
CULTUURSENSITIEVE ZORG



PREVENTIEF INZETTEN OP 

RADICALISERINGSPROCESSEN



OTA Vlaams-Brabant & Brussel 

• Ondersteuningsteam voor hulpverleners binnen de BJB die werken met 
jongeren met een migratiecontext (en hun gezin). 

• Opdracht: ‘ondersteuning van hulp- en dienstverlening -die wordt georganiseerd 
door de toegangspoort, de gemandateerde voorzieningen en de SD GJB- aan 
minderjarigen en hun context waarbij interculturele en levensbeschouwelijke 
diversiteit een rol spelen.’

– Adviserend consult en participatief consult

– Deskundigheidsbevordering d.m.v. vorming en coaching

– Pro-actief en beleidsbeïnvloedend werken

• Gesubsidieerd door Agentschap Jongerenwelzijn

• 4 OTA’s: Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Brussel



Consult

• Adviserend consult (telefonisch/mail)

- Vraagverheldering

- Doorverwijzing

• Participatief consult 

- Dossierbespreking

- Huisbezoek 

- Gesprek met het gezin op de dienst 

- Netwerkoverleg

>> Indien er een taalbarrière is, werken we samen met een sociaal tolk



Ondersteuning

Nadruk op:

- Partnerschap: OTA exploreert en ondersteunt, samen met de hulpverlener, 

de samenwerkingsrelatie tussen de hulpverlener en de jongere, beiden met 

hun cultuurspecifieke context. 

- ‘Meervoudige partijdigheid’: ieders verhaal wordt aandachtig beluisterd 

zonder daarbij de verdediging op te nemen voor de ene of andere partij.

- Expertise: OTA wil een referentiepunt zijn voor hulpverleners waar ze 

terecht kunnen met vragen over de hulpverlening aan jongeren en hun 

gezin met een migratiecontext. 

- Het proces: OTA treedt  op als facilitator van effectieve communicatie 

doorheen het hulpverleningsproces.



Ondersteuning

- Vanuit een analytische en reflectieve houding maken we de interculturele 

en levensbeschouwelijke vanzelfsprekendheden zichtbaar. We exploreren 

ook de invloed van migratie op de jongere en zijn gezinscontext.

- We herkaderen ze naar alle partijen zodat er een (nieuwe) verbinding kan 

komen tussen jongeren, hun gezin en de betrokken hulpverleners.



Project ‘CSZ ter preventie van radicaliseringsprocessen’  

Vorming voor IJH Vlaanderen

1. Open aanbod:

• Nadruk op traject

• I.s.m. partners (o.a. De Touter)

• Tweedaagse vorming op verschillende locaties

Dag 1: “radicalisering”, hoezo?

Radicalisering gezien vanuit een cultuursensitieve bril.

Dag 2: “radicalisering”, wat nu? 

Hoe kan de hulpverlening een antwoord bieden op het vraagstuk? 

2. Vorming op maat voor teams



Vorming op maat: ‘Radicalisering & kwetsbare jongeren’ 

Inhoud 

• Belang van terminologie/definities

• Invloed van religieuze ideologie?

- Islam als wereldgodsdienst

- Salafisme?

• Het radicaliseringsproces

• Daesh als terroristische organisatie

- Rekruteringskanalen - propaganda

- Sektarische invloeden

• Radicalisering als complex proces

- Micro-niveau (het indiviu)

- meso-niveau (gezinscontext, voorzieningen, instituten)

- Macro-niveau (maatschappelijk discours)

• Uitdagingen voor de hulpverlening

- Jongeren – ouders – context

>> ruimte voor interactie, casussen, ‘intervisie’



Save the date: open vormingsaanbod

• 21 en 22 april 2016 in Brussel (Ellipsgebouw)

• 28 en 29 april in Antwerpen (VAC)

• 2 en 3 juni 2016 in Gent (VAC)

• 15 en 17 juni in Leuven (VAC)



Contactgegevens

OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw

02/725.60.13

info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be

www.ota-vlaamsbrabant-brussel.be



BEDANKT!


