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De rol van het  
jeugddomein  
in het voorkomen  
van radicalisering  
en polarisatie



Als het gaat om radicalisering wordt er vaak direct naar het veiligheidsdomein gekeken. Toch is,  
gezien de actuele kennis over triggerfactoren, de preventie van radicalisering en polarisatie bij uitstek 
een opvoedvraagstuk. Het thema raakt professionals in het jeugddomein. Tijdens vier regionale bij- 
eenkomsten 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 veiligheidsdomein en het jeugddomein te versterken.

 ‘Zodra een casus in het veiligheidshuis besproken wordt, dan zijn we te laat. 
  Wat kunnen we doen om samen vooraan te gaan staan?’

Bijgevoegd treft u het uitgebreide rapport van de resultaten van deze bijeenkomsten en de aan- 
bevelingen die daaruit voortkomen. Hieronder leest u een aantal belangrijke punten. 

‘We zitten in een experimenteel stadium. Dat moeten we met elkaar benadrukken.  
 We staan pas aan het begin.’

U heeft geagendeerd dat:

• Het jeugddomein echt aan de voorkant van casuïstiek wil 
werken, maar dat daar tegelijkertijd nog veel voor nodig is; 

• Het thema vaak niet hoog genoeg op de bestuurlijke 
agenda staat, mede dankzij de veelheid aan lastige thema’s 
waar het jeugddomein mee te kampen heeft;

• Keuzes gemaakt tijdens de transitie soms ontwrichtend 
hebben uitgepakt of inhoudelijke vraagstukken naar de 
achtergrond hebben geduwd. ‘We zijn preventie vooral 
gaan zien als middel om kosten te besparen, meer dan  
als oplossing voor een maatschappelijk probleem.’; 

• Cross-sectorale samenwerking moet worden erkend  
als prioriteit maar ook als groot struikelblok;

• Dialoogvaardigheden van professionals versterkt  
moeten worden.

U vindt het belangrijk om:

• De focus niet alleen op radicalisering te leggen,  
maar ook vooral op polarisatie;

• Met elkaar en met ketenpartners samen te werken;
• Casussen in deze samenwerking parallel te  

benaderen;
• Te erkennen dat het jeugddomein veel moet,  

met weinig geld, in een snel veranderend systeem.

Tijdens de Roadshows hebben wij gezien dat:

• Er uitdagingen bleken te liggen op het gebied van  
ondersteuning van professionals, waar nog onvoldoen-
de aandacht voor is. ‘Er wordt permanent te weinig tijd 
gemaakt voor het onderwerp. We hadden een interne 
werkgroep, maar die heeft geen doorstart gehad.’;  

• Door het delen van uw uitdagingen, zoals ruimte creëren 
voor intervisie, zowel voldoende diversiteit in de organi-
satie hebben als daarmee omgaan, en de precaire positie 
die het thema inneemt in het maatschappelijk debat, zette 
u elkaar op scherp. ‘Ik vraag me als bestuurder nu wel af, 
hebben we hier wel genoeg zicht op? Misschien speelt het 
wel maar wordt het niet besproken?’

• De bijeenkomsten een begin waren van een andere kijk  
op cross-sectorale samenwerking. 

• De door u benoemde uitdagingen niet alleen betrekking 
hebben op de preventie van radicalisering en polarisa-
tie, maar vaak symptomatisch zijn voor vragen waar het 
jeugddomein in zijn algemeenheid mee worstelt. Is er 
bijvoorbeeld überhaupt wel genoeg ruimte voor intervisie, 
of samenwerking met andere domeinen? 

Voorbeelden van stappen die door u of uw 
collega’s al zijn gezet:

• Nieuwe verbindingen tussen ketenpartners:  
meer professionals uit het jeugddomein nemen  
plaats aan bestaande overleg- en thematafels;

• Meer aandacht binnen organisaties voor het  
voorkomen van polarisatie en radicalisering:  
met een nieuwe openheid in gesprek over  
botsende waarden en wereldbeelden;

• Het verbinden en delen van kennis over  
succesvolle werkwijzen.
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‘Ik ben er niet trots op dat ik hier als bestuurder nog niet over heb nagedacht.  We 
hebben er te weinig aandacht voor.’

‘Het onderwerp staat nog in de kinderschoenen en is breder dan gedacht.’

U verschilde ook van mening. Onder andere over:

• Het pragmatisch of juist principieel handelen bij lastige 
vraagstukken, zoals: moet je op zoek naar een betere 
match wanneer een cliënt de hulpverlener niet ziet zitten 
vanwege zijn of haar culturele achtergrond? 

• Het uitgaan van de kundigheid van de professionals of juist 
van hun kwetsbaarheid op dit dossier. ‘Ja het is complex, 
maar dat zijn eigenlijk alle taken voor het jeugddomein.’  
En: ‘Jongerenwerkers staan zonder enige bescherming in 
de frontlinie.’

• De verantwoordelijkheid van de bestuurder dan wel de pro-
fessional om de weerslag van maatschappelijke spanningen 
op de werkvloer aan te kaarten; 

• De noodzaak van kennis over de islam rondom dit onder-
werp: ‘Mijn etnische achtergrond maakt mij niet meteen 
radicaliseringsexpert.’

U vraagt ten slotte:

• Het veiligheidsdomein om meer erkenning te  
tonen voor de expertise in het jeugddomein, en 
het dossier radicalisering en polarisatie ‘te delen’; 

• De Rijksoverheid om meer duidelijkheid te geven. 
Protocollen en wetgeving rondom dit thema  
moeten duidelijker en toegankelijker; 

• Gemeenten om faciliterend en stimulerend op  
te treden ten behoeve van cross-sectorale  
samenwerking. 

≥ Wilt u meedenken over het thema?  
Heeft u ideeën over vervolgstappen? 

≥ Wilt u intern aan de slag met een  
verkenning van waarden (zoals  
tijdens de bijeenkomst)? 

≥ Of heeft u een (ondersteunings-)vraag? 

U kunt te allen tijde contact  
met ons opnemen.

Ministerie van VWS,  
directie Jeugd 
≥ Hilde Middelkamp  
  h.middelkamp@minvws.nl

Diversion 
≥ Femke Pluymert  
  fpluymert@diversion.nl


