Samenwerkvel bij zorg over radicalisering

Radicalisering is een proces

Hoeveel aanwijzingen hebben we voor mogelijke radicalisering?
Laten we eens proberen samen het gedrag te benoemen en begrijpen.
Hoe bezorgd moeten we zijn, en waarom?
En wat dan te doen?
Belang training

VOO

Verkeerd gebruik van dit Samenwerkvel kan
negatieve gevolgen hebben.
Leer het Samenwerkvel correct gebruiken
tijdens een training van RadarAdvies.

Wat is dit vel wél en niet?

Het samenwerkvel is een hulpmiddel om
gestructureerd de zorg over radicalisering te
bespreken. Het is geen definitief diagnosetool,
professionele risicoinschatting of anamnese.

Samen puzzelen
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Verandert het uiterlijk (traditionele kleding, baard, kaal hoofd, religieuze symbolen, specifieke tatoeages)

Uit polariserende standpunten van
absolute waarheid, paranoia of extreem
wantrouwen

•

Neemt standpunt in en demonstreert
vreedzaam

Vertoont gedrag dat een breuk veroorzaakt
met familie

•

Heeft een sterke interesse in nationale en
internationale gebeurtenissen

o

Neemt een nieuwe ideologie (politiek
of religieus) over die niet indruist tegen
maatschappelijke waarden

o

Houdt specifiek dieet aan, voortkomend
uit politieke of religieuze overtuigingen

o

Je weet niet wat je niet weet
Je ziet maar een deel van de werkelijkheid
Dus deel met anderen en bespreek samen

•

Spreekt de wens uit om meer religieus of
politiek betrokken te zijn

Spreekt de behoefte aan opwinding of
avontuur uit

o

Toont het verlangen om sociaal onrecht
tegen te gaan

•

Anders?
Dit gedrag wijst op identiteit zoeken,
maatschappelijke betrokkenheid. Normaal gedrag voor adolescenten; positief
en zelfs wenselijk. Geen reden voor zorg
over radicalisering

Actie
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Bovenstaand gedrag biedt voldoende
kans voor positieve aandacht, ruimte
bieden en pedagogische begeleiding.
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Voor meer hulp of advies over radicalisering en dit samenwerkvel radicalisering, kunt
u contact opnemen met RadarAdvies:
Marieke Megens (m.megens@radaradvies.nl, 06 5311 5308)
Steven Lenos (s.lenos@radaradvies.nl, 06 5109 1741)
Versie RA31052017

•

Begint zichzelf te isoleren van familie en/
of vrienden

Verbreekt de band met familieleden en/of
goede vrienden om een exclusieve kring te
creëren van gelijkgestemden

•

•

Verandert zijn/haar gewoonten

Legitimeert gebruik geweld om doel of ideologie te verdedigen (tegen bedreigingen)

•

Wordt aangetrokken tot complottheorieën

•

•

Heeft een gevoel van slachtofferschap en
afwijzing

Verbergt nieuwe levensstijl, verbondenheid of overtuiging voor familieleden en/of
goede vrienden (online of in echte leven)

•

•

Dringt voortdurend religieuze en ideologische ideeën op aan anderen

Staat steeds dichter bij individuen of groepen die bekend staan vanwege gewelddadig extremisme

•

Verwerpt de regels en voorschriften van
organisaties waarmee men in contact is
(school, werkplek, etc.) op basis van ideologische, politieke of religieuze gronden.

•

Is plotseling niet meer geïnteresseerd in
beroeps- of schoolactiviteiten

•

Toont symbolen die geassocieerd worden
met erkende gewelddadige extremistische
groeperingen

•

RBE

•

Neemt (materieel, financieel of fysiek)
deel aan gewelddadige extremistische
activiteiten

•

Werft individuen voor een gewelddadige
extremistische zaak

ELD
•

Is in contact met een groep of netwerk
van individuen die bekend staan vanwege
gewelddadig extremisme, online of in het
echte leven

•

Versterkt eigen overtuigingen door middel
van het regelmatig raadplegen van gewelddadige extremistische internetfora en
websites

Raakt geobsedeerd door het einde van
de wereld, burgeroorlogen of Messiaanse
oplossingen

•

Pleegt of plant gewelddadige of hatelijke
handelingen geïnspireerd door ideologische motieven

•

Weigert deel te nemen aan groepsactiviteiten of interactie met bepaalde personen
als gevolg van diens religie, ras, huidskleur,
geslacht of seksuele geaardheid

•

Uit een behoefte om anderen te domineren of controleren

•

Spreekt over verantwoordelijkheid nemen
en ontwikkelt een strijdersmentaliteit

•

Leert over of weet hoe wapens te gebruiken (vuurwapens, explosieven, enz.)

•

Sterk geloof in eigen gelijk, geen respect
voor anderen

•

Uit zich hatelijk en agressief ten opzichte
van andere individuen of groepen

•

•

Anders?

•

Anders?

Plant een reis naar een conflictgebied of
een regio waarvan bekend is dat er gewelddadige extremistische groepen actief
zijn

•

Anders?

Dit gedrag wijst op problematische
ontwikkeling. Leidt tot vatbaarheid of
kwetsbaarheid voor extremistische groep
of gedachtengoed. Persoon kan prooi of
slachtoffer worden van extremistische
ronselaars of propaganda.

Actie

Meer weten? Hulp nodig? Training?

Grillig

Wijst op veranderingen door de tijd:
zien we verschuivingen naar links of rechts?

Discussieert vaak om zijn/haar overtuigingen en opvattingen te verdedigen tegenover vrienden en familie

o

Niet lineair

Maak contact met persoon; check wat je
meent te zien. Consulteer collega’s, bespreek met andere betrokkenen en ouders.
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Zorgelijk: dit gedrag past bij een proces
van radicalisering. Groeiende betrokkenheid bij een extremistische groep en daar
persoonlijk consequenties aan verbinden. Wantrouwen tegen samenleving
en overheid. Geweld is noodzakelijk en
gerechtvaardigd.

Actie

Dit vraagt om snelle inschatting wat er
speelt en samen met anderen bepalen
interventies. Informeer gemeente en vertrouwde en bekende politiecontacten.

Dit gedrag wijst op verregaande radicalisering. Dit is urgent en mogelijk dreigt
zelfs gevaar.

Actie

Deel je zorgen met de politie. Niet afwachten. Raadpleeg eventueel eerst een
leidinggevende.
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