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Aanpak radicalisering en 
jihadisme voor de GGZ

Vergroot uw bewustzijn, scherpte en 
handelingsperspectief op radicalisering  
en jihadisme
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Aanpak radicalisering en jihadisme voor de GGZ 

Vergroot uw bewustzijn, scherpte en handelingsperspectief op radicalisering  
en jihadisme 

Voor wie

Uitvoerende hulpverleners in de GGZ, zowel 
Rijks- als particuliere instellingen.  
Bijvoorbeeld basis- en klinisch psychologen, 
agogen, gedragswetenschappers,  
jeugdvoogden en -reclassering, residentieel 
begeleiders en therapeuten en psychiaters.

Inhoud

Steeds vaker wordt een verband tussen 
radicalisering, extremisme en geestelijke 
gezondheid verondersteld en geconstateerd. 
De training geeft inzicht in de 
achtergronden van radicalisering en 
jihadisme en gaat in op het proces en de 
mogelijke signalen van radicalisering. 
Daarnaast ligt de focus op het 
handelingsperspectief van de GGZ-
professional: de mogelijke aanpak, 
preventie en bestrijding van radicalisering 
en de samenwerkingsverbanden rondom 
het thema. Doel van de training is 
verdieping en verbreding van de kennis en 
kunde van de professional op het gebied 
van radicalisering en extremisme om meer 
effectief en zelfverzekerd te kunnen 
handelen.

Vorm

Theorievorming, casuïstiek en oefening, 
filmmateriaal en uitwisseling van 
ervaringen wisselen elkaar af.  
Deelnemers doen ter voorbereiding een 
e-learningmodule over privacy, krijgen een 
leesopdracht en de opdracht om in de eigen 
praktijk na te gaan of radicalisering en 
extremisme zichtbaar zijn en wat het 
handelingskader van de eigen organisatie is. 

Vaardigheden

In deze training doet u de volgende kennis 
en vaardigheden op:
•  Kennis van relevante begrippen en 

definities
•  Basale kennis van het proces van 

radicalisering en van de signalen die op 
dit proces kunnen duiden in relatie tot de 
problematiek van de cliënt. Tijdens deze 
training ligt de nadruk op islamistische 
radicalisering en extremisme. 

•  Handelingsperspectieven op het gebied 
van radicalisering:

 - Handvatten voor gespreksvoering
 -  Inzicht in de samenhang tussen 

GGZ-problematiek en radicalisering

 -  Privacy/beroepsgeheim/collegiale 
uitwisseling: kennis en inzicht van het 
belang, de mogelijkheden en 
onmogelijkheden wat betreft 
uitwisseling van informatie met 
partners binnen en buiten de GGZ

 -  Kennis van het beleid en de 
meldstructuur binnen de eigen 
instelling en bekendheid met 
ketenpartners in geval van (mogelijke) 
radicalisering

 -  Zicht op de eigen houding op 
radicalisering en de invloed daarvan op 
de professionele werkhouding.

Duur

1 dag

Bijzonderheden

Het thema is uiterst actueel op het snijvlak 
van zorg en veiligheid. De impact is groot in 
een sector die steeds verder moet 
bezuinigen. De training biedt ruimte voor 
open discussies en persoonlijke, 
professionele uitwisseling. 

Kosten en aanmelden

Voor meer informatie, offertes en het 
aanvragen van een training, kunt u mailen 
naar ror@dji.minjus.nl.

De dag nodigt uit voor uitwisseling en dialoog. Is radicalisering een strikt politiek of ook 
psychologisch proces? Welke rol speelt GGZ-problematiek? Bescherm je de cliënt tegen het 
systeem, of het systeem tegen de cliënt?
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