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Proefproject radicaliserende jongeren - Aanpak
In de beleidsbrief Inburgering en Integratie 2013-2014 staat het volgende (p. 26):
“Het Kruispunt Migratie-Integratie zal in 2014 in een aantal steden en gemeenten een proefproject
opzetten om jeugd– en onderwijswerkers, alsook medewerkers uit onthaalbureaus, beter te ondersteunen wanneer ze te maken krijgen met radicale ideeën bij jongeren die dreigen over te gaan tot gewelddadige actie.”
1. Welke steden en gemeenten nemen hieraan deel? Kan de minister een overzicht verschaffen van
de diverse locaties?
2. Hoeveel middelen worden hiervoor uitgetrokken?
3. Waaruit bestaat de concrete aanpak?
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1. Met het Kruispunt Migratie-Integratie werd eind 2013 een nieuw convenant gesloten. In het jaarplan 2014 ligt de focus op het preventie van radicalisering. Daartoe wordt vertrokken vanuit de notie ‘handelingsverlegenheid’ die optreedt in verschillende vormen van dienstverlening ten aanzien
van jongeren met een migratieachtergrond. Handelingsverlegenheid betekent dat iemand iets (nog)
niet kan, niet in staat is om tot het gewenste resultaat te komen in een bepaalde context. De
hoofddoelstelling is om binnen een aantal sectoren (onderwijs, jeugd,…) meer aandacht te vragen
voor de (interculturele) competenties van de professionals (eerstelijnswerkers) die met jongeren
vanaf 13-14 jaar werken, en na te gaan hoe deze geëxpliciteerd en verder versterkt kunnen worden. Dit moet leiden tot een betere dienstverlening, ook t.a.v. die doelgroep.
Gezien de veelheid aan beleidsdomeinen, actoren en dienstverleners die werken met deze jongeren
gebeurt er eerst een vooronderzoek. Het Kruispunt Migratie-Integratie wil eerst expliciteren wat
de eigen expertise en verworvenheden al zijn, welke partners er zijn met complementaire verworvenheden en expertise, en hoe het werkveld -en welke delen daarvan- prioritair en optimaal ondersteund kunnen worden. Dit zal uiteraard in nauwe samenwerking gebeuren met de integratiecentra.
Het vooronderzoek wordt ook opgezet in samenwerking met gemeentelijke ambtenaren die reeds
geconfronteerd werden met radicalisering in hun stad of gemeente. Een eerste samenkomst met
ambtenaren uit Antwerpen, Vilvoorde, Maaseik en Mechelen is eind februari gepland. Ook expertise vanuit Nederland wordt ingebracht.
Naast het overleg met de steden, wordt ook met de VVSG bekeken hoe er samengewerkt en afgestemd kan worden. Er is in de schoot van de VVSG een netwerk van preventieambtenaren uit 43
verschillende steden en gemeenten. Het thema ‘radicalisering’ wordt daar binnenkort op de agenda
geplaatst.
2. Er worden geen extra middelen uitgetrokken: het project is opgenomen in het convenant met het
Kruispunt Migratie-Integratie en valt dus binnen de reguliere subsidie-enveloppe. Het Kruispunt
Migratie-Integratie heeft voor dit project een halftijdse medewerker aangeworven. Deze persoon
start op 1 maart 2014.Ook andere medewerkers zijn betrokken bij dit project.
3. Het vooronderzoek wordt afgerond met een plan van aanpak. Tijdens het vooronderzoek worden
mogelijk al uitwisselingsmomenten tussen experten, (ervarings)deskundigen, beleidsverantwoordelijken en onderzoekers opgezet.

