DESIGN VOOR EEN BETERE WERELD
What Design Can Do (WDCD) gelooft in de
kracht van design en creativiteit voor maatschappelijke verandering. De grote sociale
vraagstukken van onze tijd vragen om nieuwe
invalshoeken en innovatieve oplossingen.
WDCD is een internationaal platform dat
deze rol van design bevordert. Via conferenties,
challenges en publicaties mobiliseert WDCD
de internationale creatieve gemeenschap
voor sociale vernieuwing. Daarbij worden
alle creatieve disciplines aangesproken,
van grafisch en industrieel ontwerp tot urban
design, digital design en service-design.

EVENTS, CHALLENGES, COMMUNITY
WDCD is in 2011 opgericht door designers
die de betekenis van hun vak wilden uittillen
boven het puur esthetische. Design is meer
dan een mooie vaas of een nieuwe stoel.

Het platform organiseert nu jaarlijkse conferenties
in Amsterdam, São Paulo en Mexico-City
en internationale designchallenges. Daarin
worden ontwerpers wereldwijd gevraagd naar
nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld de opvang
van vluchtelingen of de aanpassing aan
de gevolgen van klimaatverandering. Alle
activiteiten worden ondersteund door een
communicatieprogramma via de website,
blog, sociale media en gedrukte publicaties.

PARTNERS
What Design Can Do werkt nauw samen
met maatschappelijke partners rondom
deze verschillende onderwerpen, waaronder
IKEA Foundation, Autodesk Foundation,
UNHCR en UNFCCC. In 2018 werd in
samenwerking met het Openbaar Ministerie
en het Ministerie van Justitie en Veiligheid
een besloten challenge rond seksuele uitbuiting
van kinderen gelanceerd: No Minor Thing.

WWW.WHATDESIGNCANDO.COM

THE WHAT DESIGN CAN DO CHALLENGE
TO COMBAT SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN

IN PARTNERSHIP WITH

WAT KUNNEN
ONTWERPERS DOEN
OM SEKSUELE UITBUITING
VAN MINDERJARIGEN
TE BESTRIJDEN?

Hoe kunnen ontwerpers helpen om
seksuele uitbuiting van kinderen tegen
te gaan? Die vraag stelde designplatform
What Design Can Do in samenwerking
met het Openbaar Ministerie en het
Ministerie van Justitie & Veiligheid in een
internationale besloten designchallenge.
In ‘No Minor Thing: The What Design
Can Do Challenge to Combat Sexual
Exploitation of Children’ kregen
geselecteerde ontwerpteams de
uitnodiging nieuwe ideeën te bedenken
voor de aanpak van dit vraagstuk.
Seksuele uitbuiting van kinderen komt
veel voor, maar blijft in het algemeen
onder de radar, buiten het zicht van
iedereen. Naar schatting komt slechts
één op de negen meisjes die seksueel zijn

uitgebuit voor in de dossiers van politie
en justitie. Over uitbuiting van jongens
bestaan nog minder dossiers, waardoor
het werkelijke aantal slachtoffers nog
moeilijker in te schatten is.
Op basis van uitgebreid onderzoek
van design research bureau STBY zijn
vijf verschillende briefings opgesteld
waar de ontwerpers uit konden kiezen.
In oktober hebben de ontwerpers 17
voorstellen ingeleverd die in deze
expositie worden getoond. Deze
challenge kent niet één of twee winnaars,
maar is een gezamenlijke inspanning
van geëngageerde ontwerpers.
De challengepartners stellen alles in
het werk om de meest veelbelovende
projecten te realiseren.

VRAGEN VOOR
DESIGNERS
HOE KUNNEN ONTWERPERS
DAADWERKELIJK
EEN VERSCHIL MAKEN
IN ZULKE MOEILIJKE,
COMPLEXE SITUATIES
ALS SEKSUELE UITBUITING
VAN KINDEREN
DIE OOK NOG EENS
GROTENDEELS
ONZICHTBAAR ZIJN?

Designresearch is hierbij cruciaal.
Dit is een vorm van onderzoek die
rekening houdt met de vaardigheden
en mogelijkheden van ontwerpers.
Op basis van deskresearch, expertinterviews en workshops met ontwerpers
en stakeholders levert dit onderzoek
vragen op die richting geven aan
mogelijk betekenisvolle interventies
door designers. Zo zijn de briefings
tot stand gekomen die zowel zijn gericht
op preventie als het stoppen van situaties
van seksuele uitbuiting.

NIEUWE INVALSHOEKEN

WDCD heeft hiervoor, in samenwerking
met haar partner STBY, een designresearch studio uit Amsterdam en
Londen, een gedegen proces ontwikkeld
om ontwerpers op weg te helpen.

Ontwerpers kunnen niet in hun eentje
de ultieme oplossing voor een dergelijk
complex maatschappelijk probleem
aandragen. Maar met hun creativiteit,
vermogen zich in te leven en wil om
de wereld mooier en beter te maken,
kunnen zij positieve veranderingen
teweegbrengen en een heel ander licht
op het vraagstuk én de oplossing werpen.

VIJF BRIEFINGS
Samen met alle verzamelde achtergrondinformatie en de input van experts kregen
de deelnemende ontwerpers aan deze
challenge vijf vragen voorgelegd waar ze
uit konden kiezen.

A

De vragen vertegenwoordigen vijf
oplossingsrichtingen die WDCD, het OM,
het Ministerie van J&V en STBY samen
vaststelden:

HOE KUNNEN OUDERS EN OPVOEDERS ELK KIND LEREN
DAT HET BAAS IS OVER HET EIGEN LICHAAM?
In veel gezinnen wordt nooit over relaties en seksualiteit gepraat,
terwijl dat wel belangrijk is om kinderen en jongeren weerbaar te maken.
Hoe kunnen we dit onderwerp bespreekbaar maken?
• Hoe kunnen we opvoeders zover krijgen dat zij al heel vroeg kinderen
voorlichten over (machts-) relaties en seksuele vorming?
• Hoe kunnen we informatie over gezond seksueel gedrag toegankelijk
en aansprekend maken?
• Hoe kunnen we seksualiteit beter bespreekbaar maken?

B

HOE KUNNEN WE JONGEREN BETER BESCHERMEN
OP HET INTERNET EN UITBUITERS SYSTEMATISCH
DWARSBOMEN?
Veel minderjarige slachtoffers van uitbuiting komen door chantage onder de macht
van de daders. Onder andere de openheid van internet creëert zulke problemen.
We hebben nieuwe manieren nodig om de daders de pas af te snijden.
• Hoe kunnen individualiteit, vrijheid en privacy bescherming bieden
in plaats van een risico vormen?
• Hoe kunnen we seksuele uitbuiting via het internet voorkomen?
• Hoe kunnen we voorkomen dat iemand door sexting chantabel wordt?
• Hoe kunnen we online marktplaatsen, waarop seks met minderjarigen
wordt aangeboden, dwarsbomen?

C

HOE KUNNEN WE PROFESSIONALS HELPEN
ZWAKKE SIGNALEN VAN UITBUITING TE HERKENNEN
EN ER WAT MEE TE DOEN?
Tal van kleine aanwijzingen kunnen seksuele uitbuiting verraden.
Professionals zijn te weinig op de hoogte van deze signalen. Wat is hieraan te doen?
• Bij welke organisaties kunnen we meer alertheid creëren?
• Hoe kunnen we signalen beter herkennen?
• Hoe kunnen we de stap van signaleren naar actie ondernemen
makkelijker maken?

D

HOE KUNNEN WE SLACHTOFFERS EN HUN SOCIALE
OMGEVING HELPEN OM SEKSUELE UITBUITING EERDER
TE MELDEN?
Angst, schaamte en onwetendheid zorgen dat zowel slachtoffers als hun omgeving
geen melding maken van seksuele uitbuiting. Alle reden om het proces van melden
toegankelijker en minder beangstigend te maken.
• Hoe kunnen we het melden van seksuele uitbuiting toegankelijker
en makkelijker maken?
• Hoe kunnen we het melden voor slachtoffers minder confronterend
en beangstigend maken?
• Hoe kunnen we kleine openingen in het isolement van slachtoffers beter benutten?

E

HOE KUNNEN WE DIRECT-BETROKKENEN BIJ SEKSUELE
UITBUITING CONFRONTEREN MET DE GEVOLGEN VOOR
HENZELF?
Lang niet iedereen weet dat seksuele uitbuiting mensenhandel is en wat de
consequenties ervan zijn. Hoe kunnen de ernst en consequenties van seksuele
uitbuiting duidelijker worden voor alle betrokkenen?
• Hoe kunnen we meer erkenning krijgen voor het bestaan van seksuele
uitbuiting van minderjarigen?
• Hoe kunnen we mensen, die betalen voor seks met minderjarigen,
wijzen op de consequenties?
• Hoe kunnen we het mensen, die betalen voor seks met minderjarigen,
makkelijker maken seksuele uitbuiting te melden?

SCHAAMSTREKEN
BRIEFING A
‘HOE KUNNEN OUDERS EN OPVOEDERS
ELK KIND LEREN DAT HET BAAS IS OVER
HET EIGEN LICHAAM?’
DOOR: DESIGN FOR HUMANITY
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: DESIGNFORHUMANITY.NL

INSTAGRAM-SERIE WAARIN TIENERS WEKELIJKS
EEN NIEUWE SCHAAM-STREEK – EEN MYSTERIE
RONDOM SEKSUALITEIT – MOETEN OPLOSSEN
Als kinderen zich op vroege leeftijd beter bewust zijn van
wat wel en niet normaal is in seksueel en relationeel gedrag,
verkleint dat de kans dat zij in een situatie van uitbuiting
terecht zullen komen. Schaamstreken is een Instagram-serie
die volgers aanzet na te denken over de rol van intimiteit
en seksualiteit in hun leven. De serie voor jongeren tussen
de 10-14 jaar verweeft seksuele educatie in de online belevingswereld van het kind. De serie gaat over een groep vrienden
en biedt wekelijks inkijk in het leven van een van hen. Iedere
week is er een nieuwe schaam-streek: een mysterie rondom
seksualiteit dat volgers kunnen oplossen.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

PENIS DIALOGEN
BRIEFING A
‘HOE KUNNEN OUDERS EN OPVOEDERS
ELK KIND LEREN DAT HET BAAS IS OVER
HET EIGEN LICHAAM?’
DOOR: CIRCUS ENGELBREGT
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: CIRCUSENGELBREGT.NL

EEN BEWEGING OM MANNEN AAN DE PRAAT
TE KRIJGEN OVER GEZONDE SEKSUALITEIT
Het project Penis Dialogen grijpt naar een van de wortels
van de problematiek door mannen met elkaar in gesprek
te brengen over seksualiteit, omdat zij een achterstand hebben
in het praten hierover. Op langere termijn kan dit leiden tot
bredere acceptatie van normen over het stellen van grenzen,
het herkennen van signalen van uitbuiting en het dwarsbomen
van sekskopers. De dialoog wordt gevoerd op bijeenkomsten
en een speciaal hiervoor ingericht digitaal platform. Om de
mannen hiernaartoe te krijgen, brengt Penis Dialogen het
speciaalbier Mannenpraat op de markt dat dient als originele
conversation starter. Een ‘Sexpack’-verpakking staat vol met
spelregels, oneliners en andere aanleidingen voor een goed
gesprek. Het biermerk kan op festivals, in voetbalkantines
en bij publieke bijeenkomsten worden ingezet om het gesprek
te initiëren.
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DOEN, TURVEN
OF DE WAARHEID
BRIEFING A
‘HOE KUNNEN OUDERS EN OPVOEDERS
ELK KIND LEREN DAT HET BAAS IS OVER
HET EIGEN LICHAAM?’
DOOR: DESIGN FOR HUMANITY
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: DESIGNFORHUMANITY.NL

EEN WEEKKALENDER VOOR OP DE WC OM
BINNEN EEN GEZIN EEN NIET-SYNCHROON
GESPREK TE VOEREN OVER RELATIES, LIEFDE,
LICHAAM EN SEKS
Doen, Turven, of de Waarheid is een weekkalender die helpt
seksualiteit bespreekbaar te maken in een gezin. Het vroeg
voorlichten over relaties en seksuele vorming is een belangrijk
onderdeel van het voorkomen van seksuele uitbuiting op latere
leeftijd. Maar in gezinnen wordt doorgaans veel te weinig
over dit onderwerp gepraat. De kalender hangt op de wc en
biedt gezinsleden de mogelijkheid om, niet-synchroon,
het gesprek te voeren over diverse thema’s gerelateerd aan
relaties, liefde, lichaam, seks, grenzen, macht, enzovoort.
De inhoud stuurt de conversatie, met lichte, grappige en
vriendelijke informatie, die gaandeweg kinderen leert dat
ze baas zijn over hun eigen lichaam.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

KOMPAS GAME
BRIEFING A
‘HOE KUNNEN OUDERS EN OPVOEDERS
ELK KIND LEREN DAT HET BAAS IS OVER
HET EIGEN LICHAAM?’
DOOR: NONSTOPCOLLECTIVE
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: NONSTOPCOLLECTIVE.COM

SOCIAL ADVENTURE GAME LEERT JONGE
IMMIGRANTEN DE SPELREGELS VAN
DE MAATSCHAPPIJ ZODAT ZE MINDER
KWETSBAAR WORDEN
Buitenlandse jongeren die op legale of illegale wijze in
Nederland verblijven hebben maar liefst veertien keer
meer kans om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting.
Deze kwetsbare groep moet op een slimme manier weerbaar
gemaakt worden. De social adventure game ‘Kompas’ helpt
deze jongeren op leuke en efficiënte manier de belangrijke
spelregels van de maatschappij te kennen. In de game komen
de jongeren voor dilemma’s te staan waarmee zij op een
positieve en speelse manier leren wat ‘normale’ omgangsvormen zijn en waar ze gewoon ja of nee tegen mogen zeggen.
Waardoor ze uiteindelijk hopelijk minder snel slachtoffer
van uitbuiting zullen worden.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

SAPP’G!

EEN APP VOOR KINDEREN MET GRAPPIGE INHOUD
OVER SEKS DIE GAANDEWEG EEN BETROUWBARE
BRON WORDT VOOR ALLE SEKSVRAGEN

BRIEFING A
‘HOE KUNNEN OUDERS EN OPVOEDERS
ELK KIND LEREN DAT HET BAAS IS OVER
HET EIGEN LICHAAM?’

In hun nieuwsgierigheid naar alles wat met seks te maken
heeft wenden kinderen (vanaf 8 jaar) zich snel tot het internet.
Daar komen ze op expliciete pornografische websites of serieuze
fora terecht die niet passen bij hun eigen belevingswereld.
Daarom nodigt het platform Sapp’g! ze uit om over seks
te communiceren op een manier die ze begrijpen en leuk
vinden, waarin fantasie en humor een belangrijke rol spelen.
Via grappige spelletjes, plaatjes en quizjes leidt de app
ook naar serieuzere informatie en links naar betrouwbare
voorlichtingssites als Sense, Kindertelefoon, De Dokter
Corrie Show. Zo leren kinderen op speelse wijze wat wel
en niet past in een seksuele relatie en waar ze moeten zijn
als ze ooit hulp nodig hebben.

DE SAPPIGSTE INHOUD VAN ALLE GOEDE SEKS
VOORLICHTINGSSITES

DOOR: REFRAMING STUDIO
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: REFRAMINGSTUDIO.COM

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

EVERY-BODY
BRIEFING A
‘HOE KUNNEN WE ELK KIND LEREN
DAT HET BAAS IS OVER HET EIGEN LICHAAM?’
DOOR: MANON VAN HOECKEL & NICKY LIEBREGTS
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: MANONVANHOECKEL.COM, NCKY.NL

MINI-MAGAZINE IN TAMPONDOOSJES EN
DIGITAAL PLATFORM DAT MEISJES VOORLICHT
OVER MENSTRUATIE EN SEKSUALITEIT
Als pubermeisje verandert je lichaam, word je ongesteld
en begin je je seksueel te ontwikkelen. Maar hoe werkt
je lichaam, wat is seksualiteit en hoe leer je dat je lichaam
van jou is? ‘Every-body’ is enerzijds een service die je helpt
met praktische zaken rondom je menstruatie en anderzijds
een platform voor jonge vrouwen om kwesties te bespreken
over hun lichaam en seksualiteit en hen informeert over
betrouwbare hulporganisaties. Het is een app (met een
menstruatiekalender en een forum) en een offline minimagazine dat verspreid wordt in tampon- en maandverbanddoosjes. De voorlichting helpt meisjes hun grenzen te
bepalen, waardoor zij minder kans lopen slachtoffer van
uitbuiting te worden.
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SAFE SEXTING
BRIEFING B
‘HOE KUNNEN WE JONGEREN BETER
BESCHERMEN OP HET INTERNET EN UITBUITERS
SYSTEMATISCH DWARSBOMEN?’
DOOR: DAWN
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: DAWN.NL

EEN CAMPAGNE OM JONGEREN BEWUST
TE MAKEN DAT SEXTING, NET ALS ECHT VRIJEN,
VEILIG MOET GEBEUREN
Jongeren komen tegenwoordig vroeger dan ooit in aanraking
met seks, maar hebben het later. Sexting is een tussenstation
geworden voor fysieke seks, en net als seks heeft het risico’s.
Offline seks heb je veilig, nu online seks nog. Daarom lanceert
Dawn #SAFESEXTING. Een bewustwordingscampagne waarin
in de taal van nu, met de influencers van vandaag, jongeren
leren dat je ook ‘online’ seks veilig doet en nooit viral moet
gaan om de verkeerde redenen! Want een pikante foto kan
een startpunt van seksuele uitbuiting zijn. Het opwerpen
van (morele) drempels voor het plaatsen van compromitterende
beelden verkleint de kans dat jongeren in een chantabele
positie terecht komen.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

BLOOT GESTELD
– SHOOW
BRIEFING B
‘HOE KUNNEN WE JONGEREN BETER
BESCHERMEN OP HET INTERNET EN UITBUITERS
SYSTEMATISCH DWARSBOMEN?’
DOOR: FABRIQUE
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: FABRIQUE.NL

EEN APP-EXTENSIE DIE NAAKTFOTO’S
DETECTEERT, DAAR EEN FILTER OF WATERMERK
OVER LEGT EN ZO CHANTAGE DWARSBOOMT
Jongeren en jongvolwassenen zijn zich vaak niet bewust
van de gevolgen van het delen van seksueel getinte foto’s.
Daders gebruiken zulke beelden om potentiele slachtoffers
te chanteren en in een situatie van seksuele uitbuiting
te brengen. SHOOW is een manier om naaktheid in foto’s
te detecteren, een drempel op te werpen voor verzending
en de foto van een digitaal watermerk te voorzien. Bij het
vrijwillig of onvrijwillig verspreiden van dit materiaal treedt
het (on)zichtbare watermerk in werking. Hierdoor worden
jongeren minder snel chantabel, komen zij minder snel
in uitbuitingssituaties terecht en wordt voorkomen dat het
internet onbedoeld volstroomt met naaktfoto’s. De verdere
ontwikkeling van SHOOW richt zich op de technische
uitdagingen in combinatie met de wettelijke mogelijkheden.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

SEE ME NOW
BRIEFING C
‘HOE KUNNEN WE PROFESSIONALS HELPEN
ZWAKKE SIGNALEN VAN UITBUITING TE HERKENNEN
EN ER WAT MEE TE DOEN?’
DOOR: KUMMER & HERRMAN
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: KUMMER-HERRMAN.NL

EEN PLATFORM MET ERVARINGSVERHALEN
DAT PROFESSIONALS HELPT OM SIGNALEN
VAN SEKSUELE UITBUITING BETER TE HERKENNEN
EN ZO NODIG IN ACTIE TE KOMEN
Veel professionals denken dat seksuele uitbuiting van minderjarigen niet in hun directe omgeving voorkomt. Toch komt
een slachtoffer tijdens zijn/haar uitbuiting in aanraking met
verschillende professionals, zoals huisartsen en docenten.
Pas wanneer deze zich bewust zijn dat dit wel degelijk
het geval kan zijn, kunnen zij de signalen herkennen en iets
doen. Persoonlijke verhalen vormen een effectief middel
om vooroordelen te doorbreken en bewustwording te creëren.
See Me Now confronteert professionals met deze verhalen
en biedt daarnaast ruimte voor actie: de professional vindt hier
een signalenlijst, kan in een geautomatiseerde chat vragen
stellen en wordt geleid naar een zorgcoördinator of bijvoorbeeld
het expertisecentrum CoMensha.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

NO PLACE FOR
SEX TRAFFICKING
BRIEFING C
‘HOE KUNNEN WE PROFESSIONALS HELPEN
ZWAKKE SIGNALEN VAN UITBUITING
TE HERKENNEN EN ER WAT MEE TE DOEN?’
DOOR: WHAT THE STUDIO
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: WHAT-THE.STUDIO

SYSTEEM VAN CERTIFICERING VOOR
DE HOSPITALITY-BRANCHE GEBASEERD OP
TRAININGEN OVER HET HERKENNEN VAN
SEKSUELE UITBUITING
Vaak onbewust faciliteren veel dienstverlenende bedrijven
situaties van seksuele uitbuiting. Door het personeel te trainen
in het herkennen daarvan, kunnen zij een cruciale rol spelen
bij het stoppen van de uitbuiting. No Place For Sex Trafficking
is een certificeringsprogramma dat hospitality-bedrijven
onderscheidt die zich actief inzetten om seksuele uitbuiting
tegen te gaan. Via het online platform kunnen werknemers
van hotels, bars, restaurants en taxichauffeurs in interactieve
trainingen leren hoe ze seksuele uitbuiting kunnen herkennen.
Als het personeel de cursus heeft volbracht krijgen hun
werkgevers een certificaat en voorlichtingsmateriaal om
klanten, inclusief mogelijke illegale seksafnemers, bewust
te maken.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

THE SHOCKING
TRUTH
BRIEFING D
‘HOE KUNNEN WE SLACHTOFFERS EN HUN
SOCIALE OMGEVING HELPEN OM SEKSUELE
UITBUITING EERDER TE MELDEN?’
DOOR: NONSTOPCOLLECTIVE
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: NONSTOPCOLLECTIVE.COM

EEN SHOCKERENDE CAMPAGNE LEIDT NAAR
EEN SLIMME WEBSITE DIE DE DREMPEL VERLAAGT
OM SEKSUELE UITBUITING TE MELDEN
Deze choquerende campagne en de slimme website zorgen
voor bewustwording en een verbeterde meldprocedure.
Deze combinatie zal leiden tot meer meldingen, minder
daders en daarmee, hopelijk, minder slachtoffers van
seksuele uitbuiting. De campagne voor de fictieve website
scholierensexwerk.nl lokt mensen naar het nieuwe
meldplatform. Door slim service-design sluit de website
goed aan op de behoeftes van de bezoeker. De inhoud is
gericht op het herkennen van signalen van seksuele
uitbuiting en geeft alle mogelijkheden voor het doen van
meldingen. Door zo de drempel enorm te verlagen worden
meer meldingen gemaakt, meer daders gepakt en meer
slachtoffers voorkomen.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

PULSE
BRIEFING D
‘HOE KUNNEN WE SLACHTOFFERS EN
HUN SOCIALE OMGEVING HELPEN OM SEKSUELE
UITBUITING EERDER TE MELDEN?’
DOOR: WAARMAKERS STUDIO
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: WAARMAKERS.NL

MET EEN ANONIEM CHECK-UP SYSTEEM
KUNNEN KLASGENOTEN ELKAAR IN DE GATEN
HOUDEN EN ALARM SLAAN ALS DAT NODIG IS
Jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting ervaren
een enorme drempel om hulp in te schakelen of zelfs om toe
te geven dat zij hulp nodig hebben. Voor professionals is het
daardoor erg moeilijk om slachtoffers te bereiken. Temeer daar
slachtoffers door mensenhandelaren steeds verder worden
geïsoleerd. Daarom is het in een vroeg stadium oppikken
van signalen cruciaal. Het unieke perspectief van klasgenoten
kan hierbij helpen. Pulse is een check-up systeem voor 12 tot
17-jarigen onderling, waarmee klasgenoten vroege signalen
van seksuele uitbuiting kunnen oppikken en daarop actie
ondernemen. De app geeft advies hoe te handelen als kinderen
zich zorgen maken over een klasgenoot.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

FAKE FOR REAL
BRIEFING E
‘HOE KUNNEN WE DIRECTBETROKKENEN
BIJ SEKSUELE UITBUITING CONFRONTEREN
MET DE GEVOLGEN VOOR HENZELF?’
DOOR: FABRIQUE
LAND: NEDERLAND
WEBSITE: FABRIQUE.NL

VERBETERD SYSTEEM VAN FAKE-ADVERTENTIES
OM POTENTIËLE AFNEMERS VAN SEKS MET
MINDERJARIGEN TE WAARSCHUWEN EN HULP
TE BIEDEN
Op het internet is het voor mannen op zoek naar seks heel
makkelijk om minderjarigen tegen te komen. Gedreven door
zowel lust als schaamte, kiezen zij er meestal voor om weg te
kijken van de strafbare feiten. Door deze doelgroep met de neus
op de feiten te drukken, wordt het steeds lastiger voor ze een
uitbuitingssituatie te negeren. Fake For Real is een verbeterd
systeem van automatisch gegenereerde online fake-advertenties
waarin sprake is van seks met een minderjarige. Daarmee
hoopt Fake For Real aan te sluiten bij het werk van bijvoorbeeld
Watch Nederland. Wie op zo’n advertentie ingaat komt terecht
op een site met een waarschuwing en verwijzingen naar een
hulpinstantie als Stop It Now.

NOMINORTHINGCHALLENGE.WHATDESIGNCANDO.COM

NO MINOR THING UK
VIER TEAMS,
ÉÉN DESIGN SPRINT

Parallel aan deze challenge is een aparte
track in Groot-Brittannië georganiseerd
om nog weer een ander perspectief op
het vraagstuk te krijgen. In het Verenigd
Koninkrijk werkte WDCD voor deze
challenge samen met het Royal College
of Art (RCA), de Design Thinkers
Academy en het Britse Ministry of
Justice (MoJ).

MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

Drie dagen werkten RCA-studenten
tijdens een zogenoemde ‘Design Sprint’
in multidisciplinaire teams aan de
ontwikkeling van nieuwe voorstellen
om seksuele uitbuiting van kinderen
tegen te gaan. De teams bestonden
naast de studenten uit ervaren designers

van verschillende bureaus, NGO’s
en het Ministry of Justitice, en justitieambtenaren.
The Design Sprint werd georganiseerd
en gefaciliteerd door senior designers
van de Design Thinkers Academy
London, researchdesignstudio STBY en
het Ministry of Justitice. De deelnemers
werden voorgesteld aan experts van
de overheid en NGO’s, die de teams
van achtergrondinformatie voorzagen.

LEVENSVATBARE CONCEPTEN

Na afloop van de Design Sprint zijn de
Master-studenten verder gegaan met
de ontwikkeling van de bedachte projecten
als onderdeel van hun studieprogramma.
Daarbij konden ze nog steeds terugvallen
op de hulp van het Ministry of Justice
(MoJ) en de andere partners. Opdracht
aan de studenten was om de concepten
zo ver te ontwikkelen dat ze niet alleen
de levensvatbaarheid ervan konden
testen maar ook de aannames waarop
het overheidsbeleid op dit vlak is gestoeld.

GAME ON

IN GESPREK MET TIENERJONGENS OVER
SEKS EN GEZONDHEID VIA VIDEOGAMES

BRIEFING A
‘HOE KUNNEN OUDERS EN OPVOEDERS
ELK KIND LEREN DAT HET BAAS IS OVER
HET EIGEN LICHAAM?’
DOOR: TEAM GAME ON
LAND: GROOT-BRITTANNIË

GAME-BUSJE FUNGEERT ALS MOBIEL
JONGERENCENTRUM EN MANIER OM
DE OPVATTINGEN VAN JONGEREN OVER
SEKSUALITEIT TE MONITOREN
‘Game On’ is een variant op een jongerencentrum, specifiek
gericht op jongens. Het is een ‘stealth health’ interventie, waarin
de begeleiding van jongerenwerkers wordt gecombineerd
met een game-busje dat onderdeel is van een groter netwerk.
Vertegenwoordigers van justitie, gezondheidszorg en onderwijs
in een bepaalde buurt komen samen om informatie uit te
wisselen en te bepalen waar de bus naartoe moet. Informatie
die uit de bus komt wordt gebruikt voor preventieve maatregelen. De aanpak moet helpen om verkeerde concepten
van mannelijkheid te bestrijden.
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EYES AND EARS
BRIEFING C
‘HOE KUNNEN WE PROFESSIONALS HELPEN
ZWAKKE SIGNALEN VAN UITBUITING
TE HERKENNEN EN ER WAT MEE TE DOEN?’
DOOR: TEAM EYES AND EARS
LAND: GROOT-BRITTANNIË

DIGITALE SERVICE EN CAMPAGNE OM MEER
MENSEN, MET NAME NACHTWERKERS,
TE STIMULEREN OM SIGNALEN VAN SEKSUELE
UITBUITING TE RAPPORTEREN
Eyes and Ears is een digitale service die het met name
nachtwerkers makkelijker maakt de kleinste signalen
van seksuele uitbuiting van kinderen en andere misdaden
te rapporteren. Het verlegt de focus naar het in kaart brengen
van lokale inlichtingen en het creëren van waardevolle
feedback voor de gebruikers. De service wordt aangevuld
met een bewustwordingscampagne en workshops waarmee
mensen zelfs de allerkleinste signalen van seksuele uitbuiting
leren herkennen. Het doel is dat mensen zich zo meer gaan
inzetten om seksuele uitbuiting tegen te gaan.
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NOT ON MY
WATCH
BRIEFING C
‘HOE KUNNEN WE PROFESSIONALS HELPEN
ZWAKKE SIGNALEN VAN UITBUITING
TE HERKENNEN EN ER WAT MEE TE DOEN?’
DOOR: TEAM NOT ON MY WATCH
LAND: GROOT-BRITTANNIË
WEBSITE: KARENROZENBAUM.COM

SYSTEEM OM WINKELIERS EN ANDERE
‘OGEN’ IN DE BUURT DIE SIGNALEN VAN
SEKSUELE UITBUITING ZIEN DAARVAN
MELDING TE LATEN DOEN
NOT ON MY WATCH is een digitale service die het
deelnemers mogelijk maakt om zelfs de kleinste aanwijzingen
voor seksuele uitbuiting van kinderen te signaleren
en te rapporteren. De focus van de dienst ligt niet op
gezondheidsprofessionals, maar op passieve toeschouwers
in de gemeenschap, zoals winkeliers. Zij zijn bijzonder
betrokken bij hun zaak en de veiligheid van de buurt.
Zij kennen de lokale gemeenschap en zien dingen die hen
kunnen verontrusten, zoals een minderjarige die rondhangt
met een oudere volwassene of verdachte producten begint
te kopen.
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BLUE KITE
BRIEFING D
‘HOE KUNNEN WE SLACHTOFFERS EN
HUN SOCIALE OMGEVING HELPEN OM SEKSUELE
UITBUITING EERDER TE MELDEN?’
DOOR: TEAM BLUE KITE
LAND: GROOT-BRITTANNIË

ONLINE COMMUNITY DOOR EN VOOR JONGEREN
OM ‘LIVE’ EN EENMALIGE CONTENT DIE
WIJST OP SEKSUELE UITBUITING TE BEWAREN
EN TE MELDEN
Blue Kite is een digitaal platform dat jongeren een veilige
omgeving biedt om zich anoniem uit te spreken tegen seksuele
uitbuiting van leeftijdsgenoten. The Blue Kite is een community
gemaakt door jongeren voor jongeren om ongepaste online
content die wijst op uitbuiting te bewaren en te melden.
Het platform wil samenwerken met bestaande social-mediaplatforms en geschikte technologieën, zoals Project Arachnid,
om in te grijpen bij alarmerende online content. De app is
speciaal geschikt om ‘live’ en eenmalige content (Snapchat)
te bewaren.
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