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‘In het afgelopen ‘corona‐jaar’ is in Nederland sprake van een wisselwerking
tussen een activistische bovenlaag die in de openbare ruimte demonstreert en een
radicale onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen.’ Dit is te lezen in
het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nummer 54. De aantrekkingskracht tot
het hebben van radicaal of extremistisch gedachtengoed is in tijden van een crisis
meer zichtbaar. Ook professionals die in mindere mate betrokken zijn bij dit thema
worden hiermee geconfronteerd. Het ROR biedt basiskennis op dit thema met
direct te bekijken leerchuncks en verdiepende kennis met opleidingen. Dit en meer
in deze Nieuwsflits.
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Leerchunks

Definities als radicalisering, extremisme of terrorisme hoor je met enige regelmaat
voorbijkomen, maar wat betekenen deze nu eigenlijk? In een aantal leerchunks
(aantrekkelijke, korte informatiefilmpjes) maak je kennis met deze begrippen, waar
ze vandaan komen, wat motieven voor radicalisering kunnen zijn en wat jij kunt
doen. Op onze website kun je de volgende leerchuncks bekijken:
Etnocentrisme en cultuurrelativisme
Een radicaliseringsproces uitgelegd
De begrippen activisme, extremisme en terrorisme
Preventie radicalisering, wat jij kan doen
Op korte termijn komen daar twee nieuwe leerchunks bij met een toelichting op
symbolen en het radicaliseringsmodel aan de hand van een voorbeeldcasus. Houd
de website in de gaten!

Versterkingsgelden 2020/2021
De geprioriteerde gemeenten hebben de trainingen uit 2020 mee mogen nemen

naar 2021. Dit betekent dat sommige regio’s mogelijk een groot aantal trainingen
kunnen afnemen. Indien blijkt dat de invulling moeilijker te realiseren is en/of
advies gewenst is om tot een goede leerlijn te komen, denken wij graag mee. Ook
de lokale adviseur van de NCTV kan hierin adviseren. Behoefte aan afstemming?
Schroom niet en neem contact met ons op.
De ervaring van afgelopen jaren leert dat regio’s niet altijd het volledig aantal
toegekende trainigen ook daadwerkelijk afnemen. Indien er gemeenten zijn die nu
al kunnen inschatten dat niet alle trainingen daadwerkelijk worden ingepland,
vernemen wij dit graag. In overleg met de NCTV kunnen deze trainingen mogelijk
ten goede komen aan andere regio’s.

Vanaf 1 juli in te plannen: Omgaan met extreme idealen
Jongeren die extreme opvattingen of complotten uiten, zich negatief uitlaten over
groepen in de samenleving of instituties of die sympathie hebben voor een
beweging of ideologie waar je onderbuikgevoelens van krijgt. Hoe moet je dat
interpreteren? Hoe voer je hierover met hen het gesprek? Gaat het om
experimenteel gedrag of is er meer aan de hand?
De training Omgaan met extreme idealen (OMEI) draagt vanuit een pedagogisch
perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren.
Deelnemers leren:
Hoe de ontwikkeling van extreme idealen (politiek/religieus) zich verhoudt
tot de identiteitsontwikkeling van jongeren;
Hoe je een open en constructief gesprek voert;
Hoe je contact maakt en houdt;
Hoe je alternatieven biedt als het uit de hand dreigt te lopen;
Wat binnen eigen bereik ligt en wanneer je andere hulpbronnen moet
inschakelen.
De training is geschikt voor alle professionals die voor of met jongeren werken,
zoals (jeugd)hulpverleners, maatschappelijk werkers, jeugdagenten en
medewerkers van lokale sociale teams.
Praktische informatie
Duur: 1 dag
Locatie: incompany of online
Groep: 8 tot 12 deelnemers
Interesse? Onze planners zitten er klaar voor! Wij zijn te bereiken op T 08807
27060 of ror@dji.minjus.nl.

Opleidingsprogramma’s
Het kennisniveau en de leerbehoefte van onze deelnemers blijkt heel divers en komt
niet altijd overeen met de training waaraan men deelneemt. Door het aanbod van
tevoren goed te bekijken en afstemming vooraf met onze accountmanagers, vind je de
juiste training. Op onze website zijn onze opleidingsprogramma’s uitgebreid
beschreven. Neem eens een kijkje. Zo weet je wat je kunt verwachten én welke
training aansluit op jouw behoefte of die van je collega’s. Daarbij denken we graag met
je mee.

Gids leeraanbod polarisatie en radicalisering voor
(jeugd)professionals

Hoe maak je actuele, gevoelige kwesties bespreekbaar met jongeren? Hoe ga je
om met extreme idealen of complotten? Wat zijn signalen van mogelijke
radicalisering? Hoe ga je om met spanningen in de buurt? En wat kan jij doen om
de veerkracht van jongeren te vergroten? Het zijn complexe vraagstukken waar je
mee te maken kunt krijgen in je werk als (jeugd)professional. Je handelt zekerder
en effectiever wanneer je je competenties op dit gebied verder ontwikkelt.
Gids totaal aanbod
Het leeraanbod voor (jeugd)professionals op het gebied van de preventie van
polarisatie en radicalisering is divers. Workshops, trainingen, e‐learning, maar ook
consultaties, magazines, intervisie en casusbesprekingen. In de nieuwe gids
leeraanbod polarisatie en radicalisering voor (jeugd)professionals is het totale
aanbod leermiddelen opgenomen van o.a. Platform JEP, Stichting School &
Veiligheid, het Landelijke Steunpunt Extremisme, Kennisplatform Integratie &
Samenleving en het Rijksopleidinginstituut tegengaan Radicalisering. Ideaal om
het aanbod te vinden wat past bij jouw leerbehoefte of die van de deelnemers.

Deskundigheidbevorderingsbijeenkomst online ‘rechts‐
extremisme’
Op 22 april 2021 organiseerden we samen met het Landelijke Steunpunt
Extremisme (LSE), de gemeente Delft en RadarAdvies een
deskundigheidsbevorderingsbijeenkomst voor de aandachtsfunctionarissen van de
regio Zuid‐Holland Zuid. Het was een waardevolle bijeenkomst. Heb je deze
gemist? De belangrijkste opbrengsten over de trends, de uitingen en de
motieven staan beschreven in onze infographic rechts‐extremisme.
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