventie 
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Deze presentatie genereerde een sterke interesse in de bijstand, specifiek onder 
de jongeren van de andere delegaties. Voor de jongeren, zijn deze ervaringen 
heel intens en heeft het geholpen om hun motivatie in het project en hun rol van 
“peer expert” te consolideren.  

 

HET PROJECT “MAKE-IT-SAFE” IN BELGIË 
VERWELKOMDE EEN NIEUWE PARTNER 

Het “Make-IT-Safe” project verwelkomde in december 2013 een nieuwe partner: 
een vijftiental jonge scouts en gidsen van verschillende eenheden van Brabants 
Wallonië. Sinds hun aankomst bij het project, werden twee opleidingen 
georganiseerd op 17 en 18 januari. Deze opleidingen werden uitgevoerd buiten 
de schooluren en waren gebaseerd op een sensibiliseringsprogramma 
gelijkaardig aan deze gevolgd door de andere groepen deelnemers.  

De eerste opleiding was een gelegenheid om de jongeren te sensibiliseren over 
de basisprincipes van beveiliging online. Jan Decorte en Lorely Pizzuti, 
gespecialiseerde advocaten in recht op afbeelding en privéleven, hebben 
verschillende thema’s besproken met de jongeren, op een interactieve wijze: 
privéleven, pesten, grooming, sexting en de risico’s in veiligheid online. Een 
eerste collectieve reflectie over de ontwikkeling van de sensibiliseringsfilm via 
interactieve capsules werd gelijktijdig met deze eerste opleiding georganiseerd. 
De jongeren hebben specifiek benadrukt dat de capsules dynamisch moesten 
zijn en ontwikkeld op een meer realistische dan humoristische toon.  

Tijdens de tweede opleiding, hebben de jongeren, opgedeeld in kleine 
werkgroepjes, hun scenario’s herleid naar vier vooraf geselecteerde thema’s: 
Snapchat, vals identiteit, pesten en virtuele levens versus reële. 
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DE ONTWIKKELING VAN HET 
SENSIBILISERINGSMIDDEL PROGRESSEERD: DE 
SCENARIO’S ZIJN KLAAR 

Gelijktijdig, kregen de andere groepen participanten een nieuwe opleiding op 28 
januari. Deze opleiding had als doel om de ontwikkeling van de capsules voor 
het sensibiliseringsmiddel op te volgen.  

De scenario’s werden geschreven door de jongeren met de hulp van hun 
coachen. Als herinnering, de scenario’s gaan over verschillende vooraf gekozen 
thema’s: pesten, wachtwoorden, sexting, grooming, respect voor hunzelf en 
andere en het recht op afbeelding.  

Om het werk, evenals de realisatie van het product makkelijker te maken, werd 
er gezamenlijk besloten dat de scenario’s worden vertaald naar “roman-photo”, 
met afbeeldingen en tekst. De bundelingen van het werk per groep wordt zo 
gemakkelijker realiseerbaar. Na vele uitwisselingen tussen de verschillende 
partners, werd een algemeen scenario goedgekeurd.  

 

VOORUITZICHTEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN 

Elke groep deelnemers is momenteel in volledige realisatie van foto’s en nemen 
deze op basis van de eerder geschreven scenario’s. De realisatie hiervan zal 
gepresenteerd worden bij de volgende opleiding, die plaatsvindt op 13 maart 
voor de initiële groep en op 15 maart voor de groep van de scouts.  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de loop van de maand juni.  

 

   
 
Gefinancierd door de Europese Unie 


