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‘Voorkómen van polarisatie en zorgwekkende 
identiteitsontwikkeling’ 

Als het gaat om radicalisering wordt er vaak direct naar het veiligheids
domein gekeken. Toch is, gezien de actuele kennis over voedingsbodems 
en triggerfactoren, de preventie van radicalisering en polarisatie bij uitstek 
een opvoedvraagstuk. Het thema raakt professionals in het jeugddomein. 
Tijdens een regionale bijeenkomst in Venray op 28 februari 2018, met 
bestuurders en beslissers uit gemeenten en het jeugddomein, bogen we 
ons over de vraag wat ervoor nodig is om professionals effectief bij hun 
soms lastige rol te ondersteunen, en de verbinding tussen het veiligheids
domein en het jeugddomein te versterken. 

Het jeugddomein wil echt aan de voorkant van casuïstiek werken. 
Tegelijkertijd is daar nog veel voor nodig. Hier leest u een uitgebreid rapport 
van de resultaten van vier eerdere Roadshow-bijeenkomsten en de 
aanbevelingen die daaruit voortkwamen. In dit stuk leest u de specifieke 
aanvullingen hierop die voortkwamen uit de bijeenkomst in Venray.   

U heeft veel erkenning voor de lastige taak van professionals in de preventie 
van polarisatie en radicalisering. Zij weten niet altijd hoe te handelen.  
De belangrijkste uitdagingen die u ziet zijn:
-  Een gebrek aan kennis en knowhow om te signaleren én handelen. Een 

training in het herkennen van radicalisering is niet voldoende om 
professionals bij deze taak te ondersteunen. 

-  Een gebrek aan beleid en steun vanuit bestuurders en organisaties maakt het 
voor professionals lastig om te handelen. Daarbij speelt de angst om niet de 
juiste inschatting te maken een belangrijke rol. “Er is steun én beleid nodig vanuit 
ons als bestuurders. Het dilemma voor professionals is groot.” “Ook al stonden mijn 
bestuur, directie en andere betrokkenen voor mij klaar en nam ik iedereen constant mee in 
het proces, heb ik alleen moeten worstelen. Ik maakte me zorgen en voelde mij als eerste 
verantwoordelijk. Ik wilde ook niet alles delen om complotdenken te voorkomen.”

-  Meer bewustzijn over de persoonlijke mening en waarden van de individuele 
professional, die van invloed zijn op het handelen op de werkvloer (zowel 
tussen professionals en jongeren als tussen professionals onderling). 

-  De vrijheid voor de professional om naar eigen inzicht te handelen staat 
onder druk. Steeds meer partijen willen meekijken, zeker bij een thema 
zoals radicalisering. De professional moet omgaan met de druk die dat 
oplevert. “Iedereen kijkt mee over je schouder.” 

Volgens u betekent dat voor bestuurders:
-  Dat u thuis geeft en de noodzakelijke ondersteuning biedt aan uw 

medewerkers, wanneer zij dat nodig hebben. Dat u kennis ontwikkelt: 
ten aanzien van de thematiek, maar ook ten aanzien van rolverdeling 
(tussen ketenpartners) en bewustzijn over waar de benodigde kennis en 
kunde zich bevindt. “Het is belangrijk dat je als bestuurder thuis geeft als 

“ Hoe we in de toekomst omgaan met de dreiging van polarisatie is een 
spannend vraagstuk. Hoe voorkomen we dat polarisatie toeneemt? Ik ben er 
trots op dat we de noodzaak zien om te investeren in preventie. Durf het met 
elkaar te bespreken, zodat we met elkaar de goede stappen maken.” 

 Wethouder van der Putten

https://www.platformjep.nl/roadshows


medewerkers zorgen aankaarten. Thuis geven en erkennen dat er soms problemen 
spelen. Dat verlaagt de drempel voor een open gesprek.”

-  Dat u het thema doorlopend op de agenda houdt en borgt binnen uw 
organisatie. 

-  Dat polariserende gebeurtenissen, zeker wanneer deze opgepikt worden 
door de media, om constante alertheid binnen uw eigen organisatie 
vragen. Alertheid op verschillen binnen uw organisatie en op het 
bespreekbaar maken van de impact van deze gebeurtenissen.

-  Dat u in gesprek gaat of blijft met uw professionals over de weerslag van 
maatschappelijke spanningen op jongeren en de professional zelf.  
Dat uw professionals dit zelf ook aan kunnen kaarten. Dat vraagt volgens 
u om doorzettingsmacht van de professional; dat hij of zij de hulpbronnen 
eist die nodig zijn. “Ik heb begrip voor de individuele docent die zich niet vrij voelt 
om dit te bespreken. Maar het is belangrijk dat het wel besproken wordt. Dan moet je 
als team meedenken hoe je dit aanpakt.”

U ziet de meerwaarde en noodzaak van cross sectoraal samenwerken. Er zijn 
al flinke stappen gemaakt op dit gebied. “Er gaat al heel veel goed. We kunnen 
elkaar snel en vaak op informele wijze vinden.” Maar het is volgens u ook nodig om 
meer te investeren in deze samenwerking. Als deze basis op orde is, bent u 
daarmee namelijk gezamenlijk beter in staat dit (en andere) thema(’s) te 
vangen. De belangrijkste stappen die gemaakt moeten worden zijn volgens u:
-  Dat de regie om tot cross sectorale samenwerking te komen wordt 

belegd. Er moet vanuit bewustzijn over en erkenning van de gezamenlijke 
opgave worden geregisseerd. Het thema dient te worden geagendeerd en 
good practices moeten worden ontwikkeld. 

-  Dat er betere aansluiting is van het gemeentelijke/regionale op het 
landelijke. Het voelt nu soms onnodig als pionieren.  

-  Dat er meer aandacht komt voor de preventie van polarisatie en radicali-
sering en de rol van het jeugddomein. Binnen de bestaande structuren 
worden weinig signalen rondom polarisatie en mogelijke radicalisering 
gedeeld, terwijl de signalen van jongeren met extreme ideeën of 
opvattingen er zijn. “Waar blijven de signalen? Is er gewoon geen sprake van 
problematiek of bestaat er een blinde vlek of lage meldingsbereidheid?” Het thema 
moet meer gaat leven bij beleidsmedewerkers in het jeugd- en onderwijs-
domein (het wordt nu vooral opgepakt door het veiligheidsdomein).

-  Dat de verbinding tussen veiligheidshuizen en het voorliggend veld moet 
worden geïntensiveerd. Niet alleen reactief, maar ook doorlopend.   

-  Dat de onwetendheid of het gebrek aan duidelijkheid rondom informatie 
delen, privacy en meldpunten worden aangepakt. Wat mag nu wel en wat 
niet? Wat is de invloed van de nieuwe privacywet op het doen van 
meldingen en op het dagelijkse werk? “Soms zie je door de bomen het bos niet 
meer: wat is nou de juiste route op dit thema?” “Meldpunten over dit thema zijn binnen 
het onderwijs eigenlijk niet bekend.” “Vanwege slechte ervaringen met gemeentelijke 
meldpunten heb ik een alternatieve route gevonden waar ik erg tevreden mee ben.” 

-  Dat u uw netwerk aanhaalt en versterkt, zodat u een stevige basis met 
elkaar creëert waarin u goed zicht hebt op werkwijzen van anderen en 
begrip voor en vertrouwen hebt in elkaar. 

Een aantal van u kwam met concrete ideeën: 
-  Om in de praktijk cross sectorale samenwerking echt goed vorm te geven, 

is het opstellen van een samenwerkingsconvenant niet voldoende. We 
moeten in de praktijk van en met elkaar kunnen leren. Dat kan door 
gezamenlijk een specifiek doel na te jagen en daar actie-leren aan te 
koppelen: een continu proces van leren en reflecteren.



-  Elkaars interventiepalet beter leren kennen door handelrepertoires te 
ontwikkelen. Door per deelnemer in de sector te laten zien wat een exces 
zou zijn en hoe er dan gehandeld wordt, wordt het besef en de urgentie 
om samen te werken vergroot. Het maakt dat je inzicht krijgt in elkaars 
(on)mogelijkheden.

zie ook:
-  Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) 

ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken 
bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Op de website 
vindt u actuele tools en informatie, waaronder de Werkwijze informatie 
delen bij mogelijke radicalisering.

-  Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van 
een sociaal veilig klimaat en bij de preventie van polarisatie en radicalise-
ring. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig 
advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. 

-  De in gang gezette beweging Tolerant Minds en de daaruit voortkomende 
campagne #RespectOn die recent in Venray is gelanceerd. 

-  Lees het interview terug met wethouder Martijn van der Putten over de 
rol van de gemeente bij de preventie van polarisatie en radicalisering

-  Hier bekijkt u de vertoonde film terug, waarin professionals uit het 
jeugddomein vertellen over de dilemma’s die zij tegenkomen in hun werk 
ter preventie van radicalisering en polarisatie. 

Samenvattend heeft de bijeenkomst voor u opgeleverd:
-  De mogelijkheid om met ketenpartners stappen te nemen op gedeelde 

uitdagingen, waar u eerder ieder afzonderlijk tegenop liep. 
-  Meer inzicht in andere partijen, hun werkwijzen en hoe u de banden 

(weer) kunt aanhalen.
-  Inzicht in verkokering: binnen eigen organisatie en tussen organisaties. 
-  Bewustzijn ten opzichte van de worsteling en bevlogenheid van een ander. 
-  Een stevige boost voor cross sectorale samenwerking.
 

https://www.platformjep.nl
https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen
https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen
https://www.schoolenveiligheid.nl/vanzijnaarwij/
https://www.jnl.org/project/tolerant-minds/
https://www.respectvenray.nl
https://www.platformjep.nl/ervaringsverhalen/martijn-van-der-putten
https://www.youtube.com/watch?v=z3vM_Rjq-jk&t=12s

