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Topics

• Dankwoord

• Coppra – aanpak - signalen

• HPM – accent op mensenrechten

• Actualiteit – internationale (neutrale) kijk - polarisatie 

• Meerwaarde van de diversiteit netwerk trainers 

• Lessons learned – evaluaties - aanbevelingen 

• ‘in the pipeline’





Topics

• Dankwoord

• Stuurgroep Coppra/ ANPA/ cel diversiteit/ Comité P/ 

UNIA

• Trainers 

• OCAD, ADIV, VSSE, academici, …  



Topics

• Coppra – aanpak - signalen



COPPRA
Community Policing Preventing Radicalisation 

and Terrorism



Vijf pijlers van GGPZ

Externe oriëntering

Partnerschap

Empowerment

Verantwoording

Probleemoplossend werken



Vijf kenmerken van IGPZ

Doelbepalend

Proactief en reactief

Meerwaarde biedend

Uitwisseling

Doelgericht



Aandacht voor ‘gouden regels’

• Respect voor diversiteit en gelijkheid;

• Vermijden van vooroordelen;

• Etnische profilering is in strijd met de anti-discriminatiewetten

• Geen stigmatisering noch polarisering, zoniet worden het voedingsbodems;

• Rekening houden met Rechten en Vrijheden van de mens en Democratische waarden;

• Grondwettelijke Vrijheid van religie, mening, vereniging dus geen “heksenjacht”;

• Radicalisme en terrorisme niet exclusief bepaalde groepen of personen in onze 

maatschappij maar kunnen diverse grondslagen hebben. Belang juiste context te 

kennen en het complete plaatje te bekijken.

• Bepaalde gedragingen die we als indicatoren van radicalisme kunnen beschouwen, 

kunnen evengoed cultuurgebonden zijn en wijzen daarom niet noodzakelijk op 

terrorisme of radicalisme



Topics

• HPM – accent op mensenrechten



Gevolgen 9/11



Human rights

 HPM 

 Polfed diversiteit

 Processen (nota OCAD)

 Synergieën

 Kennis ! Aanpak returnees

 FGP, IO, LIVC’s

 ...



Topics

• Actualiteit – internationale (neutrale) kijk - polarisatie



Topics

• Actualiteit – internationale (neutrale) kijk 

• De wereld komt naar de wijk

• Terrorisme

• Vluchtelingenstroom

• Armoede

• Droogte

• …

•  Polarisatie 





Voorbeelden



Optimumlijn

Pool 1 - Pusher Pool 2 - Pusher

The Silent – Het midden

Legitimiteit van de politie

Collegiale samenwerking

Joiners Joiners

Gevolgen: Polarisatie



Topics
• Meerwaarde van de diversiteit netwerk trainers 



5 zuilen van de Islam

1. Shahada

2. Salaat

3. Zakaat

4. Saum

5. Hadj



De wereld van de Jihad



Details

Synagoge & kebab-restaurant

Halle (Duitsland)

09.10.2019

12.00u



Voorbereiding

Wapens:

• SIG Sauer

• Walther

• CZ 

Shadow

Afscheidsbrief

ouders

Video’s & 

documenten

complottheorieënFlipcharts

Graffiti
Suicide by cop?



Topics

• Lessons learned – evaluaties - aanbevelingen



Evaluaties –

lessons learned 
1. Implementatie geslaagd

2. Consolidatie

3. Permanente update (nieuwe

fenomenen)

4. Middelen – staff – meer steun

5. Nood aan langere opleiding

6. Geen ‘one shot’ 

7. Omkadering/begeleiding

8. Meer info betere kwaliteit

rapportage – contextualiseren

9. Meting impact - effectiviteit



Topics

• ‘in the pipeline’



How to engage with

radicalized individuals RAN

Ceapire

Let’s meet a …- ‘police at religious premises

1

2

3

4 Partenariaat versterkt integriteit - diversiteit



Thanks

CoPPRa coordinator: 
luc.vandertaelen@police.belgium.eu
Cell phone - 24/7
(0032)473/97.80.30

mailto:luc.vandertaelen@police.belgium.eu

