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Aanbod Platform JEP
Wat kun jij doen om de veerkracht van jongeren te vergroten? Hoe versterk je de samenwerking tussen jongerenwerk 
en onderwijs? Hoe reageer je op jongeren die extreme opvattingen hebben? Hoe neem je zorgvuldig een besluit over 
het delen van informatie bij zorgen over radicalisering? En hoe maak je ruimte voor professionele oordeelsvorming 
binnen jouw organisatie? Platform JEP heeft een aantal trainingen, tools en magazines ontwikkeld die hierbij kunnen 
helpen. Daarnaast denken de adviseurs van Platform JEP graag met je mee. 

Leeractiviteiten

Training Omgaan met Extreme idealen
In de training ‘Omgaan met extreme idealen’ (OMEI) leer je over de 
ontwikkeling van extreme idealen in relatie tot identiteitsontwikke
ling van jongeren. Je krijgt praktische handvatten voor het voeren 
van moeilijke gesprekken. Hoe je alternatieven biedt als het uit de 
hand dreigt te lopen. Er wordt gewerkt met trainingsacteurs die zijn 
opgeleid om met deze thematiek te werken. 

Werkatelier informatie delen bij mogelijke radicalisering 
In het werkatelier gaan we aan de slag met de ‘Werkwijze informatie 
delen bij mogelijke radicalisering’. Daarbij gebruiken we actuele 
casuïstiek, zodat je de opgedane kennis direct kan toetsen aan de 
praktijk. Je leert een zorgvuldige afweging te maken in het wel of 
niet doorbreken van het beroepsgeheim en maakt kennis met 
juridische kaders waarbinnen jijzelf en ketenpartners kunnen 
handelen. 

Workshop Triggerfactoren
De workshop maakt je bewust van de triggerfactoren en voedings
bodems in het radicaliseringsproces. Na de workshop kan je werken 
met de tool Triggerfactoren en is er meer inzicht in 
handelingsperspectieven.

https://www.socialestabiliteit.nl/omei
https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen
https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen
https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren
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Lezen en luisteren

Op PlatformJEP.nl verschijnen regelmatig ervaringsverhalen van 
professionals die hun ervaring delen op het gebied van de preventie 
van radicalisering, extremisme en polarisatie. Daarnaast brengt 
Platform JEP regelmatig publicaties en thematische online 
magazines (JEPzines) uit. 

Publicatie: “Wat jij kunt doen om veerkracht van jonge-
ren te vergroten”
Jeugdprofessionals spelen een grote rol in het vergroten van 
veerkracht bij jongeren. Hoe kunnen zij het beste handelen en wat 
is daarvoor nodig? Deze publicatie legt de gelaagdheid uit van 
veerkracht, het belang van samenwerken en biedt concrete 
handvatten.

Publicatie: “Veerkracht bevorderen bij opgroeiende 
kinderen’’
De publicatie beschrijft hoe je gebruik kunt maken van beschermende 
factoren: factoren die bijdragen aan weerbaarheid tegen extremisti
sche attitudes en gedrag. Door hier als professional aandacht aan te 
besteden en niet alleen te focussen op risicofactoren ontstaat meer 
ruimte voor een positieve benadering van jongeren. Een benadering 
die niet focust op de tekortkomingen van het individu, maar juist 
investeert in zijn capaciteiten en die van zijn omgeving.

Handreiking Licht verstandelijke beperking (LVB) en 
radicalisering
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn relatief 
makkelijk te beïnvloeden en daardoor mogelijk kwetsbaar als het 
gaat om radicalisering. Deze handreiking beschrijft hoe je kunt 
helpen om radicalisering binnen deze groep te signaleren, 
begeleiden en voorkomen.

JEPzine: Aandachtsfunctionarissen radicalisering in het 
jeugddomein
Aandachtsfunctionarissen zijn professionals met specifieke 
expertise op het gebied van radicalisering en polarisatie. Zij zijn 
binnen hun organisatie het aanspreekpunt en ondersteunen hun 
collega’s bij vragen of knelpunten op dit terrein. Ze zorgen ervoor 
dat hun collega’s niet alleen met vragen blijven worstelen en dat er 
waar nodig samenwerking wordt gezocht met andere partijen.  
Doel is dat signalen van radicalisering sneller en effectiever worden 
opgepakt en dat wordt voorkomen dat een jongere verder radicali
seert. Dit nummer gaat in op de rol van aandachtsfunctionarissen 
radicalisering. Hoe zien zij hun rol? Wat moet je ervoor kennen en 
kunnen? Wat hebben ze nodig van hun organisatie? 

JEPzine: Samenwerking Jongerenwerk en Onderwijs
Dit magazine laat zien hoe jongerenwerk en onderwijs kunnen 
samenwerken. Niet alleen op het gebied van preventie van 
radicalisering en polarisatie, maar ook als het gaat om het verster
ken van veerkracht van jongeren. Hoe komt een samenwerking tot 
stand? Waar loopt men tegenaan? Welke afspraken worden er 
gemaakt? Wat levert het op? Het magazine gaat in op deze vragen. 
Om zo onderwijs en jongerenwerk te inspireren.

https://www.platformjep.nl/documenten/publicaties/2020/11/30/veerkracht-jongeren-vergroten
https://www.platformjep.nl/documenten/publicaties/2020/02/03/veerkracht-bevorderen-bij-opgroeiende-jongeren
https://www.platformjep.nl/documenten/publicaties/2019/12/13/licht-verstandelijke-beperking-en-radicalisering
https://magazines.platformjep.nl/jepzine/2018/01/index
https://magazines.platformjep.nl/jepzine/2020/01/index
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JEPzine: Professionele oordeelsvorming bij het vermoeden 
van radicalisering
Jongeren die een extreme mening verkondigen. Negatief zijn over 
andersdenkenden, de samenleving of instituties. Of die ineens heel 
ander gedrag gaan vertonen. Hoe moet je dat inschatten? Hoe vorm 
je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij 
jongeren?

In dit nummer komen verschillende professionals aan het woord 
over hun ervaringen in de praktijk. Ook krijgen professionals, 
ambtenaren, beleidsmakers, bestuurders en beslissers inzicht in 
welke tools er zijn: concrete handvatten en methoden die helpen 
om een gefundeerde mening te vormen over ingewikkelde situaties 
rondom extremisme en radicalisering. Door bijvoorbeeld risico
factoren en beschermende factoren in kaart te brengen, (inter) 
collegiaal overleg te stimuleren of zelfreflectie te bevorderen.

Het overzicht van de JEPzines is hier te vinden. 

Podcast: Wat als ik het mis heb?
Ruimte voor fouten, vragen, twijfel en nieuwsgierigheid: leren bij de 
aanpak van radicalisering.
Een gesprek met innovatiedeskundige Suzanne Verdonschot, 
sportbuurtwerker Khalid Heyouf, en Annebregt Dijkman, 
deskundige in professionalisering en radicalisering. 
Het werken aan het voorkomen van extremisme, betekent vaak dat 
je meer niet weet dan wel. Tegelijkertijd wordt er een druk gevoeld 

om het ‘goed’ te doen. Want wat als je het fout hebt en een jongere 
krijgt onterecht het label ‘potentiële extremist’. Of je deelt geen 
informatie en iemand wordt echt gewelddadig?

Over Platform JEP

Platform JEP ondersteunt professionals die met en voor jongeren 
werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. 
Platform JEP versterkt de professionals zodat zij jongeren kunnen 
helpen veerkrachtig en weerbaar te worden tegen extremistische 
attitudes en gedrag.

Meer informatie is te vinden op de website van Platform JEP.  

Telefoon: 070  333 4558
email: platformjep@minszw.nl

https://magazines.platformjep.nl/jepzine/2020/04/index
https://www.platformjep.nl/actueel/nieuws/2020/08/11/podcast-wat-als-ik-het-mis-heb
mailto:platformjep%40minszw.nl?subject=
www.platformjep.nl
https://magazines.platformjep.nl/jepzine
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