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Radicalisering in de kering:  
een gecoördineerde aanpak  
 
Vooraf 
De onmiddellijke aanleiding voor deze nota is wat zich op dit moment afspeelt in Syrië, het 

gegeven dat tal van Belgen sinds de zomer van 2012 (echte media- en beleidsaandacht kwam er 

pas in maart 2013) vertrokken zijn naar Syrië en de vaststelling dat nu ook Gentenaars 

vertrokken zijn. 

Opzet van deze nota  is het in kaart brengen van de bestaande initiatieven inzake de aanpak van 
radicalisering en het optimaliseren van een gecoördineerde en integrale aanpak.  Vervolgens zal 
samen met alle betrokken diensten en beleidsverantwoordelijken een uitgebreidere nota 
opgemaakt worden waarbij we de benodigde extra initiatieven in kaart brengen, becijferen en 
verder uitrollen. 

 

1. Context 
 

Radicalisering en polarisatie zijn complexe fenomenen. Diverse studies wijzen uit dat de 

voedingsbodem zowel individuele, omgevings- als maatschappelijke factoren omvat. De 

percepties over discriminatie, onrechtvaardige behandeling, relatieve deprivatie en geopolitieke 

conflicten liggen aan de basis van het radicaliseringsproces. Het voorkomen van vervreemding is 

hierbij cruciaal. Daarbij blijken jongeren extra kwetsbaar en vatbaar te zijn voor radicalisering. 

 

Er zijn verschillende omschrijvingen van radicalisering in omloop. 

In de handleiding  die eerder werd geschreven door de steden Antwerpen, Vilvoorde, Mechelen 

en Maaseik1 wordt radicalisering gedefinieerd als: “processen waarbij de groeiende bereidheid tot 

het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die op 

gespannen voet staan met de democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen 

worden ingezet.” 

Radicalisme op zich of het streven naar veradering in de samenleving is echter geen misdaad, 

het plegen van of aanzetten tot extremistische feiten wel.  

We verwijzen daarom ook naar de definitie die geformuleerd werd in het onderzoeksrapport 

‘Polarisering en radicalisering : een integrale preventieve aanpak’, in opdracht van Algemene 

Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken: “Radicalisering is het proces 

van toenemend radicalisme bij een persoon of groep, waarbij de bereidheid groeit om zelf met 

gebruik van geweld dergelijke diep ingrijpende veranderingen van de samenleving en de 

democratische rechtsorde na te streven en/of te ondersteunen, dan wel anderen daartoe aan te 

zetten. Het is geenszins een proces dat mensen plotseling omarmen, het is veeleer een langdurig, 

gelaagd en veelvormig proces. Radicalisering is een langdurig proces, omdat het doorsnijden van 

banden met de gevestigde samenleving tijd en energie kost. Het is gelaagd in die zin dat het 

groepen, generaties, groepen geestesverwanten en individuen kan betreffen. Het is eveneens 

                                                           
1 Deze definitie werd ontleend aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en 

opgenomen als standaarddefinitie in verschillende actieplannen tegen radicalisering (Antwerpen, Mechelen, 

Vilvoorde en Maaseik, 2013) 
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veelvormig vanwege de verschillende dimensies die het omvat: zowel politiek, religieus als sociaal 

cultureel” (Gielen, 2008).  

 

Onderzoek wijst uit dat militant of gewelddadig extremisme nooit één oorzaak kent. Het is het 

resultaat van een complex samenspel van  risicofactoren. De vele daderprofielen tonen aan dat 

er steeds sprake is van religieuze, politieke, culturele, socio-economisch of psychosociale 

oorzaken die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Het fenomeen van radicalisering zit op 

het snijvlak van tal van maatschappelijke breuklijnen. Daarom vereist het een integrale en 

gecoördineerde aanpak op lange termijn.   

 

Als we het in dit document hebben over Syriëgangers, dan verwijzen we naar geradicaliseerde 

individuen die naar Syrië afreizen om zich aan te sluiten bij gewapende groeperingen of die te 

ondersteunen .  

 

2. Situatie in Gent 
 

Op dit moment beschouwen de officiële instanties de Gentse situatie met betrekking tot 

radicalisering niet als een wijdverspreid probleem. Dit wordt mee bevestigd op basis van de 

inschatting van stadsdiensten, intermediairen en veldwerkers. Het betekent echter niet dat er 

geen nood is aan prioritaire aandacht hiervoor. 

Het goed functionerend en fijnmazig informeel netwerk (jeugdwelzijnswerk, algemeen 

welzijnswerk, OCMW, dienst maatschappelijke zorg en jeugdinspecteurs binnen de lokale 

politie, meldpunt discriminatie, het Gentse onderwijsveld, …) heeft er in Gent de laatste jaren 

voor gezorgd dat extremistische organisaties en ronselaars geen voet aan de grond hebben 

gekregen. Het recente vertrek van Gentenaars naar Syrië demonstreert dat we nu in een nieuwe 

fase zijn beland. Door ontwikkelingen in Syrië en de opkomst van IS, is het gewelddadige 

radicalisme getransformeerd. Het is dynamischer en onvoorspelbaarder geworden. Vanuit dat 

oogpunt moeten we beseffen dat eventueel nieuwe gebeurtenissen buiten Gent ook in Gent een 

voedingsbodem voor radicalisering en polarisering kunnen vormen. 

De reeds genoemde aanpak komt dus om diverse redenen onder druk te staan. Zo gebeurt 

radicaliseren steeds meer buiten de formele en informele netwerken en daardoor dreigen we de 

invloed te verliezen. Het internet en het peer-recruitment via sociale netwerken zijn vandaag de 

manier om vooral jongeren ertoe te bewegen extremisme in de praktijk om te zetten.  In deze 

fase stelt het fenomeen ons voor een nieuwe uitdaging.  

 

3. Krachtlijnen en de rol van de stad 
 

Inwoners van Gent moeten zich zoveel mogelijk verbonden voelen met de samenleving. De 

ambitie van een (preventief) beleid  is dat ieder lid van de (lokale) samenleving een plek vindt in 

die samenleving en het gevoel heeft zijn/haar toekomst te kunnen maken in die samenleving. 

Hier wordt reeds sterk op ingezet vanuit een ruimer gelijke kansenbeleid van de Stad, waardoor 

onder andere racisme en discriminatie niet getolereerd worden in de samenleving . Maar deze 

nieuwe ontwikkelingen inzake radicalisering vragen ook extra initiatieven en maatregelen.  
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Uiteraard is er ondersteuning nodig van de bovenlokale niveaus. We verwijzen hier naar de 

commissie van het Vlaams parlement waar oppositie en meerderheid samen het beleid 

uitwerken. In die commissie zal het Vlaamse beleid vorm moeten krijgen waarbinnen het 

stedelijk beleid zijn verantwoordelijkheid opneemt. Hiernaast heeft de Vlaamse Regering op 3 

april 2015 een actieplan goedgekeurd ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen 

leiden tot extremisme en terrorisme. Met dit actieplan wenst de Vlaamse Regering de 

gecoördineerde aanpak van radicalisering op Vlaams niveau vorm te geven en wil de Vlaamse 

Overheid een antwoord bieden op de ondersteuningsnoden die lokaal aangevoeld worden.  

 

Radicaliseringsprocessen doen zich immers voor in de lokale context. De lokale overheid speelt 

dan ook een cruciale rol in de preventieve en proactieve aanpak ervan. Dit betekent dat 

maatwerk, aangepast aan de specifieke lokale context, noodzakelijk is. De krachtlijnen van onze 

aanpak zijn de volgende:  

 

Krachtlijn 1: intensifiëring van bestaand beleid + nieuwe acties 

 

We intensifiëren bestaande acties en werken ook nieuwe acties uit. Naast het politionele luik  

zien we ruimte voor acties op volgende beleidsdomeinen: onderwijs, algemeen welzijnswerk 

(OCMW, CAW, …), jeugdwelzijnswerk,  werkgelegenheidsbeleid, …. Het zwaartepunt van de 

aanpak ligt op algemene preventie. We werken ook nieuwe acties inzake gerichte preventie en 

curatie uit. Het is duidelijk dat hiervoor extra middelen nodig zijn. We doen hiervoor een appel 

op de hogere overheden. De komende weken zullen gebruikt worden om deze extra budgettaire 

noden in kaart te brengen, zodat deze noden aan de hogere overheden kunnen overgemaakt 

worden. 

 

Krachtlijn 2: een integrale en inclusieve aanpak  

 

Een deradicaliseringsbeleid vergt een integrale en multidisciplinaire aanpak. De integrale 

uitvoering is nodig om de maatschappelijke context waarin radicalisering plaatsvindt, 

aanzienlijk te verbeteren. De verschillende partners hebben elk een verantwoordelijkheid op te 

nemen. Het welslagen hangt voor een groot deel af van een gedeeld gevoel van urgentie tussen 

alle verschillende actoren in dit dossier. Om die reden is communicatie essentieel: het moet 

duidelijk zijn dat de aanpak alle vormen van militant en gewelddadig extremisme tegengaat en 

niet focust op één godsdienst of levensbeschouwing.  Het effect hiervan is zowel sensibiliserend 

– partners bewust maken van de rol die zij in deze thematiek kunnen opnemen – als versterkend 

– partners ondersteunen in het opnemen van die rol. In dat kader is het cruciaal dat het 

preventieve werk én het veiligheidswerk maximaal op elkaar zijn afgestemd. 

Het vermijden van selectiviteit in de bestrijding van extremisme is cruciaal om polarisering te 

vermijden.  Want dit is precies wat het extremisme beoogt. Daarom mikt onze aanpak expliciet 

op alle Gentse jongeren en stralen we een engagement uit om hen te verbinden. Dat kan 

enerzijds via een kordaat optreden tegen alle verschijningsvormen van militant of gewelddadig 

extremisme  en anderzijds via een positief verhaal van inclusie en omgaan met agressie.  In de 

totaalcommunicatie moet duidelijk zijn dat de aanpak alle vormen van militant en gewelddadig 

extremisme tegengaat en niet focust op één groep.   
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Krachtlijn 3: een zo objectief mogelijke inschatting van de toestand op het terrein.  

 

Een zo objectief mogelijke inschatting van de extremistische dreiging is steeds het ankerpunt 

van een gecoördineerde aanpak. De bevoegde diensten houden de vinger aan de pols van alle 

mogelijke vormen van militant en gewelddadig extremisme in Gent. Hiervoor kan een beroep 

worden gedaan op de eerder beschreven netwerken en voor zover mogelijk op politionele 

informatie. 

 

Krachtlijn 4: we overstijgen de discussie over geloof versus achterstelling 

 

Wat leidt tot radicalisering? Deze vraag leidt vaak tot een vruchteloos debat tussen twee 

kampen, waarbij het ene kamp wil erkend zien dat religie de oorzaak is, terwijl het andere kamp 

de nadruk legt op sociaal-economische achterstelling. Onze aanpak overstijgt dit.  De vraag 

welke van de tientallen oorzaken bij radicalisering doorweegt is enkel te beantwoorden op het 

niveau van het geradicaliseerde individu. We trachten door middel van wetenschappelijk 

onderzoek (bv. profielen) inzicht te krijgen in de voedingsbodems die belangrijk zijn voor Gent.  

 

 

4. Driesporenbeleid 
 

Vanuit deze krachtlijnen werken we aan onderstaande doelstellingen: 

 

- We vermijden dat Gentenaars ten prooi vallen aan vervreemding en indoctrinatie 

- We begeleiden Gentenaars die vast zitten in een proces van radicalisering of die 

terugkeren uit conflictgebieden. Voorwaarde is dat ze geen reële bedreiging vormen voor het 

samenleven. 

- Politie en parket treden op tegen gewelddadige of militante extremisten die mogelijks 

een reële bedreiging vormen voor het samenleven. 

 

Het fenomeen van radicalisering aanpakken vergt een gecoördineerd beleid dat 3 sporen 

omhelst: 

 

• Preventief: Dit luik richt zich op het brede maatschappelijk veld en heeft betrekking op 

diverse sectoren.  

 

• Curatief: het ondersteunen en begeleiden van individuen en hun onmiddellijke 

leefomgeving die vast zitten in een proces van radicalisering of reeds verregaand 

geradicaliseerd zijn. Dit vereist maatwerk.  

 

• Repressief: . Politie en parket staan in voor de opsporing, het onderzoek en de vervolging 

van strafbaar gedrag door radicalisering. Het gerecht staat in voor de bestraffing. 
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Preventief 

 

Het preventieve spoor wil radicalisering voorkomen en maakt een onderscheid tussen algemene  

basispreventie en gerichte preventie. 

 

Basispreventie voorkomt (beginnende) radicalisering door het in te zetten op participatie en 

integratie. Basispreventieve acties spelen nog sterker in op nieuwe vormen van uitsluiting of 

afhaken en alle vormen van discriminatie, al dan niet gevoed door geopolitieke conflicten. We 

spelen in op opportuniteiten om het debat over radicalisering te voeren. In het bijzonder met de 

meest kwetsbare, vatbare groepen. 

 

Gerichte preventie versterkt het vele eerstelijnswerk in het omgaan met concrete situaties van 

(verdere) radicalisering.  Met de gerichte preventie van radicalisering zetten we in op 

steunfiguren/sleutelfiguren voor jongeren en jongvolwassen en hun onmiddellijke 

leefomgeving. We vertrekken van de bestaande initiatieven, hun eerstelijnswerkers en 

netwerken. Op basis van permanente evaluatie  zullen nieuwe en bijkomende initiatieven 

ontstaan.  

Curatief 

 

In het curatief beleid maken we een onderscheid tussen het individuele maatwerk per casus en 

de consequenties op beleidsniveau. 

  

De curatieve aanpak streeft ernaar om personen die omwille van hun aanraking met een 

radicaal gedachtengoed banden met de samenleving verliezen, opnieuw een plek in de 

samenleving te laten opnemen. Er zal hierbij gezocht worden naar zoveel mogelijk manieren om 

de aansluiting tussen een persoon en diens omgeving te herstellen. Daarom is de curatieve 

aanpak een persoonsgerichte aanpak die zich richt op twee specifieke doelgroepen: personen 

die verregaand radicaliseren en nog aanwezig zijn in Gent enerzijds, anderzijds personen die 

teruggekeerd zijn van de strijd in Syrië en door gerechtelijke instanties in (voorlopige) vrijheid 

zijn gesteld.  

 

In de individuele begeleiding wordt vertrokken vanuit de bestaande methodieken, het analyseren 

van sterktes en zwaktes, het aanknopen van partnerships, de aanpak van hiaten in 

doorverwijzingen, het herstellen van bindingen, het organiseren van een aanspreekpunt voor 

hulpverlening en het organiseren partnertafels. We realiseren dit met een persoon of instantie 

die kan instaan voor de begeleiding van individuen op maat (methodiek casemanagement). De 

casemanager is de verbindingsfiguur tussen alle actoren betrokken op de casus. Daarbij wordt in 

de eerste plaats gedacht aan het welzijnswerk, het onderwijs en de politie. In voorkomend geval 

dient ondersteuning gezocht te worden binnen de (religieuze) gemeenschap van de betrokkene. 

Indien een gerechtelijk dossier is opgestart, zal, in die mate dat de wettelijke procedures dat 

toelaten, dienen samengewerkt te worden met het gerecht. Ook binnen het gerechtelijke luik is 

het prioritaire doel het doorbreken van het radicaleringsproces om de stap naar gewelddadige 

acties of de ondersteuning daarvan te voorkomen. De casemanager zorgt voor afstemming 

tussen de acties van de verschillende actoren en kan zelf actie ondernemen waar geen antwoord 

kan geboden door de betrokken stakeholders. 
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Elke casus wordt behandeld met het nodige respect voor de privacy van betrokkenen. Het is 

belangrijk dat er op een serene manier kan worden gewerkt, ook wanneer meerdere diensten en 

hulpverleners betrokken zijn. Er dient voldoende vertrouwen opgebouwd te worden tussen 

betrokkene en zijn of haar omgeving en hun ondersteuners en hulpverleners.  

 

 

Hoewel de opvolging van personen uit deze doelgroepen dus individueel zal gebeuren, is het de 

ambitie om hier uit te leren. Elke casus leert ons nieuwe elementen.  

Op basis van de rapporten van de casemanagers zullen maatregelen op beleidsniveau 

ontwikkeld en gerealiseerd dienen te worden. Wanneer we op een geaggregeerd niveau tot 

beleidskeuzes komen op basis van rapportage over concrete cases, dienen betrokkenen anoniem 

te blijven. De stad neemt hiervan de regisseursrol in handen. Alle actoren zijn hierbij betrokken.  

 
Principes van het curatief werken: 

• Individueel maatwerk via casemanagers 

• Regisseursrol bij de stad binnen departement ‘samenleven en welzijn’ in nauwe 

samenspraak met het departement ‘onderwijs, opvoeding en jeugd’ en de politie 

• Integrale benadering: samenwerking tussen alle stakeholders 

• Aandacht voor monitoring en correcte inzet van middelen 

• Respect voor privacy 

 

Voor zowel de preventieve aanpak, als de curatieve aanpak ligt de regisseursrol bij de stad. 

Aanvullend aan bovenstaande voorstellen houdt de regisseursrol ook in dat er binnen de stad 

een coördinatie kan gerealiseerd worden omtrent de problematiek van de radicalisering. Deze 

coördinatie zal antwoorden moeten kunnen formuleren op vragen van professionele 

medewerkers die in aanraking komen met potentiële radicalisering (bvb. Wie schakel ik in? 

Wanneer ga ik naar de politie? Hoe kan ik gecoacht worden? …). De coördinatie zal ook een 

aanspreekpunt zijn voor politie en gerecht, zodat hun vragen tot preventieve of curatieve 

werking van de stad kunnen opgestart en gerealiseerd worden. De coördinatie zal ook moeten 

instaan voor de aanduiding en ondersteuning van de casemanagers. 

 

Preventief en curatief beleid: 

Het is dan ook aan de stad om de bovenstaande principes uit te werken in een sterke organisatie en 

procesflow. Aan het departement ‘samenleven en welzijn’ zal gevraagd worden om op basis van 

deze nota én in overleg met alle stakeholders een voorstel te formuleren aan het college (via de 

IKW radicalisering). Ook de budgettaire consequenties dienen in kaart gebracht te worden voor 

een subsidieaanvraag t.a.v. de Vlaamse overheid. 

 

Repressief 

 

Dit is een zaak van politie, veiligheidsdiensten en parket. 

De politionele werking is hierbij  een onderdeel van de keten. Signalen (informatie) van 
radicalisering worden nauwkeurig geanalyseerd en vervolgens overgemaakt aan en overlegd 
met partners binnen de structuren opgezet door bestuurlijke en gerechtelijke overheden. 
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Reeds in 2005 werd een ministeriële omzendbrief uitgevaardigd waarin de aandacht bij de 

politiezones werd gevestigd op terrorisme. Er werd onder meer opgedragen contact-

perso(o)n(en) in de zones te voorzien en sedertdien is dat ook in onze zone gedaan. Verder 

wordt er aan de operationele personeelsleden een specifieke opleiding gegeven, om alle vormen 

van radicalisering te leren ontdekken en herkennen. 

 

De lokale Taskforce Radicalisering (LTF) is samengesteld uit de Federale politie, De Oostvlaamse 

Lokale Politiekorpsen, de Veiligheidsdiensten, OCAD(het coördinatieorgaan voor de 

dreigingsanalyse) en het lokale Parket. De lokale Task Force wordt georganiseerd door de 

bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie.  De Task Force volgt individuele 

dossiers op van personen die mogelijks gewelddadig kunnen radicaliseren en van hen die 

teruggekeerd zijn uit Syrië of andere strijdgebieden. Per individu wordt een dreigingsinschatting 

gemaakt en een veiligheidsopvolging besproken. Eventueel kunnen in afstemming en overleg 

met de regisseurs van het curatieve luik  ook curatieve maatregelen worden genomen zonder 

dat deze laatsten het gerechtelijk onderzoek doorkruisen. De LTF zal via de korpschef de 

pertinente informatie en de aanbevolen maatregelen aan de burgemeester overmaken. Verder 

kan de politie op advies van OCAD maatregelen nemen bij een terreurdreiging. 

 

5. Uitwerking 
 
De visietekst is de basis voor de uitwerking door de medewerkers van de stad. In het kernteam en de 
stuurgroep wordt dit verder opgevolgd. 
 
  
 


