
WAT IS RADICALISERING?
Radicalisering bij jongeren is een beladen begrip. Hoe gaan we daar het best mee om? 

Hoe kunnen we de “geradicaliseerde jongere” het beste helpen?
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DE UITDAGING

DE OPLOSSING

CONCLUSIE

CULTUURSENSITIEVE ZORG

Als we jongeren willen helpen die de diagnose “geradicaliseerd” meekregen, stuiten we 
meteen op een belangrijke uitdaging: wanneer beschouwen we iemand als radicaal? 

Wat wordt precies bedoeld met “radicaal”? Wat is de definitie?

De oplossing schuilt in het inzicht dat "radicaal" geen afgelijnd begrip is, maar 
juist mee bepaald wordt door onze referentiekaders. 

We kunnen enkel tot een doeltreffende oplossing komen als we rekening houden 
met élk van deze drie denkkaders.

Onze samenleving wordt alsmaar diverser. De allereerste stap naar een oplossing 
ligt in het (h)erkennen van deze superdiversiteit. 

Die superdiversiteit houdt ons een 
spiegel voor, waardoor we onze eigen 
identiteit in vraag gaan stellen. Wie ben 
ik wel/niet, in hoeverre kan ik mezelf wel/
niet met de ander identificeren? 

Via deze denkoefeningen 
kunnen we vervolgens de 

dialoog aangaan, waarbij we 
elkaar zo openhartig mogelijk 
tegemoet proberen te komen.

Alleen zo kunnen we elkaar 
écht leren begrijpen en samen 

(jongere, maatschappij, 
hulpverlening) tot een oplossing 

komen. Alleen zo kunnen we 
de jongere de juiste “zorg” 

aanbieden.

Het goede nieuws is: met deze ideeën ben jij als hulpverlener al bekend. Anders gezegd: 
90% van de tools die je nodig hebt om doeltreffende, waardevolle hulpverlening te 

bieden, die heb je al. 

Vergeet gewoon niet om af en toe die stap terug te nemen. Zie de geradicaliseerde 
jongere voor wie hij/zij in de eerste plaats is: een jongere. 

En word zo een onmisbaar deel van de oplossing.

VERSCHILLENDE 3 REFERENTIEKADERS 

ONSZELF

DE JONGERE

DE MAATSCHAPPIJ 

Ja, ook ons eigen referentiekader is 
gekleurd, en dat beïnvloedt de mate 

waarin we ons kunnen (en willen) 
inzetten, en dus ook de kwaliteit van 

onze hulpverlening. 

We moeten dus een stap terugzetten en 
de situatie vanop een afstand bekijken. Wat 
kleurt onze denkkaders? Welke culturele 
waarden spelen mee? Welke ideeën 
scheppen een afstand tussen onszelf en de 
jongere, en welke brengen ons samen? 

90%


