Preventie van radicalisering
Aanbod en expertise

RadarAdvies is al ruim 10 jaar expert op het gebied van
radicalisering en de preventie daarvan.
Wij geloven dat radicalisering een proces is waarbij vroegtijdig
signaleren en voorkomen essentieel is. Om dit effectief te
doen, is samenwerking tussen verschillende professionals
en instanties noodzakelijk. Wij werken voor verschillende
eerstelijnsprofessionals: agenten, welzijnswerkers, docenten,
hulpverleners en jongerenwerkers. Maar ook voor gemeenten
en Rijksoverheid. Daarnaast is samenwerking met de kring
rondom de geradicaliseerde jongeren essentieel.
Om radicalisering te voorkomen, moet naast handhaving en
repressie ingezet worden op preventie en vertrouwen. Alleen
repressieve maatregelen inzetten, zoals vervolging of het
afnemen van paspoorten, is dweilen met de kraan open.
Hoe eerder signalen van radicalisering worden opgevangen,
hoe beter dit proces af te remmen is, te stoppen of terug te
draaien en hoe kleiner de impact op het leven van de persoon
in kwestie, op zijn of haar omgeving en de samenleving.
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Om een beeld te krijgen van hoe uw gemeente er voor staat
met de lokale aanpak van de preventie van radicalisering heeft
RadarAdvies een quickscan ontwikkeld. Op basis van een korte
inventarisatie wordt een overzicht gegeven van de stand van
zaken. De inventarisatie bestaat uit een aantal interviews die
met behulp van een checklist wordt afgenomen. Onderwerpen
die aan bod komen zijn onder andere: beleid, formeel en
informeel netwerk, trainingsbehoefte en informatie
huishouding.
Wij geven een kort advies over welke gebieden aandacht
verdienen en doen suggesties over de manier waarop dat kan
worden gedaan.
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Kennissessie radicalisering
Wat wordt verstaan onder radicalisering? Hoe herken je
radicalisering? Wat kan je doen als professional?
Deelnemers leren verschillende soorten radicalisering kennen.
Ze maken kennis met het onderscheid tussen orthodoxie en
actievoeren aan de ene kant en radicalisering en extremisme
aan de andere kant. Waarom en hoe radicaliseren mensen?
Wat zijn voedingsbodems? Hoe verloopt manipulatie en peer
beïnvloeding? Hoe herken je signalen van radicalisering?
Deze eendaagse sessie is deels interactief waarbij deelnemers
ervaring en aanpak uitwisselen met lokale professionals.
Bij voorkeur zitten in de training deelnemers van verschillende
betrokken organisaties en instanties. Zo kan de training ook
bijdragen aan het opzetten of de verstevigen van het lokale
netwerk.
Voor wie: eerstelijnsprofessionals, gemeenteambtenaren, beleidsmakers,
managers van eerstelijnsprofessionals.
Duur van de training: 1 dag.
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Basistraining

De rol van de professional
Hoe voer je een groepsgesprek over een emotioneel beladen
thema als de oorlog in Syrië? Wat doe je als een jongere extreme
standpunten verkondigt op het schoolplein? Hoe ga je om met
spanningen binnen de klas?
Professionals zijn het beste toegerust om radicalisering
te voorkomen, aan weerbaarheid te werken, signalen te
herkennen en te interveniëren. Tijdens deze verdiepende
training krijgen deelnemers concrete handvatten aangereikt
en kunnen ze oefenen met verschillende gesprekstechnieken.
Tevens zorgen wij er voor dat de aanwezige professionals ook
ervaringen met elkaar kunnen delen om zo elkaar niet alleen
te leren kennen maar ook van elkaar te kunnen leren
(peer learning).
Voor wie: eerstelijnsprofessionals.
Duur van de training: variërend van 0,5 dag tot 2 dagen.

Training De rol van de professional

Verdiepende training

Door de brede kennis en ervaring kunnen wij op maat
gemaakte inspiratiesessies rondom het thema (omgaan met
en de preventie van) radicalisering verzorgen. Bijvoorbeeld
tijdens buurtbijeenkomsten, voor het college van B&W of als
introductie bij een congres. Hierbij belichten wij verschillende
invalshoeken om de sessie vorm te geven. De sessie kan
bestaan uit een korte lezing als introductie op een bepaald
thema of als een meer interactief programma.
Denk aan de volgende onderwerpen:
• Polarisatie en beeldvorming
• Radicaliseringsaanpak in Europa
• Omgaan met extreme meningen
• Radicalisering in het onderwijs
• Islamofobie
• Multicultureel vakmanschap
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Organisatie én inspiratie
RadarAdvies heeft een internationaal netwerk van experts
en professionals op het thema radicalisering. Wij adviseren
u dan ook graag bij het opzetten en invullen van een congres
of bijeenkomst. Wij kunnen inhoudelijk meedenken over
het programma, gastsprekers selecteren en uitnodigen, het
dagvoorzitterschap verzorgen en daarnaast alle praktische
zaken verzorgen die bij de organisatie van een congres komen
kijken.
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Worden de geformuleerde doelen van de gemeente bereikt?
Hoe kan het beleid worden bijgestuurd? Welke initiatieven
werken? Wat leveren bepaalde interventies op? Hoe kunnen
de geleerde lessen worden gebruikt door andere organisaties?
Beleidsonderzoek
Beleidsonderzoek kan gericht zijn op het evalueren van beleid,
maar kan ook tot doel hebben om een (uitgangs)situatie of
probleem in kaart te brengen. Daarvoor kunnen verschillende
methodieken worden ingezet, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Bij de meeste beleidsonderzoeken leidt een combinatie van
diverse methoden tot een aanpak op maat.
Evaluatie van interventies/programma’s
Hierbij werken we vaak met een actiegericht onderzoek. Daarin
werken de onderzoeker en onderzochten op een gelijkwaardige
manier samen. Een onderzoek dat is gericht op verbeteren van
het werken in de praktijk; leren en veranderen staan hierin
centraal. Er is daardoor ruimte om openlijk bevindingen en
lessen te delen en al tijdens het onderzoek te leren.
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RadarAdvies levert deskundige mensen voor verschillende
functies. Betrokken, deskundig en professioneel. Denk daarbij
aan een netwerkregisseur, lokale coördinator preventie
radicalisering, beleidsmedewerker of projectleider.
Onze mensen zijn stuk voor stuk experts of veelbelovende
starters, met verstand van zaken. Wij lossen uw capaciteits
problemen op, u haalt inhoudelijke expertise in huis.
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Zoekt u expertise op het gebied van de preventie van
radicalisering? Neem dan contact op met Marieke Megens of
Omar Ramadan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Marieke Megens
m.megens@radaradvies.nl
06 5311 5308

Omar Ramadan
o.ramadan@radaradvies.nl
06 5113 7247

RadarAdvies
info@radaradvies.nl | 020 463 5050
www.radaradvies.nl | twitter: @RadarAdvies
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