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‘Omgaan met
radicalisering’
Inleiding

Resultaat

De gemeente Rotterdam biedt professionals en vrijwilligers
in Rotterdam, die mogelijk in aanraking komen met
vatbare of radicaliserende personen, de mogelijkheid
hun deskundigheid m.b.t. radicalisering en gewelddadig
jihadisme te vergroten. Zij kunnen gebruik maken van
twee trainingen: de basistraining en verdiepingstraining
‘Omgaan met radicalisering’. Beide trainingen worden
verzorgd door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan
Radicalisering. In dit document treft u meer informatie over
de verdiepingstraining.

Na afloop van de verdiepingstraining kan de deelnemer
onderkennen wanneer er sprake is van signalen van
radicalisering en weet wat hij/zij zelf in die situatie kan doen,
ofwel in rechtstreeks contact ofwel door andere partijen te
informeren en te betrekken. Door een goede theoretische
achtergrondkennis kan hij/zij verbanden leggen en zaken
verklaren. Hij/zij is bekend met het werkveld binnen de eigen
organisatie en in breder perspectief. Hij/zij is zich bewust
van de invloed van zijn/haar eigen houding op perceptie en
handelen en kan werken vanuit een professionele houding.
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een
bewijs van deelname.

Doelgroep
De verdiepingstraining is bedoeld voor professionals
en vrijwilligers die eerder hebben deelgenomen aan de
basistraining radicalisering, dan wel ervaring hebben
met radicalisering / gewelddadig jihadisme binnen hun
vakgebied.
Inhoud training
De verdiepingstraining geeft verdieping in de achtergronden
van radicalisering, gewelddadig jihadisme en de diversiteit
in het Islamitisch religieus landschap. Daarnaast ligt de
focus op het handelingsperspectief van de professional.
De nadruk van dit programma ligt op specifieke casuïstiek
van de deelnemers, in het bijzonder het voeren van
gesprekken met personen die radicaal gedachtengoed of
complottheorieën aanhangen.

Praktische informatie en aanmelden
De training duurt twee hele dagen en is voor maximaal
15 personen. De locatie (incl. audio, visuele en ICT
apparatuur) en lunch dienen verzorgd te worden door
de eigen organisatie. Voor meer informatie en om uw
organisatie aan te melden kunt u contact opnemen met
Angelique Kater (amm.kater@Rotterdam.nl).

