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Voor wie is het project bedoeld?
Het Merel van Groningen-project is er voor verschillende groepen jongeren. De belangrijkste doelgroep is de categorie jongeren in de leeftijd 12-16 jaar. We maken daarbij geen
onderscheid in onderwijssoorten. Het project is er ook voor jongeren die in de opvang zitten
en voor jongeren die via daartoe gespecialiseerde instellingen worden voorbereid op een
sterke terugkeer in de samenleving (tertiaire preventie).
Het project kan ook ingezet worden in opleidingen van aankomende hulpverleners binnen
mbo Zorg en Welzijn en in hbo sociaal-agogisch werk. Maar het kan ook worden ingezet
binnen algemene lerarenopleidingen en politieopleidingen. Het Merel van Groningen-project
kan op die plaatsen worden ingezet waar gewerkt wordt aan preventie of het rehabiliteren
van jongeren.

Meer dan alleen ‘het verhaal van Merel’
De visie van het project komt voort vanuit de ervaringen van Merel. Maar het verhaal van
Merel is niet de leidraad voor het project. De leidraad is juist de hedendaagse loverboyproblematiek. Het project is niet het verhaal van één enkel slachtoffer. Het project steekt juist in
op de problematiek zoals die vandaag de dag speelt. Vanuit deze visie zijn enkele belangrijke
partners in het project gekomen, onder wie de politie Rotterdam-Rijnmond. Internetrechercheur Maurice van Westrienen heeft een jarenlange ervaring in het opsporen van loverboys.
Hij deelt zijn ervaring in dit project.
Het Merel van Groningen-project heeft als belangrijk doel aanpassen van het eigen gedrag
van jongeren. Ze moeten zicht krijgen op de gevolgen van hun eigen handelen. Dat gebeurt
niet door bangmakerij of door dingen te verbieden. Dat doel wordt bereikt door jongeren te
confronteren met hun eigen gedrag, afgezet tegen verhalen uit de praktijk. Waargebeurde
maar geanonimiseerde situaties waaraan de jongeren zichzelf kunnen spiegelen. Daarom is
Edmée Warneke, ervaren trainster/auteur op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling
van jongeren, aan het projectteam toegevoegd. Zij verwoordt de visie in concrete handelingen en opdrachten voor de jongeren.
Dit alles staat wel in het teken van de visie van Merel van Groningen:
‘In het Merel van Groningen-project gaan wij jongeren niet vertellen dat ze maar beter niet
op Twitter kunnen gaan. Ook niet dat ze moeten stoppen met het versturen van foto’s via
ping of WhatsApp. We vertellen wel wat er kan gebeuren en dwingen jongeren om naar
zichzelf te kijken. Is het echt slim om een naaktfoto via WhatsApp naar een klasgenoot te
sturen? Waarom ga je niet naakt op het marktplein staan, maar doen veel jongeren dat wel
voor de webcam? Het zijn alledaagse voorbeelden waarmee we jongeren aanzetten tot
kijken naar hun eigen gedrag. Gedrag dat aanleiding kan zijn voor loverboys om te proberen
die jongeren te verleiden om in hun web te komen.’

Geen persoon maar een systematiek
In de visie van het Merel van Groningen-project is een loverboy geen persoon, maar een
systematiek. Op basis van een aantal herkenbare stappen proberen loverboys hun slachtoffers te werven. In de optiek van Merel van Groningen kun je je als jongere wapenen tegen
deze systematische werkwijze. Dat kan zelfs preventief, wanneer je je als jongere bewust
bent van jouw eigen gedrag en handelen.
Dat is waar Merel op hamert in haar lezingen op scholen. Dat is dan ook hét centrale punt
van het project: zelfbewustzijn.
Merel van Groningen: De 6 regels
Tijdens haar lezingen en in haar werk als ‘vraagbaak voor slachtoffers’ gaat Merel uit van
‘De 6 gouden regels’. Zes regels om je te wapenen tegen de systematische werkwijze van
loverboys. Diezelfde regels kunnen docenten, begeleiders en hulpverleners gebruiken om
signalen van mogelijke slachtoffers te leren herkennen.
Deze regels komen in de verschillende thema’s van het project naar voren. Deze zes regels
staan ook centraal in de training voor docenten en begeleiders die met dit project aan de
slag gaan. ‘De 6 regels’, die door de ervaringen van Merel hun effectiviteit hebben bewezen,
kunnen jongeren daadwerkelijk helpen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden of om ze
uit een bepaalde situatie te redden.
De opzet van het Merel van Groningen-project
Het Merel van Groningen-project richt zich zowel op voorlichting als op preventie. Dit gebeurt door jongeren een spiegel voor te houden met betrekking tot hun eigen gedrag en
door vooroordelen over loverboys weg te nemen.
Thema’s
Het project bestaat uit acht thema’s met verschillende werkvormen. De acht thema’s vormen
het totale lespakket. Daarnaast zijn er een verplichte en enkele optionele trainingen voor
docenten en begeleiders.
Thema 1: Loverboymethode
Dit thema bestaat uit een speelfilm en activiteiten. Met de film en de opdrachten worden
vooroordelen over loverboys weggenomen. Het is een confronterende, korte speelfilm over
twee slachtoffers.
Thema 2: Het verhaal van Merel
Thema over Merel van Groningen en haar verleden. Het thema is gebaseerd op het boek
‘En plotseling ben je van hem’. Fragmenten uit het boek zijn opgenomen in dit thema. Hierin
wordt aan de hand van het verhaal van Merel de systematische werkwijze van loverboys
behandeld.

Thema 3: ‘De 6 regels’ van Merel
Hier leren jongeren hoe ze met hun eigen handelen en gedrag weerbaar kunnen zijn tegen
de werkwijze van de loverboy.
Thema 4: Social media. Paradijs voor loverboys of voor jou?
Dit thema gaat dieper in op bewust omgaan met internet en social media.
Thema 5: Erbij horen en jezelf blijven
Dit thema gaat over grensoverschrijdend gedrag door groepsdruk. Wat doe je wel wat je
eigenlijk niet zou moeten doen.
Dit thema gaat dieper in op bewustwording aangaande verleiding door groepsdruk en het
weerstaan daarvan.
Thema 6: Vertrouwen
Vragen over het hebben van vertrouwen in jouw eigen omgeving, zelfvertrouwen en de
noodzaak om te blijven communiceren. Dit draagt bij aan het doel: het herkennen van signalen van slachtoffers. De opdrachten gaan over de eigen situatie op basis van ‘De 6 regels’ uit
thema 3. In dit thema wordt dieper ingegaan op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de
jongere en op het vertrouwen van anderen.
Thema 7: De wet
Hoe spoort de politie loverboys op? De opdrachten in dit thema gaan over de rol van de
politie. Doel van dit thema is duidelijk te maken dat de wet achter je staat, in het geval van
slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag.
Thema 8: En …? Wat doe jij?
Dit thema is een evaluatie en een terugblik. De opdrachten gaan over het bewustzijn van de
eigen situatie en het belang van goede communicatie.

Lesbrieven
Voor scholen en instellingen die minder tijd kunnen besteden aan het project zijn er de zogenaamde
lesbrieven.
Deze zijn samengesteld uit het project en steken vooral in op voorlichting.
Met de set lesbrieven zijn ongeveer 2 tot 3 lesuren gemoeid.
Lesbrief 1: Loverboys - De systematische werkwijze van loverboys:.
Dit is een lesbrief die bestaat uit thema 1, thema 2 en thema 7 uit het lespakket
van het Merel van Groningen-project.
Lesbrief 2: Loverboys 2.0 - Social media en loverboys:
Dit is een lesbrief die bestaat uit thema 4 uit het lespakket van het Merel van Groningen-project.
Bij dit onderdeel is gebruikgemaakt van de voorlichtingsfilm 'De Mooiste Chick van het Web',
die gemaakt is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Edu'Actief heeft hierbij opdrachten ontwikkeld.
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