Voorbereiden op sociale spanningen en
radicalisering
Deze 10 punten zijn opgesteld door de VNG, SZW en de NCTV
voor gemeenten die zich willen voorbereiden op sociale
spanningen en radicalisering. In de bijlage staat waar gemeenten
terecht kunnen met hun vragen over dit onderwerp.

Als er nog geen signalen zijn:
1. Wijs binnen uw gemeente een dossierhouder aan, eventueel
iemand die voor meerdere gemeenten in de regio werkt. De
dossierhouder fungeert als primair aanspreekpunt voor vragen
en signalen vanuit de lokale partners gericht op preventie van
radicalisering.
2. Bouw een vertrouwensrelatie op met de islamitische gemeenschappen en maatschappelijke organisaties in uw gemeente.
Goede samenwerking bij het voorkomen van radicalisering is
een must, net als elkaar kennen en kunnen vinden. Zorg voor
een goede informatiepositie door bijvoorbeeld het werken met
sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap. Besluit wie
deze relaties aangaat en hoe kennis onderling wordt gedeeld.
Maak hierbij vooraf afspraken rekening houdend met privacywetgeving.
3. Zorg ervoor dat uw medewerkers over de juiste kennis en
expertise beschikken, dat eerstelijnswerkers weten hoe ze
signalen moeten oppikken en wat ze er vervolgens mee kunnen
doen. In de Toolbox extremisme op www.nctv.nl staan ook
cursussen en trainingen die hiervoor gevolgd kunnen worden.
4. Stel in samenwerking met lokale partners (veiligheidsdomein
en sociaal domein, oa. onderwijs, wijkteams) een preventieve
aanpak en beleidsstrategie op. Zie hiervoor ook handreiking
aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal
niveau1 en neem bij behoefte aan ondersteuning en advies
contact op met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit.
5. Zorg dat de organisatie op orde is mochten er signalen komen:
•		 Zorg voor een signalenoverleg cq. netwerk polarisatie en
radicalisering (met gemeente, politie, jongerenwerk, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, sociale wijkteams,
scholen, corporaties en sleutelpersonen). Dit versterkt in
de voorfase de informatiepositie zodat snel kan worden
ingegrepen indien nodig. In het overleg kunnen zorgen
worden gedeeld t.a.v. sociale spanningen en radicalisering2
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https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/handreikingen-aanpak-radicalisering-enterrorismebestrijding-beschikbaar.aspx
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Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een school waar een grote tegenstelling bestaat
tussen soennieten en sjiieten, iemand die zich steeds meer afzondert en luistert
naar extremistisch gedachtegoed, etc.

en kunnen trends en ontwikkelingen besproken worden.
Binnen de gemeente hebben afdelingen als de Sociale Dienst
maar ook de baliemedewerkers vaak relevante informatie die
de gemeente mee kan nemen naar het overleg.
•		 Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en
aanpakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het veiligheidshuis
(persoonsgerichte aanpak) of de aanpak jeugdcriminaliteit.
•		 Maak gebruik van de kennis en ervaring van naburige
gemeenten binnen de regio. Sluit bijvoorbeeld aan bij een
veiligheidshuis in de regio die al veel ervaring heeft met de
aanpak van radicalisering. Of zoek contact om concrete vragen
voor te leggen.
6. Maak in de lokale driehoek én met het sociale domein afspraken
over de wijze waarop partijen informatie met elkaar delen
alsmede welke informatie gedeeld wordt. Spreek ook af op welke
wijze signalen worden waargenomen.
7. Breng de gemeenteraad tijdig op de hoogte van de beleids
ambities in de aanpak van radicalisering. Zeker als er sprake is
van concrete casuïstiek zult u moeten laveren tussen het
informeren van de raad, het waarborgen van privacy en
eventuele veiligheidsaspecten.

Als er signalen zijn:
8. Wanneer daartoe aanleiding is – bijvoorbeeld op het moment
dat concrete casuïstiek opspeelt of er zorgelijke signalen rondom
radicalisering en extremisme zijn: stel het multidisciplinair
casusoverleg in om met relevante partijen af te stemmen hoe om
te gaan met signalen en hoe die geduid kunnen worden. Deze
tafel kan aangevuld worden met partners die informatie over
personen of organisaties hebben die helpt het signaal te duiden.
Signalen kunnen tot de gemeente komen via de inlichtingendienst (AIVD) of politie, Meld Misdaad Anoniem, maar ook al
vroegtijdig via eerstelijnswerkers, ambtenaren en burgers.
9. Stel een persoonsgerichte aanpak op. Voor de een is dat
lik-op-stuk, bevriezen van uitkeringen etc. Bij een ander zijn
wellicht andere maatregelen geschikter, zoals hulpverlening,
weerbaar maken, etc. Van belang is om echt een toegesneden
aanpak te hebben. Dit kan soms meer repressie, soms meer zorg
zijn of juist een combinatie van beide.
10. Richt u ook op de ‘schil eromheen’. Zorg ervoor dat de broertjes
en zusjes niet ook afglijden.
In de bijlage ziet u bij wie u terecht kunt voor welke type vragen.

Bijlage: Waar kunnen gemeenten met hun vraag terecht?
Type vraag

Gemeente kan contact
opnemen met

Toelichting

Lokale preventieve aanpak, niet-acuut

radicalisering@vng.nl
Of met een ervaren gemeente in de regio

VNG neemt telefonisch contact op met de
gemeente. Beantwoording vindt plaats in
samenspraak met het Rijk (m.n. NCTV/SZW),
NGB, gemeenten en kennispartners.

Lokale preventieve aanpak,
niet-acuut maar wel specifieke
deskundigheid vereist

Expertise-unit Sociale Stabiliteit.
ess@minszw.nl

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)
biedt gemeenten, eerstelijns professionals
en diverse groepen in de samenleving
praktijkkennis over maatschappelijke
spanningen. De ESS adviseert u hoe u
deze kennis kunt inzetten, en met welke
partijen u hierin kunt samenwerken.

Vraag van een school

Helpdesk van School en Veiligheid:
helpdesk@schoolenveiligheid.nl
www.schoolenveiligheid.nl/radicalisering
030 285 66 16

De helpdesk School en Veiligheid is
getraind in het adviseren en ondersteunen
van scholen.

Vermoeden van uitreis of terroristische
dreiging

De politie

De politie kan inschatten welke actie
ondernomen dient te worden en neemt
de gegevens op in het informatiesysteem.
De regionale en algemene informatie- en
inlichtingendienst zijn op deze manier ook
op de hoogte.

Signaal van radicalisering

De politie en zo nodig het
(multidisciplinair) casusoverleg

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000

Signaal van ernstige radicalisering en
wens familieondersteuning

Familiesteunpunt. Contact PM

Het familiesteunpunt gaat in september
van start.

Ambtsbericht ontvangen i.v.m. dreigende
uitreis

De politie en de NCTV (070) 751 51 51

Vraag naar de dienstdoende medewerker
van de directie ContraTerrorisme.

Uitvoering paspoortmaatregel

NCTV (070) 751 51 51

Vraag naar de dienstdoende medewerker
van de directie ContraTerrorisme.

Afstemming woordvoering en/of
communicatie

Eenheid Communicatie NCTV via
(070) 751 51 51
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