
Belangrijkste bevindingen

Radicalisering 
Deskundigheidsbevordering georganiseerd door
Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR), 
Regiobureau Integrale Veiligheid, Zorg- en Veiligheidshuizen
Oost-Brabant en de gemeente Eindhoven.

Op 22 en 23 februari 2021 kwamen ruim 200 professionals uit de
regio Oost Brabant online samen om het webinar Radicalisering en
Extremisme bij te wonen. De aanwezigen kregen toelichting van de
NCTV op o.a. de DTN en de rol van de NCTV nationaal en
internationaal. Daarnaast werden de thema's informatiedelen en
signaleren en duiden behandeld.

Informatie delen 

Signaleren en duiden

Zie voor het delen van informatie binnen het ZVH ook de website
www.veiligheidshuizen.nl

Wat is radicalisering volgens jou? Maak onderscheid tussen ‘vreemd voor
mij’ of ‘zorgelijk’.
Signaleren: wat zie ik, voel ik, ervaar ik? En klopt dat met de realiteit? Mijn
perceptie vs. mijn referentiekaders.
Duiden doe je altijd samen! Er is veel kennis en expertise nodig om eerlijk
en veilig te duiden. Zoek de expertise op!
Investeer in de eigen ontwikkeling. Door samen te werken, te leren en te
groeien investeer je in je eigen talenten en draag je bij aan een gezond en
veilig Nederland.

Wil je meer weten over het delen van informatie met ketenpartners? Kijk 
dan hier: https://www.veiligheidshuizen.nl/doc/Handvat- 
Gegevensuitwisseling-ZVH-versie-2-2-nv.pdf

Wat doet de NCTV?
NCTV: Dienend waar het kan, leidend waar nodig, altijd in
samenwerking. Integrale aanpak terrorisme: verwerven, voorkomen,
verdedigen, voorbereiden en vervolgen.
DTN: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Een globale analyse van
radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische
dreiging tegen Nederland, en tegen Nederlandse belangen in het
buitenland.
Kijk voor meer informatie op www.nctv.nl of neem contact op met de lokaal
adviseur, voor het actuele dreigingsbeeld en achtergrondinformatie.

Wat doe je als je denkt dat iemand radicaliseert?

Voer een goed gesprek met elkaar over wat je van de ander nodig hebt en waarom
Wees je bewust van elkaars taken en verantwoordelijkheden
Heb vertrouwen in elkaars deskundigheid en professionaliteit
Wees bereid om met elkaar bij te dragen aan oplossingen voor de betrokkenen en
veiligheidsrisico's, ook als bepaalde gegevensuitwisseling niet mogelijk is

Gebruik het stroomschema van JEP voor de werkwijze informatie delen bij
mogelijke radicalisering: www.platformjep.nl
Helpende stappen hierbij zijn:

LSE: landelijksteunpuntextremisme.nl
ESS: socialestabiliteit.nl
JEP: platformjep.nl
ROR: tegengaanradicalisering.nl

Specialistische organisaties voor onder de sneltoets

Doorverwijzen of
externen consulteren?

Dat kan! Bespreek de casus, op basis
van anonieme gegevens, met de 
aandachtsfunctionaris of jouw
casusregisseur radicalisering om de 
casus te duiden. Deze weet welke
vervolgstappen raadzaam zijn. 

Wat kun je zelf doen?

Blijf bij signalementen zoveel
mogelijk in contact met hem of
haar
Bestudeer het beleid in eigen
organisatie en raadpleeg en handel
namens het organisatiemodel op
gebied van radicalisering.
Let op: één signaal is geen signaal.
Een checklist is niet mogelijk, deze
zou immers nooit compleet
zijn. Eén signaal geeft wellicht niet
direct reden tot zorg, maar kan wel 
een puzzelstukje in het geheel zijn.

Geen casusregisseur?

Neem dan contact op met het
Landelijk Steunpunt Extremisme
(LSE). Het LSE is gespecialiseerd
in de omgang met personen die
radicaliseren of geradicaliseerd
zijn en hun betrokken omgeving.
Bij de anonieme casusbespreking
kan een ervaren casemanager van
het LSE ondersteuning bieden bij 
duiding en advisering.

Terugblik input deelnemers

Binnen welke sector ben je werkzaam? Hoeveel aandacht is er voor
radicalisering binnen jouw organisatie?

In mijn omgeving (privé of op het werk) zie ik mensen als gevolg van
de corona-crisis radicaliseren en/of gevoelig worden voor complottheorieën

Wil je meer informatie over ROR-trainingen, ga dan naar www.tegengaanradicalisering.nl


