Knelpuntenkaart Preventie en aanpak radicalisering
Knelpunten

Signalering

Wat zijn voor
jeugdprofessionals
knelpunten rond Preventie
en aanpak van radicalisering
van jongeren en welke vragen
moet een richtlijn in elk
geval beantwoorden?

Duiding

Interventie

Vragen

❶

Professionals vinden het moeilijk radicalisering van jongeren
te signaleren, vooral in gemeenten waar dit nog niet vaak
voorkomt.

Aan welke signalen herkennen professionals dat een jongere radicaliseert?
Welke kennis en vaardigheden hebben professionals nodig om radicalisering te signaleren?

❷

Professionals vinden het soms lastig te praten met jongeren,
zoals wanneer zij twijfelen aan feiten en nieuwsberichten.

Hoe gaan professionals met jongeren in gesprek over signalen van radicalisering?
Hoe kunnen professionals hun eigen vooringenomenheid voorkomen in gesprekken met jongeren?
Hoe kunnen professionals het beste met jongeren praten over feiten en nieuwsberichten, en welke vragen kunnen zij stellen?

❸

Professionals zien het gedrag van moslimjongeren soms te
snel als radicaliserend, en pikken radicalisering van nietmoslimjongeren soms te laat op.

Wat zijn verschillende vormen van radicalisering?
Hoe kunnen professionals hun eigen vooringenomenheid voorkomen in gesprekken met jongeren?
Hoe kunnen professionals verschillende vormen van radicalisering van jongeren signaleren?

❹

Professionals weten niet wanneer, waar en hoe ze signalen
van radicalisering moeten melden en wat hiervan de
gevolgen zijn.

Wanneer, bij wie en hoe moeten professionals signalen van mogelijke radicalisering melden?
Wat zijn voor jongeren gevolgen van een melding, zoals bij het Veiligheidshuis of de politie?
Wat zijn voor professionals gevolgen van een melding, zoals voor hun rol, relatie met de jongere of veiligheid, en hoe kunnen
zij hiermee omgaan?

❺

Professionals hebben soms beperkte kennis van hoe en
waarom jongeren radicaliseren.

Wat is de definitie van radicalisering, welke stadia kunnen professionals onderscheiden en hoe verschilt deze van extremisme?
Welke factoren beïnvloeden radicalisering van jongeren?
Wat trekt jongeren aan in complottheorieën en waarom trekken zij berichtgeving in de media in twijfel?

❻

Professionals kunnen radicalisering van jongeren
soms moeilijk duiden, zoals bij jongeren zonder
migratieachtergrond.

Welke kennis en vaardigheden hebben professionals nodig om radicalisering goed te duiden?
Via welke kanalen krijgen jongeren informatie die bijdraagt aan radicalisering en hoe krijgen professionals hierop zicht?
Hoe kunnen professionals informatie achterhalen over de psychische gesteldheid van jongeren en deze meewegen in duiding van radicalisering?
Wat zijn mogelijke vooroordelen bij duiding van radicalisering, en hoe kunnen professionals deze voorkomen?

❼

Professionals hebben slecht zicht op wat jongeren online doen
en vinden het lastig om dit gedrag te duiden.

Hoe duiden professionals online gedrag van jongeren die mogelijk radicaliseren?
Wat kunnen én mogen professionals doen om te weten wat een jongere online doet, zoals met oog op privacy?
Hoe kunnen professionals op de hoogte blijven van ontwikkelingen in online gedrag van jongeren?

❽

Professionals weten niet altijd wanneer en hoe zij moeten en
mogen interveniëren bij een radicaliserende jongere.

Wat zijn mogelijke interventies bij radicalisering van een jongere?
Wat is de rol van professionals bij een interventie, en hoe stemmen zijn de rolverdeling af met andere partijen?

❾

Professionals kennen de partners voor preventie en aanpak van
radicalisering niet of weten niet hoe zij deze kunnen betrekken.

Welke landelijke partijen spelen een rol bij preventie en aanpak van radicalisering, wat is hun rol en hoe kunnen professionals
hiervan gebruikmaken?
Hoe ziet het lokale netwerk voor preventie en aanpak van radicalisering eruit, wie heeft welke rol en hoe kunnen professionals
hiervan gebruikmaken?

Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van de belangrijkste knelpunten en bijbehorende vragen voor het onderwerp preventie en aanpak van
radicalisering van jongeren, met name tot 18 jaar. De knelpuntenkaart helpt bij het bepalen of een richtlijn behulpzaam kan zijn bij het oplossen
van de knelpunten. Met professionals bedoelen we jeugdprofessionals, zoals jeugdhulpverleners, jongerenwerkers en jongerenconsulenten.
Deze kaart is het resultaat van twee denksessies met jeugdprofessionals onder begeleiding van De Argumentenfabriek.
Dank aan allen voor het denkwerk.
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