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Voorwoord  De toolbox over de rol van jeugdwerk voor actief burgerschap en ter preventie van marginalisering en gewelddadig extremisme is tot stand gekomen in een Europese expertengroep. Het komt voort uit een specifieke internationale context, waarbij meer dan 20 EU-lidstaten goede voorbeelden uit hun nationale context aandragen en gezamenlijk aanbevelingen doen voor jeugdorganisaties en beleidsmakers. Deze aanbevelingen en praktijkvoorbeelden sluiten daarom niet steeds volledig aan op de manier waarop in Vlaanderen naar jeugdwerk gekeken wordt. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media voorziet daarom een vertaling van de aanbevelingen uit de toolbox naar de Vlaamse context. Zo kunnen Vlaamse jeugdwerkorganisaties en beleidsmakers er mee aan de slag.  In het Vlaamse jeugdwerk staat de vertrouwensrelatie tussen jeugdwerker en kind of jongere centraal. Jeugdwerkers versterken kinderen en jongeren en geven hen ruimte om zichzelf te zoeken, te zijn en te groeien. Jeugdwerk kent verschillende contexten, wat sterk afhankelijk is van de soort organisatie waarin gewerkt wordt. Maar het is van belang dat kinderen en jongeren het jeugdwerk als een veilige plek ervaren.  Het departement Cultuur, Jeugd en Media waakt er over dat het jeugdwerk niet geïnstrumentaliseerd wordt in het beleid ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Het Vlaamse jeugdwerk speelt zich af in de vrije tijd. Het werkt niet rechtstreeks op preventie van radicalisering. Op gerichte en geïndiceerde preventie zal het Vlaamse jeugdwerk dus minder of niet inzetten. Toch kan ook ons jeugdwerk veel betekenen voor de algemene preventie, zij het indirect, door alle kinderen en jongeren een veilige ruimte te bieden om hun identiteit op een positieve manier te ontwikkelen en te uiten.  Het jeugdwerk in Vlaanderen vertrekt vanuit een kinderrechtenperspectief en draagt bij tot de weerbaarheid en de positieve identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Het vergroot hun veerkracht en stimuleert hun actief burgerschap, participatie aan en engagement in de samenleving. Zo is het Vlaamse jeugdwerk een van de belangrijke bruggenbouwers van de maatschappij. De aanbevelingen en goede praktijkvoorbeelden in deze toolbox dienen dan ook in dit licht gelezen te worden.     



                     
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Managementsamenvatting De bevindingen van de expertengroep1
 van beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers geven een gedetailleerde beschrijving van de rol die jeugdwerk speelt in het bevorderen van actief burgerschap en het voorkomen van marginalisering en gewelddadige radicalisering. Het werk van de expertengroep is gebaseerd op het model van drie preventieniveaus, namelijk het Algemene niveau, het gerichte 

 
1 Expertengroep over 'het definiëren van de specifieke bijdrage van jeugdwerk en  

niet-formeel en informeel leren aan het bevorderen van actief burgerschap en  

participatie van jongeren in diverse en tolerante samenlevingen en van de voorkoming van marginalisering en van radicalisering 

die kan leiden tot gewelddadig gedrag', opgericht in het kader van het EU-werkplan voor jeugdzaken 2016-2018. 



niveau en het geïndiceerde niveau. Jeugdwerk, niet-formeel en informeel leren kunnen op elk niveau een rol spelen en moeten op verschillende manieren worden ondersteund. De expertengroep doet concrete voorstellen voor elk niveau in overeenstemming met de verschillende uitdagingen die elk niveau met zich meebrengt. De belangrijkste resultaten van de expertengroep zijn:  ✓ Een praktische toolbox voor jeugdwerkers, zowel vrijwilligers als betaalde werknemers, en voor organisaties die hen begeleiden in hoe ze actief burgerschap kunnen bevorderen, kunnen voorkomen dat jongeren gemarginaliseerd geraken en hen kunnen weerhouden van radicalisering die leidt tot gewelddadig extremisme, en hoe met propaganda om te gaan.  ✓ Beleidsaanbevelingen voor overheidsinstanties van het lokale tot het Europese niveau die oproepen tot een holistische aanpak van de preventie van radicalisering die leidt tot gewelddadig extremisme.  
De praktische toolbox Algemene preventie richt zich onrechtstreeks op alle jongeren door ze uit te rusten met levensvaardigheden die bijdragen tot hun democratische veerkracht en bijgevolg hun democratische waarden versterken.  Op dit niveau situeert het merendeel van het Vlaamse jeugdwerk zich. Jeugdwerkers kunnen:  ✓ Zowel bemiddelaars als facilitatoren zijn wanneer ze moeilijke thema’s of thema’s waar ze niet mee vertrouwd zijn bespreken.  ✓ Fundamentele vragen bespreken met jongeren in een veilige omgeving. ✓ Taboes durven bespreken.  ✓ De trends kennen, hen ermee durven confronteren en zich in de realiteit van jongeren inleven.  ✓ Jongeren in staat stellen om de mensenrechten en democratische waarden in de praktijk te begrijpen.  ✓ Zich bewust zijn van hun waarden en impliciete identiteit. Hun eigen vermogen tot zelfreflectie, kritisch denken en emotionele veerkracht inschatten.  ✓ Interculturele en interreligieuze gesprekken aanmoedigen die gemeenschappelijke waarden onderschrijven.  ✓ Optimaal gebruik maken van de bestaande opleidingsmogelijkheden inzake gewelddadige 



radicaliseringsprocessen. ✓ Positieve verhalen brengen om extremistische ideologieën tegen te gaan. ✓ Jongeren informeren over publieke anti-discriminatienetwerken.  Gerichte preventie is bedoeld om jongeren te bereiken die neigen naar of interesse tonen in antidemocratische, extremistische ideologieën (of aspecten van die ideologieën) en propaganda, die dicht aanleunen bij extremistische groepen of die reeds in contact geweest zijn met dergelijke groepen. Op dit niveau zouden jeugdwerkers kunnen:  ✓ Alert zijn wanneer jongeren de banden met hun sociale groepen verbreken. Dit zou kunnen wijzen op gewelddadige radicalisering.  ✓ De signalen proberen te herkennen en correct in te schatten. Ze zijn vaak een schreeuw om aandacht.  ✓ Een vertrouwensrelatie opbouwen alvorens de jongeren met ideologische kwesties te confronteren. ✓ Aan de mentaliteit werken. 



      ✓ Het landschap van hun omgeving kennen en klaarstaan om ter plaatse in te grijpen.  ✓ Peereducatie-activiteiten gebruiken om te verhinderen dat jongeren nog nauwer betrokken geraken bij extremistische kringen.  ✓ Meer proberen te weten komen over de motieven en beweegredenen van jongeren om zich aan te sluiten bij extremistische bewegingen, en strategieën en sociale alternatieven ontwikkelen.  ✓ Ruimte creëren voor dialoog en de dialoog aangaan. Opleiding volgen in technieken voor het faciliteren van een dialoog.  ✓ Zich vertrouwd maken met de processen en dynamiek van gewelddadige radicalisering en  propaganda alsook met de motieven en de aantrekkingskracht ervan.  ✓ Het belang achterhalen van de symbolen bij extremistische groepen. Dit zal helpen om jongeren uit die groepen te benaderen.  ✓ De dialoog aangaan: Luisteren naar de standpunten van jongeren en een democratisch en humanistisch standpunt demonstreren.  ✓ Samenwerking tot stand brengen met andere belanghebbenden, zoals ngo’s, scholen, justitie, veiligheidsdiensten en sociale instellingen.  Geïndiceerde preventie is gericht op jongeren die zich reeds hebben aangesloten bij een extremistische groep en eruit willen stappen (of waarvan men denkt dat ze ervoor openstaan om steun te krijgen om eruit te stappen). Dit werk mag uitsluitend worden uitgevoerd door deskundigen en jeugdwerkers die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Op dit niveau kunnen jeugdwerkers: ✓ Een vertrouwensband opbouwen met de jongeren waarmee ze werken. 



 

✓ Er zeker van zijn dat ze de uitdagingen aankunnen alvorens ze tot interventie overgaan. ✓ Allianties vormen met sleutelfiguren in de samenleving. ✓ Het proces begrijpen, aan de oorzaken werken en alternatieven ontwikkelen.  ✓ Het gezin benaderen, de dynamiek ervan leren kennen en op zoek gaan naar de juiste persoon om toestemming van te krijgen alvorens over te gaan tot interventie.  
✓ Veiligheidsprotocollen ontwikkelen om de veiligheid van de jongere en zichzelf te verzekeren. 

 ✓ Samenwerken met deskundigen uit verschillende sectoren, zoals ngo’s, scholen, justitie, veiligheidsdiensten en sociale instellingen.  
Beleidsaanbevelingen De beleidsaanbevelingen zijn gebaseerd op de succesfactoren van goede praktijkprojecten of beleidsmaatregelen over heel Europa. Verschillende sectoren zouden moeten samenwerken binnen een gezamenlijke agenda om het fenomeen van radicalisering die leidt tot gewelddadig extremisme op een efficiënte manier te bestrijden, aangezien geen enkele sector dit probleem alleen kan oplossen. Dit vereist dan ook een holistische, geïntegreerde aanpak. De aanbevelingen worden gestructureerd volgens het model van preventie op drie niveaus en zijn bedoeld voor overheidsinstanties op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau binnen hun respectieve bevoegdheden. 



 

 
 

In een notendop: 

 

 

Wat jeugdwerk betreft, is er bereidheid nodig om de middelen voor jeugdwerk 

in het algemeen te verhogen zodat het zijn opdracht op het vlak van algemene 

preventie kan uitvoeren en mogelijks taken binnen de gerichte en geïndiceerde 

preventie kan opnemen. Daartoe behoren zowel personeelsmiddelen als 

investeringen in opleiding en vorming. 
 ✓ Op het algemene niveau focussen de deskundigen zich op methoden voor systemische samenwerking tussen jeugdwerk en verschillende belanghebbenden, zoals formeel onderwijs of welzijnsvoorzieningen. Er worden voorstellen geformuleerd over hoe jeugdwerkers en opvoeders in het algemeen ondersteund kunnen worden om de nieuwe uitdagingen die zich aandienen aan te pakken.  ✓ Op het gerichte niveau zetten de deskundigen in de verf hoe belangrijk het is om structurele, langdurige en duurzame samenwerkingsverbanden tot stand te brengen tussen de jeugdsector en, onder andere, het formele onderwijs en de sociale, gezondheids- en veiligheidssectoren. Bovendien roepen ze op om netwerken te vormen op nationaal niveau waar jeugdwerkers terechtkunnen voor advies, begeleiding en ondersteuning.  ✓ Op het geïndiceerde niveau roepen de deskundigen op tot samenwerking tussen meerdere belanghebbenden om interventies op maat van de jongeren te kunnen bieden.  Tegelijkertijd verzoeken ze de veiligheidssector om systematisch samen te werken met jeugdwerkers om zo de preventieve impact te maximaliseren op een manier die de waarden van jeugdwerk respecteert. Tot slot beklemtonen de aanbevelingen de noodzaak om, naast de nodige middelen en uitrusting, gespecialiseerde opleiding te voorzien zodat jeugdwerkers kunnen voldoen aan de bijkomende vereisten op dit preventieniveau. 



 

 
 

Eindrapport van de 
expertengroep over de 
rol van jeugdwerk voor 
actief burgerschap en 
de preventie van 
marginalisering en 
gewelddadige 
radicalisering De bevindingen van de expertengroep geven een gedetailleerde beschrijving van de rol die jeugdwerk kan spelen in het bevorderen van actief burgerschap en de voorkoming van marginalisering en gewelddadige radicalisering2. Dit rapport bestaat uit vijf delen:  ✓ Een glossarium dat de terminologie toelicht die in de context van dit rapport wordt gebruikt.  ✓ Een inleidend deel met achtergrondinformatie over wat die expertengroep precies is, waarom hij werd opgericht en hoe hij te werk is gegaan.  ✓ Een praktische toolbox die nuttige tips en advies geeft aan jeugdwerkers en organisaties die jeugdwerkers opleiden over hoe men jongeren ervan kan weerhouden gemarginaliseerd te geraken en gewelddadige radicalisering te ervaren.  ✓ Beleidsaanbevelingen aan overheidsinstanties voor een holistische aanpak van de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme. ✓ Conclusies  



 

  
2 De expertengroep over 'het definiëren van de specifieke bijdrage van jeugdwerk en  

niet-formeel en informeel leren aan het bevorderen van actief burgerschap en 

participatie van jongeren in diverse en tolerante samenlevingen en van de 
voorkoming van marginalisering en van radicalisering die kan leiden tot 
gewelddadig gedrag', opgericht in het kader van het EU-werkplan voor 
jeugdzaken 2016-2018. 
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Glossarium van 
sleutelbegrippen 

 ✓ Radicalisme is het bepleiten van, en zich engageren voor, een ingrijpende 
verandering en herstructurering van politieke en sociale instellingen met de 
wens om de traditionele en procedurele beperkingen die de status quo in stand 
houden, uit de weg te ruimen.  ✓ Radicalisering is het proces van toenemende bereidheid om verregaande 
veranderingen in de samenleving, die in strijd zijn met de bestaande orde, te 
aanvaarden, na te streven en te ondersteunen.  ✓ Radicalisering die leidt tot gewelddadig extremisme is een proces waarbij een 
individu het gebruik van geweld, waaronder gewelddadig extremisme en 
terrorisme, goedkeurt om politieke, ideologische of religieuze doelstellingen te 
bereiken.  ✓ Extremisme verwijst naar standpunten die sterk gekant zijn tegen de 
gemeenschappelijke waarden en morele normen binnen een bepaalde 
samenleving. De term  ‘extrem isten’ verw ijst naar individuen die een groot gebrek aan respect tonen voor die waarden en normen of ze zelfs aanvechten (ook met geweld).  ✓ Propaganda is informatie, vooral van bevooroordeelde of misleidende aard, die 
gebruikt wordt om een politieke zaak of een politiek standpunt te promoten. Propaganda wordt vaak geassocieerd met psychologische mechanismen die de houding van een bevolking ten voordele van een bepaalde zaak, een bepaald standpunt of een bepaalde politieke agenda beïnvloeden en veranderen in een poging om tot een consensus te komen over een standaardset van overtuigingspatronen.  ✓ Actief burgerschap staat voor actieve participatie van burgers in de economische, 
sociale, culturele en politieke domeinen van het leven. In het jeugddomein wordt er veel belang gehecht aan het aanleren van de nodige competenties door vrijw illige activiteiten. De bedoeling is om  niet enkel de kennis te verbeteren, maar ook de motivatie, vaardigheden en praktische ervaring om een actieve burger te zijn.  ✓ Democratische veerkracht verwijst naar cognitieve openheid (de bereidheid en 
het vermogen om verschillende standpunten, waarheden te zien), emotionele 
flexibiliteit (het vermogen om solidair te zijn, zich te identificeren met en te 
vertrouwen op mensen met verschillende achtergronden, om de complexe 
‘zoektocht naar betekenis in de moderne wereld’ tot een goed einde te brengen) 

 

GLOSSARIUM 

 VAN SLEUTELBEGRIPPEN 
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en sociale verscheidenheid (de bereidheid en het vermogen om relaties aan te 
knopen en te onderhouden met mensen met verschillende achtergronden).  

�  Algemene preventie (ook primaire preventie genaamd) is elke vorm van 
interventie, informatie of opleiding die gericht is op hele groepen of bevolkingen 
om bepaald gedrag en gevaren te voorkomen. Algemene preventie omvat maatregelen die betrekking hebben op de levensstij l (die invloed uitoefenen op omstandigheden en gedrag) om  het risico te verm inderen of beschermende factoren te versterken alvorens een situatie ontwricht geraakt. De maatregelen hebben een langeterm ijnperspectief en beginnen zo vroeg mogelijk in een levensfase.  

�  Gerichte preventie (ook secundaire preventie of selectieve preventie 
genaamd) heeft betrekking op de vroegtijdige opsporing van reeds bestaande 
symptomen, problemen en gedragsafwijkingen bij individuen en groepen. Ze is gericht op personen en groepen met een hoog risicopotentieel, om  te voorkomen dat ze zich op een verkeerde manier (verder) ontw ikkelen en om de betrokkenen te helpen om een constructievere levensstij l op te bouwen.   

�  Geïndiceerde preventie (ook tertiaire preventie genaamd) richt zich op individuen 
die dit gedrag reeds vertonen of worden beïnvloed door de dreiging ervan. Er 
wordt dan ook minder nadruk gelegd op de beoordeling of aanpak van 
omgevingsinvloeden, zoals gemeenschapswaarden. N iettem in zijn de school en het gezin belangrijke omgevingen voor interventie. Geïndiceerde preventie is bedoeld om een opeenvolging van problemen en een terugval te voorkomen. Ze omvat maatregelen voor rehabilitatie en sociale re-integratie.  

�  Jeugdwerk is een brede term, waaronder een breed scala van activiteiten van 
sociale, culturele, educatieve of politieke aard valt, zowel van, voor als met 
jongeren. Dergelijke activiteiten omvatten ook steeds vaker sport en diensten voor jongeren.  Jeugdwerk behoort tot het ‘buitenschoolse’ onderw ijs, evenals de specifieke vrijetijdsactiviteiten die door professionele of vrijw illige jeugdwerkers en jeugdleiders worden georganiseerd. Jeugdwerk wordt op diverse manieren georganiseerd (door jongeren geleide organisaties, jongerenorganisaties, informele groepen of via jeugddiensten en overheden). Jeugdwerk wordt in diverse vormen en omgevingen aangeboden (bijvoorbeeld open, groepsgericht, op basis van een programma, outreachend en ambulant) en wordt op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau vorm gegeven.  

�  Ambulant jeugdwerk is een vorm van straatjongerenwerk die functioneert 
zonder het gebruik van een centrum en plaatsvindt daar waar jongeren zich 
zowel geografisch als op ontwikkelingsvlak ‘bevinden’. De bedoeling is om  op straat contacten te leggen met diegenen die ‘moeilijk bereikbaar’ zijn of met ‘ongebonden’ jongeren.  

�  Outreachend jeugdwerk is een vorm van jeugdwerk die plaatsvindt op het 
territorium van de jongeren zelf. Het is een werkmethode die een jeugdcentrum 
of projectgebaseerd jeugdwerk ondersteunt of aanvult. Outreachend jeugdwerk wordt in de eerste plaats gebruikt om  jongeren te informeren over de diensten die er in hun buurt voorhanden zijn en om hen aan te sporen daarvan gebruik te maken. Het kan er ook op gericht zijn om , via overleg met de jongeren, lacunes op te sporen in de diensten die bedoeld zijn om  aan hun behoeften te beantwoorden. 

�  In de context van dit rapport slaat jeugdwerkers op zowel vrijwilligers als 
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professionals.     
�  De waarden van jeugdwerk zijn: respect, dialoogbenadering, relatiewerk 

(vertrouwen), inclusieve aanpak, positieve aanpak, interventie op maat, 
flexibiliteit, vrijwillig, niet-formele en informele leermethodologie, 
middelenperspectief (voortbouwen op het potentieel van de jongere) en 
belangenbehartiging voor jongeren.  

�  Sectoroverschrijdende samenwerking op het gebied van jeugdzaken 
veronderstelt een efficiënte coördinatie tussen de jeugdsector en andere 
domeinen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dit betreft bijvoorbeeld gezinsbeleid, onderw ijs, gendergelijkheid, tewerkstelling, veiligheid, huisvesting en gezondheidszorg.  

�  Marginalisering is het proces waarbij individuen of groepen in de marge van de 
samenleving worden geduwd ten gevolge van armoede, handicap, gebrek aan 
opleiding, en door racisme of discriminatie op grond van afkomst, etniciteit, 
godsdienst of seksuele geaardheid.  

�  Politiek extremisme verwijst naar standpunten en bewegingen die gericht zijn 
tegen de bestaande (democratische) beginselen en instellingen, met als doel een 
andere politieke orde te vestigen. Politiek extrem istische standpunten kunnen samengaan met de bereidheid om geweldloze druk en dwang uit te oefenen, maar kunnen ook verschillende andere vormen van politiek geweld omvatten dan terrorisme of zelfs terroristische daden en oorlogsm isdaden als een manier om  maatschappelijke verandering teweeg te brengen.  

�  Religieus extremisme verwijst naar standpunten en bewegingen die hun 
extremistische politieke doeleinden en methoden legitimeren door een 
bepaalde (extremistische) interpretatie van een geloofsovertuiging.  

�  Rekruteringsnetwerken zijn georganiseerde systemen die jongeren proberen te 
overtuigen om zich bij een extremistische zaak aan te sluiten. 

 

GLOSSARIUM VAN 

SLEUTELBEGRIPPEN 
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Inleiding 

 
2.1. Wat? De expertengroep over de rol van jeugdwerk voor actief burgerschap en de voorkom ing van marginalisering en gewelddadige radicalisering is een vervolg op de Verklaring van Parijs3, de Conclusies van de Raad over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadige radicalisering 4 en de M ededeling van de Commissie over ondersteuning bij de bestrijding van radicalisering die tot gewelddadig extrem isme leidt5.  Het mandaat van de expertengroep bestond uit het definiëren van de “specifieke bijdrage van jeugdwerk, niet-formeel en informeel leren aan het bevorderen van actief burgerschap en participatie van jongeren in diverse en tolerante samenlevingen en van de voorkom ing van marginalisering en van radicalisering die kan leiden tot gewelddadig gedrag”.  De expertengroep kwam 6 keer bijeen tussen maart 2016 en december 2016. De lidstaten konden vrij en te allen tijde aan de werkzaamheden van de groep deelnemen. De volgende lidstaten stelden een vertegenwoordiger aan: België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Letland, Litouwen, M alta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, en Zweden. Het Europees Jeugdforum werd uitgenodigd als permanente deelnemer.  
2.2. Waarom? De opeenvolging van terroristische aanslagen in Europa in 2015 en 2016 waarbij jongeren betrokken waren die in Europa geboren en getogen zijn, en het stijgende aantal gevallen van haatm isdrijven en vreemdelingenhaat hebben duidelijk gemaakt dat, als we onze open en democratische samenlevingen in stand w illen houden, radicalisering die leidt tot gewelddadig extrem isme in een vroeg stadium  moet worden voorkomen. 

 
INLEIDING 
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3 Verklaring van Parijs over het bevorderen, via het onderw ijs, van burgerschap en de gemeenschappelijke waarden vrijheid, tolerantie en non-discrim inatie, 17.03.2015 
4 De rol van de jeugdsector binnen een integrale sectoroverschrijdende aanpak ter voorkom ing en bestrijd ing van gewelddadige radicalisering van jongeren, 9460/16/ 01.06.2016 
5 M ededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Econom isch en Sociaal Com ité en het Comité van de Regio’s over ondersteuning bij de bestrijd ing van radicalisering die tot gewelddadig extrem isme leidt, COM (2016) 379 final/14.06.2016   In dit opzicht speelt formeel, niet-formeel en informeel leren 6 een cruciale rol. Het kan jongeren de nodige levensvaardigheden en mensenrechtenwaarden bijbrengen, bijdragen tot een positieve 

identiteitsontwikkeling, hun veerkracht tegen extremistische ideologieën vergroten en hun persoonlijk welzijn bevorderen.  Jeugdwerk speelt een rol b ij het in staat stellen van jongeren om actieve burgers te zijn en bijgevolg bij het afschermen van die jongeren van 
extremistische ideologieën die kunnen leiden tot gewelddadig gedrag. Het helpt jongeren om vaardigheden en competenties te verwerven door niet-formeel en informeel leren, zoals teamwork, leiderschap, interculturele competenties, probleemoplossende vaardigheden en kritisch denken. Het ondersteunt jongeren in de moeilijke identiteitskwesties die kunnen spelen tijdens de adolescentie. Het kan een verschil maken door jongeren, en in het bijzonder die jongeren die het risico lopen op marginalisering en sociale uitsluiting, te helpen met hun problemen door ze in staat te stellen de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met het opgroeien in een complexe, p luralistische moderne samenleving.   
2.3. Hoe? De expertengroep werd verzocht om de bijdrage te onderzoeken die niet-formeel en informeel leren en jeugdwerk leveren tot:  
– De bevordering van actief burgerschap 
– De voorkom ing van marginalisering  
– De voorkom ing van radicalisering die leidt tot gewelddadig extrem isme (als gevolg van marginalisering). De expertengroep structureerde een coherente aanpak op basis van het hieronder weergegeven preventiemodel op drie niveaus7: 
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Algemene preventie 

 
 

Gerichte preventie 

 
 

Geïndiceerde preventie 

 
 
 
 

 

6 Onderw ijs in de brede zin omvat formeel, niet-formeel en informeel leren. Vooral niet-formeel en informeel onderw ijs hebben een sterk inclusief aspect, aangezien ze niet enkel de cognitieve vaardigheden aan bod doen komen, maar ook de emotionele en sociale vaardigheden mogelijk maken. 
7 Voor dit model werd (onder andere) inspiratie gehaald uit de preventiemodellen die ontw ikkeld zijn door G. Caplan, R. Gordon en S. Johansson. 
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   Dit model identificeert drie preventieniveaus: algemene preventie die gericht is op alle jongeren; gerichte preventie die jongeren w il bereiken die 
interesse tonen voor antidemocratische ideologieën (of aspecten ervan) en 
propaganda; en geïndiceerde preventie die zich toespitst op jongeren die reeds betrokken zijn bij een extrem istische groepering en eruit w illen stappen (of waarvan men denkt dat ze openstaan voor hulp om eruit te stappen). Jeugdwerk en niet-formeel en informeel leren kunnen op elk niveau een bijdrage leveren en moeten op verschillende manieren worden ondersteund.  Zowel de praktische toolbox als de beleidsaanbevelingen volgen dit preventiemodel op drie niveaus en reiken op elk niveau concrete voorstellen aan in overeenstemm ing met de verschillende uitdagingen die zich op elk niveau aandienen. Vlaamse goede praktijkvoorbeelden werden toegevoegd aan de praktische toolbox. 

 

INLEIDING 
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De praktische toolbox 

 De toolbox is bedoeld voor alle jeugdwerkers die omgaan met jongeren die risico zouden kunnen lopen op gewelddadige radicalisering en ook voor organisaties die jeugdwerkers opleiden en op zoek zijn naar advies over dit onderwerp. H ij geeft tips en adviezen die gehaald werden uit goede praktijkprojecten van over heel Europa.  
3.1. Algemene preventie 

 De algemene preventie richt zich op alle jongeren. De preventie op dit niveau gebeurt onrechtstreeks door jongeren uit te rusten met levensvaardigheden die hun democratische veerkracht vergroten en bijgevolg de democratische waarden versterken. H ierin ligt de kracht en de expertise van het Vlaamse jeugdwerk. Een belangrijk element op dit niveau is het feit dat jongeren in staat worden gesteld hun eigen keuzes te maken in het licht van die waarden. 

 
DE PRAKTISCHE TOOLBOX 



 

Er is echter enige voorzichtigheid en een zekere mate van urgentie geboden rond de immense uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Gewelddadige radicalisering heeft een verstorende invloed op het sociaal weefsel en is een blijvend iets dat alle geledingen 
van de samenleving kan beïnvloeden. Daarom kunnen en zouden jeugdwerkers mogen klaarstaan om tussenbeide te komen en bij te dragen tot de identiteitsontw ikkeling van jongeren. H ieronder vinden jeugdwerkers en organisaties praktische tips terug, geschikt voor algemene preventie, gevolgd door een korte uitleg. ■ Treed op als bemiddelaar en facilitator wanneer thema’s worden  

besproken waar je niet vertrouwd mee bent. 
 Er zijn onderwerpen die moeilijk liggen voor een jeugdwerker, maar ze moeten worden besproken en mogen niet vermeden worden uit angst. Het is niet altijd belangrijk om  een antwoord te bieden, maar het is van cruciaal belang om een gesprek met jongeren te bem iddelen en mogelijk te maken. Ook al aanvaardt een jeugdwerker de meningen en bezorgdheden van een jongere, toch moet hij of zij tegelijkertijd gewelddadig gedrag dat wordt gebruikt om  extremistische ideologieën te verkondigen, verwerpen. ■ Bespreek fundamentele vragen met jongeren in een veilige omgeving. 
 Als onderdeel van hun identiteitsvorm ing stellen jongeren elementaire 

menselijke, existentiële vragen die kunnen leiden tot een verminderd zelfvertrouwen. Een veilige omgeving houdt in dat jongeren benaderd moeten worden met de nodige ernst, aandacht, discretie en het besef dat dit belangrijke kwesties voor hen zijn, zonder dat ze bang moeten zijn dat ze bekritiseerd zullen worden.                  

Kreuzberg-initiatief tegen antisemitisme e.V. KIGA 
 

De vzw KIGA e.V., die ontstaan is uit een initiatief van de migrantengemeenschap in Berlijn, 

Duitsland, pakt antisemitisme, gewelddadig islamisme en vooroordelen tegen moslims aan via 

niet-formele burgerschapseducatie. De werking met jongeren omvat onder meer workshops in 

scholen en jeugdcentra, jongerenuitwisselingen (bijvoorbeeld tussen jonge Duitse Arabieren 

en jonge Joden en Arabische Israëliërs in Israël), en intercollegiale opleidingen. 
 

De jeugdwerkers willen jongeren helpen om hun eigen meningen te vormen over bepaalde 

politieke en religieuze standpunten. Het project probeert vooroordelen en extremistisch 

gedachtegoed te bestrijden en te voorkomen door na te denken over gemeenschappelijke 

waarden en ideeën van ‘hoe we willen samenleven’ en door aan te tonen welke mogelijkheden 

en middelen er bestaan voor democratische participatie. 
 

Meer informatie is terug te vinden op www.kiga-berlin.org 
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Meetingpoints van Bazzz 
 
Meetingpoint zijn fora waar jongeren met elkaar in gesprek gaan over identiteitsvraagstukken 
en maatschappelijke hangijzers. De focus ligt op jongeren met migratieroots, maar eigenlijk 
zijn meetingpoints voor alle jongeren interessant. 
 
Jongeren moeten jong kunnen zijn en dat betekent plezier maken, ontdekken en grenzen 
verleggen. Maar jongeren willen ook meer. Ze willen hun stem laten horen en zich erkend 
voelen. Daar komen de meetingpoints aan tegemoet. 
 
De meetingpoints bieden geen sluitende antwoorden. Via dialoog en kennisoverdracht worden 
jongeren wel gestimuleerd om vragen te stellen over wie ze zijn en waar ze naartoe willen. 
Jongeren die kritisch staan, maar wel durven dromen, daar gaan we voor. De nadruk ligt op 
het bewustmakingsproces waarbij jongeren aan het einde van de rit sterker staan in hun 
schoenen en beter in staat zijn om zelfstandige keuzes te maken. 
 
Van participatie en samenleven in diversiteit tot gendergelijkheid en seksualiteit, geen thema 
gaat Bazzz uit de weg. Meetingpoints zijn van, voor en door jongeren. De jongeren bepalen de 
thema’s en werken de meetingpoints ook zelf uit. 
Meer informatie is terug te vinden op https://www.bazzz-urban.com/meetingpoints. De 
publicatie van meetingpoints kan gratis besteld of gedownload worden via hun website 
https://meetingpointtoolbox.be/.   ■ Schrik er niet voor terug om taboes te bespreken. 

 Als jeugdwerker mag je niet verm ijden van bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals seksuele geaardheid, racisme, politieke standpunten, culturele verschillen, religie of geestelijke gezondheidsproblemen. Er zijn geen onbespreekbare taboes. Betrek indien nodig experten bij je gesprek, zodat je een genuanceerde en objectieve blik toevoegt aan het debat. Knoop een gesprek aan waardoor jongeren zich niet ongemakkelijk of afgewezen voelen en bespreek die thema’s met de jongeren. M aar denk eraan: luisteren is belangrijker dan antwoorden.  
 
Straffe Gesprekken van Uit De Marge 
 
Soms vangen jeugdwerkers tijdens hun werking extreme uitspraken op van jongeren over 
racisme, seksualiteit, wereldnieuws,… en weten ze niet goed hoe daar op te reageren. Uit De 
Marge biedt vormingen voor jeugdwerkers om hen handvaten te bieden zodat ze op een 
constructieve manier omgaan met extreme uitspraken.  
 
Tijdens de vorming gaan jeugdwerkers aan de slag met handelingskaders om negatieve, 
polariserende signalen te kunnen plaatsen in de context waarin deze uitspraken verteld 
worden. Verder leren ze concrete gespreksvormen en -technieken die je kunnen helpen om 
met dergelijke uitspraken om te gaan en ze verder te brengen dan welles-nietes-
discussies.Meer informatie is beschikbaar op www.uitdemarge.be   

 
 
 
 
 
 
 



 

Liaisons toolkit van ERYICA 
 
Liaisons is een praktisch instrument voor iedereen die met jongeren werkt. Je kan ermee aan 
de slag om onderwerpen aan te snijden die bijdragen aan de preventie van extremisme en 
radicalisering. 
 
De toolbox is terug te vinden op   
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5d94527b0046262a02b7
247b/1570001552882/Liaisons_Dutch_ONLINE_page+by+page.pdf
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   ■ Leef je in in de realiteit van jongeren, zorg dat je de trends 

kent en doe mee aan het gesprek. 
 Als jeugdwerk doeltreffender w il zijn, moet het worden afgestemd op de realiteit van jongeren. In hun zoektocht naar antwoorden - en mede door de opmars van het internet en de sociale media in ons dagdagelijkse leven - zijn jongeren bijvoorbeeld gefascineerd door stadssages, het 

paranormale, complottheorieën en extreme ideologieën. Een basiskennis van de huidige trends en problemen met betrekking tot extrem istische bewegingen die aantrekkelijk zijn voor jongeren is essentieel. Dit is noodzakelijk om  de jeugdwerker in staat te stellen een gesprek aan te gaan met jongeren.  
‘BOUNCE’ Trainings- en bewustmakingstools in België 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en interviews met jongeren wordt BOUNCE in een pakket van drie tools 

aangeboden met als doel de veerkracht van jongeren ten aanzien van radicale invloeden te verhogen en hun sociale 

omgeving bewust te maken. BOUNCE young is een trainingsprogramma in veerkracht voor jongeren. In tien (inter)actieve 

groepstrainingen oefenen en versterken de jongeren verschillende aspecten van hun veerkracht. BOUNCE along is een 

bewustmakingstool voor ouders en eerstelijnswerkers. De tool biedt tips, inzichten en praktische oefeningen voor 

volwassenen in de sociale omgeving van jongeren.  Het  behandelt vijf thema’s: ‘een positief standpunt’, ‘veerkracht 

versterken’, ‘veerkrachtige relaties en communicatie’, ‘zorgen en uitdagende situaties’ en ’informatie en invloed’.  BOUNCE 
up is een “train-the-trainer”-tool voor eerstelijnswerkers. Deze tool onderricht hen in werken met het trainingsprogramma in 

veerkracht BOUNCE young en met de bewustmakingstool BOUNCE along. 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.arktos.be/bounce en http://www.bounce- resilience-tools.eu  
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■ Stel jongeren in staat om de mensenrechten en democratische  

waarden in de praktijk te begrijpen. 
 Jeugdwerkers moeten educatieve activiteiten kunnen ontw ikkelen op basis van niet-

formele en informele leermethodologieën waar praktische kwesties inzake theoretische concepten aan bod zouden kunnen komen (bijvoorbeeld tijdens workshops over mensenrechten). W anneer men discussies in gang zet over kwesties die jongeren aanbelangen of eraan deelneemt moeten alle meningen ernstig genomen worden. Ervaring met ideologieën en godsdienst is geen vereiste. Een inzicht in onrechtvaardigheden (die voor een jongere vaak een ‘brandend’ onderwerp zijn) kan daarentegen het beginpunt vormen van een oprechte discussie. In de praktijk betekent dit dat jeugdwerkers neutrale, gematigde taal gebruiken en zij/w ij-discussies verm ijden. Het is tegelijk ook belangrijk dat jeugdwerkers zelf een 
duidelijk democratisch en mensenrechtengeörienteerd standpunt naar voren brengen (en innemen).        

 

 

 ‘‘‘‘Youth for Human Rights’ 
Het Erasmus+ project ‘Youth for Human Rights’ wil sociale inclusie bevorderen door gebruik te maken van 
het potentieel van jeugdwerk en mensenrechteneducatie binnen de context van niet-formeel leren. Het wil 
mensenrechten mainstreamen binnen het Erasmus+ programma en mensenrechteneducatie 
bekendmaken binnen het jeugdwerk via vorming en opleiding. Het project is een samenwerking tussen 
verschillende nationale agentschappen. Voor Vlaanderen werkte JINT in samenwerking met het 
Kenniscentrum Kinderrechten een vormingstraject uit rond jeugdwerk en mensenrechten.  

Meer informatie is beschikbaar op https://noored.ee/meist/tegevused/noored-inimoiguste-eest/human-
rights-education/ 

 

 

 

 ■ Wees je bewust van jouw eigen waarden en impliciete identiteit. Schat je eigen 

vermogen in tot zelfreflectie, kritisch denken en emotionele veerkracht. 
 

ACTIVE ‘Mensenrechtengeneratie - Vrijheid in de 21e eeuw’ 

 

“Human Rights Generation - Freedom in the 21st century” (Mensenrechtengeneratie - Vrijheid 

in de 21e eeuw) was een Europese reeks seminaries die gedurende een heel jaar plaatsvonden 

(in Duitsland, Roemenië en België) over het begrip van het concept mensenrechten en hoe die 

rechten vandaag de dag worden geschonden in Europa. Er werden ongeveer 130 verhalen 

verzameld van mensen over heel Europa die in de vorm van postkaarten werden verstuurd 

naar de leden van het Europees Parlement. Heel wat deelnemers kregen tools en kennis 

aangereikt om een beter inzicht te verwerven in mensenrechten en, in het bijzonder, de thema’s 

gelijkheid, gender en rechten van minderheden.8 
 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.youthforum.org/assets/2016/10/Youth- 

organisations-contribution-to-citizenship-education.pdf 



 

Onbewust gebruiken we allemaal labels en sluiten we mensen uit. Zelfreflectie, emotionele en spirituele intelligentie en een vermogen tot open kritische gesprekken (ook over jouw eigen standpunt) zijn essentieel. Sta open voor bijkomende opleidingen om nieuwe vaardigheden op dit gebied aan te leren. Jeugdwerkers, en in het bijzonder diegenen die in contact staan met jongeren die te kampen hebben met complexe problemen inzake identiteit en uitsluiting en die jongeren w illen helpen om hun weg te vinden door hun dilemma’s en emoties, moeten zich bewust zijn van de nood aan objectiviteit. ■ Moedig interculturele en interreligieuze gesprekken aan die gemeenschappelijke 

waarden onderschrijven. 
 Via mentoring en begeleiding moeten jeugdwerkers jongeren helpen om hun eigen identiteit uit te drukken en die identiteit en die van anderen te ontdekken. Jongeren kunnen de behoefte voelen om hun angsten en frustraties over interculturele of interreligieuze kwesties uit te drukken. W anneer een interculturele en interreligieuze dialoog plaatsvindt, gaat de jeugdwerker op zoek naar en beklemtoont gemeenschappelijke waarden.  

 
‘Geloof in de stad’ van Victoria Deluxe 
 
De documentairereeks MIJN WEG / TARIQUI / MA ROUTE geeft de kijker een inkijk in hoe zestien 
moslimjongeren hun dagelijks leven vormgeven, en welke invloed de Islam heeft (of net niet heeft) op de 
keuzes die ze maken. Alle zestien voelen ze de impact van de steeds negatievere beeldvorming van de 
Islam en moslimjongeren in media en maatschappij. Alle zestien willen ze een antwoord bieden op deze 
tendens, vanuit hun eigen perspectief. Alle zestien willen ze een inspiratiebron zijn voor andere 
opgroeiende jongeren.  
 
Vanuit het perspectief en de leefwereld van moslimjongeren wil deze documentaire illustreren dat identiteit 
en godsdienstbeleving niet haaks staan op integratie. Victoria Deluxe koos om een tegenverhaal te 
ontwikkelen dat verbonden is met de positieve (zelf)emancipatie van moslimjongeren. 
 
MIJN WEG / TARIQUI / MA ROUTE vloeit voort uit een projectvoorstel dat Victoria Deluxe indiende naar 
aanleiding van de projectoproep ‘Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren’ in het kader van preventie 
van radicalisering door de Minister voor Inburgering, Liesbeth Homans, en de Minister voor Jeugd, Sven 
Gatz. De documentairereeks is het sluitstuk van een intensief tweejarig traject waarin maker Tourad Kane 
op zoek ging om het parcours en perspectief van de jongeren op een integere en authentieke manier in 
beeld te brengen. Deze zesdelige reeks heeft de uitgesproken ambitie om bij te dragen aan de positieve 
identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en het maatschappelijke debat hierover. 
Meer informatie is terug te vinden op https://www.victoriadeluxe.be/mijn-weg-tariqi-ma-route/  
 
  
 
‘Verstaan om beter te reageren’ van Partage en couleurs 
 
In dit project worden dialoogtafels georganiseerd, waarbij de jongeren een antwoord trachten te geven op 
vragen i.v.m. radicalisering en identiteitsontwikkeling. Met een begeleidende fototentoonstelling en een 
documentaire worden de resultaten van dit project ook verder bekendgemaakt aan een breder publiek. 
Beide zullen ook deel uitmaken van een educatief pakket, waarmee scholen en verenigingen aan de slag 
kunnen gaan 
 
Meer informatie is verkrijgbaar via partageencouleurs@live.be en https://pec.bobjectief.be/#home    
 
‘Bruggenbouwers’ van Jeugdclubs 
 
Met het project Bruggenbouwers worden ontmoetingen georganiseerd tussen diverse groepen jongeren 
die anders niet of nauwelijks met elkaar in contact komen. Deze diverse groep wordt ondersteund om 
samen met elkaar activiteiten op te zetten vanuit de overeenkomsten tussen de groepen. Het project richt 
zich op leefwereldverbreding, zelfontplooiing en positieve identiteitsontwikkeling van de jongeren. Vanuit 
de activiteiten gaat de organisatie ook meer in de diepte thema's bespreken die bij de jongeren aan bod 
komen. De jongeren nemen deel aan meetingpoints, waar ze in dialoog gaan met jongeren van andere 
steden over thema's die gelinkt zijn aan identiteitsontwikkeling. 
 
Meer informatie is verkrijgbaar via info@vzwjeugdclubs.be en meer tips en tricks rond outreached werken 
op www.outreachtips.be  



 

    
8 Publicatie van het Europees Jeugdforum 'Inspiring! Youth Organisations Contribution to Citizenship 

Education’, 2016 

 

 

 

 ■ Maak optimaal gebruik van bestaande opleidingsmogelijkheden inzake  

gewelddadige radicaliseringsprocessen. 
 De jeugdwerksector wordt opgeroepen om optimaal gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden om extra opleiding te geven aan jeugdwerkers om  hen meer te leren over de (psychologische, pedagogische, sociale) achtergrond van 

gewelddadige radicaliseringsprocessen, over extremistische ideologieën waar jongeren interesse in hebben en over sekte-achtige manipulaties van extrem istische bewegingen.  
 
We CAN! handboek 'tegen- en alternatieve narratieven' 
 
De meest kwetsende voorbeelden van haatspraak zijn vaak gebaseerd op eenvoudige verhalen die steeds 
weer in een verschillende vorm worden herhaald. We stellen dergelijke verhalen zelden in vraag, omdat ze 
algemeen gangbaar zijn of op een slimme manier worden verteld.  
 
WE CAN! is een handige tool van de Raad van Europa tegen haatspraak. Deze gids helpt jongeren en 
opvoeders om de confrontatie aan te gaan met haatdragende narratieven, ze onderuit te halen en te 
vervangen door sterke alernatieven. Het is een verzameling van een heel aantal efficiënte methodieken. 
 
De tool is te raadplegen op https://nohate.mediawijs.be/tools/we-can-handboek-tegen-en-alternatieve-
narratieven 
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  ■ Breng positieve verhalen om extremistische ideologieën tegen te gaan. 

 Jeugdwerkers kunnen jongeren een tegenverhaal aanreiken om extrem istische 
ideologieën te bestrijden. Met tegenverhaal wordt ofwel een alternatief verhaal bedoeld (om  de feiten positief voor te stellen en alternatieven te bieden voor spirituele, psychologische, sociale of politieke behoeften, wensen en grieven) of een deconstruerend verhaal (dat een jongere toelaat om  een extrem istische ideologie kritisch te analyseren en het ontoereikende antwoord ervan op die noden en grieven aan de kaak te stellen).   
 
‘AlterNarratief’ van No Hate Speech Vlaanderen 
 
Vier organisaties uit de Vlaamse No Hate Speech beweging sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden 
een enkele handige tools om te reageren op haatspraak. De Chatbot daagt je via Facebook Messenger uit 
om goede antwoorden te bedenken op – helaas veel voorkomende – gevallen van online haatspraak. In 
workshops gaan jeugdwerkers of leerkrachten aan de slag met de tools en ontdekken zij wat ze kunnen 
doen tegen haatspraak.  
 
De website van AlterNarratief bevat bovendien achtergrondinformatie, documentatie over haatspraak en 
werkvormen om zelf aan de slag te gaan. AlterNarratief is een project van Mediawijs, Tumult, Mediaraven 
en Orbit.  
 
Meer informatie is beschikbaar op http://alternarratief.be/    
 
‘Maatschappelijke tegengeluiden’ 
 
Een van de beleidslijnen in het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering is het 
mobiliseren van het middenveld. Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel 
luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, wordt in dat kader onder meer ingezet op 
boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen. 
 
Concreet ondersteunt de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze oproep burgers en 
middenveld om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken. Het is namelijk binnen de 
samenleving zelf dat men het best voeling heeft met wat er leeft en waar men dus het best in staat is om in 
te spelen op het extremistisch discours en de impact ervan binnen de gemeenschap. 
 
Meer informatie is terug te vinden op https://preventie-radicalisering-
polarisering.vlaanderen.be/project/maatschappelijke-tegengeluiden   

 

 

‘Training over omgaan met extremistische idealen’ 
 

Deze training helpt jeugdwerkers, leraren en andere eerstelijnswerkers om een beter inzicht te 

verwerven in gewelddadige radicalisering en om ‘moeilijke gesprekken’ te voeren met 

radicaliserende jongeren van alle strekkingen (religieus, politiek). Ze is gestoeld op een degelijk 

pedagogisch perspectief: idealisme benaderen als een ‘normaal’ onderdeel van de 

adolescentie, dat kan ontsporen wanneer de volwassenen niet de nodige ‘checks and 

balances’ voorzien.  Ze nodigt sociale professionals uit om zich op een openlijke manier te 

engageren en jongeren toe te laten om hun gevoelens en ideeën te verkennen, maar  

ondertussen ook duidelijke grenzen te stellen. De training biedt eveneens de mogelijkheid om 

vaardigheden te oefenen in realistische scenario’s met behulp van een acteur. 
 

Meer informatie is beschikbaar op l.ESS@minszw.n 
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■ Informeer jongeren over publieke antidiscriminatienetwerken. 
 Jongeren zijn zich er vaak niet van bewust dat er publieke structuren bestaan die ondersteuning en bescherm ing kunnen bieden tegen discrim inerende praktijken. Daardoor zouden ze zich onbeschermd kunnen voelen en zichzelf openstellen voor extrem istische netwerken.    

Campagne ‘No Hate Speech Movement’ (Beweging tegen haatspraak) van de Raad van Europa 

 

De campagne werd opgestart in 2013 om jongeren te mobiliseren om zich bewust te worden 

van en actie te ondernemen tegen kwesties die te maken hebben met online haatspraak en 

mensenrechten.  De lidstaten zetten nationale campagnes op en namen deel aan de Europese 

campagne om een beter inzicht te krijgen in de problemen waarmee jongeren kampen, om de 

nieuwe kwetsbaarheden aan te pakken waarmee onze samenlevingen te maken krijgen als 

gevolg van de groei van het internet en de sociale media, en om manieren te vinden om die 

uitdaging voor de mensenrechten en de democratie aan te gaan. Deze campagne voor en door 

jongeren heeft de volgende doelstellingen: activiteiten rond mensenrechteneducatie 

ondersteunen om actie te ondernemen tegen haatspraak en de risico’s die dit inhoudt voor de 

democratie en het welzijn van jongeren; nationale en Europese partners mobiliseren om online 

en offline haatspraak en intolerantie te voorkomen en te bestrijden; mediageletterdheid en 

digitaal burgerschap promoten en de participatie van jongeren in e-governance ondersteunen; 

tegenverhalen ontwikkelen tegen haatspraak. De campagne is verlengd tot 2017 met als doel 

om haatspraak verder te erkennen als een schending van de mensenrechten en nieuwe 

partners te betrekken, met name ordehandhavingsinstanties en nationale toezichtsinstanties, 

voor een nultolerantieaanpak van haatspraak. 
 

Meer informatie is beschikbaar op www.coe.int/en/web/no-hate-campaign 

        
 
Netwerk Antiracisme en -discriminatie van Uit De Marge en Chirojeugd Vlaanderen 
 
In het kader van het Netwerk Antiracisme en -discriminatie verzamelt Uit De Marge vzw 
getuigenissen van kinderen, jongeren en jeugdwerkers over racisme en discriminatie.   
 
Kinderen en jongeren worden regelmatig slachtoffer van discriminatie en racisme. Uit De Marge 
en Chirojeugd Vlaanderen willen dan ook met het netwerk de handen in elkaar slaan om deze 
verhalen naar buiten te brengen en een bewustwording te creëren. Ze willen racisme en 
discriminatie – zowel binnen de jeugdsector als daarbuiten – verkleinen. 
 
Concreet zijn ze daarbij op zoek naar kinderen, jongeren en jeugdwerkers die in een voxpop 
willen getuigen over de thema’s racisme en discriminatie. Een voxpop is een korte video met 
de mening van verschillende mensen. Ze streven naar een diverse voxpop met jongens en 
meisjes van verschillende leeftijden uit diverse jeugd(opbouw)werkingen in Vlaanderen en 
Brussel. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om individuele verhalen uitgebreider te brengen. 
 
Meer informatie is terug te vinden op www.uitdemarge.be/racisme  
   



 

Op dit algemene niveau bestaat de rol van jeugdwerk erin om extra aandacht te besteden aan de veerkracht tegen antidemocratische invloeden. Het jeugdwerk heeft al veel ervaring in het werken met levensvaardigheden van jongeren. Door te blijven werken aan de empowerment, participatie en sociale inclusie van jongeren (thema’s die tot hun dagelijkse takenpakket behoren) en door leraren bij te staan in hun dagdagelijkse werkzaamheden, leveren jeugdwerkers reeds een bijdrage tot de bevordering van actief burgerschap en de voorkom ing van gewelddadige radicalisering op het algemene niveau.     
3.2. Gerichte preventie 

 De gerichte preventie probeert jongeren te bereiken die een neiging vertonen tot of geïnteresseerd zijn in antidemocratische, extremistische 
ideologieën (of zelfs slechts aspecten van die 
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ideologieën) en propaganda, of die dicht bij extremistische groepen staan of reeds contact gehad hebben met dergelijke groepen. De preventie op dit niveau is bedoeld om het welzijn van jongeren te vergroten. Dit werk zal onder andere gericht zijn op jongeren die zich aan de rand van de samenleving bevinden of het risico lopen op marginalisering, aangezien dergelijke levensomstandigheden een specifieke kwetsbaarheid voor 
gewelddadige radicalisering kunnen creëren.  Jeugdwerkers moeten echter in gedachten houden dat er uiteenlopende redenen zijn waarom jongeren zich aangetrokken voelen tot extrem istische groepen en dat die redenen verschillen van individu tot individu.  Op dit preventieniveau moeten jeugdwerkers omgaan met meer specifieke kwesties en de uitdagingen inzake identiteitsontw ikkeling tot een goed einde brengen als ze jongeren de ondersteuning w illen geven die ze nodig hebben. ■ Wees alert wanneer jongeren de banden met hun sociale groepen 

verbreken. Dit zou kunnen wijzen op gewelddadige radicalisering. 
 W anneer jongeren de banden met hun sociale groepen (ouders, broers en zussen, leeftijdsgenoten, leraren, enz.) verbreken en zich enkel openstellen voor diegenen die ze accepteren, kan dit een normale ontw ikkeling zijn op weg naar onafhankelijkheid, maar kan dit ook het risico inhouden dat ze zich enkel inlaten met groepen waar extrem isme de overheersende mentaliteit is. Dit zou kunnen leiden tot gewelddadige radicalisering. ■ Probeer de signalen te herkennen. Ze zijn vaak een schreeuw om aandacht. 
 Risicojongeren brengen vaak een verhaal. Ze hebben de neiging om zichzelf en diegenen die in dezelfde zaak geloven voor te stellen als slachtoffers. Dit is vaak een vraag naar aandacht voor de eigen noden en oplossingen maar niet van gewelddadige radicalisering. Het feit dat ze hun 

steun uitspreken voor extremistische ideeën is vaak niet meer dan een vorm  van protest tegen de ‘volwassen wereld’ en een oproep om in gesprek te treden en de kans te krijgen om hun eigen behoeften en wensen te laten horen en hun problemen te doen opmerken. ■ Interpreteer de signalen op een correcte manier. Een drastische 

wijziging in het gedrag of in het uiterlijke voorkomen kan een signaal 

zijn dat die jongere heel wat veranderingen ondergaat of met innerlijke 

problemen worstelt. 
 Zelfs wanneer een jongere een drastische gedragsw ijziging ondergaat waar jeugdwerkers het niet mee eens kunnen zijn, moeten ze hun positieve aanpak aanhouden en de jongere de ruim te geven en in staat stellen om die uitdagingen aan te pakken. Jeugdwerkers moeten aandacht hebben voor eventuele signalen van een beginnende verschuiving naar gewelddadig extrem isme en zich tegelijkertijd bewust zijn van het risico 

om jongeren (onterecht) te stigmatiseren als potentiële extremisten. 
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■ Werk aan de mentaliteit van de jongere. 
 Een gesloten mentaliteit is een belangrijke voorwaarde voor de 

aantrekkelijkheid van extremistische ideologieën. Dit maakt dat jongeren 
met een open mentaliteit minder vatbaar zijn voor dergelijke ideologieën. Het is niet de ideologie die de jongere overtuigt, maar de jongere die zich aangetrokken voelt tot de ideologie omdat ze psychologisch bij hem of haar 
past. Eén manier voor jeugdwerkers om extremisme te bestrijden zou dan ook kunnen zijn om  de mentaliteit aan te pakken door jongeren te helpen om hun geest meer open te stellen en na te denken wanneer ze omgaan 
met verschillende ideologieën, ideeën en waarden. ■ Bouw een vertrouwensrelatie op alvorens de jongere met de ideologie te confronteren. 

 W anneer een jongere benaderd wordt, is een progressieve aanpak nodig om hem of haar met ideologische opvattingen te confronteren. Jeugdwerkers zullen uiteindelijk ideologische aspecten moeten behandelen (als die relevant zijn voor de jongere), maar ze moeten ervoor zorgen dat ze dit op een adequate manier doen. Vooraleer de jongere met ideologische kwesties wordt geconfronteerd, moet er een vertrouwensrelatie worden opgebouwd tussen de jeugdwerker en de jongere. De confrontatie moet bij voorkeur plaatsvinden in een individuele context, en niet in het bijzijn van de groep, en steeds op een respectvolle manier. Jeugdwerkers moeten de jongeren ook duidelijk maken dat ze de ideologie verwerpen en niet de jongeren zelf. ■ Leer het landschap van jouw regio kennen en zorg dat je klaar staat om binnen de lokale 

context van de jongere in te grijpen. 
 Ambulant en outreachend jeugdwerk kunnen een goede en succesvolle manier zijn om  in contact te komen met jongeren. Behalve een vertrouwensband, die steeds een voorwaarde vormt voor succesvol jeugdwerk, is ook een goede kennis van de lokale netwerken en van de regio belangrijk. Ambulante jeugdwerkers moeten echter  
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   over de nodige m iddelen beschikken voor dit werk: Dit vraagt zowel voor de jongeren als voor de jeugdwerkers tijd en ruim te. Het is van cruciaal belang dat jeugdwerkers op de hoogte zijn van de lokale netwerken in de omgeving van de jongere, zoals het gezin, de buurt, de school en sportclubs, en dat ze de sociale kaart kennen.   9Het salafisme is een conservatieve beweging binnen de islam waarbij de islam beleefd wordt zoals 
oorspronkelijk het geval was in het tijdperk van Mohammeds eerste volgelingen. Er bestaan drie 

types salafisten: de apolitieke orthodoxe salafisten, de politieke salafisten die de sharia promoten, en 

de politieke jihadisten. De politieke jihadisten zijn de enigen die geweld aanvaarden als actiemiddel.    
Het Easy Street-project in Ierland 

 

Easy Street (letterlijk vertaald als ‘Gemakkelijke straat’) engageert en werkt met 

groepen bendeleden om een positieve verandering teweeg te brengen bij hun 

leden en hun re-integratie in de samenleving te vergemakkelijken. Een 

outreachend team van toegewijde jeugdwerkers bouwt relaties op met jongeren 

die lid zijn van een bende, moedigt hen aan om hun daden kritisch te benaderen 

en na te denken over de gevolgen ervan, en reikt hen alternatieven aan voor hun 

gedrag. 
 

Elke bende heeft veel positieve kenmerken, maar bendegedrag wordt door 

anderen meestal in een negatief daglicht geplaatst en beschouwd als antisociaal. 

Easy Street engageert de bendeleden, identificeert en benut de positieve 

kenmerken van de bende en geeft, via een jeugdwerkbenadering, de bendeleden 

de mogelijkheid om die positieve kenmerken te beleven en ze in een positiever 

daglicht te laten zien door anderen in de samenleving. 
 

Hierdoor beginnen jongeren in te zien en te geloven dat ze sterke punten hebben 

en niet gewoon een last zijn voor de samenleving en zich bijgevolg daarnaar 

moeten gedragen.  Easy Street biedt programma’s en interventies aan die nieuwe 

ervaringen mogelijk maken, waarbij de behoeften worden vervuld op een nieuwe 

manier die op langere termijn  tot betere resultaten leidt voor de bendeleden. 
 

Easy Street is ook gebaseerd op en krijgt de steun van rolmodellen in de 

samenleving die hun leven hebben omgegooid door een gezonde, positieve en 

alternatieve levensstijl te kiezen. Met de steun van Easy Street hebben sommige 

jongeren hebben hun levensstijl compleet veranderd met betrekking tot wat ze 

eten, wanneer ze slapen, wat ze in hun lichaam opnemen qua middelen, hoe ze 

zich gedragen binnen hun gemeenschap, hoe ze binnen het gezin worden gezien 
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en hoe ze op hun beurt hun jongere, en in sommige gevallen oudere, broers en  

 ■ Gebruik voorlichtingsactiviteiten door leeftijdsgenoten (peer 

education) om te verhinderen dat jongeren nog nauwer 

betrokken geraken bij extremistische kringen. 

 
Creëer een niet-extrem istische omgeving waar risicojongeren een veilige plaats aangeboden krijgen en ook de kans om  hun gevoelens te uiten bij leeftijdsgenoten die zich niet onder extrem istische invloeden bevinden. Dit zou een doeltreffende manier kunnen zijn om  die risicojongeren weg te trekken uit een extrem istische omgeving. 
 ■ Ga op zoek naar de motieven en beweegredenen van jongeren om zich aan te sluiten bij 

extremistische bewegingen. Ontwikkel 

ondersteuningsstrategieën en sociale alternatieven. 
 Jeugdwerkers moeten proberen om de individuele motieven en individuele ervaringen en achtergronden te achterhalen die er m isschien voor gezorgd hebben dat de jongere zo ontvankelijk is voor het extrem istische (ideologische en sociale) aanbod. Tegen die achtergrond kunnen 

ondersteuningsstrategieën worden uitgewerkt om een jongere te helpen zich te verweren tegen kritieke ervaringen en levensomstandigheden. Positieve alternatieven kunnen ook ontw ikkeld worden om extrem istische groepen en aangeboden identiteiten tegen te gaan.   
Op aanvaarding gebaseerd jeugdwerk met rechtse jongeren in Duitsland 

 

In Bremen, Duitsland, focust een team van jongeren en maatschappelijk werkers zich specifiek 

op jongeren die rechts-extremistisch ingesteld zijn of extreem intolerant gedrag vertonen nover  

Meer informatie is beschikbaar op http://vaja-bremen.de 

 ■ Creëer ruimte voor dialoog en neem deel aan de dialoog. Bekwaam 

jezelf in technieken voor het faciliteren van een dialoog. 
 Het vermogen om een dialoog op te starten met risicojongeren en zich te richten op het emotionele, spirituele en sociale niveau in plaats van op hun ideologie op zich is belangrijk en moet tot de basisvaardigheden van jeugdwerkers behoren. Die vaardigheid in de gerichte preventie vereist een 

basiskennis van extremistische ideologieën. ■ Bekwaam jezelf in de processen en dynamiek van gewelddadige 

radicalisering en propaganda en in de motieven en 

aantrekkingskracht ervan. Jeugdwerkers moeten opleiding krijgen over de processen en dynamiek van radicalisering en van propaganda (groepsdynam iek, massapsychologie, projectiepsychologie, de 
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 werking van sektes en sekte-achtige bewegingen en zondebokmechanismen). Dit zou de jeugdwerkers enig inzicht verschaffen in hoe rekruteringsnetwerken te werk gaan, hoe ze dit kunnen tegengaan en hoe ze bijgevolg jongeren kunnen helpen om zich niet te laten meeslepen door die netwerken. Er is ook een basiskennis nodig van wat 

extremistische ideologieën en groepen jongeren aanbieden: erkenning, een 
gevoel van erbij te horen, oriëntatie, betekenis, status, huisvesting, seks, geld, extra aandacht en een plaats waar ze zaken kunnen bespreken die onbespreekbaar zijn in een omgeving zoals de school of die beschouwd worden als taboe. Daarom mogen jeugdwerkers niet bang zijn om tussenbeide te komen en die moeilijke gesprekken aan te gaan, want de rekruteringsnetwerken zullen dit wel doen. ■ Gebruik sociale media om te weten te komen wat er onder jongeren besproken wordt. 

 Jeugdwerkers moeten zich op hun gemak voelen wanneer ze sociale media gebruiken. Ze moeten in staat zijn om  de populaire onderwerpen te 
identificeren die worden besproken en te interveniëren waar nodig. De bedoeling is niet om  de jongeren te confronteren met de ideologie, maar om de mentaliteit van de jongeren aan te pakken. Hou echter in gedachten dat, ook al hebben sociale media steeds meer invloed en geven ze introverte personen de ruim te om hun gedacht te zeggen, extrem istische bewegingen nog altijd het vaakst rekruteren via bestaande sociale relaties. 
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De ideologie leren kennen 
 

De ervaring leert dat  bij politiek en religieus extremisme enige kennis van de symbolen en een 

basiskennis van de ideologie voordelen biedt voor een jeugdwerker die effectief jongeren wil 

bereiken in de buurt van dergelijke groepen en in discussie met hen wil treden. Dit vereist 

echter geen gespecialiseerde ervaring. In beide gevallen is aan te raden dat jeugdwerkers geen 

ideologische gesprekken aangaan alvorens ze een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met 

de jongere.  Tijdens die gesprekken moeten ze de jongeren ruimte geven om hun standpunten 

uiteen te zetten en duidelijk maken dat ze de ideologie waarnaar de jongeren verwijzen 

verwerpen, maar niet de jongeren op zich noch hun behoeften en vragen. Jeugdwerkers 

moeten de jongeren ook uitdagen om na te denken over wat die ideologie in de praktijk betekent 

voor hun leven en zelf een duidelijk democratisch, humanistisch en geweldloos standpunt te 

kennen geven. 

 
‘Web Walkers’ in Frankrijk 

 

Het project ‘Web Walkers’ probeert de mediageletterdheid van jongeren te vergroten zodat ze 

veilig kunnen surfen op het internet, en rust jeugdwerkers uit met de nodige tools voor online 

jeugdwerk. Geïnspireerd door het homonieme programma uit Zweden, werken het Nationaal 

Instituut voor Gezinnen, jongeren, jongerenorganisaties en gezinnen samen om te leren wat 

jongeren online mogen en niet mogen doen en hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Het project 

maakt gebruik van een online educatieve aanpak door ervoor te zorgen dat het aanwezig is op 

sociale netwerken of websites waar jongeren elkaar ontmoeten. De interventie kan 

verschillende vormen aannemen: een gesprek via chatberichten, een uitwisseling, open 

luisteren, de mogelijkheid om jongeren samen te brengen, advies en ondersteuning, informatie, 

projectondersteuning, enz. Hoewel online jeugdwerk het werk dat gedaan wordt in een 

jeugdcentrum niet kan vervangen, biedt het jeugdwerkers de kans om diegenen te bereiken die 

minder extrovert zijn. Dit project heeft verschillende uitdagingen geschetst, namelijk het gebrek 

aan IT-geletterdheid bij jeugdwerkers om de uitdagingen van de digitale omgeving aan te 

kunnen en om te gaan met de transitie van de digitale naar de echte wereld door te zorgen 

voor een fysieke opvolging die op zeker moment noodzakelijk is. 
 

Meer informatie is beschikbaar op http://promeneursdunet.fr/ 

 ■ Leer de betekenis kennen van de symbolen bij gewelddadige 

radicalisering. Dit zal helpen om jongeren uit die groepen te benaderen. 
 Bij doelgerichte preventie kan een goede kennis van symbolen en 

ideologieën belangrijk zijn om op een doeltreffende manier gesprekken aan te gaan en die groepen jongeren te bereiken.            ■ Breng samenwerking tot stand met andere belanghebbenden. 
 De algemene vaardigheden die vereist zijn bij gerichte preventie - empathie, het stellen van grenzen - zijn moeilijk aan te houden wanneer een geradicaliseerde jongere om zich heen schopt. Geen enkele ouder, 
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leraar, jeugdwerker of vriend kan dit alleen aan. Dergelijke complexe situaties verlangen een nauwere samenwerking tussen alle betrokken spelers die de jongere omringen. 
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3.3. Geïndiceerde preventie 

 
Geïndiceerde preventie is gericht op jongeren die reeds betrokken zijn bij een extrem istische groep en eruit w illen stappen (of waarvan men denkt dat ze ervoor openstaan om steun te krijgen om eruit te stappen). Dergelijke zeldzame gevallen van jongeren kunnen op straat of zelfs in gevangenissen en instellingen gevonden worden.10 

 Het is belangrijk dat jeugdwerkers op dit preventieniveau goed opgeleid zijn en samenwerken met andere professionals uit verschillende domeinen, en in het bijzonder sociale en therapeutische diensten en de veiligheidsdiensten (politie, staatsveiligheid, enz.) . Tegelijkertijd moeten jeugdwerkers proberen om  de vertrouwensband waarop het succes van jeugdwerk is gebaseerd in stand te houden. ■ Bouw een vertrouwensband op met jongeren waar je mee werkt. 
 Vertrouwen tussen jeugdwerkers en jongeren en het aanbieden van een veilige plaats voor de gesprekken zijn absolute voorwaarden voor succesvol jeugdwerk. Het laat de jeugdwerker toe om de jongere te confronteren en eerlijke gesprekken aan te gaan. Dit vereist een open, oprechte en discrete omgeving waar, terw ij l alles bespreekbaar is, de jongere zich bewust is van de verplichtingen die de jeugdwerker heeft ten opzichte van de veiligheidsdiensten, zoals de verplichting om bepaalde informatie te delen. ■ Wees er zeker van dat je de uitdagingen aankan alvorens tot interventie over te gaan. 
 Een jeugdwerker zonder gespecialiseerde opleiding of advies op maat door een deskundige zal niet in staat zijn om  een doeltreffende interventie te doen wanneer hij 

of zij met jongeren werkt op het geïndiceerde preventieniveau. Zonder voldoende ondersteuning en kennis als hulpverlener kan een jeugdwerker meer kwaad dan goed doen. ■ Vorm een alliantie met sleutelfiguren in de gemeenschap. 
 Allianties vormen met de juiste mensen en vertrouwensrelaties opbouwen met sleutelfiguren binnen de lokale gemeenschap, zoals religieuze leiders, is een belangrijke voorwaarde om op een succesvolle manier jongeren te bereiken op het 

geïndiceerde niveau. Het is cruciaal om  de juiste mensen te kennen binnen de gemeenschap. ■ Benader het gezin, leer de dynamiek ervan kennen en ga indien nodig op zoek naar de 

juiste persoon om toestemming van te krijgen alvorens over te gaan tot interventie. 
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Het is van vitaal belang om het gezin en de sociale omgeving van een jongere te kennen. Door de dynam iek ervan te kennen kan een jeugdwerker bepalen w ie een positieve of negatieve invloed heeft op de jongere en zien w ie de meest invloedrijke figuren zijn. De jeugdwerker   
10 Dit kunnen onder andere correctionele, penitentiaire of sociale instellingen in het algemeen zijn.  moet daarna de goedkeuring krijgen van de geschikte persoon (binnen het gezin of de sociale omgeving) om  toegang te krijgen tot de jongere. ■ Begrijp het proces, werk aan de oorzaken en ontwikkel alternatieven. 

 Probeer meer te weten te komen over de individuele achtergronden, biografische ervaringen en motieven om zich aan te sluiten bij een groep of die groep te verlaten. Zoek naar en ontw ikkel alternatieven voor het aanbod van de extrem istische groep, samen met de jongere. Geef praktische hulp bij het opbouwen van een alternatief leven buiten de extrem istische groep. W erk aan biografische ervaringen (indien nodig, met professionele ondersteuning door therapeuten, bijvoorbeeld).  
Een verhaal uit de praktijk in Nederland 

 
 
 

Een ervaren jeugdwerker werd gecontacteerd door de gemeente met het verzoek om mee te 

werken in een moeilijk dossier. Een jongeman was gesignaleerd op weg naar Syrië om zich 

aan te sluiten bij de jihadistische strijders. Bij zijn terugkeer coördineerde de gemeente een 

interventie waarbij ze jeugdwerk wilden betrekken. De jeugdwerker begon met het opstellen 

van een standaardbeoordeling: Deze jongeman kwam uit een probleemgezin met een afwezige 

vader en een moeder die het moeilijk had om zowel een moeder- als vaderfiguur te zijn voor 

haar kinderen. De jongeman had een beperkt geestelijk vermogen en was heel beïnvloedbaar 

door zijn leeftijdsgenoten, in dit geval de radicale groep waarbij hij zich had aangesloten. 
 

De jeugdwerker slaagde er met veel moeite in om zijn vertrouwen te winnen. In deze context 

was het essentieel om de gezinsdynamiek te kennen en het vertrouwen van de moeder te 

winnen. Om te beginnen werd ook de klemtoon gelegd op de praktische aspecten (opleiding, 

job, familiale relaties) en werd godsdienst buiten de interventie gelaten.  Op basis van dit 

vertrouwen werd het later in het proces mogelijk om hem te confronteren met moeilijker 

onderwerpen en om religieuze vakkennis erbij te halen om enkele van zijn ideologische 

veronderstellingen te bespreken. 
 

Ook al boekte de jeugdwerker in dit geval enorme vooruitgang, toch kende dit verhaal geen 

gelukkige afloop. De jongeman kreeg een aantal prikkels op hetzelfde moment te verwerken: 

Hij verloor zijn vriendin en had een terugval, waarna bepaalde overheidsdiensten hun geduld 

verloren (volgens de jeugdwerkers hadden ze té hoge verwachtingen en hielden ze geen 

rekening met zijn beperkte geestelijke vermogen). De jongeman verbrak alle contacten, zocht 

weer aansluiting bij de radicale groep en vertrok snel naar Syrië waar hij enkele weken later 

stierf tijdens een luchtaanval. 
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  ■ Werk samen met experts uit verschillende sectoren. 

 Op dit preventieniveau moeten jeugdwerkers samenwerken met andere professionals uit verschillende domeinen, zoals de geestelijke gezondheidszorg en sociale diensten, en met experts op het gebied van extrem isme, om  zo een grote verscheidenheid aan competenties te bundelen.  Dit is cruciaal om  met succes de vele problemen aan te pakken die de jongere kwetsbaar hebben gemaakt en die extrem istische groepen 
of ideologieën aantrekkelijk hebben gemaakt voor de jongere.    

Losmakings- en deradicaliseringswerk in Duitse gevangenissen 

 

‘Verantwoordelijkheid nemen – Zich losmaken van haat en geweld’ is een 

opleidingsprogramma in Duitsland dat uitgaat van een niet-confronterende aanpak van de 

deradicalisering van jongeren in gevangenissen. Het programma is gebaseerd op het concept 

van ‘opvoeding tot verantwoordelijkheid’ en is gespecialiseerd in het werken met ideologisch 

gemotiveerde gewelddadige jonge criminelen. Sinds 2001 heeft het programma naast rechtse 

en xenofobe jongeren ook neo-salafistische jongeren als doelgroep. Het programma is positief 

ontvangen door de gerechtelijke autoriteiten, de federale ministeries, de deelnemende 

gevangenissen en internationale partners. Uit de evaluatieresultaten blijkt dat het aantal 

recidiverende jongeren aanzienlijk gedaald is. 
 

Het programma gebeurt op vrijwillige basis en bestaat uit een opleiding ‘deradicalisering’, 

burgerschapsvorming, een groepsopleiding op lange termijn en stabiliseringscoaching na de 

vrijlating. Belangrijke aspecten van de opleiding zijn de scheiding van misdaad en misdadiger 

en het in vraag stellen van ideologie, rechtvaardigingsstrategieën en misdaad. De opleiders en 

cursisten worden verondersteld een betrouwbare relatie te hebben die gebaseerd is op 

vertrouwen en respect. 
 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.violence-prevention-network.de/en/ 

 
DE PRAKTISCHE TOOLBOX 
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Beleidsaanbevelingen 

 Dit deel van het rapport beschrijft de beleidsaanbevelingen die gebaseerd zijn op de succesfactoren van goede praktijkprojecten of 
beleidsstrategieën van over heel Europa. Verschillende sectoren moeten de handen in elkaar slaan binnen een gezamenlijke agenda om het 
fenomeen van gewelddadige radicalisering efficiënt te bestrijden, aangezien geen enkele sector die uitdaging alleen het hoofd kan bieden. 
Dit vereist dan ook een holistische, geïntegreerde aanpak. Verschillende allianties moeten gevormd worden op elk preventieniveau. Daarom zijn de volgende aanbevelingen gestructureerd volgens het preventiemodel op drie niveaus. Om samen te werken hebben de verschillende domeinen tijd nodig om bijeen te komen en wederzijds begrip en respect tot stand te brengen.  W at jeugdwerk betreft, is de nodige ondersteuning nodig voor jeugdwerkorganisaties die hierrond bijkomende acties w illen ondernemen. Daartoe behoren zowel personeelsm iddelen als investeringen in opleiding en vorm ing. 

 
BELEIDSAANBEVELINGEN 
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4.1. Op het algemene niveau 

 Door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten (vrijw illigerswerk, p laatselijk engagement, enz.) worden jongeren levensvaardigheden bijgebracht die gewelddadige radicalisering ontmoedigen en kunnen de democratische waarden versterkt worden. Een gemeenschappelijk kenmerk van jongeren is dat ze w illen gehoord worden. Ze hebben heel wat uiteenlopende behoeften die moeten worden vervuld. Die zoektocht brengt 
hen vaak in contact met radicale ideeën die niet noodzakelijk gevaarlijk zijn. Integendeel, ze zijn nuttig voor de vorm ing van hun identiteit. Daarom 
is het belangrijk dat jongeren een plaats hebben waar ze hun ideeën kunnen bespreken.  
Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren 
 
Eind 2015 lanceerden de ministers van Binnenlands Bestuur en Jeugd samen de projectoproep 
‘Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren’. Met de projectoproep wilden de ministers 
inzetten op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving 
en op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. De ministers wilden vooral 
projecten ondersteunen die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve 
engagementen en die jongeren zin geven in de toekomst.  
 
De projectoproep kaderde binnen het Vlaams actieplan voor de preventie van radicalisering, 
dat in het voorjaar 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. In totaal werden zeven 
projecten gesubsidieerd, die vanaf 1 maart 2016 van start gingen. Ondertussen zijn de 
projecten afgelopen en werd er op 2 februari 2018 een toonmoment georganiseerd. 
 
Meer informatie is beschikbaar op https://preventie-radicalisering-
polarisering.vlaanderen.be/project/positieve-identiteitsontwikkeling-bij-jongeren  
De overheden, van het lokale en regionale tot het nationale en Europese niveau, 

worden gevraagd om, binnen hun respectieve bevoegdheden, met de volgende 

zaken rekening te houden: 
 

Een holistische, geïntegreerde aanpak is vereist.  Vorm langdurige en duurzame partnerschappen met alle betrokken sectoren in het kader van een strategie. M aak optimaal gebruik van bestaande doeltreffende projecten, praktijken en beleidsmaatregelen en mainstream ze.  
 
Vlaams actieplan ter preventie van extremisme en polarisatie 
 
De aanpak van extremisme en polarisatie vereist een transversale aanpak. Het Vlaamse 
actieplan bevat daarom concrete horizontale engagementen van de ministers van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Integratie, Jeugd, Media, Welzijn, Onderwijs, Sport, Werk en 
Buitenlands Beleid. Maar tegelijk slaat het plan een verticale brug tussen de verschillende 
bestuurlijke niveaus omdat het niet enkel om een Vlaamse problematiek gaat. De focus ligt op 
de rol van de lokale besturen en de eerstelijnswerkers. 
 
Meer informatie is terug te vinden op https://preventie-radicalisering-
polarisering.vlaanderen.be/   
‘Ufuq e.V.’ in Duitsland 

 

Ufuq. e.V., een ngo in Duitsland, verzet zich tegen gepolariseerde debatten over ‘parallelle samenlevingen’ en 

‘jihadisme’ door professionele pedagogische gesprekken over de islam, islamofobie en 

islamisme te ondersteunen. Jongeren vertrouwd maken met de pluraliteit van een leven als 

moslim, de moslimwereld en de religieuze tradities wordt als uitermate belangrijk beschouwd 



38 

 

om de islamitische aantrekkelijkheid voor jongeren tegen te gaan, net als het creëren van 

ruimtes waar religie en identiteitskwesties openlijk kunnen worden besproken. 
 

Meer informatie is beschikbaar op www.ufuq.de 

 
�  Ontw ikkel alternatieve positieve verhalen en steun de gemeenschappen in hun strijd tegen sociale uitsluiting en haatspraak door een doeltreffend antidiscrim inatiebeleid toe te passen.  
�  Promoot structurele en system ische samenwerking tussen scholen, jeugdwerk en welzijnsdiensten. Introduceer sessies op school waar jongeren zaken kunnen bespreken die hen aanbelangen. Dit kan onder meer door open debatten te voeren over bepaalde zaken, door op het internet op zoek te gaan naar broodjeaapverhalen en door opleiding te geven inzake kritisch denken. Geef 
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   leraren en maatschappelijk werkers de kans om zich te laten bijstaan door jeugdwerkers die ervaring hebben in het voeren van moeilijke gesprekken over identiteitskwesties.            
  

�  Laat jongeren toe om de bovenvermelde sessies te organiseren of betrek ze actief via een bottom-up-benadering. M oedig jongeren aan om een gesprek te organiseren en te faciliteren over thema ’s die hen aanbelangen.  
�  M oedig het gebruik aan van niet-formele methodologieën en informeel leren binnen formele onderw ijscontexten voor burgerschapsvorm ing. Promoot een bottom-up-benadering bij het ontwerpen van dergelijke lessen die jongeren toelaten om te ontdekken wat mensenrechten of democratische waarden voor hen in de praktijk betekenen.  
�  Betrek het hoger en m iddenkader en verzeker je van hun engagement bij de ontw ikkeling van een onderbouwde visie binnen de scholen en het jeugdwerk over de identiteitskwesties waar jongeren mee worden geconfronteerd en over hoe hun democratische veerkracht kan worden vergroot.         

 

BELEIDSAANBEVELINGEN 

‘Les over Interculturele Competenties’ 
 

Europe4Youth, een lid van de Poolse Nationale Jeugdraad, werkt samen met de Jagiellonische 

Universiteit in Krakau in het kader van het initiatief ‘Les over Interculturele Competenties’. Dit 

initiatief bestaat uit een reeks bijeenkomsten voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs (30 

leerlingen werden gekozen uit verschillende middelbare scholen in Krakau) op de terreinen van 

de universiteit waar burgerschapsvorming wordt gegeven (workshops en simulaties over 

politieke systemen, maatschappelijke middenveldmechanismen, mogelijkheden voor publieke 

inspraak, enz.).  Het programma duurt 3 jaar (tijdens de middelbare school) en op het einde 

worden de leerlingen beloond met extra punten voor aanvraagprocedures voor universiteiten 

en de erkenning van de leerresultaten.11 

 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.youthforum.org/assets/2016/10/Youth- 

organisations-contribution-to-citizenship-education.pdf 
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11 Publicatie van het Europees Jeugdforum ‘Inspiring!   Youth Organisations  Contribution  to  Citizenship Education’, 2016    
�  Voorzie opleidingsmogelijkheden voor jeugdwerkers en opvoeders over thema ’s zoals dialoogtechnieken en conflictbeheer, die hen zouden toelaten om moeilijke gesprekken te voeren over gevoelige onderwerpen.  
�  Geef jeugdwerkers en opvoeders opleidingsmogelijkheden of toegang tot informatie om basiskennis te verwerven over de factoren die leiden tot gewelddadige radicalisering.  
�  Voorzie opleidingsmogelijkheden voor jeugdwerkers en opvoeders in het algemeen om hun digitale vaardigheden te ontw ikkelen, zich vertrouwd te maken met sociale netwerken die jongeren aanspreken en te leren hoe ze die jongeren online kunnen benaderen.  
�  Ondersteun jeugdwerkers en opvoeders door lokale, regionale of nationale pools op te richten om de toegang tot georganiseerde kennis en ervaring te vergemakkelijken. Aangezien gewelddadige radicalisering vaak niet genoeg voorkomt om een opleiding te rechtvaardigen, zullen die pools jeugdwerkers en opvoeders de kans geven om  collegiale en diepgaande gesprekken te voeren, hun bezorgdheden over bepaalde en vaak heel complexe dossiers te delen, de details met een collega te bespreken en samen een mogelijk interventiepad uit te werken.  
�  M aak optimaal gebruik van bestaande antidiscrim inatie- of andere netwerken die ondersteunende diensten leveren aan jongeren, vooral op lokaal niveau, maar ook op nationaal en Europees niveau.  
�  W anneer het er op aan komt om beleid of maatregelen te ontw ikkelen om antisociale activiteiten of jeugddelinquentie op laag niveau aan te pakken, moeten justitie en politie op zoek gaan naar opportuniteiten voor samenwerking 

Studie over extremisme in het jeugddomein in Nederland 
 

Eerstelijnswerkers (leraren, jeugdwerkers, jeugdzorg) erkennen vaak hoe belangrijk het is om 

aandacht te besteden aan de identiteitskwesties waar jongeren mee geconfronteerd worden in 

hun zoektocht naar betekenis, een gevoel van ergens bij te horen en gerechtigheid. Een 

grondige studie bij praktijkwerkers in Nederland heeft echter aangetoond dat ze vaak 

moeilijkheden ondervinden om hun organisatie tijd, geld en steun te doen vrijmaken om die 

kwesties aan te pakken, praktijkwerkers opleidingen te laten volgen, nieuwe methoden aan te 

kopen en externe expertise in te roepen. Ondersteuning is ook vereist om zorgwekkende 

signalen te delen met externe partners, zoals de politie. Het bestuur kan bezorgd zijn over het 

imago van de school of het buurtcentrum. Praktijkwerkers moeten zich hiervan bewust zijn en 

vakkundig zijn, maar ze 

hebben ook de steun nodig van het hoger en middenkader om dit te kunnen realiseren. 
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met jeugdwerkers. 
 

 

BELEIDSAANBEVELINGEN  
‘Netwerk Jeugdstraat’ in Slovenië 

 

Het project ‘Netwerk Jeugdstraat’ loopt reeds vier jaar 

en werd ontwikkeld in 2012 om delinquent gedrag van jongeren in de gemeente Ljubljana aan 

te pakken. De lokale overheid besloot om de kwestie te benaderen via jeugdwerk in plaats van 

door veiligheidsmaatregelen toe te passen. 
 

Het project vindt plaats op straat waar zeven jongerenorganisaties samen met de gemeente 

jongeren proberen te bereiken om 

hun gedrag te veranderen en het probleem op te lossen. Door een positieve aanpak en het 

creëren van een vriendelijke en aanmoedigende omgeving maken jeugdstraathoekwerkers 

jongeren bewuster over het verantwoord gebruik van de openbare ruimte, zodat ze de vrijheid 

om samen te komen en daar rond te hangen beginnen te appreciëren. Hun bedoeling is niet 

om te moraliseren of hen te zeggen wat ze moeten doen. Integendeel, jeugdstraathoekwerkers 

geven jongeren een mogelijkheid tot zelfreflectie en om zich te realiseren wat goed of fout is, 

niet enkel voor hen, maar voor de hele gemeenschap. Op die manier kunnen ze zich bewuster 

worden van hun daden en de gevolgen ervan. De beste methode hiervoor is een gesprek te 

voeren tot ze op het punt komen dat afval achterlaten verkeerd is en dat dit eigenlijk heel 

eenvoudig te realiseren is wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. Ze proberen creatief te zijn 

in de aanpak die ze gebruiken door die aan te passen aan de specifieke situatie. 
 

De sectoroverschrijdende samenwerking, de peer-to-peer benadering en het outreachend 

jeugdwerk werden als succesfactoren aangewezen.  De grootste moeilijkheid waarmee dit 

project te kampen kreeg was het wantrouwen van de lokale bevolking over de doeltreffendheid 

van dit project.  Door de succesvolle uitvoering van het project was de overheid echter overtuigd 

van de waarde van jeugdwerk en werden de lokale jongeren positief onthaald door de 

gemeenschap. 
 

Meer informatie is beschikbaar op https://www.facebook.com/MrezaMladaUlica  
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Het project ‘Netwerk Jeugdstraat’ loopt reeds vier jaar 

en werd ontwikkeld in 2012 om delinquent gedrag van jongeren in de gemeente Ljubljana aan 

te pakken. De lokale overheid besloot om de kwestie te benaderen via jeugdwerk in plaats van 

door veiligheidsmaatregelen toe te passen. 
 

Het project vindt plaats op straat waar zeven jongerenorganisaties samen met de gemeente 

jongeren proberen te bereiken om 

hun gedrag te veranderen en het probleem op te lossen. Door een positieve aanpak en het 

creëren van een vriendelijke en aanmoedigende omgeving maken jeugdstraathoekwerkers 

jongeren bewuster over het verantwoord gebruik van de openbare ruimte, zodat ze de vrijheid 

om samen te komen en daar rond te hangen beginnen te appreciëren. Hun bedoeling is niet 

om te moraliseren of hen te zeggen wat ze moeten doen. Integendeel, jeugdstraathoekwerkers 

geven jongeren een mogelijkheid tot zelfreflectie en om zich te realiseren wat goed of fout is, 

niet enkel voor hen, maar voor de hele gemeenschap. Op die manier kunnen ze zich bewuster 

worden van hun daden en de gevolgen ervan. De beste methode hiervoor is een gesprek te 

voeren tot ze op het punt komen dat afval achterlaten verkeerd is en dat dit eigenlijk heel 

eenvoudig te realiseren is wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. Ze proberen creatief te zijn 

in de aanpak die ze gebruiken door die aan te passen aan de specifieke situatie. 
 

De sectoroverschrijdende samenwerking, de peer-to-peer benadering en het outreachend 

jeugdwerk werden als succesfactoren aangewezen.  De grootste moeilijkheid waarmee dit 

project te kampen kreeg was het wantrouwen van de lokale bevolking over de doeltreffendheid 

van dit project.  Door de succesvolle uitvoering van het project was de overheid echter overtuigd 

van de waarde van jeugdwerk en werden de lokale jongeren positief onthaald door de 

gemeenschap. 
 

Meer informatie is beschikbaar op https://www.facebook.com/MrezaMladaUlica 

 

 

 

 

 

 
�  Creëer ‘hubs’ op lokaal niveau waar alle sectoren (bijvoorbeeld scholen, gemeentelijke diensten, sport- en cultuurclubs, gemeenschappen, ngo’s) in de omgeving van jongeren, waaronder hun gezinnen, kunnen samenkomen en thema’s bespreken die hen aanbelangen, advies kunnen krijgen en contacten kunnen leggen.  

 
Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in 
Brussel en de Vlaamse Rand 
 
Polarisering creëert conflicten en bemoeilijkt het vinden van oplossingen. Dit is niet 
anders in Brussel en de Vlaamse rand. Hierbij is het voor de betrokken actoren vaak 
moeilijk om in te schatten hoe best te reageren. Door het complexe landschap en het 
ontbreken van eenvormige wegwijzers verloopt de zoektocht naar ondersteuning hier 
bovendien vaak moeilijk. Toch zijn er verschillende instanties actief die rond dit thema 
werken. Deze handvatten staan daarom stil bij de verschillende acties die je kan 
ondernemen binnen je school, welzijnsorganisatie, jeugd- of sportvereniging.  
 
Er wordt per sector besproken welke acties mogelijk zijn en welke aanpak per sector 
wordt gehanteerd. Het gaat om algemene richtlijnen en tips die breed toepasbaar zijn, 
binnen, maar ook buiten, de context van Brussel en de Vlaamse rand. Vervolgens wordt 
er, zonder exhaustief te zijn, een duidelijk overzicht gegeven van de Vlaamse en 
Nederlandstalige Brusselse/Vlaamse rand-actoren waar je terecht kan voor 
ondersteuning binnen je school, welzijnsorganisatie, jeugd- of sportvereniging. 
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De handvatten zijn terug te vinden via https://preventie-radicalisering-
polarisering.vlaanderen.be 
  

�  Richt ‘hulplijnen’ en helpdesks in waar jongeren terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding en waar ze zaken kunnen bespreken die hen aangaan. 
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4.2. Op het gerichte niveau 

 Er is een duidelijke behoefte aan sectoroverschrijdende samenwerking op dit niveau. Er kan expertise worden gehaald uit andere domeinen en tegelijkertijd expertise worden uitgew isseld met die domeinen (bijv. sociaal werk, justitie, veiligheid, onderw ijs en vorm ing, gezondheid). Daarom is er een context nodig voor wederzijdse uitw isseling.  Op dit niveau bevinden veel jongeren zich in een kwetsbare positie. Ze zijn vaak verward of lopen het risico om sociaal uitgesloten te worden of zijn reeds sociaal uitgesloten. Ze vinden bovendien hun plek niet in de samenleving of ondervinden fam iliale of gezondheidsproblemen. Ze zouden troost kunnen vinden bij groepen en zich aangetrokken kunnen 
voelen tot radicale ideologieën. Die jongeren zijn extreem blootgesteld aan rekruteringsnetwerken, vooral wanneer ze zich bevinden in omgevingen met radicale invloeden.  
De overheden, van het lokale en regionale tot het nationale en Europese niveau, 

worden gevraagd om, binnen hun respectieve bevoegdheden, met de volgende 

zaken rekening te houden: 
 

�  Breng structurele, langdurige, duurzame partnerschappen tot stand tussen gemeentelijke diensten en de sociale, onderw ijs-, arbeidsmarkt-, jeugd-, gezondheids-, justitie- en veiligheidsectoren op lokaal niveau.  

Het project ‘Kellimni’ in Malta 
 

Het project geeft online ondersteuning aan Maltese jongeren via een toegewijd team van 

opgeleide operatoren. Het zorgt voor een veilige, respectvolle omgeving waar jongeren een 

aantal zaken kunnen bespreken die hen aanbelangen, gaande van puberteit en lichamelijke 

veranderingen tot het omgaan met anderen en haatspraak. Jongeren kunnen anoniem en 

vertrouwelijk communiceren met het Kellimni-team via verschillende - jeugdvriendelijke - 

kanalen, zoals e-mail, sociale netwerken en chatapplicaties.  De bedoeling van het project is 

om jongeren te helpen hun doelen te realiseren en hun potentieel te benutten en ervoor te 

zorgen dat ze zich veilig, gerespecteerd en waardig voelen. Het project is een 

samenwerkingsverband tussen de publieke sector en het maatschappelijk middenveld en de 

dienstverlening is gratis. 
 

Meer informatie is beschikbaar op www.kellimni.com 
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�  Richt op nationaal niveau een pool op van experts uit de verschillende sectoren waar jeugdwerkers terecht kunnen voor advies en begeleiding.  
�  Voorzie een omvangrijke lijst met nuttige bronnen die informatie kunnen verschaffen (bijvoorbeeld om relevante pedagogische methoden en materialen van andere landen toegankelijk te maken door ze te vertalen), alsook advies of expertise op lokaal en nationaal niveau, en zorg ervoor dat jeugdwerkers er toegang toe hebben indien nodig.  
�  Richt op nationaal niveau ‘hulplijnen’ in waar jongeren en hun omgeving begeleiding en ondersteuning kunnen vinden. Dergelijke hulplijnen of helpdesks kunnen zich richten op 
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   jongeren die hulp zoeken wanneer ze zich bedreigd voelen, op hun sociale omgeving die op zoek is naar advies over hoe ze moeten omgaan met een situatie waarbij een naaste het risico loopt op gewelddadige radicalisering, of op het bredere publiek.    
‘Beratungsstelle Extremismus’ in Oostenrijk 

 

In Oostenrijk biedt de ‘Beratungsstelle Extremismus’ (hulplijn voor extremisme) die werd 

opgericht in 2014 door het Federale Ministerie voor Gezinnen en Jongeren gratis hulp aan, 

wanneer familieleden, maatschappelijk werkers, leraren of andere personen bezorgd zijn dat 

iemand zich misschien bij een extremistische groep heeft aangesloten. Ze geeft informatie en 

advies over vragen met betrekking tot (politiek of religieus geïnspireerd) extremisme, zoals 

rechtsextremisme of jihadisme.  De hulplijn biedt workshops en lezingen aan en ook 

rechtstreekse individuele begeleiding en expertise.  Het team heeft een multidisciplinair 

(psychologen, volwassen opvoeders, onderzoekers) en meertalig karakter om ook personen 

van buitenlandse herkomst te kunnen bereiken. De dienstverlening gebeurt op anonieme en 

vertrouwelijke basis. De hulplijn  is een onderdeel van het landelijke netwerk van open 

jeugdwerk, bOJA, dat een dienstencentrum voor open jeugdwerk in Oostenrijk is.  Sinds de 

hulplijn werd opgestart, werd ze al meer dan 1700 keer gecontacteerd (bijna 1000 initiële 

contacten) en 86 gezinnen maakten gebruik van de persoonlijke begeleiding. Daarnaast 

werden meer dan 4400 deelnemers bereikt via workshops. De 

‘Beratungsstelle Extremismus’ netwerkt met nationale en internationale groepen van experts 

op het gebied van radicalisering en extremisme. 

 
Vertrouwenslijn in Litouwen 

 

In 2016 lanceerde het Departement voor Staatsveiligheid een vertrouwenslijn met als doel de 

publieke aandacht te vestigen op de huidige inlichtingendreigingen en om de samenleving te 

informeren. Ze is 24 uur op 24 beschikbaar en staat in rechtstreeks en anoniem contact met 

opgeleide  inlichtingenagenten om zo elke burger de kans te geven actief bij te dragen tot meer 

nationale veiligheid. Op die manier worden verantwoordelijkheid, veerkracht, kritisch denken 

en maatschappelijk empowerment aangemoedigd en het vertrouwen van de burger vergroot. 
 

Deze campagne illustreert de strategische houding en doelmatige communicatie van ons land. 

Ze wordt ondersteund door het Ministerie voor Landsverdediging, het Litouwse leger, het 

Ministerie voor Buitenlandse Zaken, het Ministerie voor Cultuur en de Litouwse Unie van 

Infanteristen, in samenwerking met 10000 burgers, het Instituut voor Internationale 

Betrekkingen en Politieke Wetenschappen, en experts inzake bedrijfsmarketing DANSU. Ze 

hebben allemaal hun steun uitgesproken voor het project en promoten het als een voorbeeld 

van sociale reclame in Litouwen. 
 

Meer informatie is beschikbaar op https://www.youtube.com/watch?v=dHkJBFdHd4c 

 
�  Geef jeugdwerkers, zowel vrijw illigers als betaalde werknemers, opleidingsmogelijkheden om zich te specialiseren op dit preventieniveau. 

 

BELEIDSAANBEVELINGEN 
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�  Voorzie voldoende ondersteuning voor jeugdwerk opdat het al de opdrachten in de toolbox kan vervullen, waaronder ambulant jeugdwerk (werkuren, aantal personeelsleden, opleiding en vorm ing, toezicht, infrastructuur, enz.) .   

�  Creëer een internationaal netwerk of internationale netwerken of maak bestaande netwerken zichtbaar en toegankelijk op basis van de verschillende uitdagingen in elk land, om  informatie en vakkennis te delen tussen jeugdwerkers die in gerichte preventie gespecialiseerd zijn, en maak die internationale netwerken toegankelijker voor hen.   
Europees netwerk voor voorlichting over radicalisering — Kenniscentrum12 

 

Het  Europees netwerk voor voorlichting over radicalisering en zijn kenniscentrum 

(Radicalisation Awareness Network — Centre of Excellence) is de Europese hub en het 

Europese platform om ervaringen uit te wisselen, kennis te bundelen, beste praktijken te 

identificeren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen in de strijd tegen radicalisering. Het betrekt 

verschillende actoren (waaronder jeugdwerkers, psychologen, opvoeders, maatschappelijk 

werkers, leiders van gemeenschappen en ngo’s, naast politieagenten, gevangenisbewaarders 

en reclasseringsambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende ministeries en 

administraties) in alle relevante domeinen, en houdt zich bezig met het vergroten van de 

veerkracht tegen extremistische propaganda op het internet en radicalisering in de 

gevangenissen en in het onderwijs, met een specifieke klemtoon op jeugd. Het Europees 

netwerk voor voorlichting over radicalisering is opgevat als een netwerk van netwerken en 

samenwerking tussen andere relevante netwerken. Het expertisecentrum van het voormelde 

Europese netwerk helpt relevante vakkennis te bundelen en wederzijds initiatieven te 

versterken in verschillende beleidsdomeinen. Het netwerk heeft negen werkgroepen die 

allemaal geleid worden door ervaren praktijkwerkers uit de betrokken domeinen en verbindt 

honderden actoren over heel Europa met elkaar. Het expertisecentrum brengt bovendien de 

recentste onderzoeksresultaten in kaart die rechtstreeks relevant zijn voor de concrete 

activiteiten van praktijkwerkers en overheden binnen de verschillende werkgroepen en geeft 

specifieke ondersteuning aan belanghebbenden in de lidstaten bij het ontwerpen van 

uitgebreide  preventiestrategieën en het opzetten van interdisciplinaire kaders. De werkgroep 

inzake ‘Jeugd, Gezinnen en Gemeenschappen’ houdt zich specifiek bezig met kwesties zoals 

gezinsondersteunende structuren en buurtwerk en is sterk gericht op informeel en niet-formeel 

onderwijs. In dit opzicht zijn jeugdwerk en ondersteuning voor jeugdwerkers de belangrijkste 

componenten van het Europees netwerk voor voorlichting over radicalisering. 

 
 

4.3. Op het geïndiceerde niveau 

 

 
De overheden, van het lokale en regionale tot het nationale en Europese niveau, 

worden gevraagd om, binnen hun respectieve bevoegdheden, met de volgende 

zaken rekening te houden: 

�  Voorzie financiële m iddelen voor de samenwerking van de belanghebbenden.  
�  M oedig samenwerking tussen meerdere belanghebbenden aan (bijvoorbeeld tussen de veiligheidsdiensten, professionals uit de 
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geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werkers en gespecialiseerde jeugdwerkers) om  jongeren die reeds betrokken zijn bij een extrem istische groep of eruit w illen stappen op maat gemaakte interventies aan te bieden.     
12 Verschillende initiatieven die in deze toolbox worden voorgesteld zijn ook onderdeel van een selectie 

van praktijken in het kader van het Netwerk voor voorlichting over radicalisering.  Meer informatie is 

beschikbaar op /http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do 

.networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/index_en.htm 

 

 

 

BELEIDSAANBEVELINGEN 

 

 

Het project ‘Exit’ in Zweden 

 

‘Exit’ (uitstap) geeft praktische individuele ondersteuning aan diegenen die uit een extreem-

rechtse/neo-nazi- omgeving willen stappen. Exit biedt persoonlijke ontmoetingen aan, stelt 24 

uur op 24 een contactpersoon ter beschikking en helpt bij contacten met overheidsinstanties. 

Exit werkt samen met huisvestingsmaatschappijen, de politie, sociale diensten, andere 

juridische entiteiten en het gezin en de vrienden van diegene die eruit wil stappen. Exit geeft 

ook advies aan ouders, broers en zussen, partners en andere naasten van zijn cliënten.  Exit 

bestaat sinds 1998.  Sommigen onder diegenen die een extreem-rechtse/neo-nazi-omgeving 

verlaten hebben met de steun van Exit werken nu voor het project en bouwen voort op hun 

eigen ervaringen en diepgaande kennis van wat het betekent om een dergelijke omgeving 

achter zich te laten.  Andere activiteiten van Exit zijn capaciteitsopbouw in gemeenten, scholen 

en ngo’s zonder winstoogmerk die samenwerken met de doelgroep. 
 

Meer informatie is beschikbaar op  http://exit.fryshuset.se/ english/ and 

https://www.youtube.com/watch?v=CNIgKsb1QbA 

 

 
 

 

 

 

Het project ‘Exit’ in Zweden 

 

�  Richt ‘ronde tafels’ in met meerdere belanghebbenden om informatie en expertise te delen en concrete gevallen en 
potentiële collectieve interventies te bespreken op lokaal niveau.  

�  Geef jeugdwerkers opleidingsmogelijkheden om zich te specialiseren op dit preventieniveau.  
�  Onderzoek de mogelijkheid om jeugdwerkers opleiding te laten geven aan andere sectoren over hoe ze jongeren kunnen benaderen, een band kunnen opbouwen en in dialoog met hen kunnen gaan. 
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De strijd tegen extremisme in Denemarken 

 

De Deense aanpak voor de preventie en bestrijding van extremisme en gewelddadige 

radicalisering, ongeacht of die van politieke or religieuze aard is, is gebaseerd op 

systematische, multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende aanbieders van sociale 

diensten, het onderwijssysteem, de gezondheidszorg, de politie en de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, die zich gedurende een decennium heeft ontwikkeld.  Het delen van de 

informatie die nodig is voor een dergelijke samenwerking wordt geregeld door de Danish 

Administration Justice Act die het gebruik van de gedeelde informatie aan banden legt.  De 

Deense aanpak is geïnspireerd op een ervaring van tientallen jaren met een gelijkaardige 

samenwerking met  andere domeinen en profiteert van reeds bestaande structuren en 

initiatieven die ontwikkeld werden voor andere doeleinden dan de voorkoming van extremisme 

en gewelddadige radicalisering.  De aanpak betrekt nationale, regionale en lokale actoren en 

is opgebouwd rond inspanningen die specifiek gericht zijn op de bredere samenleving, 

extremistische individuen en groepen en individuen die betrokken zijn bij of op korte termijn 

gevaar lopen om betrokken te geraken bij illegale activiteiten.  Er worden voortdurend concrete 

methodes ontwikkeld, zowel top-down als bottom-up, om de huidige uitdagingen het hoofd te 

bieden. 
 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.diis.dk/en/research/the-danish-approach- to-

countering-extremism-holds-potential-as-well-as-challenges 
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Conclusies 

 

5.1. De rol van jeugdwerk 

 Het mandaat van de expertengroep bestond erin actief burgerschap te bevorderen en marginalisering en gewelddadige radicalisering te voorkomen. Bij de voorbereiding van de voorliggende documenten werd de klemtoon specifiek gelegd op preventie en op de bijdrage die jeugdwerk en jeugdwerkers kunnen leveren. Het is heel belangrijk duidelijk te maken dat 
radicale ideeën op zich niet problematisch zijn. Dit verandert echter 
wanneer radicale ideeën leiden tot gewelddadig extremisme.  Gewelddadige radicalisering brengt in de eerste plaats de toekomst en het welzijn van jongeren in het gedrang en bijgevolg ook van ons Europees project. Jeugdwerk speelt een rol b ij het opbouwen van democratische veerkracht en het in staat stellen van jongeren om actief deel te nemen aan de Europese democratische samenleving.  
5.2. Drie preventieniveaus 

 De expertengroep heeft drie preventieniveaus vastgelegd, namelijk algemene, gerichte en geïndiceerde preventie. Jeugdwerk kan op elk verschillend niveau een unieke bijdrage leveren. De bijdrage van jeugdwerk op algemeen niveau bestaat erin jongeren uit te rusten met levensvaardigheden die hun democratische veerkracht vergroten en hun democratische waarden versterken. Op het gerichte preventieniveau kan jeugdwerk werken aan een individueel of collectief perspectief samen met jongeren die dicht aanleunen bij of contact gehad hebben met 
extremistische groepen. Op het geïndiceerde niveau vinden we jongeren terug die reeds betrokken zijn bij een extrem istische groep of extrem istische idealen aanhangen. H ier kan jeugdwerk, samen met andere belangrijke professionals, jongeren ondersteunen om uit die groepen te stappen. 

 
CONCLUSIES 
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5.3. De rol van beleidsmakers 

 De lidstaten worden opgeroepen om rekening te houden met de beleidsaanbevelingen die gericht zijn op bestaande praktijken in hun land die verder zouden kunnen worden ontw ikkeld om nieuwe behoeften en uitdagingen het hoofd te bieden. Het is van het allergrootste belang om die activiteiten te ontw ikkelen in nauwe samenwerking met jeugdwerkers en daarbij de waarden van jeugdwerk te respecteren.13 Niettem in wordt aangemoedigd om de sectoroverschrijdende samenwerking tussen, onder andere, jeugdwerk en departementen voor justitie en veiligheid, sociaal werk en formeel onderw ijs verder te ontw ikkelen en te mainstreamen. De aanbevelingen onderstrepen de noodzaak van actie in bepaalde 
belangrijke domeinen, zoals een geïntegreerde aanpak, capaciteitsopbouw in de jeugdsector, de ontw ikkeling van duurzame partnerschappen en de maximalisatie van de huidige m iddelen.  
5.4. Huidige uitdaging 

 De aanbevelingen die in dit document voorbereid en voorgesteld worden moeten gelezen en gebruikt worden in overeenstemming met de nationale en lokale realiteit die overal in de Europese Unie verschillend is. 
Gewelddadig extremisme vormt een heel reële bedreiging voor onze democratische waarden. Omdat jongeren zich van nature aangetrokken 
voelen tot radicalere ideeën wanneer ze opgroeien hebben ze een plaats 
nodig waar ze kunnen discussiëren en experimenteren.  De waarde van jeugdwerk ligt in zijn vermogen om flexibel te zijn en in te spelen op de realiteit van jongeren. Jeugdwerk kan een verschil maken door jongeren, en in het bijzonder die jongeren die het risico lopen op marginalisering of sociale uitsluiting, te helpen met hun problemen en in staat te stellen om te gaan met de uitdagingen die het opgroeien in een complexe, p luralistische moderne samenleving met zich meebrengt. Daarom moet de rol van jeugdwerk verder erkend en ondersteund worden door de lidstaten en de Europese Unie.  
13 Zie glossarium. De waarden van jeugdwerk zoals gedefiniëerd in het eindrapport van de 

expertengroep over de bijdrage van jeugdwerk in de aanpak van de uitdagingen waarmee jongeren 

worden geconfronteerd, en in het bijzonder de overgang van onderwijs naar werk, Europese 

Commissie, 2015 
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Lidstaat14 Naam Contactgegevens BE fr Dhr. Olivier PLASM AN M evr. Felicia SOLIS RAM IREZ Olivier.p lasman@ cfwb.be Felicia.SOLISRAM IREZ@ cfwb.be BE nl M evr. Janne VERM EESCH .Janne.vermeesch@ vlaanderen.be CZ M evr. Zdenka M ASKOVA zdenka.maskova@ msmt.cz 
 

DK M evr. Annemette KRABBE akra@ gentofte.dk DE M evr. M ichaela GLASER glaser@ dji.de EE M evr. Katrin SIIDER katrin.siider@ hm .ee IE M evr. Gwen DOYLE Gwen_ Doyle@ dcya.gov.ie youthaffairs@ dcya.gov.ie ES M evr. M iriam  NORIEGA DIAZ noriegadm@ injuve.es FR M evr. Catherine LAPOIX Catherine.LAPOIX@ jeunesse- sports.gouv.fr 
 
 

 

14 Romaanse alfabetische volgorde van de geografische namen van de landen in de originele taal/talen. 
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 HR M evr. Zrinka M IKOLIC zrinka.m ikolic@ mspm .hr IT Dhr. Carlo PRESENTI giov@ rpue.esteri.it LV M evr. Inese SUBEVICA 
Mevr. Santa OZOLIŅA inese.subevica@ ljp .lv Santa.Ozolina@ izm .gov.lv LT M evr. Jolanta SAKALAUSKI
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WAAR ZIJN DE EU-PUBLICATIES VERKRIJGBAAR? 
 

Gratis publicaties: 

• 1 exemplaar: 
Via de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• Meer dan 1 exemplaar of posters/kaarten: 
Via de vertegenwoordigingen van de Europese Unie 
(http://ec.europa.eu/represent_en.htm); 
Via de delegaties in niet-EU-landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); 
door contact op te nemen met de dienst Europe 
Direct(http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) of door te bellen naar 00 800 6 7 8 9 
10 11 (gratis telefoonnummer van overal in de EU) (*). 

(*)  De gegeven informatie en ook de meeste oproepen zijn gratis (hoewel sommige operatoren, telefooncellen of hotels 
kosten in rekening kunnen brengen). 

 

Betalende publicaties: 

• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 
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