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Radicalisering binnen gemeenten  
Herkennen en handelen

 

Donderdag 21 september 2017
*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Meer informatie?

Stephanie van Baggem,

congresmanager

s.vanbaggem@medilex.nl

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Radicalisering binnen gemeenten
Herkennen en handelen

Datum
Donderdag 21 september 2017

Locatie
NH Amersfoort

Prijs
Dagprogramma 
9.30 - 16.30 uur  € 395,-*   
        
Accreditatie
Maatschappelijk werkers
Sociaal agogen
Jeugdzorgwerkers

De volgende congressen  
zijn ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Laaggeletterdheid 

Verwarde mensen  
in beeld
 

www.medilex.nl/laaggeletterdheid

www.medilex.nl/verwardemensen

www.medilex.nl/radicalisering
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/radicalisering



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Maarten Houben, burgemeester gemeente Nuenen en voorzitter Programmaraad 
Jihadisme Oost-Brabant 
   •   Verantwoordelijkheden en taken van gemeenten bij radicalisering
   •   Samenwerking in de keten bij radicalisering - voorbeeld uit de praktijk
   •   Beleid - landelijk of per gemeente?

Radicalisering - waar hebben we het over?
Arjan de Wolf, sociaal psycholoog, directeur DWTA en auteur van ‘Aanpak van radicalisme’
   •   Radicalisering en het fenomeen jihadisme
   •   Welke jongeren zijn kwetsbaar voor radicalisering?
   •   Uitreizen of ‘verder’ radicaliseren?

Koffie- en theepauze

De verontruste burger - van woede naar kalmte
Rob Witte, senior onderzoeker en adviseur EMMA, Experts in Media en Maatschappij  
   •   Welke typen burgers onderscheiden we in Nederland?
   •   Onderbuik gevoelens - gerechtvaardigd of aangewakkerd?
   •   Op welke manier gaat u het gesprek aan?

Praktijkvoorbeelden - interactief deel
Maak gebruik van elkaars expertise!
Wilt u uw casus bespreken? Stuur deze dan op voorhand in naar s.vanbaggem@medilex.nl.  
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Preventiemethoden tegen radicalisering (gebaseerd op inzicht van binnenuit)
Massoud Djabani, trainer, consulent op het gebied van preventie radicalisering en interculturele communicatie, auteur 
   •   Het vergroten van de weerbaarheid van jongeren 
   •   Beginnend radicaliserend - hoe bereikt u de jongere?
   •   De maatschappij inenten tegen radicalisering

De rol van justitiehuizen bij de-radicalisering
Veerle Pasmans, directrice Justitiehuizen Antwerpen
   •   Justitiële begeleiding en toezicht 
   •   Informatie-uitwisseling tussen de verschillende instanties 
   •   De Belgische aanpak van geradicaliseerde personen 

Koffie- en theepauze

Privacy en veiligheid - waar legt u de grens?
Walter Schroor, eerste luitenant Koninklijke Marechaussee, kennisverwerker Opleidings-, Trainings- en  
Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (otckmar) 
   •   Wat verstaat de KMAR onder privacy en veiligheid?
   •   Het regelen van de Nederlandse veiligheid
   •   Terrorisme en privacy, wanneer mag informatie vrijgegeven worden?

De rol van de reclassering bij de aanpak van geradicaliseerden
Soraya Beumer, regio-directrice regio Zuid-West Reclassering Nederland
   •   Werkwijze van Reclassering Nederland
   •   Samenwerking tussen het strafrechtelijke en bestuurlijke domein
   •   Ketensamenwerking in de praktijk

Afsluiting door de dagvoorzitter


