
Verslag kick off pilot “Weerbaarheid tegen radicalisering” 
 
 
De maatschappelijke organisaties Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) en Provinciaal Platform 
Minderheden (PPM) hebben de handen ineen geslagen met de Provincie Limburg om te komen tot het 
bespreekbaar maken en vergroten van bewustwording over de gevaren van radicalisering. Na een 
periode van voorbereiding was het op 25 februari zover: de presentatie van het plan in de kick off. 
De organisaties gaan een pilot uitvoeren in de gemeenten Sittard/Geleen en Maastricht. De pilot is 
vooral gericht op een preventie aanpak van de doelgroepen: moskeeën, onderwijs en ouders.  
 
 
De vraag die vandaag centraal staat is: Hoe kunnen we weerbaar worden tegen radicalisering/ hoe 
kunnen wij onze jongeren weerbaarder maken? 
Bouchaib Saadane geeft een toelichting op de pilot die de beide organisaties (SMKK en PPM) in 
samenwerking met SMN hebben opgezet. Toen een tijd geleden enkele jongeren uit Maastricht naar 
Syrië vertrokken, had dat een grote impact op de gemeenschap. Het kwam nu heel dicht bij. De 
jongeren en hun ouders waren mensen die bekenden waren. De 2 provinciale maatschappelijke 
organisaties waren ervan overtuigd dat zij iets moesten doen en zijn in gesprek gegaan. Dat heeft 
geleid tot de huidige pilot die mede tot stand is gekomen door ondersteuning van de Provincie 
Limburg. De pilot beperkt zich tot de gemeenten Maastricht en Sittard/Geleen 
Het doel van de pilot is vooral om op een preventieve wijze aan de slag te gaan. De organisaties zijn 
niet aan zet als het gaat om bestraffen. Die taak ligt bij justitie/politie. Voor de pilot is samenwerking 
gezocht met de landelijke instelling SMN (Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland) die 
al een hulplijn radicalisering hebben opgezet.  
Doel is het beschermen en weerbaar maken van jongeren. Dit  gebeurt door de jongeren centraal te 
stellen in de driehoek ouders, onderwijs en moskee. Deze 3 pijlers zijn van belang bij de opvoeding van 
kinderen/jongeren. Primair zijn dat natuurlijk de ouders. Maar ook het onderwijs en de moskee 
hebben een rol in het opvoedproces. Communicatie tussen die 3 partijen moet beter.  
 
 
Wat is er tot nu toe gebeurd? 
Er zijn contacten gelegd met de moskeeën en onderwijsinstellingen in de 2 gemeenten. Met hen zijn 
afspraken gemaakt over de te volgen stappen en het beleggen van voorlichtingsbijeenkomsten.  
De ouders zijn uiteraard ook benaderd. In Maastricht heeft met hen al 1 bijeenkomst plaatsgevonden 
de tweede volgt nog in februari.  Uit deze bijeenkomst blijkt al dat er heel veel vragen leven, maar 
vooral gevoelens van angst en onveiligheid. De bijeenkomsten zijn door alle partijen als positief 
ervaren. 
Met de imams en moskeebesturen in de 2 gemeenten is ook gesproken. Voor hen staat de opdracht 
centraal om met de scholen in contact te treden. De communicatie tussen moskee en onderwijs is 
vrijwel nihil op dit moment. Dit moet en kan beter. De moskeeën moeten zich meer open stellen. SMKK 
en PPM fungeren als verbinder tussen deze instellingen.  
 
Tot slot is in samenwerking met SMN een groep sleutelfiguren getraind. Deze mensen gaan fungeren 
als vraagbaak in de gemeenschap. Het gaat om mensen die sociaal toegankelijk zijn, betrokken en 
bekend in de gemeenschap.  Zij zijn op de hoogte van de lokale sociale kaart en zijn in staat om op een 
adequate wijze door te verwijzen. Doordat zij de mensen in hun eigen gemeenschap goed kennen, is 
de stap naar deze sleutelfiguren laagdrempelig.  
Uit deze groep sleutelfiguren worden 4 vertrouwenspersonen geselecteerd. Zij krijgen een 
uitgebreidere training en worden gekoppeld aan de landelijke hulplijn radicalisering van SMN.  
 
 
 



Als spreker is aanwezig dhr. Cherif Al Maliki (islam- deskundige en deradicalerings- en polarisatie-
expert).  
Hij verduidelijkt wat radicalisering betekent omdat er veel onduidelijkheden over bestaan. Het gaat 
om een proces. Ieder mens kan radicale gedachten hebben, zonder radicaal te zijn. Pas al je doorvraagt, 
blijkt dat het om een ideologie gaat. Niet om radicalisme. Er is geen eenduidig profiel voor 
radicalisering. Dat betekent ook dat er niet een eenduidige oplossing is. We maken van radicalisering 
een onmenselijk probleem. Het is essentieel dat we het menselijk houden.   
We hebben te maken met een proces in 3 fases. De eerste fase is Radicalisering, gevolgd door 
Extremisme en vervolgens Terrorisme. Bij Extremisme is gebruik van geweld legitiem, maar wordt niet 
noodzakelijk gebruikt. Bij de laatste fase daarentegen wordt geweld gedragen door ideologie en 
effectief gebruikt.  
Jongeren radicaliseren niet zo maar. Daar kunnen diverse factoren aan ten grondslag liggen.  
Dhr. Al Maliki noemt  o.a.: een identiteitscrisis (veel allochtone jongeren zijn op zoek naar hun 
identiteit. Zijn zij Nederlander of Marokkaan? Een andere factor is het wij / zij denken, frustraties of 
de invloed van familie of vrienden.  
 
Hoe herkennen we radicalisering?  

 Te snelle verandering in bijv gedachtegoed, woorden, daden, uiterlijk 

 Isolatie van directe omgeving: ouders, familieleden, vrienden, activiteiten 

 Intensieve en/of langdurige anonieme activiteiten, virtueel en/of fysiek 

 Nieuwe zichtbare sympathieën voor Al Qaeda, ISIS of andere terreur organisaties en predikers 

 Gebruik van nieuwe termen zoals koeffar, taghoet, moertad(ien), al walaa wa al baraa… 

 
 
 
 
Hoe kunnen we kwetsbare burgers beschermen en hen immuun maken voor ronselaars? Wie heeft 
daarin welke rol? 
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Kinderen zitten gemiddeld 8 uur per dag online. Daar is veel informatie te vinden binnen een kort 
tijdsbestek. Ronseleraars kennen die media natuurlijk ook. Om op een preventieve wijze jongeren te 
bereiken, moet er meer afstemming komen tussen mensen en instellingen rondom de jongeren. 
Partijen zoals: (social) media, ouders en rolmodellen, politiek, onderwijs, professionele begeleiding, 
moskeeën.  
Je ziet dat er vaak een link naar het geloof (Islam) wordt gelegd als het om radicalisering gaat. Dat is 
niet terecht. Het is een mens die – om welke reden dan ook – radicaliseert. Dat heeft niet met het 
geloof te maken.  
Het is wenselijk als de rol van de moskee meer is dan alleen een gebedshuis. Iedereen moet er welkom 
zijn. We moeten meer bekend zijn met hetgeen de jongeren bezighoudt. Waar liggen hun interesses, 
uitdagingen, dromen, frustraties, irritaties. Geef als imam ook antwoorden die reëel zijn. Behandel 
jongeren als volwaardig burger en geef op een positieve wijze antwoorden op hun vragen.  
Een andere invalshoek is de opvoeding. Opvoeders moeten zich aanpassen aan de huidige tijd en de 
realiteit in Nederland. In Marokko is het bijv gebruikelijk dat de hele gemeenschap de opvoeding van 
de kinderen op zich neemt. In Nederland ligt die verantwoordelijkheid vooral bij de ouders en niet bij 
de moskee of het onderwijs. Blijf als ouders/opvoeders met je kinderen in gesprek. Informeer wat hen 
bezighoudt, met wie ze omgaan. 
Tot slot is ligt er een taak voor het onderwijs. Moslimjongeren zijn ook “gewone” jongeren. Op die 
wijze willen zij ook benaderd worden. Jongeren zijn de burgers van de toekomst. Het loont zich 
absoluut om daarin goed te investeren. Er moet een bewustwording ontstaan bij de docenten dat 
jongeren geen experts zijn op het gebied van de islam. Hun gedrag mag niet meteen gelinkt worden 
aan de religie; ga met hen in gesprek en probeer te achterhalen wat er aan de hand is. Bij vragen over 
de religie zou contact met de moskee/imam een logische stap moeten zijn. Voorop staat dat de dialoog 
met jongeren in stand moet blijven, beweeg hen tot zelfreflectie. Jongeren zijn zoekende, zorg dat de 
school een plek is waar zij zich veilig voelen en vertrouwen genieten.  
 
Na het inspirerende betoog van Cherif Al Maliki is er gelegenheid tot vragen stellen voor het publiek. 
In het panel nemen naast de sprekers ook zitting de 2  vertrouwenspersonen en de projectleider van 
SMN. 
 
Waar kunnen ouders terecht die vragen hebben als ze zich zorgen maken over veranderend gedrag bij 
hun kinderen? 
Het advies is om contact te leggen met de moskee of de sleutelfiguren. Deze zijn in de directe omgeving 
te vinden.  
Er is een verschil tussen sleutelfiguren en vertrouwenspersonen. Sleutelfiguren zijn direct benaderbaar 
in de eigen omgeving. Zij kunnen een luisterend oor bieden en doorverwijzen. Voor concrete 
hulpvragen zijn de vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij zijn bereikbaar via de landelijke hulplijn van 
SMN. Het gaat dan om personen die de moedertaal spreken en zijn woonachtig in de omgeving van de 
hulpvrager. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De hulplijn is met name gericht op ouders.  
 SMN heeft een flyer uitgebracht (2-talig) met informatie over de hulplijn.  (06 81893529 of 
www.hulplijnradicalisering.nl ). 
 
Waarom is in de pilot gekozen voor 2 gemeenten en daarbinnen voor 1 school en 1 moskee? 
De reden van deze beperkte opzet is dat het voor SMKK en PPM een nieuw project is met enorm veel 
impact. Het onderwerp roept veel emoties en taboes op. Om het zorgvuldig aan te pakken is gekozen 
voor deze beperkte opzet. Na deze pilot volgt een evaluatie waarna afspraken gemaakt worden over 
het vervolg.  
 
 
Tot slot spreekt gedeputeerde Mw. Marleen van Rijnsbergen de aanwezigen toe. De provincie 
ondersteunt deze pilot en is blij met het initiatief van de 2 provinciale maatschappelijke organisaties. 

http://www.hulplijnradicalisering.nl/


Zij memoreert dat bij hele jonge kinderen er een groot aanbod aan hulpverleners beschikbaar is. Bij 
pubers is dat ineens anders. Bij specifieke hulpvragen zijn er geen instanties meer waar te terecht kunt. 
Daar sta je dan als ouders.  
Daarom is het goed dat er initiatieven als deze pilot ontstaan die ertoe leiden dat zaken bespreekbaar 
worden. Mw. Van Rijnsbergen wenst de vertrouwenspersonen veel succes en hoopt op een mooi 
resultaat van deze pilot.  
 
 
 
 
 


