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Deze folder is een korte versie van TERRA’s handleiding ‘Radicalisering en waarom dit relevant is voor u’. Het bevat korte tips hoe je
radicalisering kunt herkennen, hoe ermee om te gaan als u in uw
dagelijks werk hiermee geconfronteerd wordt en hoe er tussen alle
betrokkenen samengewerkt kan worden in een gemeenschapsaanpak.

Positief contact is goed, zoals het organiseren van voorlichtingsavonden, een praatje
maken met jongeren of het stimuleren van iemands interesses en talenten. Maar een
interventie middels fouilleren, een arrestatie of een waarschuwing kan een probleem
verergeren of zelfs een probleem creëren waar dat helemaal niet bestond, omdat iemand
zich eruit gepikt voelt.
Maar als het proces van radicalisering verder is gevorderd en de persoon geweld pleegt of
van plan is dit te doen in naam van de groepering, moet de politie ingrijpen, en het liefst
zo vroeg mogelijk. In uw werk kunt u gebruik maken van de steun van andere professionals binnen het netwerk.
Er bestaat geen lijstje dat afgevinkt kan worden om erachter te komen of iemand aan het
radicaliseren is of niet. Maar er zijn zaken die u, of andere professionals die met de radicaliserende persoon werken, waar kunt nemen.
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Timing is van cruciaal belang in het contact tussen de politie en iemand die radicaliseert.

WAT WEL TE DOEN

• Wees u bewust dat deze veranderingen het gevolg kunnen zijn van radicalisering;
• Zoek professionele netwerken in uw regio die zich hiermee, of met andere
maatschappelijke problemen, bezig houden;

• Neem contact op met het professionele netwerk dat een relatie heeft met de persoon
waar u zich zorgen om maakt. Dit kunnen maatschappelijk werkers, leraren of
religieuze leiders zijn;

• Help in het contact met uw gemeenschap en met jongeren bij het versterken van

een positief zelfbeeld. Toon interesse in hobby’s en talenten en breng indien mogelijk
de jongere in contact met positieve groepen en rolmodellen;

• Geef waar mogelijk steun aan de ouders en familie van de radicaliserende jongere;
• Zorg ervoor dat meldingen van discriminatie of racisme op school op een serieuze en
eerlijke manier worden afgehandeld;

WEES ALERT OP VERANDERINGEN IN:
• De houding tegenover de maatschappij en de autoriteiten, minder overtuiging dat
deze legitiem en doeltreffend zijn;
• Gevoel van binding, het gebrek aan gevoel erbij te horen, of juist een toenemend
gevoel van binding met een bepaalde extreme groepering;
• De vriendengroep;
• Kleding en uiterlijk, bijvoorbeeld verandering in haarstijl, haar laten groeien of juist
afscheren, tattoos laten zetten die symbolisch zijn voor een bepaalde groep;
• Woordgebruik, in het bijzonder over etnische, religieuze of politieke groeperingen;
• De manier van contact maken met u/vriendengroep;
• In beeld zijn bij de politie vanwege intimiderend gedrag richting mensen die zich
niet aan de groepsregels houden of vanwege kleine criminaliteit.

• Maak jongeren bewust van de manier waarop ronselaars van extremistische groepen
te werk gaan. Stimuleer kritisch denken.

WAT NIET TE DOEN

• Te snel ingrijpen in het kader van handhaving. Doe dit alleen als u, mede op basis

van de informatie van andere professionals rondom de persoon, zeker weet dat hiervoor gegronde reden is. U zou een probleem kunnen verergeren, of zelfs een probleem
kunnen creëren dat nog helemaal niet bestond;

• Ga er niet vanuit dat als iemand zich bekeert tot een bepaalde religie, of zich aan
een politieke zaak verbindt, dit automatisch reden tot zorg is;

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem/haar hebt gemunt.

DEZE FOLDER STAAT OP

TerRaToolkit.eu

WERKEN VANUIT EEN GEMEENSCHAPSAANPAK
Sommige gemeenten beschikken al over een team van professionals voor het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Probeer te achterhalen of een dergelijk team ook in
uw buurt al actief is. Men kan ook contact leggen met andere netwerken, bijvoorbeeld
netwerken die gericht zijn op preventie van jeugdcriminaliteit.
Op welk moment moet een interventie plaatsvinden?
Dit is een belangrijk beslismoment. Een te vroege, of een onnodige interventie, kan het
probleem verergeren, of een probleem veroorzaken waar er nog geen was. Een besluit
om tot interventie over te gaan moet worden genomen door de multidisciplinaire groep
van professionals en niet door een enkel persoon.
Als iemand het punt heeft bereikt dat hij daadwerkelijk een aanslag voorbereidt, is een
interventie absoluut noodzakelijk. Zorg ervoor dat de beslissing om te interveniëren
gebaseerd is op een zo compleet mogelijk beeld van de persoon en dat de uitvoering
ervan niet door radicale groepen als argument kan worden gebruikt in extremistische
boodschappen.

Deze folder is een korte versie van een handleiding over het signaleren van het proces van radicalisering. De handleiding biedt nog meer tips hoe u hier het beste op kunt reageren, hoe u met hulp van de gemeenschap jongeren
weerbaarder kunt maken en hoe u ouders kunt ondersteunen. Ook wordt ingegaan op uw mogelijke rol in een
netwerkaanpak, bijvoorbeeld in samenwerking met maatschappelijk werk en leraren.
De handleiding is kosteloos beschikbaar op www.terratoolkit.eu
Partners in TERRA zijn Impact, het kenniscentrum voor psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen, partner in Arq
Psychotrauma Expert Groep, Nederland en de Vereniging voor de Hulp aan de Slachtoffers van 11 Maart (AAVM11) Madrid, Spanje.
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