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Deze uitgave komt
tot stand dankzij een
financiële bijdrage van
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Van de Redactie
De eerste maanden van het nieuwe jaar heeft
SMKK diverse mooie activiteiten mogen
(mede)organiseren. In samenwerking met
PPM en de Provincie Limburg is een pilot
opgezet met als thema “Weerbaarheid tegen
radicalisering”. Hoe kunnen we onze jongeren
weerbaar maken tegen radicalisering? Hoe
gaan we om met signalen en gevoelens van
onveiligheid van ouders? Deze thema’s komen
aan bod in de diverse bijeenkomsten die we
organiseren in de gemeenten Sittard/Geleen
en Maastricht. De pilot richt zich op deze 2
gemeenten met het doel om op een preventieve wijze aandacht te besteden aan dit
thema. In dit Vlugschrift leest u het verslag
van de kick off die op 25 februari jl heeft
plaatsgevonden.

hagel. Toneelgroep De Regenboog gaf op
ludieke wijze de verschillen in culturen weer.
Het verslag van deze avond leest u ook in dit
Vlugschrift.

Op 4 maart vond in Roermond de thema
avond “Jongeren en Toekomstperspectief ”
plaats. Een geslaagde bijeenkomst met een
inspirerende inleiding van de heer R. Binder-

Woensdag 6 april:
Bijeenkomst MEER VROUWEN
IN DE POLITIEK

8 maart staat bekend als Internationale
Vrouwendag. SMKK heeft hieraan ook haar
steentje bijgedragen. In Weert is deelgenomen (op zaterdag 5 maart) aan de bijeenkomst. In Landgraaf is op verzoek van de KVG
een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse activiteit. Er is een presentatie verzorgd van diverse
culturen aangevuld met kleding en hapjes.

Agenda

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 heeft 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.
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Als spreker is aanwezig dhr. Cherif Al Maliki (islamdeskundige en deradicalerings- en polarisatieexpert).
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?
• T e 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?
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 Neder3

land 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. 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.

Jongeren en Toekomstperspectief
De non-participatie en werkloosheid onder allochtonen is hoger dan onder
autochtonen. Dit terwijl werkgevers in bepaalde sectoren aangeven moeilijk aan
geschikt personeel te kunnen komen. Dit is moeilijk te verklaren. Ligt het aan de
“negatieve beeldvorming” van de allochtoon als werknemer of stagiair? Om op
deze en andere vragen een antwoord te vinden, organiseerden SMKK en PPM op
4 maart 2016 een thema avond in de Donderie te Roermond.

Dagvoorzitter Selami Coskun herkent
de signalen die jongeren afgeven. Ook
hij heeft als jongere moeite moeten
doen om een bijbaantje te vinden in
zijn studietijd. Vele sollicitatiebrieven
heeft hij verstuurd, maar helaas op
geen enkele kwam een uitnodiging voor
een gesprek terug. Uiteindelijk is hij
als (vrijwillig) politie junior aan de slag
gegaan. Voor Selami Coskun was dit
absoluut een leerproces.

autochtonen (man / vrouw; leeftijd;
levensstijl; religie). Discriminatie is van
alle tijden. Nederland is altijd een land
geweest met een grote diversiteit aan
culturen. Alleen: iedereen had dezelfde
huidskleur. Pas toen er mensen in het
land kwamen wonen met een donkere
huidskleur veranderde er iets. De term
allochtoon was geboren.

We hebben te maken met vooroordelen. Het is mensen eigen om bij een
bepaalde doelgroep , ras, cultuur of
religie een vooroordeel te hebben.
Vrouwen die een typisch “mannenberoep” uitoefenen moeten extra hun best
doen om zich te bewijzen. Ditzelfde
geldt ook voor jongere allochtonen.
Ondanks een hoge afgeronde opleiding
nemen hun kansen op werk niet toe zo
wijst onderzoek uit.
Op dit moment zien we gelukkig steeds
meer dat allochtone jongeren een hoge
opleiding volgen bij de hogescholen
en universiteiten. Vooral bij meisjes/
vrouwen zien we die toename. Maar
hoe bereiken we nu dat zij ook in het
arbeidsproces terecht komen?

De organisatie is verheugd dat de heer
R. Binderhagel (bijzonder hoogleraar
aan de Universiteit Tilburg en voormalig burgemeester van de gemeente
Nuth) een inleiding over dit thema wil
houden. Op de vraag of jongeren van
niet westerse afkomst minder kans
hebben op de arbeidsmarkt moet hij
bevestigend antwoorden. Is er sprake
van discriminatie? Ook hierop komt een
bevestigend antwoord met de aanvulling dat de discriminatie niet alleen
bij allochtonen voorkomt maar ook bij
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De overheid en de multinationals
zijn bedrijven waar veel banen liggen
voor allochtone jongeren. Dat zou je
ook mogen verwachten bij het MKB
(Midden- en Kleinbedrijf ). Maar helaas
is dat niet zo. Dhr. Bingerhagel pleit
ervoor om de MKB te trainen in het
omgaan met de doelgroep allochtonen.
Daar zit veel kennis en capaciteit die
van grote betekenis is voor het MKB.
Aan de andere kant is het voor de allochtone jongere van belang om zich te
blijven ontwikkelen. Wacht niet op een
baan, maar zorg zelf dat je de goede
bagage hebt en werk aan jezelf. Als we
de vergelijking trekken met Amerika zien
we een opvallend verschil. In de laatste
weken van de opleiding focussen de
Amerikanen zich op de arbeidsmarkt.
Wat staat de student te wachten en hoe
bereidt hij zich voor op de arbeidsmarkt?
Hoe gaat de student zijn kennis op deze
markt verkopen? Deze begeleiding
missen we in Nederland.
Een andere tip is het uitbreiden van
je netwerk. Hoe meer mensen in de
omgeving van een werkzoekende op de
hoogte zijn van zijn/haar capaciteiten,
hoe groter de kans van slagen. Laat van
je horen en onderschat jezelf niet.
Dhr. Binderhagel pleit voor een verandering in de Nederlandse samenleving
die bijv. tot stand wordt gebracht door
politici. Zij moeten zich sterker inzetten
voor hun gemeenschap en ageren op
signalen van discriminatie. Door het
bespreekbaar te maken, kunnen we een
verandering tot stand brengen.
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Discriminatie constateren we niet
alleen bij de gemiddeld en lager opgeleiden. Ook bij hoger opgeleiden is frustratie waarneembaar. Zij zoeken naar
een toekomstperspectief en vinden dat
vooralsnog in Nederland niet. Voor deze
groep zijn bewegingen als IS aantrekkelijk. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.
Een ontwikkeling die om een adequate
aanpak vraagt.
Hoe komen we tot deze aanpak? Met
het invoeren van de participatiesamenleving kunnen we steeds minder
een beroep doen op de overheid. Als
we niets doen, weten we niet waar de
jongeren uithangen. Pas als zich een

probleem voordoet, komen de jongeren
in beeld. Helaas in een negatief beeld.
De provincie Limburg beschikt – als
enige in Nederland – over een groot
aantal maatschappelijke organisaties.
Voor deze organisaties ligt er een taak
om projecten op te zetten om deze
jongeren een perspectief te bieden.
Perspectieven die naast arbeid ook
gericht zijn op zingeving in het leven.
Na dit enerverende betoog van Dhr.
Bingerhagel kunnen de bezoekers
van de thema-avond genieten van het
toneelspel van de Regenboog. Deze
toneelgroep uit Rotterdam verbeeldt
op ludieke wijze de verschillen tussen
diverse culturen. We zien dialogen uit
het dagelijkse leven die zeer herkenbaar zijn.
Het laatste onderdeel in het programma
is een interactief gedeelte. De aanwezigen kunnen vragen stellen aan Dhr.
Binderhagel en Dhr. Yeycin.
Waarom is er zoveel aandacht voor
jongeren met een diploma, terwijl er
veel jongeren zijn zonder diploma die
ook een baan zoeken.
Als het al moeilijk is om een baan te
vinden voor iemand met de juiste opleiding, is het nog lastiger voor iemand
die de opleiding niet heeft afgerond.
Hierbij is er geen verschil tussen hoog
of laag opgeleid. Op elk niveau is het
van belang dat de opleiding is afgerond
en de werkzoekende gemotiveerd is.
Alleen op die manier kun je het maximale uit jezelf halen.

In de inleiding is aangegeven dat bij
gelijkwaardigheid in een sollicitatieprocedure de allochtoon het onderspit
delft. Zij moeten dus beter worden. Dat
is een constatering die verontrust. Hoe
kunnen we het tij keren? Uit cijfers van
de ADV kunnen we niet herleiden dat
het om een groot aantal meldingen
gaat. Melden we (gevoelens van)
discriminatie wel?
Een werkgever die een vacature heeft,
moet zich willen verdiepen in de sollicitant. Als je als bedrijf meer kansen
wil bieden aan allochtonen, vrouwen of
mensen met een beperking neem dan
de moeite om bij gelijkwaardigheid juist
die personen een kans te geven. Is de
gelijkwaardigheid er net niet, kijk dan

of de betreffende kandidaat het werk
aan zou kunnen. Op die manier creëer
je kansen.
Enkele aanwezigen vertellen uit eigen
ervaring over hun opleidingen en
zoektocht naar een baan.
Ondanks de afgeronde opleiding
bleken de kansen op de arbeidsmarkt
niet altijd makkelijk. De betrokkenheid
van de ouders is essentieel. Allochtone
ouders zijn onvoldoende op de hoogte
van het onderwijssysteem in Nederland.
Het maken van de juiste beroepskeuze
is moeilijk voor allochtone jongeren,
zeker als zij niet voor advies terecht
kunnen bij hun ouders of hun omgeving. Jongeren laten zich graag beïn-

vloeden of volgen het voorbeeld van een
van de ouders. Het maken van de juiste
beroepskeuze heeft kans van slagen als
je je hart volgt. Bepaal de keuze van de
opleiding die je gaat volgen op basis
van jouw droom.
Bouchaib Saadane sluit de bijeenkomst
af met de toezegging dat SMKK en PPM
meer van dit soort bijeenkomsten organiseren om jongeren te bereiken en hen
handvatten mee te geven hoe zij hun
kansen op de arbeidsmarkt kunnen
vergroten. De organisaties proberen
een verbinding te leggen tussen de
jongeren en werkgevers / onderwijs.

Uitnodiging politieke netwerkbijeenkomst
6 april 2016

Hoogste Tijd!

de Witte Hoeve
Gasstraat 5 Venray

voor

Wisseling van de Wacht
UITNODIGING

Programma
16.00 Inloop
16.30 Welkomstwoord door Carla Brugman
16.40 Presentatie door Lia Roefs, wethouder Bergen
17.00 Tafelgesprek met de politica’s Kamelya Erturk en Ingeborg de
Barbanson
17.45 Workshop ‘Debatteren, het vergroten van je overtuigingskracht’

door Ilona Eichhorn van Debat.nl
18.45 Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel

Diversiteit in besturen zorgt voor gezonde besluitvorming; in de
politiek brengt diversiteit verbinding met de samenleving met
zich mee, weten wat er leeft …..
Helaas is de politiek nog steeds een mannenbolwerk.
Moet je je als vrouw aanpassen aan de heersende mores of kan
je je eigen stijl ontwikkelen?
Bereik je meer met vrouwelijk leiderschap?
TAFELGESPREK
Tijdens het tafelgesprek delen politica’s hun persoonlijke
ervaringen.
Hoe hebben zij de juiste balans gevonden in (raads)werk en
privé?
Hoe verkrijgen en behouden zij invloed op besluitvorming?
Hoe word je sterker en zelfverzekerder?
Wat kunnen vrouwen voor elkaar betekenen?
WORKSHOP
Vervolgens gaat Ilona Eichhorn in de workshop ‘Debatteren’
met jullie aan de slag met praktische tips en verschillende stijlen
en technieken

Deelname is gratis; Aanmelden is verplicht!
info@famnetwerk.nl
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