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Met een grote dank aan de medewerkers van Cocon-Vilvoorde voor hun kritische inzichten en zorg naar elkaar toe; en in
het bijzonder de collega’s die gestalte gaven aan het Project R en wat in dit rapport neergeschreven staat, in real time
uitvoerden en ten volle beleefden !

‘One man’s terrorist, is another man’s freedom fighter’

Illustratie voorpagina werd ontleend aan Washington Post, all credits to Washington Post
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1) SITUERING BINNEN HET PROJECT R

Onze organisatie ondersteunt al bijna 25 jaar gezinnen op mobiel ambulante wijze die een
hulpvraag hebben naar gespecialiseerde vorm van ondersteuning in het kader van ernstige tot
zeer acute opvoedingsproblematieken; en dit binnen de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.
Van april 2015 tot maart 2017 heeft onze voorziening Cocon-Vilvoorde vzw vorm mogen
geven aan een project, financieel ondersteund door het departement Jongerenwelzijn in
samenwerking met de Stad Vilvoorde, ter preventie van radicalisering1.
Deze opdracht kaderde mee in de uitvoering van de conceptnota “preventie van
radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme “ (16/01/2015) en
het daaruit volgend actieplan dat op 3 april 2015 door de Vlaamse Regering werd
goedgekeurd.
De voornaamste doelstelling van het project was zorgen voor een optimale samenwerking
tussen de aanwezige professionele actoren uit het middenveld in Vilvoorde ten einde een
constructief en operationeel samenwerkingsmodel tot stand te brengen inzake de aanpak van
radicalisering 2. Naast dit luik werd ook gelijktijdig geïnvesteerd in het bijstaan van jongeren
en hun context die geconfronteerd werden met de thematiek van radicalisering. Dit kon gaan
van jongeren die een actieve band onderhielden met een terreurorganisatie tot
ongerustheden van ouders/hulpverleners waarbij de dreiging in eerste instantie niet helemaal
duidelijk was. Het project kende dus van bij de start een gelaagde werking. Op micro-niveau
ontwikkelden we een specifieke gezinsbegeleiding (duo) en daaraan gekoppeld outreachende
individuele trajecten. Op meso-niveau bewerkstelligden we in samenwerking met de Stad
Vilvoorde een multi-agency-werking met relevante sociale actoren. Op macro-niveau legden
1

Binnen het Project R werd van bij de start geopteerd, om het gebruik van het woord ‘radicalisering’ zoveel als
ons toeliet te vermijden; de ‘underscore’ bij het Project R ‘ter preventie van radicalisering’ werd vertaald naar:
een project ‘ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Vilvoorde’.
2
Voor meer info: gratis downloadbaar ons draaiboek voor de opzet van een multi-agency-approach aangaande
de thematiek radicalisering op https://www.kennisplein.be/Documents/Draaiboek%20Project%20R.pdf
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we ons toe op bredere sensibilisering en vorming door deelname aan debatten, coaching van
professionals, contacten met bovenlokale instanties (Oa. VVGS,...), deelname aan nationaal
overleg (Oa. expertencel) en internationale expertise uitwisseling (Oa. RAN) .
We doopten het project om tot Project R. ; dat zich laat uitspreken als project ‘OUR’. Doelend
op het gegeven dat jongeren die hier bij ons opgroeien, van ons zijn, onze aller zorg behoeven,
ongeacht afkomst, religie, huidskleur, gender, … Het Project R staat in deze voor een positief
alternatief wars tegen polarisering en segregatie.
Optimism is our moral duty
(geloof,
hoop,
vertrouwen)
Uniting differences
(verenigen, verbinding, samen sterker)
Resilience through empowerment ((individual (IR), family (FR), professional (PR), community (CR))”
PROJECT R: mobiel/ambulante hulpverlening voor jongeren met een zeer kwetsbare
maatschappelijke positie in kader van de thematiek radicalisering
Positionering in Jeugdhulplandschap: gespecialiseerde vorm van intensieve ambulante
mobiele jeugdhulp; op het snijpunt van maatschappelijke gevoelige thema’s (religie,
onveiligheid, migratie, …) en waarvoor de reguliere aanwezige professionele handelswijzen
ontoereikend blijken en/of exclusie (ongewild/onbewust) verder in de hand werken.
Hoewel de gezinnen die de afgelopen jaren hulp aangeboden kregen vanuit onze vzw binnen
het kader van het Project R; overwegend van Marokkaanse origine waren en moslim; dienen
we hierbij ten stelligste te benadrukken dat éénieder van ons op een bepaald ogenblik in z’n
leven vatbaar kan zijn voor ‘radicale’ ideeën. Bovendien is extremistisch
gedachtengoed/handelen van alle tijden geweest en zeker niet exclusief toe te dichten aan
één welbepaalde periode, godsdienst of bevolkingsgroep.
De moeilijkheden waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden, geven ons tot op
zekere hoogte ook iets weer van de huidige tijdsgeest en het adaptatievermogen van onze
samenleving inzake omgang en verhouding tot veranderingen (demografisch, socioeconomisch, …) die zich vanbinnen en vanbuiten uit stellen.
Bovenal blijft het belangrijk om te benadrukken dat heel wat gedragingen die de voorbije jaren
bij moslimjongeren tot ongerustheid stemden en ten onrechte als ‘radicaliserend’ werden
aanzien op scholen, bij hulpverleners, bij ouders, … in de meerderheid van de situaties, hoewel
soms lastig bevonden, leeftijdsgebonden waren 3.

3

Puberaal, lastig of radicaliserend ? Ine Spee en Maartje Reitsma. Ministerie van Onderwijs, cultuur en
wetenschap. https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/puberaal_lastig_of_radicaliserendgrensoverschrijdend_gedrag_van_jongeren_in_het_onderwijs_tekst.pdf
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2) KWETSBARE JONGEREN en RADICALISERING
De gemeenzame factoren die kunnen bijdragen aan ‘radicaliserend’ gedrag zijn onderhand
wel bekend en afdoend beschreven4. De eerste wetenschappelijke publicaties terzake (van
onderzoek naar de ‘wortels’ van ‘radicalisering’ oa. Wienke & Ramadan, 2011) 5 gaven ons, los
van de ambigue term ‘radicalisering an sich, een vrij eenzijdig daderprofiel weer. Dat van een
soort ‘slachtoffer’ die in zijn (haar) jeugd één of meerdere zaken ontbeerde en gradueel vanuit
een zekere (maatschappelijk) gevoede (blijvende) frustratie, een toevlucht nam tot een
extreme(re) ideologie.
Praktijkwerkers in Vlaanderen wezen voornamelijk op percepties van discriminatie bij
jongeren, jongerenwerkloosheid, vroegtijdige schooluitval, onvoldoende aanbod van
jeugdhulpverlening en van welzijnswerk voor meerderjarige jongeren en tot slot de
leefbaarheid van kwetsbare buurten.6
Ondertussen weten we dat niet elke vertrekker een groot onderlegd islam-deskundige was en
uit grote voorliefde voor het geromantiseerd kalifaat vertrokken is. Sommigen zijn vertrokken
omdat ze echt overtuigd waren om humanitair onrecht ter plekke te gaan bestrijden; anderen
reisden dan weer af omdat de spanning, avontuur en de aantrekkingskracht van het
gewelddadig imago van IS/Daesh hen enorm aantrok 7. Sommige onderzoekers stipuleren dat
de meeste strijders ook pas ter plaatse daadwerkelijk ‘geradicaliseerd’ zijn geworden8. Het
radicaliseringsproces verloopt bovendien zelden stapsgewijs en uniform, sommigen
radicaliseerden bij voorbeeld op enkele weken tijd, waar anderen er jaren over deden.
Het is een inconvenient social truth dat niet enkel kwetsbare ‘geronselde’ jongeren
gerecruteerd werden, maar sommigen van hen gingen zelf actief op zoek naar extremistische
(salafistische9) websites; waren hoog opgeleid, kenden geen armoede en hadden ouders die
perfect geïntegreerd waren.
Kortom, er valt, zeker op grote (mondiale) schaal, weinig lijn te trekken in de drijfveren van zij
die naar Syrië vertrokken zijn of gevallen zijn voor extremistisch gedachtengoed.
De terroristen waren jong en oud, mannelijk en vrouwelijk, arm en rijk, met gekende psychische
problemen en zonder, gelovig, niet gelovig, lone wolfs en in groep, allochtoon en autochtoon…

4

Advies bij het Vlaams Beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering (2017) Vlaams Vredesinsituut
Polarisatie en radicalisering bij jongeren. Vragen en antwoorden ten behoeve van professionals, werkzaam in
eerstelijnsorganisaties en in het onderwijs. Wienke en Ramadan, 2011.
6
Advies bij het Vlaams Beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering (2017) Vlaams Vredesinsituut
7
https://www.bruzz.be/samenleving/waarom-veel-belgische-marokkanen-en-nauwelijks-turken-naar-syrietrekken-2016-01-22
8
Niet geheel zo vreemd als we weten uit dat langdurige blootstelling aan hoge vormen van stress en/of
agressie je hersenen effectief verandert (beschadigd) en neurologisch wijzigt.
9
Salafisme wordt vaak als een conservatieve en orthodoxe religieuze stroming binnen de Islam beschouw. Er
bestaan verschillende vormen van salafisme. Niet elke vorm van salafisme is per definitie gewelddadig.
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/2018-01_brochure_salafisme_nl.pdf
5
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…ergo: dé extremistische moslimradicaal bestaat niet. Elke jongere heeft zijn eigen specifieke
kenmerken en zijn levensverhaal.
Iedereen van ons is op zijn manier vatbaar voor radicaliserend gedachtegoed, afhankelijk van
de kwetsbare fase waarin iemand zich kan bevinden. Gewelddadig extremisme of
radicalisering is slechts één uitingsvorm dat zich door een specifieke persoonsgebonden
triggerende samenhang van aanwezige interne en externe factoren (zeker niet altijd
ideologisch) manifesteert.
Een voedingsbodem kan even divers en diffuus zijn als er profielen op te maken zijn. Uiteraard
spreekt voor zich dat waar vele ellende, armoede en andere deprivaties aanwezig zijn,
individuen gevoeliger en vatbaarder worden voor hoop-boodschappen, charismatische
demagogie en verbetering (zelfs ten koste van anderen).
Eén gegeven staat resoluut als een paal boven water. Datgene waar elke vertrekker bewust of
onbewust naar toe gezogen werd, betrof een uitgekiend internationaal crimineel netwerk.
Een ander belangrijk inzicht is het feit dat naasten doorgaans de eersten zijn die substantiële
gedragsveranderingen opmerken bij een persoon10. Niet dat ze daarom elk ‘vreemd’ gedrag
altijd juist kaderen kunnen; maar wie slechts sporadisch contact heeft met iemand zal veelal
moeilijker een wijziging in gedrag kunnen taxeren en interpreteren, dan iemand die dichter
bij staat. Om een correcte analyse te maken of iemand zich daadwerkelijk in een onschuldig
stadium van ‘radicale’ gedachten bevindt of net niet, dient een goede (best geobjectiveerde)
kennis te bestaan over de persoon. Vroegtijdige hulp toegankelijk en bespreekbaar maken en
waar nodig zelfs outreachend organiseren, helpt het individu, ouders, vrienden, netwerk met
zorgvragen, richting te geven waar naartoe met hun vragen en gezamenlijk schouders te
zetten onder moeilijkheden die anders alleen gedragen moeten worden en dreigen in omvang
toe te nemen.

3) QUID VILVOORDE ?
Vilvoorde is een stad van ongeveer 44 000 inwoners, op een boogscheut van
Brussel, in het hart van België en Europa. De klein-stedelijke realiteit van
Vilvoorde anno 2017 is allang overstegen door de complexiteit van de
grootstad. Vilvoorde is één van de snelst groeiende steden in Vlaanderen.
Deze groei is in hoofdzaak het gevolg van een heel sterke uitbreiding van de
etnische gemeenschap, in hoofdzaak van origine Noord-Afrika en vaak het
gevolg van het uitwijken van bewoners die in Brussel geen betaalbare woonst
meer vinden. Vandaag de dag is 1 op 4 inwoners niet van Belgische origine,
onder de minderjarigen is dit 40%.
Eind 2012 vertrokken de eerste strijders uit Vilvoorde, in de meeste gevallen gekend voor
(lokale) criminele feiten. Deze eerste groep van gewelddadige extremisten (sommigen werden
geïdentificeerd op de gruwelbeelden van IS/Daesh), slaagden erin om andere strijders uit
België en Vilvoorde te rekruteren. In de meeste gevallen ging het hier om Marokkaanse
jongeren met heel wat frustratie en weinig positieve vooruitzichten.
10

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-bestpractices/ran-family-support_en
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Belichten we even enkele recente data inzake schooluitval en absenteïsme op Vilvoordse
scholen; dan stellen we vast dat deze cijfers ontnuchterend hoog liggen. “Voor de andere
categorieën problematische afwezigheden steekt Vilvoorde er met kop en schouders
bovenuit. Qua definitieve uitsluitingen dezelfde vaststelling: Vilvoorde scoort hier zeer hoog
in vergelijking met de andere regio’s/steden, de provincie, Vlaanderen. (2018) 11” Deze cijfers
liggen ver boven het Vlaamse gemiddelde. Bovendien zijn de recente kansarmoedecijfers van
Kind en Gezin (2018) al evenmin weinig bemoedigend. “In 2017 was dat 17,7 procent opnieuw net iets meer dan het voorgaande jaar. Bij kinderen die opgroeien in een gezin met
een niet-Belgische moeder is dat zelfs bijna 27 procent. De toename van de kinderarmoede
zet zich jaar na jaar in Vilvoorde door.”
Een nijpend tekort aan (hippe) infrastructuur voor de jeugd is al jaren een gekend pijnpunt in
Vilvoorde. Vooral jongeren van allochtone origine hebben het moeilijk om toegeleid te
worden of toegang te vinden tot het reguliere verenigingsleven. Om zich te vermaken zakken
velen daarom af naar Brussel of Mechelen; of ze blijven rondhangen in de stationsbuurt of
‘onder de brug’ in Vilvoorde. Met jongeren die samen buiten afspreken is absoluut niets mis,
tenzij ze overlast gaan bezorgen en crimineel/oppositioneel gedrag bij elkaar gaan
versterken/aanmoedigen.
Niet alles is kommer en kwel. Verre van. De meerderheid van jongeren in Vilvoorde zijn voor
alle duidelijkheid niet vervat in criminele circuits én wel schoolgaand. Vanuit de stad werden
de laatste jaren vele verscheidene initiatieven en inspanningen ondernomen om aan bepaalde
frustraties van jongeren tegemoet te komen 12 Sensibilisatieacties (nationaal, bovenlokaal
aangaande bepaalde (juridische) onrechten ten aanzien van jongeren), vormingen, faciliteren
van jeugdwerk (oa ROJM). Er is ook oog voor vele sociale projecten die lopen, opgestart uit oa
OCMW, stadsdiensten. De oprichting van een partnertafel en het ad hoc investeren in
hulpinitiatieven die tegemoet komen aan zorg die door reguliere instanties niet of
onvoldoende geboden kan worden is zeker lovenswaardig. Ook het aantal werkzoekenden in
Grimbergen, Machelen en Vilvoorde is de laatste jaren sterker gedaald, dan in de hele
provincie Vlaams-Brabant (cijfers VDAB 2017).

11

“Als we de cijfers rond problematische afwezigheden en definitieve uitsluitingen in het secundair onderwijs
gaan bekijken over de verschillende graden en onderwijsvormen komen we tot volgende vaststellingen:
1) Het aantal definitieve uitsluitingen ligt in Vlaanderen het hoogst in de 2de graad BSO (4,54%, gevolgd door
3de graad BSO (1,40%), DBSO (0,97%) en BuSO (0,91%). 2) In Vlaams-Brabant ligt dit cijfers ook het hoogst voor
de groep van 2de graad BSO (1,62%), maar hier komt DBSO op de tweede plaats (1,62%), gevolgd door 3de
graad BSO (1,47%). Deze cijfers (voor deze categorieën) zijn voor Vlaams-Brabant hoger dan voor Vlaanderen.
3) Vilvoorde en Zaventem leggen ook voor de meeste categorieën PA en voor het percentage DU de slechtste
cijfers voor: Vilvoorde: DU% 2de graad BSO = 6,63%, gevolgd door DBSO = 6,03% en BuSO = 2,50% “
bron:http://www.meldpuntsi.be/downloads//samentegenSchooluitvalVb/OmgevingsanalyseVsvTotaalVersie20
022017Vb.pdf
12
Voor meer informatie raadpleeg ons draaiboek in kader van het opzet van een multi-agency-approach in
Vilvoorde aangaande de thematiek van radicalisering, 2015-2016
https://www.kennisplein.be/Documents/Draaiboek%20Project%20R.pdf
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4) Hulp voor Jongeren met een vermoeden van Radicalisering in
het huidig Jeugdhulplandschap.
Lokale gerichtheid op empowerment is de eerste stap in preventie van radicalisering13. Elke
vorm van radicalisering is immers omgevingsafhankelijk. Wat in de ene gemeente als een
goede praktijk werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs ook in een andere gemeente; een goede
praktijk uit Aarhus, Denemarken mag niet zomaar, in hoofde van een quick win/quick fix,
overgenomen worden, elders. De overdraagbaarheid van goede praktijken dient immers
steeds mede in het licht geplaatst te worden van de kenmerken van de lokale contextfactoren
(o.a. socio-economische realiteit, politiek klimaat, demografie, organisatie welzijnswerk, …)
waarin de thematiek van radicalisering zich manifesteert en zal bijgevolg voor een gepast
antwoord ook erg afhankelijk zijn van de al dan niet aanwezige bruikbare resources en
dynamieken. Hoewel het islamextremisme van IS een sterk globaliserend karakter kent, blijft
het zo dat meestal een individu ergens groot geworden is, ergens behoort tot een
familie/netwerk, ergens school heeft gelopen en ergens in een buurt vertoeft waar bepaalde
wetten en tradities heersen en alwaar een bepaald bestuur mee vorm geeft aan veiligheid en
welzijn; dit in een gemeenschap van mensen met bepaalde interpersoonlijke geplogenheden
naar elkaar toe. Mensen zijn sociale wezens. Omgeving en anderen beïnvloeden ons, soms in
meer of mindere mate. Soms zijn we er sterk tegen bestand, soms niet; soms gaan we er
spontaan in mee, soms worden we ertoe verleid of gedwongen…

“All radicalisation is local14”

Elk preventief beleid is gebaseerd op een visie op de hoedanigheid van een sociaal onwenselijk
gegeven dewelke vervolgens bepalend is voor de aanpak of voorkomen van datzelfde
probleem. In de bestaande literatuur worden tal van diverse oorzaken aangehaald die kunnen
leiden tot gewelddadige vorm van radicalisering. Zonder opnieuw diep op deze (push- en pull)factoren in te gaan 15 , is het duidelijk dat geflankeerd door interventies van curatieve en
repressieve aard, voor het werken rond preventie, er over verschillende beleidsdomeinen en
sectoren heen, dient gewerkt te worden.

13

Preventing violent radicalization in America, op. cit., p. 19; Prevent Strategy. Presented to Parliament by the
Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty. June 2011, p. 6. Available at:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/preventstrategyreview.pdf.
14
All radicalisation is local, Egmont paper 84, Rik Coolsaet, 2016 http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2016/05/ep84.pdf?type=pdf
15
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/213/RUG01-002213213_2015_0001_AC.pdf De weg naar
gewelddadig extremisme. Een globaal beeld over de oorzaken, faciliteiten en aanleidingen om te radicaliseren
Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de criminologische wetenschappen
door Museeuw Emilie, Ugent, 2014-2015
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“Een belangrijk aanknopingspunt voor beleid is de bevinding dat veel mensen die gesocialiseerd en langdurig
actief zijn in een radicale beweging en subcultuur, deze moeilijk kunnen verlaten. Daarom kan veel gewonnen
worden met preventief beleid, dat zich richt op vooral de beginfase van radicalisering. Omdat het vaak
schoolgaande jongeren betreft die nog thuis wonen, kunnen leerkrachten, jongerenwerkers en ouders een
belangrijke rol spelen bij preventie.”16

Preventiewerk behoort niet tot de hard-core-business van Cocon-Vilvoorde als OVBJ17 binnen
Integrale Jeugdzorg. Wij bieden van oudsher geen klassiek jeugdwerk aan of voeren geen
algemeen welzijnswerk als dusdanig uit. Wij bieden een gespecialiseerd pedagogisch mobielambulant aanbod aan, methodisch geschraagd op wetenschappelijke inzichten en gericht op
gezinssituaties waar het spreekwoordelijk vijf-voor-twaalf is. We bieden een breed gamma
van begeleidingen aan jongeren en hun context gaande van laag-intensieve hulp aan huis tot
crisishulp aan huis. Van één dag om de twee weken tot problematische gezinssituaties, van
mishandeling en agressie, waarbij dagelijks aan huis wordt gegaan, vier weken lang, om een
uithuisplaatsing te vermijden en veiligheid te (her)installeren.
Als we dit visueel zouden illustreren aan de hand van de preventiepiramide van
Johan Deklerck18 staan onze reguliere activiteiten op de hoogste sport, het
puntje van de piramide – een op het individu-gerichte curatieve aanpak. De
onderliggende sporten worden telkens breder en algemener en aldus ook
preventiever van aard.
“Family counseling programs used as deradicalization tools may be considered the most innovative
approach that has been designed in the field during the past few years, especially when it comes to
approaches that deal with the potential threat posed by Al Qaeda-inspired radicalization and foreignfighter involvement.”19

De werking van PROJECT R was bij aanvang vooral toegespitst op het begeleiden van
gezinscontexten en initieel qua regio beperkt tot Vilvoorde. Deze afbakening kwam er
enerzijds door te weinig financiële armslag, anderzijds door de grote (mediatieke-politiekemaatschappelijke) belangstelling en kritische focus omtrent het gegeven dat
verhoudingsgewijs zeer veel Syriëgangers afkomstig waren uit het Vilvoordse.
We merkten al gauw dat enkel het werken met aangemelde gezinnen ons een zeer onvolledig
beeld gaf over de ware hoedanigheid en aanwezigheid van ‘radicalisering’ onder de Vilvoordse
jongeren. De gezinnen die ons doorverwezen werden, waren vaak reeds omringd door een
hulpverlener of zelf actief op zoek naar hulp. Daarentegen bleken er buiten de muren, volgens
ervaringen van onze jongerenwerker heel wat jongeren die ‘op straat’ vertoefden, eveneens
onder de noemer van ‘geradicaliseerd’ zouden kunnen vallen én ‘waar niemand iets mee
deed’. Deze jongeren geraakten om diverse redenen niet tot bij de reguliere hulpverlening,

16

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/vergelijkende-analyse-van-islamitische-en-extreemrechtseradicalisering.aspx?cp=44&cs=6796#publicatiegegevens
17
Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg
18
Een veelkleurig verhaal. Preventie en aanpak van probleemgedrag in het onderwijs. Johan Deklerck ACCO
19
Daniel Koehler https://www.mei.edu/sites/default/files/Koehler.pdf
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waren uiterst instantie-schuw (hulpverleners, politie) en sommigen van hen flirten met
criminele activiteiten en radicale ideeën wat zeker tot een ongerustheid stemde20.
Deze jongvolwassenen die noch op school, noch in het arbeidscircuit zaten, kwamen samen
op ‘vaste21’ locaties (vb onder de brug) in Vilvoorde, maar kwamen niet zomaar spontaan onze
dienst binnenwaaien, omdat we dat lief zouden vragen aan hen, laat staan dat ze zelf een
vraag zouden hebben om gederadicaliseerd te worden. Zeer logisch eigenlijk.
Op dat moment was er in Vilvoorde geen enkele vorm van straathoekwerk meer aanwezig. Zij
die zich enigszins bekommerden om de jongeren deden dat op vrijwillige basis. De activiteiten
van ROJM-Vilvoorde, die later door de stad gefaciliteerd werden, om mee het gebrek aan
aanbod voor Marokkaanse jongeren in Vilvoorde te ledigen, waren toen nog niet opgestart.
Hoewel het Project hier in het begin niet echt op voorzien was, hebben we er resoluut voor
gekozen om deze groep ‘vergeten’ jongeren te betrekken in onze zorg. Ons uitgangspunt was
dat deze jongeren ‘van ons’ zijn 22 en evenzeer, ongeacht of ze nu geradicaliseerd zouden zijn
of niet, onze aandacht verdienden. Ons werk in het kader van de thematiek rond radicalisering
zou maar wat vingerroeren zijn op het oppervlak, als we de precaire situaties van
jongvolwassenen met een vermoeden van radicalisering, even verderop, buiten onze scoop
zouden laten; het zou bijna getuigen van nalatigheid. We zagen het met andere woorden als
een deel van onze pedagogieke verantwoordelijkheid om ook voor hen die zich niet
gemotiveerd opstellen en een onmiddellijk wens tot verandering hebben; de hand uit te
steken en na te gaan wat we voor hen konden betekenen, zonder ervan uit te gaan dat al deze
jongeren per definitie hulp nodig hadden.

...Men spreekt trouwens met gemak soms over moeilijk bereikbare cliënten/doelgroepen, maar uit
ervaring moeten we misschien toegeven dat de complexiteit van de hedendaagse Jeugdhulp ook deze
moeilijk-bereikbaarheid stevig in de hand werkt…

Bij aanvang werd veelvuldig de vraag gesteld in hoeverre het outreachend werk dat we
beoogden zo verschillend was van het straathoekwerk dat destijds en in andere steden
gebeurde. Of dit werk door een gespecialiseerde dienst binnen Bijzondere Jeugdzorg diende
opgenomen te worden ?

Wij vonden alleszins van wel.

20

Dit was vlak na de aanslagen in Parijs en nog voor de aanslag in Zaventem en Maalbeek
Zolang deze locatie niet de op ‘vaste’ route komt te liggen van politie-patrouilles.
22
Zie voor diepgaandere visie-ontwikkeling ons Draaiboek: Naar een multi-agency-approach in Vilvoorde in het
kader van een preventieve aanpak inzake radicalisering (2015-2017)
21
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Jeugdhulp op het scherpste van de snee…

Onze jarenlange expertise rond verontrustende opvoedsituaties (binnen onze afdeling
Contextbegeleiding) en crisissituaties (binnen onze afdeling Crisishulp aan Huis) maakte het
mogelijk om onze jongerenwerker voldoende te backuppen qua kennis en vaardigheden. Een
buikgevoel hebben is goed, maar in situaties die getekend worden door onveiligheid en waar
er soms een reëel risico op gevaar bestaat voor derden en de begeleider, is het van belang dat
met kennis van zaken kan gehandeld worden en de nodige veiligheden indachtig gehouden
worden. Doen wat werkt is steeds ons credo. Temidden van heel wat hulpverleners die
destijds in paniek sloegen of van enige handelingsverlegenheid getuigden, zagen wij het als
een uitdaging in het verlengde van onze dagdagelijkse professionele deskundigheid om voor
deze jongeren een adequaat aanbod neer te zetten.
De zorglijn in deze is zeer kort; als het ware een korte-keten. De jongerenwerker heeft op zich
al heel wat specifieke know-how (over Islam, salafisme, lokale gemeenschap, sociale kaart,
professionele gesprekstechnieken) waarmee hij jongeren in eerste instantie al kan bijstaan,
daarnaast kan hij terugvallen op een intensieve interne supervisie gericht op inhoud en
persoonlijke groei (zelfreflectie, blinde vlekken) en een resem aan state-of-the-art
methodieken. Ontmoetingen (on-demand-trajecten) die leiden tot een hulpvraag kunnen
zonder breuk in de prille en zorgvuldig opgebouwde vertrouwensband (geen wachttijd of geen
andere hulpverlener in het traject) verder doorlopen in een begeleiding (disengagementtraject).
In bepaalde aspecten zal het werk van de jongerenwerker overlap kennen met dat van een
straathoekwerker elders. Het verschil zit hem vooral in het feit dat voor deze bijzondere
doelgroep, waar niemand zicht of vat op heeft, zich ophoudend in een criminogene sfeer en
dewelke zich op het snijpunt bevindt van net datgene wat binnen de bestaande hulpverlening
algemeen als moeilijk ervaren wordt; namelijk het begeleiden van individuen of gezinnen waar
zowel componenten van ‘weerstand’, anderstaligheid, cultuur, religie en
agressie/onveiligheid samen komen, vandaag de dag geen (gespecialiseerde) aanbod bestaat.
Het is tevens niet de bedoeling om als jongerenwerker te gaan infiltreren in een bende; de
jongerenwerker is geen politie-informant ! In het begin van het outreachend traject dachten
enkele politieagenten nogal gretig extra informatie te kunnen bekomen via onze
jongerenwerker over de bepaalde lopende gerechtelijke onderzoeken. Dit diende meermaals
afgeblokt te worden; ook beroepsgeheim van de hulpverlener werd in die zin aanvankelijk bij
veiligheidsdiensten te gemakkelijk weggezet als een last of soms zelfs als nalatigheid
beschouwd. Het outreachend werk is niet repressief bedoeld, maar net groepsgericht
preventief opsporend en individueel curatief optredend. Het principe van waakzame zorg23 in
het achterhoofd. Het is jeugdwerk in the field op het scherpst van de snee.
Dit laatste mag geenszins onderschat worden. De werkomstandigheden zijn op z’n minst
eufemistisch gesteld: uitdagend. Er is een hoog vermogen om met stress om te gaan nodig en
23

Afkomstig uit de methodiek Nieuwe Authoriteit en Non-Violent Resistance
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je mag niet direct uit je lood geslagen worden door bepaalde spottende uitspraken of
verbale/fysieke intimidaties. Een jongerenwerker moet niet alles accepteren, maar in
bepaalde groepen is het nu eenmaal meer gebruikelijk dat een meer fysieke manier van
omgang naar elkaar en buitenstaanders aangewend worden. Fysieke en verbaal luidruchtige
acties van jongeren op straat worden door Westerse individuen gemakkelijker als ‘agressief
of grensoverschrijdend’ getypeerd en geïnterpreteerd. Deze meer ostentatieve en aanwezige
manier van omgang is deels cultuur- en groepseigen; en wordt niet altijd bewust aangewend
om te intimideren. Uiteraard geven sommigen zich er terdege rekenschap van dat
hulpverleners en andere buitenstaanders hierdoor geïntimideerd kunnen worden en wordt
dit soms tot voordeel benut. Zeker in een uitsluitend mannelijke omgeving kan de testosteron
bij wijlen hoog oplaaien. In groepen waar de leden zich bovendien ook ophouden met
criminele activiteiten heerst er en plus meer argwaan naar buitenstaanders, zijn er soms
impliciete strenge gedragsregels, omerta’s en rangordes aanwezig. Jezelf als jongerenwerker
begeven in milieus waar tevens een overlevingsmentaliteit bij sommigen kan heersen (door
schulden, verslaving, …) vraagt om de nodige behoedzaamheid en zorg inzake de eigen verbale
en (fysiek) non-verbale communicatie. De mentaliteit van de groep gaat doorgaans ook boven
die van het individu. Uitsluiting is voor sommigen het ergste wat hen in de groep kan
overkomen.

5) NAAR EEN METHODOLOGISCHE ONDERBOUW VAN HET
OUTREACH-TRAJECT
5.1

INLEIDING

De initiële denkoefening om na te gaan aan welke punten het outreachend werk allemaal
diende te beantwoorden om ‘relevant’ te zijn was een beetje out-of-the-box en randje
controversieel. We maakten ons geen illusies dat deze jongeren zaten te wachten op hulp,
laat staan van een ‘hulp’verlener (“wie zegt dat wij hulp nodig hebben”) die plots uit het niets
verschijnt en zich enigszins verdacht komt socializen en minglen in de groep.
Hoe konden we het best deze doelgroep bereiken ? Waar sloeg IS en een bende ronselaars
destijds succesvol in; waar oa de overheid en hulpverlening faalden ? Konden we een soort
van constructieve/omgekeerde IS-strategie ontwikkelen ? Welke werkzame elementen
zorgden ervoor dat deze jongeren zich aangesproken voelden. Zich gesterkt voelden, verleid
en misleid werden, zich onbewust lieten gebruiken en misbruiken en zich steeds verder lieten
meeslepen in een duister crimineel netwerk.
Sharia4Belgium24 ontvoerde jongeren niet om ze te indoctrineren in een donkere
achterkamer. De street dawa (straatpredikers) spraken jongeren gewoonweg aan op straat,
op de Meir bijvoorbeeld, daar waar ze waren, daar waar ze rondhingen.
24

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia4Belgium
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Ze traden outreachend op als het ware; zich aanwezig stellend, luisterend en iets doen met
aanwezig ongenoegen, optredend als een (charismatisch) rolmodel en inspirerend, naar
verbetering werkend, gelovend in de kracht van de jongeren, verbondenheid creërend, en
zingeving brengend.
Voor de methodologische onderbouw hebben we ons enerzijds laten leiden door de intern
aanwezige en gepraktiseerde methodieken; gericht op gedragsverandering zoals het
Oplossingsgericht werken, leertheoretische principes uit de methodiek Families First, Nieuwe
Autoriteit en de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling.
Deze meeste van bovenstaande methodieken werden onderzocht op hun effectiviteit en
komen er in de recente wetenschappelijke literatuur er als meest overtuigende uit 25. We gaan
bewust ook op zoek naar deze methodieken, vormen onze medewerkers hierin en volgen de
uitvoering ervan in de begeleidingen ook op. Voor meer informatie betreffende deze
methodieken kan u contact opnemen met onze dienst – hier verder op ingaan zou interessant
zijn, maar dit rapport veel te lijvig maken.
Anderzijds gezien het specifieke karakter van de trajecten hebben we ons verdiept in het
bestaand wetenschappelijk onderzoek naar ‘desistance ’ gedrag van jongeren en volwassenen
(zoals vb bestaande exit-programma’s in oa. Noorwegen, Zweden en Duitsland26.) en studies
over personen die in sektes hebben vertoefd; met als voornaamste doel het bereiken van
reïntegratie (‘disengagement ’).
Drie complementaire domeinen komen prominent naar voren wanneer men spreekt over het
werken rond ‘disengagement27’ van een betrokkene: de focus op de jongere en diens gedrag;
de connectie met netwerk en de connectie met instanties.
Hoewel de meeste van de lopende internationale exit-programma’s zich nu vooral richten op
moslim-extremisten, waren ze bij oorsprong vooral bedoeld om radicalisering van extreemrechtste jongeren in te dijken. Bepaalde methodische elementen vind je in elk exit-programma
terug:

1) Het faciliteren van ‘disengagement of individuals’ behorende tot een extremistische
organisatie (religieus, racistisch, …) en niet zozeer het louter voorkomen van
toetreding tot deze groeperingen (Reframe)

25

Alleen over de methodiek Nieuwe Autoriteit in dit rijtje bestaan nog maar weinig overtuigende studies,
niettemin is de basisvisie en -kijk op ouderschap wel erg ondersteunend/complementair aan de het
oplossingsgericht en – krachtgericht denken.
26

Leaving Terrorism Behind, Individual and collective disengagement. Edited by Tore Bjørgo and John Horgan.

27

Met de term ‘disengagement’ wordt geduid op het onttrekken van individu aan zoveel mogelijke schadelijke
invloed (van extremistische bewegingen of gedachtegoed) zonder de persoon geheel tot andere gedachten te
kunnen brengen. Experten zijn het eens dat iemand brainwashen haast onmogelijk is, disengagement wijst
vooral op het inhiberen van de nood tot acties/strafbare feiten over te gaan, los van de mogelijkse blijvende
aanwezigheid van expliciete radicale ideeën.
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2) Integrale benadering op diverse levensdomein van het individu eerder dan voorrang
te geven aan het willen corrigeren/wegnemen van het extremistisch gedachtegoed.
(Restructure)
3) Het netwerk van het individu wordt betrokken (Reconnect)
Bestaand onderzoek28 naar ‘desistance-gedrag’ (het verlaten van een criminele bende
(jeugdbende, extremistische groepering,…)) lijkt tevens de bovenstaande drie ‘werkzame’
domeinen, waar dient op ‘in’gewerkt te worden, bij een disengagement-traject, te bevestigen:
1) belang van onderkennen individuele emotionele factoren (maturiteit, angst, desillusie,…)
2) belang van (hernieuwde) positieve sociale connecties aangaan
3) belang van life-time-events (huwelijk, werkgelegenheid, ..)
As youth gangs also seem to fulfil highly important needs for their members, such as friendship, protection,
financial support , or identity, support for leaving those groups was found to be largely ineffective if it does not
adress these core needs as well (Cohen, 1955; Klein, 1995) Similar to desistance from crime en disengagement
from terrorist groups, leaving a youth gang was found to be a gradual process involving series of steps not unlike
the provess of entering (Vigil, 1988)

Resultaten uit bestaande exit-programma’s blijken wisselend succesvol te zijn29 . Er vanuit
gaan dat een bepaald programma voor één radicale groepering ook vanzelfsprekend gaat
werken voor een andere radicale groepering, is fout. Een exit-programma dat in Nederland
liep, de periode 2007-2008, behield zo goede resultaten met extreem-rechtse jongeren, maar
bleek niet aan te slaan bij geradicaliseerde moslimjongeren. Bovendien dient opgelet te
worden met het vergelijken van de vooral gekende bestaande Noord-Europese programma’s
30. De verschillende lopende programma’s kennen immers een diverse opbouwstructuur en
vaak een andere gespecifieerde doelgroep(afbakening). Exit-programma’ uit Zweden
vertrekken bijvoorbeeld voornamelijk vanuit de hulpvraag van de deelnemer zelf. Exitprogramma’s uit Duitsland fungeren dan weer volledig los van de overheid, wat
drempelverlagend werkt.

5.2

GEDRAGSVERANDERING

Het ‘deprogrammeren’ van individuen, door ze één of ander (brain-wash)programma te laten
doorlopen, heeft in het verleden nooit gewerkt31 . Bij exit-gesprekken is vaak de wil tot
verandering van de cliënt nodig; dewelke bij jongeren met ‘radicaliserende gedachten’ uiterst
zelden aanwezig is. Onderstaande houdt daarom ook rekening met inzichten uit het
disengagement-proces van personen die ‘vastzaten’ in een sekte en initieel geen vragende
partij waren om hun groep te verlaten.
Elk traject dient altijd zorgvuldig op maat opgemaakt te worden. Pas nadat een duidelijk begrip
bestaat over de noden en behoeften eigen aan het individu (o.a. competentieanalyse) en er
28

Hwang, 2015
Radicalisering en terrorisme. Van theorie naar praktijk, Wim Hardyns
30
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/889/RUG01-002162889_2014_0001_AC.pdf (Deradicalisering:
exit uit extreemrechtse groeperingen – Masterproef Sas Marlies
31
Informatie SAS (Studie en adviesgroep Sekten)
29
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voldoende vertrouwen aanwezig was tussen jongerenwerker en deelnemer, kon een gevormd
doelenplan tot uitvoering gebracht worden.
Het eigenlijke veranderingsproces verloopt cfr. elke andere vorm van gedragsverandering;
niet lineair en met de nodige onvoorspelbaarheden.
Gedragsverandering bekomen bij mensen verloopt doorgaans erg moeizaam; maar is niet
onmogelijk. De meeste mensen houden van routine, onze hersenen denken ook graag in
(voorspelbare/herkenbare) patronen. Vaste ingeslepen patronen in ons denken worden ook
wel eens kernovertuigingen genoemd; Principes, gedachten over hoe zaken verlopen, hoe de
wereld in elkaar zit, ons gekleurd mensbeeld. Er kunnen kernovertuigingen over diverse
levensthemata bestaan. Een veganist heeft een bepaalde sterke overtuiging ten opzichte van
het eten van vlees en groenten; volgens sommigen zelfs radicaal. Ouders kunnen ook strikte
regels en ‘afwijkende’ visies hebben ten aanzien van de opvoeding van hun kind. Ons gedrag
wordt mede gestuurd door deze kernovertuigingen. Denkt u dat het onheil dat u overkomt u
telkens wordt aangedaan (externe attributie) of gelooft u in een hoge mate van
zelfbeschikkingsrecht en zelfactualisatie. Willen we iets aan een onhebbelijke gewoonte of
onwenselijk gedrag veranderen dan moet er in vele gevallen ook iets gewijzigd worden aan de
kernovertuiging die leeft. Zoniet wordt het te veranderen gedrag nog steeds inherent in stand
gehouden en verrechtvaardigd. De houding van de persoon in kwestie ten opzichte van het
gedrag zal veranderd moeten worden. Enkel wanneer diegene die het gedrag stelt ook
diegene is die de verandering wenst is de kans groot dat op wilskracht en doorzetting effectief
ook een ander denkpatroon kan ingeslepen worden, een nieuwe gewoonte kan ontstaan. Op
korte termijn zal gedragsverandering door externe motivatie, druk en dreiging zich eveneens
kunnen voordoen, alleen op lange termijn zien we dat wanneer de echte overtuiging bij de
persoon zelf voor de gedragsverandering achterwege blijft, de kans op herval veel groter is.
Mensen zijn bovendien van oorsprong groepsdieren. Kuddegedrag typeert ons.
Gedragsverandering ontstaat dan ook gemakkelijker in een omgeving die ondersteunend
werkt en het (nieuwe ) gedrag waardeert. Zelfbeeld en zelfvertrouwen hebben hierbij
onmiskenbaar een bijkomende invloed. Personen die geloven in zichzelf en de mogelijkheden
tot verandering zijn succesvoller in hun pogingen om hun gedrag te veranderen.
De mate waarin het individu zelf (stilaan) mee voor deze verandering kiest, actief stappen
onderneemt en succes ervaart; zijn steeds medebepalend voor de voortgang van het traject
en de bestendiging van het gewenst gedrag; we weten dit al lang in onze sector. Zonder de
zekerheid van een zekere innerlijke resonantie bij het individu, bestaat het gevaar dat te snelle
zichtbare (gedrags)verandering vooral sociaal wenselijk van aard is.
Bovenstaande onderstreept hoe ontzettend belangrijk een doordachte benadering is om een
gewenste gedragsverandering bij de ander te bekomen. Zoals eerder gesteld zijn de
methodieken die door onze begeleiders aangewend worden in de reguliere begeleidingen
allemaal methodisch onderbouwd. Het spreekt voor zich dat de jongerenwerker ook met
werkzame principes uit deze methodieken van slag ging.
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Binnen het kader van ‘radicalisering/extremisme’ moet de jongerenwerker ook kaas gegeten
hebben van ethische morele besluitvorming om gerapporteerde/geobserveerde
ogenschijnlijk onveilige situaties goed te kunnen beoordelen.
Gesloten milieus binnentreden is daarenboven zoals eerder gesteld niet vrij van gevaar. Het
breken met een extremistische groep/gedachtegang gaat traag en moeizaam. Uit onderzoek
naar desistance-gedrag bij personen die deel uitmaken van een bende of sekte blijkt
meermaals hoe de dominantie van de lokroep van het (vroegere) milieu/denken nimmer
onderschat mag worden. Het vraagt veel van het individu om een groep/een verstard denken
te verlaten, dewelke betekenisvol is geweest en waar in sommige gevallen qua persoonlijke
beleving weinig tot geen negatieve connotaties aan verbonden zijn. Dit verlaten gaat vaak
gepaard met verlies, angst voor vergelding en nood aan nieuwe zekerheden. Het afvallig
beschouwd worden door het oude milieu mag hierbij tevens niet onderschat worden. Dit is
risicovol en er bestaat een reëel gevaarsaspect voor zowel individu, naasten, als nauw
betrokken professionals. Er dient goed samengewerkt te kunnen worden met andere lokale
partners om zowel de veiligheid/welzijn van jongerenwerker en het individu doorheen het
traject te monitoren en bewaken . Naast het begeleid uittreden is het overigens evenmin
vanzelfsprekend dat de jongere ‘zomaar’ terug aansluiting vindt in zijn gemeenschap.
Het outreachend werk naar de overwegend moslimjongeren op straat mocht nimmer
beschouwd worden als een verlengstuk van een politioneel repressief apparaat. Dat was
duidelijk van bij de start, maar verre van vanzelfsprekend om te handhaven in een periode
waar de nadruk zeer sterk lag op repressie, angst voor aanslagen overal heerste en
beroepsgeheim slechts als een onhebbelijkheid aanzien werd, dewelke de nationale veiligheid
in gedrang kon brengen. Geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid is echter
nagenoeg alles, wilden we onze werking enige kans op slagen gunnen en vooral ervoor zorgen
dat onze jongerenwerker niet zelf het slachtoffer van vergeldingsacties zou worden of
geviseerd zou worden. Hiervoor was het belangrijk dat er intern een specifiek protocol inzake
veiligheid voor de jongerencoach opgemaakt werd en een nauwgezette intensieve opvolging
in supervisie. Extern werd er een duidelijk afsprakenkader (o.a. inzake mandaat) besproken
met de verschillende betrokken partners; opdat de positie van de jongerenwelzijn onbesmet
bleef, hoe graag anderen ook naam en toenaam van bepaalde jongeren in de beoogde
doelgroep wensten te weten; er werden geen namen genoemd. De jongerenwerker had naar
de sociale partners een sensibiliserend en kritisch signalerende rol. Enkel in reëel ingeschatte
gevaarsituaties zouden, na intern overleg, bepaalde gezamenlijke stappen met partners
genomen kunnen worden.

5.3

DE TRAJECTEN

We kunnen de outreachende werking in twee soorten trajecten opdelen : het preventieve
(meer gemeenschapsgerichte) ON-DEMAND-traject en de individuele interventie: het
curatieve DISENGAGEMENT-traject.
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5.3.1 HET ON-DEMAND-TRAJECT
Wanneer een jongere nog in het beginstadium zit (van radicalisering) valt er preventief nog
veel meer openheid en ruimte te verkennen. De kans op aansluiting vinden en een positieve
uitkomst van de interventie is beduidend groter. Algemene gespreksvaardigheden en
handelingskaders zullen al erg bruikbaar blijken. Sociaal werkers kunnen interveniëren door
te voorzien in begeleiding, opleidingen en hen aan te moedigen afstand te nemen van de
delinquente subcultuur. Bij het bepalen van een strategie zal het er dus op aankomen de
verschillende leden van een jeugdbende op een verschillende wijze te gaan benaderen. De
plaats die zij innemen in het sociaal netwerk van de bende kan daarin een belangrijke rol
spelen (McGloin, 2005).
De jongerenwerker diende wat wij plachten te noemen (cfr de methodiek van Nieuwe
Authoriteit) waakzame zorg uit te voeren door eerst en vooral “Daar aanwezig zijn, waar onze
beoogde jongeren zijn”. “Er zijn en zelf ervaren”; niet achter een bureau of procedures
schuilgaan als professional; maar gedurig blijven afstemmen. Door vindplaatsgericht te
werken kon de jongerenwerker zich zeer aanwezig opstellen en op die momenten aanwezig
zijn die relevant waren voor jongeren. Vaak gaat dit om ontmoetingen na de kantooruren, in
het weekend en soms bij incidenten ad hoc. Dit vraagt behoorlijk wat flexibiliteit in de agenda.
Deze ruimte werd bewust ook ingebouwd. Hij stippelde routes uit, ging op plaatsen waar
jongeren samenkwamen en onderhield contacten met verschillende prominente sociale
partners in de buurt. Concreet stelde de jongerenwerker zich in het Vilvoordse met regelmaat
zichtbaar op en stelde zich voor en aanwezig bij plaatselijke jeugdverenigingen, aan
schoolpoorten, op bepaalde hotspots, bij de moskee (vrijdaggebed, ramadan). Het is meer dan
een gesprekje doen en een luisterend oor bieden. Het is mede het creëren van een mentale
plek, die kan fungeren als een safe space.
A “safe space” can be defined as a supportive environment where community members can
comfortably and constructively discuss sensitive topics among peers, mentors, and community leaders
without the fear of shame, stigma, or some other negative repercussion 32

In eerste instantie kunnen deze primaire sporadische ontmoetingen/contacten uitmonden in
het ‘on-demand’ aanbieden van relevante praktische/emotionele ondersteuning, een
doorverwijzing en/of het voeren van korte individuele probleemoplossende gesprekken. De
jongerenwerker faciliteert de communicatie en maakt de verbinding, als een soort van gateopener, tussen maatschappelijk kwetsbare jongeren in de lokale regio en het aanwezige
netwerk aan professionals. De jongerenwerker stelt zich betekenisvol op, straalt een zekere
autoriteit uit, behartigt de belangen van de jongeren en signaleert hun noden en behoeften
op bestuurlijk niveau. Hij neemt hen au serieux, en kan hen tegelijkertijd een kritische spiegel
voorhouden. Hij sensibiliseert jongeren, maar tevens ook hun netwerk en de professionals
rondom de jongere33. In de literatuur wordt zijn functie soms geduid als ‘paraprofessional’.
32

Plekken waar jongeren vrijelijk hun emoties en gedachten kunnen bespreekbaar stellen, onder begeleiding,
zonder dat er vrees dient te bestaan dat het uiten van bepaalde ‘radicale uitspraken’ onmiddellijk repercuties
hebben. De mogelijkheid om ‘georganiseerd’ in debat te kunnen gaan; niet om zomaar een free podium te
hebben om haat te verkondigen. https://www.mpac.org/safespaces/files/MPAC-Safe-Spaces.pdf
33
Een ‘paraprofessional’ is werkzaam op een terrein waarvoor hij/zij niet altijd een formele opleiding heeft,
verricht betaald werk, staat dicht bij de doelgroep of heeft er affiniteit mee en verricht werk waarbij
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Algemene kenmerken van het ON DEMAND-traject:
-Aanmeldingen : Rechtstreeks vanuit jongerenwerker of vanuit jongeren zelf
-Looptijd: +/- 3 gesprekken gemiddeld individueel of in groep
-Overleg met structurele partners (aanbod kennis – sociale kaart)
-Faciliteren van samenwerking tussen professionals onderling en professionals en jongeren
-Zoeken naar constructieve krachten in het eigen netwerk en benutten van lokale
(hulp)bronnen
-Faciliteren van zelfredzaamheid en kritisch denken
-Het aanwezig stellen van laagdrempelige gespecialiseerde (jeugd)hulp
-Positieve (her)connotatie/beeldvorming in lokale gemeenschap ten aanzien van
Jeugdhulp/Hulpverlening
-Signalering en sensibilisering
5.3.2 HET DISENGAGEMENT-TRAJECT
We mogen als hulpverlener niet verwachten van jongeren, die reeds ver(der) in het
radicaliseringsproces afgedaald zijn, zomaar door ‘een goed gesprekje’ vluchtig van gedachten
kunnen doen veranderen. Hoe verder in het proces, hoe sterker de tunnel-visie, hoe moeilijker
om de jongere/het individu snel terug te halen. Onderzoek naar ‘disengagement’ van sekteen bendeleden geeft met wisselend succes aan dat terug uit het extreem-denken stappen nog
wel mogelijk blijkt; het proces is omkeerbaar, doch het is veel minder evident, het vraagt om
specifiek getrainde vaardigheden van de hulpverlener, een langdurig aanklampende aanpak
en neemt veel meer tijd in beslag 34.
In de meeste situaties helpt het niet om direct op de man af zaken of ongerustheden te gaan
benoemen of direct kritisch in vraag te stellen. Zeker bij zij die kennis hebben van de Koran, is
het formuleren van contra-argumentatie voor een bepaalde geloofsovertuiging een strijd die
een leek sowieso verliest. Stel nooit geloof in vraag, na verloop van tijd kan wel de
argumentatie voor bepaalde boude abjecte stellingen in vraag gesteld worden en zelfs
gecounterd/getackeld worden. Een te eenzijdige (kortzichtige) focus op het (snel willen)
veranderen van het ideologisch denken van een sterk ‘geradicaliseerd’ individu (vb. door
theologisch debatvoering/discussie) werkt vaak averechts en is zelden succesvol als eerste
stap gebleken, zeker wanneer het niet tevens gecombineerd wordt met interventies die
gericht zijn op individuele psycho-sociale noden en de manier waarop het individu gebonden
of niet gebonden is, aan zijn groep, familie, vrienden en gemeenschap.
hij/zij in direct contact staat met leden van de doelgroep. (Keune en Gelauff, 2000, s’ Jacobs, 2001). De
paraprofessional geniet van een zekere autoriteit te genieten bij de doelgroep, door bijvoorbeeld levenservaring,
karakter en de positie die deze binnen de doelgroep inneemt. Een tolerante en flexibele houding is nodig
aangezien de paraprofessional te maken krijgt met een grote diversiteit aan gewoonten, geloofsovertuigingen
en politieke opvattingen. Ook dient de paraprofessional actief te worden betrokken bij de oriëntatie en
planvorming en niet alleen bij de uitvoering (Van der Gun en Kierczak, 2006). Veldhuysen (in Keune,2000) heeft
laten zien dat het voor een succesvolle inzet van paraprofessionals een vereiste is dat de
instelling zelf de weg naar interculturaliteit inslaat. Meer info: https://www.nji.nl/nl/DownloadNJi/Overzichtstudie_interventies.pdf
34
The challenge of extremism; Examples of deradicalisation and disengagement programmes in the EU
October 2010
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In combinatie of al schakelend kan een ON-DEMAND-TRAJECT overgaan in een diepgaander
individueel DISENGAGEMENT-traject met een welbepaalde jongere.
Modulaire kenmerken van het DISENGAGEMENT-traject:
-Intensieve Individuele begeleiding waarbij zowel individueel aan de slag wordt gegaan met
de maatschappelijk kwetsbare jongere, als met diens ruimere sociale omgeving (vaak in deze
vrienden of familie) volgens de bovenstaande domeinen (REFRAME, RESTRUCTURE,
RECONNECT).
-Kan gekoppeld worden aan de gezinsbegeleiding, afhankelijk van de fase (en noodzaak) van
het hulpverleningsproces. Dit is steeds een duo-begeleiding.
- Locatie: Omgeving Vilvoorde, in een context waar de jongere zich thuis en veilig voelt (dit
was vaak niet thuis)
-Iedere medewerker beschikt over een werkgsm waar hij/zij 24/24 beschikbaar op is.
-Iedere medewerker dient bij ernstige verontrusting/onveiligheid contact op te nemen met
supervisor dewelke tevens 24/24 bereikbaar is.
- Capaciteit Intensief individueel traject: minimaal 3 lopende trajecten/jaarbasis. In de praktijk
waren dit er 6/jaarbasis.
-FID-parameters combinatie gespecialiseerd individueel traject:
F (requentie): meermaals tijdens de week
I (ntensiteit): 4u-6u/week (gemiddeld genomen over de gehele begeleidingsduur –
opstartfase-behandelfase-afbouwfase-nazorgfase-follow-up)
D (uur):
6 maand (verlengbaar)
-Supervisie:
Wekelijks bestaat de mogelijkheid tot interne intervisie tijdens teamvergadering en wekelijks
vindt er een intensieve supervisie plaats met de gezinsmedewerkers om de kwaliteit van de
lopende hulpverlening op te volgen en de persoonlijke groei/evolutie van de medewerkers te
monitoren.
-De aangeboden hulp kan vrijwillig of onder gedwongen karakter (parket, jeugdrechtbank)
voltrokken worden.
Kerndoelgroep: Jongeren van 0j – 25j met hoog risicogehalte inzake ‘radicalisering’ en
(zelf)destructief criminogeen gedrag. Binnen het project betrof dit voornamelijk
moslimjongeren gezien onze opdracht gericht was op radicalisering met betrekking tot
gewelddadige islamradicalisering.
- Frequent overleg met sociale partners en een belangrijk sensibiliseringsopdracht.
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Hoe goed en onderbouwd een interventie ook mag zijn, deze staat of valt, volgens Pels,
Distelbrink en Tan (2009) met de (diversiteits)competenties van de uitvoerende professional.
Je mag nog de beste technieken in huis hebben als je ze niet kan overbrengen, sta je als
hulpverlener nergens. Cruciale componenten zijn vaardigheden in interculturele
communicatie door steevast een open, sensitieve, respectvolle houding, zonder
vooringenomenheid te kunnen aannemen (Pels & Vollebergh 2006)
Plooien we even eerst terug op bestaande studies over de effectiviteit van interventies bij
jongeren met migratieachtergrond 35 dan kunnen we samenvattend volgende conclusies
weergeven:
- Professionals moeten bepaalde competenties hebben: een open, respectvolle houding,
aandacht voor de eigen ‘culturele bril’ en kennis over verschillende culturele achtergronden
(zonder daarbij te generaliseren);
- Aanpassingen in taal en communicatie kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld door het inzetten van
tolken of professionals met zelfde culturele achtergrond of vertaalde materialen;
- Praktische belemmeringen zoals onregelmatige werktijden en laag inkomen, moeten
aangepakt worden, bijvoorbeeld door een outreachende benadering;
- De nadruk moet liggen op empowerment, bijvoorbeeld door deelnemers uit migrantengroepen zelf te
betrekken bij de diensten die zij aangeboden krijgen.

In het werken met zogenaamde ‘moeilijk bereikbare’ jongeren is het, gelijklopend aan het
werken met ‘moeilijk bereikbare’ gezinnen, dat (wederzijds) vertrouwen van primordiaal
belang is. Professionals die in staat zijn om een authentieke vertrouwensband te kunnen
opbouwen met een cliënt zullen sneller vooruitgang boeken. Zeker werkzaam in een
specifieke gemeenschap, kan het verkrijgen van een ‘goede naam’ als professional ervoor
zorgen dat men de professional als rolmodel gaat zien en dat deuren van anderen in de
gemeenschap geopend worden. Het opbouwen van een band is echter een werk van lange
adem. 36 Zeker in plaatsen of omgevingen waar hulpverlening weinig gewenst/positief
geconnoteerd wordt.
We hebben bij de invulling en aanwerving van de functie voor jongerenwerker bewust
gekozen voor iemand die kennis had van de Marokkaanse gemeenschap in Vilvoorde. Niet
zozeer omdat we geloofden in het muslim for muslim-principe, integendeel, maar wel omdat
in eerste instantie dit ons proces kon versnellen om vat te krijgen op wat leefde tussen
jongeren die gevoelig waren voor heersende radicale boodschappen. Het feit dat iemand in
ons team eerstehands informatie bezat over de werking van de Moslimgemeenschap in
Vilvoorde, de Islam in zijn geheel en een ruim netwerk in Vilvoorde had (met zelfs vrienden
die afgereisd waren naar Syrië) verschafte ons een enorm kennisvoordeel.

35

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Overzichtstudie_interventies.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Overzichtstudie_interventies.pdf

36
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5.3.3 WAT WERKZAAM BLEEK VOOR DE HOUDING VAN DE JONGERENWERKER als EEN
VERBINDER en BRUGGENBOUWER OP MICRO-NIVEAU:
- De vijf B’s: Betrouwbaar, Betekenisvol, Beschikbaar, Bereikbaar, Begripsvol
- Being present where and whenever the action takes place
- Be relevant, create a difference /mind wigs (parliament of voices)
- Building bridges (professionals, neighbourhood, peers, family)
- Offering support (practical, emotional, getting in touch with)
- Creating Safe Spaces
- Working together (inform and educate family, professionals)
- Acceptance and Endurance
- Acting like a role-model
- Professionaly caring
- Think of one’s safety, all the time
Aanwezig zijn is een belangrijke vereiste , net als goed kunnen (empatisch) luisteren en
dienstbare opstelling. Je kan onmogelijk een juiste vorm van hulp bieden als je niet exact weet
wie er voor je staat. Wat voor de ene persoon werkt (confrontatie, ondersteuning, gesprek,
actie ...) werkt niet of omgekeerd bij de ander. Om te weten hoe de persoon die voor je staat,
denkt , zich voelt , zich gedraagt ; moet voldoende individuele aandacht (tijd) geschonken
kunnen worden. Welke belangrijke levensgebeurtenissen heeft hij meegemaakt, hoe
omgegaan wordt met moeilijke situaties (copingstijl), op wie kan hij terugvallen (netwerk,
mobility mapping) welke andere noden zijn er, wat is de voornaamste daginvulling
(eigenwaarde, zingeving), welke verwachtingen zijn er nog, welke belemmerende ‘niethelpende’gedachten worden gemaakt. Wegblijven uit de normatieve opstelling is zeker
geboden.
Jongerenwerker: “Intimidatie komt voor, daar ben ik bestand tegen. Ik beschouw het als deel van de
job, het hoort erbij, anders moet ik niet de straat op gaan en werken met de gasten die we beogen,
daar gaat het er nu eenmaal zo aan toe.”

Dit brengt ons bij een derde component: gedragenheid. Je kan ergens aanwezig zijn (vb
huisbezoek) en erg open en luisterbereid zijn , doch dat neemt niet weg, dat bepaalde
moeilijke situaties of boodschappen je toch als professional kunnen choqueren of van de wijs
brengen. Het toedichten van bepaalde zelfmoordplannen aan een hulpverlener kan erg
remmend werken als deze op dit kritieke moment plots overmand wordt door eigen
emoties/angsten. Dit kan bij de cliënt een extra onveilig gevoel met zich meebrengen. Een
innerlijke rust dient bewaard te kunnen worden, alsook een overzicht van wat aan het
gebeuren is. Als de jongere zich veilig en vertrouwd voelt om ook minder fraaie zaken aan de
jongerenwerker toe te dichten, kan er ook pas mee gewerkt worden. Wat ook niet vergeten
mag worden is dat intimidatie en bedreiging ook met zekerheid te beurt zullen vallen.
Belangrijk is dat de interne veiligheidsvoorschriften37 door de jongerenwerker hierbij
nauwgezet opgevolgd worden en op tijd met supervisor overlegd wordt.

37

Zie interne veiligheidsvoorschriften jongerenwerker
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5.4

DE DIVERSE DOMEINEN

In wat volgt illustreren we nog kort de verschillende domeinen waarop de jongerenwerker
binnen het disengagement traject actief was. Bepaalde aspecten hiervan konden ook
teruggevonden worden in de opgezette On-Demand-trajecten, doch minder systematisch en
meer vrijblijvend. Zoals gezien kan worden, belicht het de gekende domeinen die in bijna
iedere contextbegeleiding van belang zijn: de persoon, zijn netwerk en zijn maatschappelijke
positie.

Voorstelling domeinen DISENGAGEMENT-trajecten Cocon-Vilvoorde

1) REFRAME: Inzet op cognitieve denkkaders/emotionele beleving
(zie GEDRAGSVERANDERING en methodieken als Oplossingsgericht werken..)
2) RESTRUCTURE: Inzet op maatschappelijke structurele faciliteiten 38
Faciliteren en reïntegreren op diverse maatschappelijke terreinen
(arbeid/school/administratief)
Hulp bieden bij het aangaan van relaties met instellingen (werk, school,
overheidsinstellingen,…)
Bemiddeling tussen jongere en instanties
zoeken naar gepaste hulp (na trauma, psychisch, …)

3) RECONNECT: Inzet op netwerk/gemeenschap 39
-

Ondersteunen, sensibiliseren en activeren van het netwerk (partner, familie, peers,. )
Heropbouwen van (gebroken) contacten
Werken met netwerk rond rouw, herstel en acceptatie

38

In ons draaiboek rond opzet van een multi-agency-approach in Vilvoorde in kader van de thematiek rond
radicalisering gingen we hier dieper op in.
39
In ons rapport voor de Koning Boudewijnstichting d.d. 2018 in kader van ‘family resilience’ gingen we hier
dieper op in.
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6) EEN METSELAAR, SEINGEVER EN BRUGGENBOUWER OP MESONIVEAU
Net zoals het Project R bewust gelaagd is opgebouwd (MACRO-, MESO- en MICRO), werd dit
op persoonlijk niveau evenzo gepercipieerd bij de rol van de jongerenwerker. Naast het
begeleidingswerk met jongeren op MICRO-niveau, stelde hij zich ook sterk aanwezig op mesogebied. Op deze manier kon hij sensibiliseren, tekorten en good practices signaleren,
informeren en samenwerkingen met professionals/niet professionals aangaande de
thematiek faciliteren. Dit ging van aanwezigheid op gerelateerde vergaderingen, tot
vormingsmomenten, ad-hoc oproepen tot bepaalde interventies (consult, vraagverheldering).
De jongerenwerker nam zo tweewekelijks deel aan de partnertafel40 in Vilvoorde. De
jongerenwerker nam voornamelijk hierin een aanvullende expert-rol-in en bracht zodoende
het perspectief van de jongere binnen gebaseerd op opgedane ervaringen in het werkveld.
Zaken die tot verontrusting stemden werden gesignaleerd (dit kon gaan van alarmerend
tekort aan georganiseerde activiteiten, tot brutale politie-interventies, tot algemene
verzuchtingen die heersten tot het aanklagen van namen van jongeren die onterecht bleven
geseind staan; op zogenaamde veiligheidslijsten, waardoor regelmatig een jongere onterecht
staande gehouden werd en soms de grens niet over mocht. Namen of andere gevoelige
informatie werd niet gedeeld. Het zorgvuldig bewaren van en omspringen met confidentiële
informatie was essentieel voor de geloofwaardigheid van de jongerenwerker. De associatie
met politie is bovendien zelden helpend, en kan net het omgekeerde effect hebben, en de
heldenstatus van een aantal groepsleden versterken. People talk, ongetwijfeld zou het nieuws
in een gesloten gemeenschap zich als een vuurtje verspreiden wanneer de jongerenweker zijn
boekje zou zijn te buiten gegaan. Onze jongerenwerker was van Marokkaanse origine en is
opgegroeid in Vilvoorde; onzorgvuldig met informatiedeling omspringen zou niet alleen nefast
zijn voor het vertrouwen en de samenwerking met de jongeren, maar zou ook zijn algehele
geloofwaardigheid, positie in de gemeenschap en eigen veiligheid op het spel zetten.

Hiernavolgend vindt u een niet-exhaustieve lijst van de diverse activiteiten waar de
jongerenwerker zich met verve voor ingezet heeft in de loop van de voorbije jaren.

40

Een multi-agency-samenwerking, gegroeid uit een operationalisering van het lokale LIVC, om met
verschillende relevante sociale actoren uit het Vilvoorde gezamenlijk op de voet vorderingen/ongerustheden in
het kader van radicalisering op te volgen.
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ACTIVITEITEN:
- Uitwerken van informatiebrochures en geven van lokale vormingen rond ‘radicalisering’ in scholen
- Deelname aan overleg met sociale lokale partners (partnertafel, politie)
- Uitwerken sectoroverleg (vorming/informatie aan lokale professionals)
- Social mapping (inventariseren van lokale noden, initiatieven)
- Overleg verschillende stadsdiensten (buurtopbouwwerk,;..)
- Overleg op tussen experten/casemanagers andere gemeenten
- Overleg en presentaties op Internationaal niveau (RAN (Wenen, Nice, Manchester), FAST (UK))
- Overleg buurtwerk/vrije tijds/-dagbesteding (VOC, ROJM, try-out (Tonuso), VOC,..)
- Overleg OTA Vlaams Brabant
- Overleg projecten tewerkstelling (I-drops, Amif-project)
- Ondersteuning en deelname Second Wave-project (project in Vilvoorde tussen jongeren en politie)
- Overleg SAVE Belgium (uitwerking opstart Motherschool)
- Overleg Moskee/Islamdeskundigen
- Bemiddelen lokaal en bovenlokaal (o.a. met federaal parket: Vilvoordse jongeren die onterecht
geseind staan of onterecht op lijst van OCAD staan (zelfs onze eigen projectmedewerker !)
- Consultancy voor departement Jongerenwelzijn inzake oproepen door de Opvoedingslijn ikv
radicalisering
- Crisis-interventie en Psycho-educatie bij jongeren, “onder de brug van Vilvoorde” en op
verschillende scholen naar aanleiding van de aanslag in Brussel 22 maart 2016
- Gerichte routes langs hotspots om jongeren te ontmoeten (spijbelaars in de bib, hangout-places, )
- Gerichte bezoeken aan Red Flag zones
- Installatie van safe spaces (veilige ongedwongen publieke gespreksruimtes)
- Ondersteuning van individuele cases bij partners (oa CGG, gevangeniswezen),
- Aanwezigheid bij activiteiten van doelgroepjongeren (ROJM-Vilvoorde, Buurtactiviteiten, School)
- Sensibiliseren/psycho-educatie van individuele jongere,
- Doorverwijsmoeilijkheden in kaart brengen en signaleren,
- Acties tot toeleiding naar meer formele hulp,
- Lone-wolve-tracking vanuit gedeelde zorg/ongerustheid bij peers, gemeenschap
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7)

PRAKTIJKVOORBEELDEN

In het begin van het Project R kwam ons ter ore dat zowaar ongeveer elke Marokkaanse
jongere op de interne veiligheidslijst stond in Vilvoorde. Dit was waanzin. Er was veel
onduidelijkheid en onzekerheid bij de veiligheidsdiensten en eenzijdige berichtgevingen in de
media verhoogden ook de paniek bij heel wat hulpverleners inzake mogelijke signalen van
radicalisering en potentieel daaruit voortvloeiende terroristische acties. Bij aanvang van het
project kregen we zeer uiteenlopende ongeruste vragen en aanmeldingen van derden. Dit
ging van zeer concrete vragen om hulp tot zeer vage ongerustheden zoals “ik heb een kind in
mijn klas een tekening zien maken met hoofdzakelijk zwart en wit, dit leek op een IS-vlag, wat
moet ik nu best doen…”
Door de lokale opzet van een multi-agency-aanpak konden heel wat verontrustingen beter
getaxeerd en gerichter behandeld worden. Vele jongeren die in de verste verte niets met
radicalisering te maken hadden werden ook geschrapt van de lijst .
Sinds de start van de outreachende trajecten in najaar 2015 zijn er bijzonder veel contacten
met Marokkaanse jongeren geweest. De jongerenwerker staat in de buurt ondertussen ook
positief gekend als hulpverlener.
Enige duiding bij de voorbeelden is nodig. Het gaat om een kleine groep jongeren met ernstig
risico-gedrag. Niet alle jongeren die in groep in Vilvoorde samenkwamen (30-50) maakten deel
uit van één grote vervaarlijke ‘straatbende’; sommigen hingen letterlijk ook rond of zochten
elkaars gezelschap buiten op; zonder dat er sprake was van criminele intenties of banden. In
de literatuur wordt in deze verwezen naar de term “problematische jeugdgroepen” eerder
dan te spreken over (stads)bendes. “Groeperingen van jongeren die in steeds wisselende
samenstelling van kleinere groepen samenkomen en bepaalde (soms eenzelfde) type feiten
plegen. Het groepsgevoel en de solidariteit tussen de leden is veel minder aanwezig dan bij
stadsbendes.” 41.
Hiernaast waren er ook vele individuele contacten met anderen die niet per sé samenkwamen
in groep en op de ‘hotspots’.

7.1

TOELICHTING on demand begeleidingen:

De diversiteit onder de opgezochte Marokkaanse jongeren door onze jongerenwerker was
groot. Er waren er die geregeld samenkwamen en zij die slechts sporadisch gezien werden.
Van de jongeren die meermaals ontmoet werden bleken lang niet allen ‘aan het radicaliseren
in hun geloof’, wel waren ze erg behept met de gangbare polarisering en zagen hier een
bevestiging in voor hun tweederangspositie in de maatschappij. Een groot aantal van hen
stond gekend voor kleine tot grote baldadigheden bij de politie of zelfs het onderhouden van
actieve banden met criminele netwerken (drugs, prostitutie, overval). Velen hadden te
kampen met psychische problemen, een (hard-)drugs verslaving en/of een gokverslaving.
41

Tackling gangs : een confrontatie tussen theorie en praktijk ,Louis Haezebrouck, masterproef 2013 , UGENT
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Geen van hen kreeg of zocht hier hulp voor. De meeste onder hen worstelden ook met het
verkrijgen van een baan. Zeker na de aanslag in Zaventem voelt een groot deel van deze groep
jongeren zich extra gediscrimineerd en geweerd uit selecties, waar voordien de luchthaven
nog een gedegen mogelijkheid bood om aan een baan te geraken. Bijna allen waren
woonachtig in of nabij het Vilvoordse. De band met hun ouders was vaak broos of gebroken.
Slechts een aantal onder hen was actief in een sportclub (boks, voetbal) of verbonden aan een
jeugdwerking (ROJM).
De meerderheid van de jongeren uitte zich als moslim, maar voelden slechts in geringe mate
aansluiting bij de georganiseerde activiteiten van de nabijgelegen Annasr Moskee 42. Weinigen
bleken zich te kunnen identificeren met het ‘traditionele’ beleid dat door het bestuur gevoerd
werd. Een deel van de groep zocht naar ‘meer’ duiding in hun geloof. In hun eigen zoektocht
naar een meer begrijpelijke en toegankelijkere versie van de Koran lieten sommige jongeren
zich inspireren door literatuur van auteurs met soms zeer radicale ideeën, maar wiens
literatuur gemakkelijk openlijk (in Brusselse boekenwinkels) verkrijgbaar is. Om die reden
zochten sommigen tevens hun heil in alternatieve geloofsbijeenkomsten vb clandestiene
vergaderingen in garageboxen; hoewel radicaler (oa salafistisch), niet altijd kwaadzinnig, maar
wel uit een danig gemis om een diepzinniger geloof dewelke zin geeft en inspireert, samen te
kunnen belijden.
In wat volgt werden bepaalde gegevens door elkaar gemixt om iedere vorm van herkenning onmogelijk
te maken. Het gaat om bestaande personen die nog lopende zijn of gelopen hebben. Uit respect voor
hen , maar ook onze jongerenwerker zijn we bewust summier in de omschrijvingen bij de cases
gebleven, we hopen op uw begrip hiervoor.

“… al regelmatig in beeld bij politie gekomen voor radicaliserend, betrokken bij banditisme, hij geeft
aan psychische zorgen te hebben, een familielid ligt op sterven. Hij heeft het psychisch moeilijk
(doorverwijzen ! naar therapeut)…
…werd ontslagen. Politie zou haar werkgever opgebeld hebben om verleden van … uit de doeken te
doen om werkgever te waarschuwen. … samen zal bekeken worden of klacht kan neergelegd worden
wegens schending van privacy…
… sprak me op straat aan aangaande zijn ‘seining’ op lijst verdachten ikv radicalisering en vroeg of
politie daar niets aan kan doen…
… is blijven overnachten onder de brug, geen huisvesting, door ruzie thuis, hij geeft aan niet direct
geholpen te willen worden….
… vraagt of ik hem kan spreken , een van de voorwaarde van de reclasseringsambtenaar is dat hij
dient te werken rond zijn ‘radicaliserende gedachten’ met iemand…
… … ontmoet in … hij begint meer en meer zijn draai te vinden op zijn nieuwe school; hij blijft doch
steeds zitten met zeer conservatieve ideeën (niet jihadistisch)…

42

Grootste moskee in Vilvoorde, die al meer dan 30 jaar functioneert en jaar na jaar groeit in ledenaantal. Tot
op heden echter nog steeds geen officiële erkenning.
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… en … gesproken. … heeft het emotioneel zwaar en vraagt om hulp , hij heeft momenteel ook geen
werk (ondersteunen en toeleiden naar therapeut Franstalig in Vilvoorde ? en VDAB)…
…. Werd geschorst van school, onterecht geeft hij aan, gevoel dat directie hem onterecht viseerde en
weg van school wou, hij was net aan laatste jaar bezig (bemiddelen) …
… Ouders zijn ongerust want hun zoon werd gearresteerd in het buitenland op verdenking van
radicalisering , toeleiding naar juridische hulp en in samenspraak contact met lokaal bestuur voor oa
attest ter vrijpleiting verdenking ‘radicalisering’…

Onderstaande onderwerpen werden het meest gedeeld met onze jongerenwerker:
- Psychische zorgen (zoektocht naar eigen moslimidentiteit versus rollenconflict tussen goed moslimzijn en andere deel-identiteiten, trauma uit verleden, psychiatrische diagnose)
- Polariserende discours (veelvuldige ervaringen van foutief etnisch profiling door politie,
discriminatie arbeids- en woonmarkt, Internationale politieke discours Westen vs islam)
- Frustraties (persoonlijke, familiale, ‘internationale leed’ van Moslims in het diaspora
(Palestina, Burma, Syrië,…)
- Nabijheid en invloed van criminele groeperingen in drugs en gokmilieu.
- Negatieve invloeden uit primaire kringen (familie, vrienden,
- gebrek aan zinvolle daginvulling ( werk of school) en ontspanning (door armoede, uitsluiting, )
- Beïnvloeding door eenzijdige opruiende informatie (ongefilterde gruwelbeelden op TV in
Marokkaanse huiskamers die schuldinducerend naar het Westen zijn); onbetrouwbare
overleveringen van de Soenna

7.2

TOELICHTING DISENGAGEMENT -TRAJECTEN:

Het gehalte aan ’radicalisering’ lag beduidend veel hoger in de individuele outreachende
trajecten dan in onze gezinsbegeleidingen (alsook binnen het Project R). Bij de
gezinsbegeleidingen zagen we dat voornamelijk opvoedkundige problemen,
communicatiemoeilijkheden en generatieconflicten; eerder dan de aangemelde vermoedens
van radicalisering aan de basis lagen van de gestelde problemen. In een select aantal gezinnen
zagen we daadwerkelijk de verontrusting rond ‘radicalisering’ en een verdere vernauwing in
denken bewaarheid en was een intensief gezinstraject (met ouders en andere partners vb OCJ,
GI) nodig.
Elk van de jongere die begeleid werd in een disengagement-traject, was voordien gezien in
een on-demand traject. Onmiddellijk starten met een disengagement-traject viel nooit voor.
Ook werd er voor geopteerd om bij de start/introductie niet expliciet met de jongere te gaan
spreken over ‘de start van een disengagement-traject’ ! Dat zou erg zwaar op de hand zijn en
weinig als zorg ervaren worden; wat wel als uitgangspunt van deze begeleidingen telt. Voor
elke jongere was het duidelijk dat de jongerenwerker een (jeugd)hulpverlener was en hulp
bood aangaande hun kwetsbare positie. De jongerenwerker wierp zich ook niet op als een
‘bekeerder’ of ‘deradicaliseerder’ ; binnen de individuele disengagementtrajecten fungeerde
hij vooral als een soort van katalysator en poogde hij jongeren, oplossingsgericht, als het ware
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via nutching te stimuleren en brengen tot andere inzichten en acties (vb stap naar OCMW,
therapeut, …).
Waar bepaalde stappen naar hulpverlening bij sommige individuen snel en zelfstandig
genomen kunnen worden, was het voor de meeste van deze ontmoete jongeren niet evident
om zelf alleen de stap naar bepaalde instanties te zetten en/of hun medewerking te verlenen.
Het investeren in een solide krachtgerichte vertrouwensrelatie vergde veel tijd en
doorzettingsvermogen. De bekomen vertrouwensrelatie bleek in vele gevallen een broos
gegeven te zijn en blijven. Het was vanzelfsprekend niet de bedoeling dat de jongerenwerker
ging infiltreren in ‘de groep’. Hier diende hij een professionele, doch nabije houding te
respecteren; dit laatste maakt dat er altijd sprake bleef van een zekere (niet onbelangrijke)
afstand.
Vier van de zes jongeren werden, los van hun disengagement-traject, ook opgevolgd door de
politie, om criminele feiten of actieve banden met criminele netwerken. Deze laatste betrof
in geen enkele situatie een extremistisch religieus milieu, maar ging wel om drugshandel,
prostitutie, wapenhandel en/of banditisme.

Een overzicht van een aantal parameters van de jongeren in de disengagement-trajecten.

GESLACHT
LEEFTIJD
OPSTART
WOONPLAATS
RADIX
NETWERK BETROKKEN &
AANWEZIG

A
M
24
2018
VILVOORDE
1->0
JA

B
C
D
M
V
M
18
21
19
2018
2017
2017
VILVOORDE SCHAARBEEK VILVOORDE
2->1
0
2->1
JA

JA

JA

E
M
23
2016
VILVOORDE
2>1

F
M
22
2018
VILVOORDE
1

NEE

NEE

Legende RADIX cijfers:
0 geen concrete bezorgdheid meer; gecheckt bij derden, opvolging door jongerenwerker in afbouw
1 aanwezige bezorgdheid, maar wordt opgevolgd door jongerenwerker en derden (gelieerd aan
partnertafel) /passieve opvolging door politie
2 ernstige bezorgdheid inzake extremistisch gedachtegoed, nauwgezette opvolging door jongerenwerker
en derden (gelieerd aan partnertafel) met actieve (onafhankelijke) opvolging door politie

Eind 2017 werd een begeleiding positief afgerond. Zes intensieve trajecten hebben in totaal gelopen
in 2018. Drie liepen door uit voorgaande jaren. Gemiddelde duur 1,5 jaar.
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Casus voorbeelden 43:
B: …Toegeleid door jeugdwerking, precaire leefomstandigheden en bevestigd vermoeden van prostitutie , initieel
gevaar voor vatbaarheid radicale ideeën door veelvuldig surfen naar salafistische websites en sympathie voor
strijders. Woont nu terug alleen, uit handen van pooier. Toeleiding tot OCMW. Netwerk in opbouw….
C: …Ontmoet op straat, bleek in een bende te zitten, zou dealen en minderjarigen aan tot geweldpleging. Politie
volgt hem reeds op. Geen ernstige bezorgdheden meer rond radicalisering, maar begeeft zich in erg criminele
milieus (geweldpleging)…
D: …Geen radicaliserende gedachte meer, wel salafistische, maar gematigd. Goede band terug met zijn netwerk
en zussen. Lijkt zichzelf terug gevonden te hebben, werkt opnieuw. Inzet op zelfreflectie en verruiming
gedachtegoed lijkt te lonen…

Alle jongeren werden wel intern tijdens de supervisie besproken. In externe vergaderingen
werd enkel in algemene termen gesproken over bepaalde positieve of negatieve tendensen
die zich stelden. In slechts één situatie werd door onze jongerenwerker na intern overleg een
naam op de partnertafel toegelicht van een Vilvoordse jongere die via sociale media , kort na
de aanslagen op Facebook had opgeroepen om “iedereen te zullen vermoorden” in alle
overige gevallen behield de jongerenwerker uiterste discretie; in belang van de cliënt, maar
ook zichzelf.

43

Deze gegevens werden geanonimiseerd en zijn indicatief.
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8) SLOTBESCHOUWINGEN
Het werk is nog lang niet gedaan.
We zijn tevreden met wat we de voorbije jaren hebben neergezet. In een heftige periode
wisten we een projectwerking neer te zetten die tegemoet kwam aan de noden die leefden
op vlak van werken binnen de lokale thematiek van radicalisering. Het outreachend werk was
daarin een bijzondere uitloper van het gezinswerk dat we verrichten.
Het is zeker waar dat we op voorhand niet terdege de zwaarte van het werk correct hadden
ingeschat. Hoewel we konden voorspellen dat in de outreachende begeleidingen ( meer
bijzondere de disengagement-trajecten) meer ‘radicalisering’ aan bod ging komen dan bij de
gezinsbegeleidingen, waren we totaal niet voorbereid op de reikwijdte, het risicovolle en de
intensiteit die erbij te pas is gekomen, zowel bij de uitvoering , als de monitoring ervan. Als ik
zeg dat we op een gegeven moment zelfs een dreigtelefoon uit Syrië hebben gekregen om
onze activiteiten te staken; dan begrijpt u meteen dat er vaak wat lading en spanning aanwezig
was en dat de werkomstandigheden, als het ging over een Organisatie voor Bijzondere
Jeugdzorg, op z’n zachts uitgedrukt toch ‘Bijzonder’ te noemen waren.
Radicalisering kan elk van ons overkomen. Inzetten op de weerbaarheid van jongeren en
maatschappelijk kwetsbare jongeren is daarom geen slechte zaak. Fundamenteel onjuist zou
het wel zijn om enkel en alleen met de gekenschetste ‘problematische’ groep jongeren te
willen werken om een thematiek als radicalisering doeltreffend te willen counteren.
Meermaals kwam ter sprake in welke mate de gestelde asociale en soms extreme gedragingen
van bepaalde jongeren in onze huidige samenleving ook niet een zekere intrinsieke
signaalwaarde met zich meedroegen. Evenwel zonder extremistisch gedrag te willen
vergoelijken, dient alles steeds in een groter geheel gezien te worden en dient niet alleen bij
de jongere in kwestie wat ‘verkeerd’ gelopen is, gerepareerd te worden; maar moet tevens
gekeken worden hoe op meso- en macro-niveau ook afdoend geïnvesteerd kan worden op de
alternering van (structurele) discriminerende processen.
Er was bij aanvang geen strak uitgewerkt scenario voor handen. De rolinvulling van de
jongerenwerker is gaandeweg opgebouwd en gegroeid; net als de onderbouwing van de
trajecten. Het evalueren en monitoren van sporadische contacten met jongeren inzake effet
was niet eenvoudig. We hadden ook doelbewust gezien de overload aan werk in het veld de
administratie op zeer minimaal gezet. De continuïteit van contacten was minder constant in
vergelijken met de contacten die we hebben in gezinsbegeleidingen; deze jongeren gaven
regelmatig verstek op afspraken, waren bepaalde momenten lange tijd afwezig en dan weer
plots wel, konden het ene moment het goed vinden met de jongerenwerker en het andere
moment om niet altijd gekende reden niet. Wel vond er wekelijks of om de twee weken een
uitgebreide supervisie plaats, peilend naar de zorgen, veiligheid, persoonlijke groei van
jongerenwerker en inhoudelijke progressie.
Lang niet alle jongeren die we tegenkwamen waren (zwaar) ‘geradicaliseerd’. Hoegenaamd
niet. Slechts een zeer selecte minderheid kon in aanmerking komen voor dit weinig-zeggend
allesomvattend label; omwille van hun erg anti-Westerse gezindheid, hun expliciet radicale
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uitlatingen en sympathie voor de gewapend strijd van IS. Het moet langs de andere zijde
gezegd zijn, dat bepaalde jongeren die echt vanonder de aandacht (van de jongerenwerker)
wensten te kruipen, dat ook deden. We hadden weet van enkele dominante figuren bij
Marokkaanse Vilvoordse jongeren, dewelke vanuit politionele hoek reeds gevolgd werden om
hun extremistische ideeën, maar die onze jongerenwerker zelf nooit bereikt heeft, laat staan
zelfs gezien heeft. Ook een ander groot gemis waren de meisjes. Ook zij vertegenwoordigen
mee de groep Marokkaanse jongeren van Vilvoorde en sommigen stonden ook onder de
invloedsfeer van malafide netwerken die ronselden. Hoewel we in de outreachende contacten
moslima-meisjes gesproken en geholpen hebben en zelfs één iemand in een disengagementtraject zagen; is dit segment wat ons betreft onterecht onderbelicht gebleven. De
Marokkaanse jongens in de publieke ruimte zijn veel zichtbaarder aanwezig; maar de stille
meid achter haar computer kan evenzeer begeesterd geraken door haatberichten- en
lokboodschappen. In dezelfde lijn waren er het laatste jaar ook bezorgdheden om meer
extreem-rechtse jongeren-groeperingen in en om het Vilvoordse. Met de halftijdse invulling
van de jongerenwerker in onze outreachende trajecten kon effectief onmogelijk een volledig
uitgebouw allround aanbod voor elkeen met extremistische affiniteiten aangeboden worden.
Een ander geweten delicaat pijnpunt in het project was de keypositie van de jongerenwerker
in de outreachende trajecten. Alles viel en stond met hem. Het vertrek van onze eerste
projectmedewerker maakte ons daar erg attent op. Gezien de broze en kritisch noodzakelijke
vertrouwensband die dient opgebouwd te worden met (de moeilijk bereikbare) jongere, kan
een wisseling in personeel de hele samenwerkingsrelatie en zelfs lokale werking
hypothekeren. Een duo-begeleiding had hier een oplossing voor kunnen bieden of het verder
opleiden van rolmodellen in de groep jongeren – maar daarvoor waren nog de middelen, noch
de tijd aanwezig. We hebben projectmiddelen verkregen voor 1Vte, die vaak overbevraagd
werd en op diverse terreinen zeer actief was. Het was kiezen en zoeken waar eerst op te
focussen. De keypositie bleef een zwakte.
De meeste Marokkaanse jongeren waren van ver of soms dichtbij gekend door onze
jongerenwerker. Dit was soms een voordeel, maar evenzeer op bepaalde momenten een
nadeel. Er vanuit gaan dat een medewerker die tevens moslim is gemakkelijker toegang heeft
tot andere moslims is een veel voorkomende misvatting. Bij sommigen werkt het
drempelverlagend om te kunnen spreken met iemand met gelijke achtergrond en geloof;
anderen zijn net juist meer op hun hoede, want ze zien de jongerenwerker als iemand vanuit
hun eigen gemeenschap die hen in de gaten komt houden. Ook mag de invloed van de lokale
(moslim)gemeenschap op onze jongerenmedewerker die eveneens praktiserend moslim was,
niet onderschat worden. Deze zaken vielen niet meteen op, maar lieten zich onderhuids soms
voelen inzake het hebben van een gedeeld referentiekader en de loyaliteiten waar hij soms
op aangesproken werd.
Door het feit dat in gezinsbegeleiding de jongerenwerker steeds in duo liep met een andere
gezinsmedewerker, konden bepaalde reflecties op handelen en houding (vb in supervisie)
naar elkaar toe gemakkelijk gedeeld worden en besproken worden. De jongerenwerker was
zich (begrijpelijk) van een aantal overdracht en tegenoverdracht situaties in
gezinsbegeleidingen niet altijd bewust. Binnen supervisie kon dit geroerd en via zelfreflectie
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verder verkend worden. Sommige reflecties zullen verloren zijn gegaan, wat betreft de
outreachende trajecten, omdat hij vaak alleen opereerde en er dus niet altijd een spiegel of
zijspiegel mee was, die de jongerenwerker op dat moment kon observeren of corrigeren.
Er was bij wijlen een erg dunne en fluïde lijn tussen het werk dat de jongerenwerker deed
binnen het project en de activiteiten die hij erop nahield in zijn vrije tijd. De aangeworven
jongerenwerker, stond positief gekend bij de stadsdiensten om zijn vrijwilligersengagement.
Hij toonde zich erg nobel naar anderen, idealistisch en maatschappelijk geëngageerd voor de
kwetsbare jongeren in Vilvoorde; ook na zijn uren. Zijn bij wijlen tomeloze inzet zorgde
geregeld voor frustratie bij de jongerenwerker; die veel noden bij de doelgroep zag, maar
meermaals botste op ‘de grenzen van het justitie- en hulpverleningslandschap’; rigide
overgereglementeerd, vele wachtlijsten, weinig voltrokken van de de realiteit rond
superdiversiteit, assistenten/hulpverleners die zich beperken tot wat moet, gaten in het
systeem die niemand zomaar kan veranderen omwille dat verantwoordelijkheden die erg
versplinterd verdeeld zijn op diverse niveau’s . Vele ondersteunende gesprekken met de
jongerenwerker vonden in deze ook plaats tijdens de supervisie en met de directie. Het
innerlijke sociaal vuur brandend houden, de naastenliefde en de bewogenheid in
standhouden, wars van de teleurstellingen en de belemmeringen, is belangrijk…want als
professionele gespecialiseerde hulp, waar reeds eerder netwerk, vrijwilligers en andere
minder ingrijpende/intensieve hulp ontoereikend bleken, zich ook terug trekt en opgeeft…wie
staat er dan nog recht voor de cliënt …

Naar de toekomst toe zal bekeken worden hoe met bovenstaande kritische bemerkingen
rekening kan gehouden worden ten einde de kwaliteit van al onze trajecten en begeleidingen
te verbeteren. We streven er in deze naar om zoveel mogelijk specifieke trajecten niet te
verbijzonderen en bepaalde aanwezige (specifiek) werkzame principes zoveel als kan te
transponeren naar onze algemene werking en trajecten.
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