
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Radicalisering aanpakken: Nu 

of nooit!” 
 

Dinsdag, 31 mei 2016 - Stadhuis Vilvoorde 

Recente gebeurtenissen leren ons dat er een wezenlijke kloof gaapt tussen theoretische inzichten met betrekking tot radicali-

sering en de aanpak ervan in de praktijk. Hoe kunnen we in de praktijk omgaan met fenomenen als radicalisering en terroris-

me en hoe maken we de overstap van theoretische verklaringsmodellen naar realiseerbare en effectieve initiatieven en maat-

regelen? Hoe kunnen we als individu, als familie, als school, als (moslim)gemeenschap, als justitie dergelijke drama’s in de 

toekomst trachten te voorkomen? Hoe kan het beleid omgaan met deze problematiek en hoe kan de maatschappij bijdragen 

aan een oplossing? 

Voorafgaand aan een systematische uitwerking van toekomstige maatregelen en initiatieven, dient de huidige aanpak aan een 

grondige evaluatie onderworpen te worden. De conclusies van de ondertussen opgestarte parlementaire onderzoekscommissie 

naar de aanslagen van 22 maart 2016 zullen alvast bepalend zijn voor de initiatieven die moeten genomen worden om de 

aanpak (van pro-actie tot preventie en nazorg) te professionaliseren en waar nodig ook te vernieuwen. Deze studiedag wil 

alvast een aanzet vormen tot deze grondige analyse. 

PROGRAMMA STUDIEDAG 

Dagvoorzitter:  Prof. dr. Wim Hardyns, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 

08u45: Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee 

09u30:  Verwelkoming door de dagvoorzitter 
Prof. dr. Wim Hardyns, UGent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten 

09u40:  Radicalisering vroeger en nu 
Prof. dr. Bob de Graaff, Hoogleraar Universiteit Utrecht 

10u05:  Politieke antwoorden  vanuit de kadernota integrale veiligheid belicht 
Prof. dr. Willy Bruggeman, voorzitter federale politieraad 

10u30:  De nood aan identiteitsverificatie: wie is wie? 
René van Eert, managing director ID-Centre 

10u55:  Koffiepauze  

11u15:  Identiteitsontwikkeling van jongeren ter preventie van radicalisering en de rol van de politie  
Nina Henkens, socioloog, jeugdwerker en stafmedewerker bij vzw Uit de Marge   

11u40:  Acties tegen radicalisering in de scholen  
Dr. Daan Wienke, senior adviseur Nederlands Jeugdinstituut  

12u05:  Acties tegen radicalisering binnen de gemeenschappen 
Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs  

12u30:  Broodjeslunch 

13u45:  Welke boodschappen geven de Imams tegen radicalisering? 
Imam Khalid Benhaddou, Voorzitter Platform van Vlaamse Imams en Imam Saïd Aberkan, ondervoorzitter Platform van 
Vlaamse Imams en hoofdislamconsulent Vlaanderen, FOD Justitie - Gevangeniswezen  

14u10:  Het extremisme vaarwel zeggen 

Prof. dr. Lieven Pauwels, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 

14u35:  Een integraal plan voor een warme en veilige samenleving 

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde 

15u00: Acties tegen radicalisering in de gevangenis  
 Koen Geens, Minister van Justitie  

15u20: Debat: Krachtlijnen voor een versterkt preventiebeleid 

Moderator: Sofie Demeyer (Journaliste VRT) 

Panelleden: Hans Bonte (Spa), Siegfried Bracke (NVA), Stefaan Van Hecke (Groen), Carina Van Cauter (Open VLD), Veli 

Yüksel (CD&V), Prof. dr. Paul Ponsaers, Daan Wienke 

16u45:  Afsluiting 

Dirk Debeaussaert, raadgever inzake radicalisering, kabinet van Jan Jambon, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid  

17u00:  Netwerkdrink 

 



Centre for Policing and Security 

DOELGROEPEN 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  
Leden rechterlijke orde: Het inschrijvingsgeld wordt ten laste genomen door het IGO (ref. 

TEC-E16241). Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut 
voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.  

PRIJS EN INSCHRIJVING 

Stadhuis Vilvoorde 

Grote markt, 1800 Vilvoorde 

Bereikbaarheidsinfo:  

Openbaar vervoer: het stadhuis van Vilvoorde ligt op 950m (12 min.) te voet van het station van Vilvoorde of neem 

bus 261, 820 of 821 tot aan halte Kerk Vilvoorde. 

LOCATIE: 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magi-

stratuur, advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten 

en toezichthouders, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, 

politici, kabinetsmedewerkers, actoren uit de private sector en publieke en private rechtshandha-

vers 

Prijs: De deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de 

koffiepauzes, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. 

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u 

structureel partner bent bij de online inschrijving, zie: www.policingandsecurity.be.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per persoon 

(zonder boek).  

Publicatie: De deelnemers ontvangen een publicatie uit de Reeks veiligheidsstudies nr. 15 (2016): Radicalisering en 

terrorisme. Van theorie naar praktijk, W. Hardyns & W. Bruggeman (red.) (uitg. Maklu), inbegrepen in de prijs. 

Inschrijving gebeurt online op de website van het CPS:  

http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=335.  

 

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij 

verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien 

vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  

B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 

 

 

WERKGROEP Wim Hardyns (piloot), Willy Bruggeman, Alain Duchatelet en Nathalie Roegiers 


