
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Hoe geradicaliseerde  

personen lokaal (re)integreren? 
 

Donderdag, 4 mei 2017  
Mechelen, Stadhuis, Keldermanszaal 

De laatste jaren hebben we heel wat beleidsmaatregelen tegen radicalisering het licht gezien. Heel wat belang-

stelling gaat daarbij naar de preventie van radicalisering: de vraag hoe we het fenomeen kunnen detecteren en 
voorkomen. Om tot een integrale aanpak te komen, moet er echter ook aandacht worden besteed aan de nazorg 

van de betrokkenen. Het gaat niet louter over afstand nemen (desistance) en uittreden (disengagement), maar 
ook over begeleiden en hun (re)integratie in onze samenleving. 

Op deze studiedag vragen we ons af hoe de praktijk omgaat met de vraag naar een (re-) integratiebeleid ten aan-

zien van personen die als “geradicaliseerd” worden benoemd. Op lokaal niveau wordt er volop geëxperimenteerd 
met casusoverleg, begeleidingsprogramma’s en ondersteuningstrajecten. Wat kunnen we uit deze proefprojecten 

leren? Welke actoren worden gemobiliseerd en welke interventies worden opgestart? Is er voldoende (financiële) 
ruimte voor de structurele inbedding van dergelijke initiatieven? Samen met vertegenwoordigers uit de steden en 

gemeenten, politie, justitiehuizen en scholen gaan we op zoek naar antwoorden. 

PROGRAMMA  

Dagvoorzitter: Maarten De Waele, Projectmedewerker VVSG 

8u30:  Ontvangst met koffie en thee 

9u00:  Verwelkoming door de dagvoorzitter 

Maarten De Waele, Projectmedewerker VVSG 

09u05:  Visie op (re) integratie van geradicaliseerde personen in Mechelen  

Bart Somers, Burgemeester van de stad Mechelen 

09u20:  Algemene inleiding: Wat kunnen of willen we doen met geradicaliseerde personen? 

Prof. dr. Em. Rik Coolsaet, UGent, Senior Research Fellow Egmont, the Royal Institute for International 
Relations  

09u50:  Lokale aanpak van radicalisering: wat werkt en wat werkt niet? 

 Johan Leman, voorzitter van het Regionaal Integratiecentrum vzw Foyer in Sint-Jans-Molenbeek   

10u30:  Koffiepauze 

10u50:  Hoe trachten gewelddadig extremisme te voorkomen ?  

Alexander Van Leuven, De-radicaliseringsambtenaar van de Stad Mechelen  

11u30:  Rol van de school in het (de-)radicaliseringsproces  

Karin Heremans, Schooldirecteur, Koninklijk Atheneum Antwerpen  

12u10: Vragen aan de sprekers en debat  

Moderator: Maarten De Waele 

12u30: Broodjeslunch 

13u30: Ketengerichte aanpak van de-radicalisering 
Christophe Busch, Algemeen directeur van de Kazerne Dossin  

14u10:  Rol van de justitiehuizen inzake de-radicalisering  

Veerle Pasmans, directeur Justitiehuis Antwerpen  

14u50:  Re-integratie: Uitdaging voor de lokale besturen  
Jessica Soors, stafmedewerker de-radicalisering Stad Vilvoorde  

15u30:  Hoe kan de politie invulling geven aan Artikel 20 WPA inzake geradicaliseerde personen? 

Theo Van Gasse, Directeur Nabijheidspolitie, Politiezone Brussel-Noord   

16u10:  Vragen aan de sprekers en debat 
Moderator: Christophe Busch  

16u30:  Afsluiting door de dagvoorzitter 

16u45: Einde - Netwerkdrink  



Centre for Policing and Security 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de 

broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. 

Inschrijvingen met korting: 

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

klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor 

groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.  

 

Publicatie: De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr.42 (2017-1): Aanpak van gewelddadige radicalisering 

(Maklu), inbegrepen in de prijs. 

 

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders  

gevraagd). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden.  

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.  

 

Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=371 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

Leden rechterlijke orde: Een aanvraag wordt ingediend bij het IGO. 

Info: 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 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

DOELGROEPEN 
Politie, magistratuur, lokale besturen (VVSG), LIVC’s, onderwijs, justitiehuizen, CLBs, gevangenis-

wezen, magistraten, academici, studenten, middenveldorganisaties, private veiligheidssector,… 

Alain Duchatelet, Maarten De Waele, Tom Bauwens, Kristof Verfaillie, Nathalie Roegiers 

LOCATIE:  Mechelen, Stadhuis, Keldermanszaal 

Postadres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen 

Met het openbaar vervoer: Neem aan het Station Mechelen-Centraal Bus 1 van de Lijn tot halte 

‘Schoenmarkt’. Vanaf Station Mechelen-Nekkerspoel is het 10 min. stappen naar de Grote markt. 
Met de auto: betalend parkeren in Parking Veemarkt of Parking Inno. In de randparkings, bvb. 

Parking Zandpoortvest 1 en 2, kan men parkeren aan goedkoper tarief. 


