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CYBERPESTEN

J

e leest erover, kijkt naar programma’s op t.v. en ziet regelmatig afgrijselijke
berichten voorbijkomen over de zoveelste jongere die zichzelf van het leven heeft
beroofd. Pesten. Kleineren. Intimideren. Niet op het schoolplein; maar op het web.
Cyberpesten kan het leven van jouw kind goed verzieken. Misschien kun je erover mee
praten en ben je vroeger zelf gepest, misschien herken jij het omdat jij dit ook met je
kind hebt meegemaakt. Niets doet meer pijn dan je kind gebukt te zien gaan onder dit
vreselijke fenomeen. Elke ouder wil zijn kind het liefst afschermen van dit soort
praktijken en heeft er alles voor over om zijn kind te beschermen. Maar waar begin je?
Op welke signalen let je en wat zeg je tegen je kind? Ik geef je met alle liefde deze
tools mee om met jouw kind het gesprek aan te gaan als je cyberpesten vermoed - of
als je dit voor wilt zijn.
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WAT VALT ER PRECIES ONDER CYBERPESTEN?
Onder pesten valt het volgende: alle vormen van pesterijen waarbij er sprake is van: 1.
Een dader en een slachtoﬀer, 2. Er kunnen ook meelopers in het spel zijn. Dit zijn
jongeren die bijvoorbeeld bang zijn om zelf gepest te worden en mee gaan doen met
de dader, 3. Het doel is om het slachtoﬀer te kwetsen, treiteren, kleineren en neer te
halen, 4. Over allerlei zaken bijvoorbeeld het uiterlijk of de achtergrond van het
slachtoﬀer.
Er is sprake van cyberpesten als het pesten op social media verder gaat (of juist alleen
maar op social media gebeurt) en in grote mate plaats vindt. Sommige slachtoﬀers
worden 24 uur per dag, 7 dagen per week lastiggevallen en gepest via e-mails, posts,
berichtjes, bewerkte beelden zoals video, foto’s en memes en worden zelfs
uitgescholden en bedreigd via social media. Daarnaast kunnen jongeren ook afgeperst
worden of het slachtoﬀer worden van sextortion. Er is sprake van sextortion als een
dader zonder toestemming seksueel getinte beelden van het slachtoﬀer online zet. Dit
is zeer ernstig en dus ook strafbaar. In extreme gevallen is cyberpesten ook strafbaar.

HOU IN DE GATEN HOE JE KIND ZICH GEDRAAGT
Als ouder ken jij je kind het allerbeste. Jij weet hoe je kind zich gedraagt als hij/ zij
lekker in zijn vel zit en dus ook als het even minder gaat. Een jongere kan zich terug
gaan trekken om meer op zichzelf te zijn - dit hoort namelijk bij de ontwikkeling - en dit
kan het lastig maken om het gedrag van jouw kind te ontrafelen. Toch zijn er een
aantal dingen die ervoor kunnen zorgen dat jouw voelsprieten recht overeind gaan
staan:
Jouw kind:
❗ Doet plotseling geheimzinnig over zijn of haar social media profielen;
❗ Lijkt veel meer of veel minder online te zijn dan normaal;
❗ Lijkt van slag, elke keer nadat hij/ zij achter zijn telefoon of laptop vandaan komt;
❗ Zonder zich af;
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❗ Eet slecht, vertoont slaapproblemen en is prikkelbaarder of emotioneler;
❗ Wilt niet meer naar school (het kan zijn dat de daders ook bij hem of haar op school
zitten) of de schoolprestaties gaan opeens erg achteruit.

LEG JE KIND PRECIES UIT HOE CYBERPESTEN IN
ZIJN WERK GAAT - BAGATELLISEER NIET
Doe vooral veel onderzoek naar cyberpesten en probeer alle social mediakanalen van
je kind in de gaten te houden. Hoe meer jij weet, hoe beter jij jouw kind kunt
begeleiden en ondersteunen hierin. Cyberpesten kan veel vormen aannemen en soms
is het lastig om cyberpesten te achterhalen, omdat de dader precies weet waarmee
het slachtoﬀer gekwetst kan worden en anderen vaak niet. Leg jouw kind uit dat het
niet ok is als je gepest word - ook online niet-, ook al probeert jouw kind dit te
bagatelliseren. Vaak durft een kind zich niet te uiten of doet het zich groter voor. Als
jouw kind al signalen vertoont of je hebt iets gezien op zijn social media profiel(en) ga
dan het gesprek aan en geef aan wat je signaleert, vraag hoe lang dit al aan de gang is
en geef aan dat je je zorgen maakt.

BENOEM WAT JE ZIET
Heb je iets verontrustends gezien op het social media profiel van je kind? Zie je dat je
kind zich anders gedraagt? Merk je dat je kind niet goed in zijn/haar energie zit? Draai
hier niet omheen en benoem wat je ziet: “Ik heb dit op jouw account gezien of “Ik
merk dat je boos of verdrietig bent als je met je telefoon bezig bent geweest. Ga met
zijn tweeën het gesprek aan, beide ouders staan vaak sterker dan één. Of doe deze
interventie samen met iemand die jouw kind vertrouwt.

VALIDEREN, VALIDEREN, VALIDEREN…
Stel open vragen. Door deze manier van actief luisteren komt jouw kind “er niet
makkelijk van af” en kom jij meer te weten over het probleem. Dit betekent dat je meer
vragen gaat stellen waardoor jouw kind je van informatie kan voorzien en minder
vragen gaat stellen die jouw kind met ja en nee kan beantwoorden. De hoe, wat, waar,
wanneer, waarom en wie vragen moeten hierin jouw leidraad vormen.
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LEG UIT DAT JE JE ZORGEN MAAKT
Jouw kind is het allerbelangrijkste in jouw leven, het is dus vanzelfsprekend dat je mag
zeggen dat jij je zorgen maakt om het welbevinden van jouw puber en wat dit met je
doet als ouder!

GEEF AAN DAT HET NORMAAL IS DAT JE KIND ZICH
VERDRIETIG, BOOS EN GEFRUSTREERD VOELT
Pesten kan een vernietigend eﬀect hebben op jongeren. Cyberpesten kan echter 24
uur per dag en 7 dagen per week doorgaan. Dit kan een kind zodanig beïnvloeden dat
hij/ zij zich verdrietig, eenzaam, boos, depressief en zelfs suïcidaal kan voelen. Deze
gevoelens mogen bevestigd worden. Geef aan dat jouw kind zich niet hoeft te
verontschuldigen of schamen voor zijn/ haar emoties.

VERTEL JE KIND DAT…
Pesten kan iedereen overkomen en iedereen kan het slachtoﬀer worden van een cyber
pester. Toch wil ik jou enkele simpele tips meegeven die het wellicht makkelijker
kunnen maken voor jouw kind om hiermee te dealen en om pestgedrag zelfs te
voorkomen of te verkleinen:
❗ Vertel jouw kind dat het “not done” is om persoonlijke en gevoelige informatie van
zichzelf te delen op social media. Dus filmpjes en video’s te vermijden waarop je kind
schaars gekleed is, gevoelige (beledigende, racistische, discriminerende, seksistische
of politiek incorrecte) uitspraken doet of beeldmateriaal openbaar maakt die anderen
kunnen gebruiken als “munitie”;
❗ Inlogcodes en wachtwoorden horen geheim te zijn. Ook al vertrouwt jouw kind die
ene vriend of vriendin nog zo, deze gegevens horen bij jouw kind te blijven! Leg je kind
uit wat er kan gebeuren als wachtwoorden en inlogcodes uitlekken en dat hij/ zij deze
beter niet kan delen met anderen;
❗ Een cyberpester voelt zich machtig als er aandacht wordt geschonken aan het pest
gedrag. Bespreek met je kind dat hij/ zij beter niet kan reageren op de pesterijen;
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❗ En de pester beter op alle vlakken kan blokkeren en verwijderen;
❗ Rapporteer de cyberpester!
❗ Waarschuw anderen op social media voor de cyberpester, zodat ook zij kunnen
rapporteren en blokkeren;
❗ Overleg met jouw kind om het pesten op school te bespreken, vooral als de cyber
pester bij hem of haar op school zit. Als je dit lastig vindt, plan dan een gesprek in met
de decaan, zonder jouw kind het middelpunt te maken en om te komen tot een goede
oplossing. Jongeren willen vaak niet “ontmaskerd” worden en kunnen dealen met
gevoelens van schuld en schaamte. Zij kunnen het als verraad zien als ouders contact
opnemen met de school. Toch is het wijs om hier i.e.g. over in gesprek te gaan met
jouw puber, omdat hij/ zij een groot gedeelte van de week op school zit en een gevoel
van veiligheid cruciaal is.

WAT ALS HET PESTEN EXTREME VORMEN
AANNEEMT?
Word jouw kind lastiggevallen, publiekelijk vernederd, worden er negatieve berichten
op social media geplaatst of is er sprake van sextortion of afpersing? Doet de dader
zich voor als jouw kind op social media? Wacht dan niet te lang af en neem contact op
met de politie. Dit gedrag is zeer beschadigend en de dader moet bestraft worden! In
veel gevallen worden de berichtjes verwijderd en accounts van de cyberpester
worden bevroren, geblokkeerd of zelfs verwijderd. Facebook en Instagram kunnen er
in zulke gevallen zelfs voor kiezen om de dader op een zwarte lijst te zetten, zodat de
deze nooit meer een account aan kan maken en weer schade kan aanrichten.

Heb jij meer vragen gekregen n.a.v. dit stuk? Hou mijn social mediakanalen en
nieuwsbrief dan in de gaten!
Wil jij jouw puber beschermen tegen alle risico’s van het internet?
Meld jouw kind dan nu aan voor de training “Omgaan met internet en social
media” voor jongeren van 12-18 jaar, voor slechts 67-,
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KAN IK JE ERGENS MEE HELPEN?
Check mijn website voor mijn diensten!
www.terugnaardebasiscoaching.nl
Of mail me op shehnaaz@terugnaardebasiscoaching.nl, dan maken we een afspraak
voor een intakegesprek!
Je kunt me natuurlijk ook bellen op 06-18579954
Ik hoop je snel te spreken!
Shehnaaz
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