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Geachte leden van de raad, 

Hierbij informeren wij u, zoals beloofd in de tussentijdse 
voortgangsrapportage van september 2016, over de voortgang van het 
Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019. 

Algemeen beeld 
In de afgelopen periode zijn er landelijk vrijwel geen personen uitgereisd 
naar het strijdgebied, dus ook niet uit Delft. De leefsituatie in IS-gebied is 
dermate verslechterd en er zijn signalen dat uitreizigers willen terugkeren. 
In Delft of omliggende gemeenten hebben we echter nog nauwelijks te 
maken met terugkeerders 1 uit het kalifaat. 

Actielijnen 
Het uitvoeringsprogramma van de gemeente Delft bestaat uit vier 
actielijnen: 
Actielijn 1 - Tegengaan polarisatie en voorkomen maatschappelijke onrust 
Actielijn 2 - Inzicht in voedingsbodem en versterken van de weerbaarheid 
Actielijn 3 - Netwerken opbouwen, trainen en onderhouden 
Actielijn 4 - De persoonsgerichte aanpak 

De belangrijkste activiteiten en resultaten van deze actielijnen worden 
hieronder beknopt toegelicht. 

Actie/iin 1 - Tegengaan polarisatie en voorkomen maatschappe/iike onrust 

• Contactcirkel: Dit platform bestaat uit de contactpersonen van Delftse 
religieuze verenigingen en moskeeën, de politie en het welzijnswerk die 
bijeenkomen zodra maatschappelijke onrust dreigt. Op 9 februari 2017 
kwam de Contactcirkel bij elkaar naar aanleiding van een aanslag op een 
moskee in Canada en besprak ook overige actuele globale ontwikkelingen. 

1 Dit betreft een andere 'lichting' dan de vroege terugkeerders (voornamelijk spijtoptanten), 
uit de periode 2013-2014. Van de handvol personen uit deze eerste lichting in Delft zijn nog 
enkelen woonachtig in Delft en zij worden besproken in PGA (zie actielijn 4, v.a. pag. 3 van 
deze brief). 
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• Dialoogsessies: Bruggen Bouwen Delft is in 2016 financieel ondersteund 
bij de organisatie van hun dialoogsessies "Waarden-volle ontmoetingen" en 
"Welkom aan tafel" (3 x). Dit krijgt een vervolg in 2017, waarbij de 
samenwerking met het Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie 
(het SNRP) wordt gelegd (meer informatie over het SNRP verder op in deze 
rapportage). 

• .Jihad de Voorstelling: In het eerste kwartaal van 2017 bezochten 1.400 
leerlingen van SC Delfland, het Grotius College, het Stanislascollege en het 
Christelijk Lyceum 'Jihad de Voorstelling', inclusief een inleidende les en 
een groepsgesprek na de voorstelling. Ook de burgemeester woonde zo'n 
voorstelling bij. Als vervolg op het groepsgesprek na afloop van de 
voorstelling zijn een vijftal leerlingen later nader in gesprek gegaan met de 
burgemeester over thema's als radicalisering, polarisatie en inclusie. 

Actieliin 2 - Inzicht in voedingsbodem en versterken van de weerbaarheid 

• Onderzoek Vatbaarheid Radicalisering: Dit onderzoek van het Verwey 
Jonker Instituut (VJI) is in de tussenliggende periode afgerond. Het VJI nam 
een dertigtal interviews af met zowel professionals, sleutelfiguren als 
jongeren. Een uitgebreide toelichting op de onderzoeksresultaten en de 
aanbevelingen leest u in bijgevoegde factsheet. Kort samengevat laten de 
resultaten laten zien dat Delft geen uitzondering op de regel is. De 
risicofactoren die mogelijk tot vatbaarheid voor radicalisering kunnen leiden 
zijn dezelfde als elders in Nederland en het buitenland: o.a. het ervaren van 
racisme, uitsluiting of ongelijkheid en onvoldoende toekomstperspectief. Het 
VJI beveelt aan om verder in te zetten op het weerbaar maken van jongeren 
tegen radicalisering en andere problematiek. De gemeente geeft invulling 
aan dit handelingskader o.a. met het programma Kansen voor Buitenhof en 
de Kadernota 111 ISD. Daarnaast intensiveren we de komende periode de 
inzet op inclusie en het tegengaan van polarisatie en discriminatie. 

• Training van onderwijs-professionals: in de tussenliggende periode zijn 
een tiental medewerkers in het Delftse onderwijs getraind op de thema's 
radicalisering en polarisatie. Deze kennis helpt hen om radicalisering 
vroeg(er) te signaleren, om bestaande zorgen beargumenteerd te kunnen 
ontkrachten en om de weerbaarheid van leerlingen gerichter te vergroten. 
Van deze professionals is een aantal aangewezen als 
aandachtsfunctionaris: de vraagbaak binnen de eigen organisatie en de 
directe lijn naar de gemeente bij concrete zorgen. 

• Weerbaar Opvoeden: JGZ-ZHW (Jeugdgezondheidszorg) startte in 
opdracht van de gemeente in 2016 met de pilot 'Weerbaar Opvoeden', 
gericht op het thema radicalisering en polarisatie. In fase 1 is vooral 
gekeken naar de relevante ontwikkelingen en de behoeften in het Delftse. 
Dit leidde tot specifieke inzet op de doelgroep "Vaders" in fase 2. De 
opbrengst van de pilot is een nieuw (versterkt) netwerk van 12 vaders in 
Buitenhof en Voorhof, alsmede nieuw instrumentaria voor de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere relevante partners. 
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Actieliin 3: Netwerken opbouwen, trainen en onderhouden 

• Strategisch netwerk Radicalisering en Polarisatie: 
Het Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie (SNRP) is eind 2016 
operationeel geworden. Het SNRP bestaat uit een enkele tientallen 
betrokken inwoners van de stad, vertegenwoordigers van lokale 
gemeenschappen/platforms en enkele professionals van maatschappelijke 
organisaties. Het netwerk richt zich op het tegengaan van radicalisering en 
polarisatie en het versterken van de inclusieve Delftse samenleving. Dit 
kreeg in de tussenliggende periode o.a. vorm met twee workshops voor 80 
ouders over kennis van radicalisering en over weerbaar opvoeden. In maart 
werd ook met een tiental jongeren gesproken over het vergroten van 
weerbaarheid, dit krijgt in november en in 2018 een vervolg. Naast de 
financiering van de activiteiten van het SNRP, faciliteert en adviseert de 
gemeente het netwerk inhoudelijk en organisatorisch. 

Actie/iin 4: De persoonsgerichte aanpak 
De persoonsgerichte aanpak (PGA) is een van de belangrijkste pijlers van 
de aanpak van radicalisering. De Delftse persoonsgerichte aanpak (PGA) is 
in 2016 doorontwikkeld naar een districtelijke aanpak. Het district betreft de 
gemeenten Delft, Midden-Delflanct Rijswijk en Westland. De vier 
gemeenten voeren de PGA op dezelfde wijze uit. 

Voor de PGA zijn het operationeel netwerk en het casusoverleg en het 
districtelijke expertiseteam belangrijke instrumenten. Bij de inzet hiervan 
is een belangrijke rol weggelegd voor de netwerk- en casusregisseur. 

• Operationeel netwerk: 
Dit netwerk bestaat uit professionals vanuit het zorgdomein zoals de 
gemeente (de Toegang/sociaal team), het onderwijs, het welzijnswerk en de 
GGZ, alsmede uit professionals het reguliere veiligheidsdomein zoals 
politie, Openbaar Ministerie (OM) en reclassering. 

De functie van dit netwerk is tweeledig: 
- signaleren van (mogelijke) radicalisering 
- bijdragen aan de vormgeving en/of uitvoering een PGA van een 

persoonsgerichte aanpak. 

Training professionals 
Om het operationeel netwerk te versterken zijn in de tussenliggende periode 
zo'n 75 professionals (district Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) 
getraind tijdens een intensieve driedaagse cursus over het thema en over 
multicultureel vakmanschap. Dit brengt het totale aantal getrainde 
professionals vanaf de start van de aanpak op zo'n 250 personen. 

• Casusoverleg: 
Voor elke casus wordt een op maat gemaakt plan opgesteld en uitgevoerd 
op lokaal niveau of vanuit het Veiligheidshuis Haaglanden. Het gaat hier om 
een integrale aanpak van bijvoorbeeld personen over wie zorgen bestaan, 
geradicaliseerde personen, (potentiële) uitreizigers en ronselaars. De 
maatwerkplannen bevatten vaak een combinatie van dwang en drang, 
bestuursrechtelijke maatregelen en het inzetten van (reguliere) 
zorgtrajecten. 
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Voortzetting van de aanpak 
Door de opgedane kennis en ervaring lukt steeds beter om aan de voorkant 
van de problematiek te komen. Deze lijn zetten wij graag voort en de 
komende periode zal het accent sterker liggen op preventie: het algeheel 
voorkomen van radicalisering. Daarnaast hebben we als doel om de aanpak 
zo veel mogelijk onderdeel te maken van de reguliere werkwijze en te 
borgen in de staande organisatie. Ook de activiteiten die vallen onder het 
vergroten van de weerbaarheid, worden zoveel als mogelijk ondergebracht 
bij de reguliere activiteiten van (welzijns)organisaties. 

Financiën 
Een deel wordt bekostigd met het budget (175.000 euro) dat uw raad tot en 
met 2018 beschikbaar heeft gesteld, voor een ander deel kent het Rijk 
vanuit de versterkingsgelden een bijdrage toe ( 460.000 euro voor 2017 voor 
het hele district). 

burgemeester en wethouders van Delft, 

Bijsterveldt-Vliegenthart 
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Betrokken partners zijn onder meer het OM, politie, reclassering, Raad voor 
de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West als er minderjarigen 
betrokken zijn, en eventueel zorgpartners. 

Binnen de casuïstiek onderscheiden we twee categorieën. 
De eerste categorie betreft personen voor wie gerichte zorg vanuit 
bijvoorbeeld een gemeentelijk sociaal team en medewerking van de 
betrokkene voldoende zijn voor de afwikkeling van de (potentiële) casus of 
bij wie geen sprake van radicaliseringsproblematiek. Voor het district gaat 
het om enkele tientallen personen of gezinnen. 

De tweede categorie betreft casussen die, na onderzoek en duiding door 
lokale zorg- en veiligheidspartners, meer dan gerichte zorg vergen en 
daarom worden ingebracht in het districtelijke afstemmingsoverleg. Hier 
wordt richting gegeven aan de aanpak. De aanpak vindt vervolgens lokaal 
plaats of de casus wordt aangemeld bij het Veiligheidshuis. Het gaat hier, 
op het niveau van het district, eveneens om enkele tientallen personen of 
gezinnen. 

Een groot deel van de casuïstiek uit beide categorieën betreft personen die 
vanaf de start van de PGA worden begeleid, dan wel gemonitord. 

Terugkeerders: In de tussenliggende periode is vanuit de PGA actief 
ingezet op potentiële terugkeerders (zie ook de inleiding van deze 
rapportage) door scenario's in beeld te brengen, procesafspraken te maken 
en contacten te onderhouden met 'achterblijvers'. 

• Districtelijk expertiseteam: 
Dit is een groep ervaren professionals uit de verschillende 
districtsgemeenten, die ieder in het eigen werkveld te maken hebben 
(gehad) met radicaliseringsproblematiek. Zij komen tweewekelijks samen 
om mogelijke interventies te bespreken, hierover te adviseren en hun 
deskundigheid uit te breiden. Vanwege hun kennis en ervaring, fungeren de 
leden van het expertiseteam binnen hun eigen organisatie ook als 
vraagbaak op dit thema. 

• Netwerkregie en casusregie 
Voor aansturing en uitvoering van de verschillende onderdelen van de PGA 
zijn per 2017 een netwerkregisseur en een casusregisseur aangesteld voor 
het hele district. De netwerkregisseur breidt het operationeel netwerk uit, 
zorgt voor borging van de aanpak bij de verschillende aangesloten partners 
en organiseert (verdiepings)trainingen en intervisiebijeenkomsten voor het 
operationele netwerk. De netwerkregisseur ondersteunt ook het SNRP. 
Bij de casusregisseur worden zorgen over en signalen van (mogelijke) 
radicalisering gemeld en de casusregisseur voert de regie over de 
casuïstiek in de Persoonsgerichte Aanpak. 
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Vatbaarheid voor en aantrekkingskracht van 

radicalisering in Delft   

 Kwalitatief onderzoek Gemeente Delft 2016-2017  

Factsheet    
 

Inleiding 

In de periode 2016-2017 heeft het Verwey-Jonker Instituut (VJI) in opdracht van de Gemeente Delft 

een kwalitatieve analyse opgesteld1 van de factoren die jongeren uit Delft2 mogelijk vatbaar maakt 

voor radicalisering. Een dergelijke analyse biedt gemeente en eerstelijnswerkers handvaten om 

gerichte(re) interventies in te zetten om de weerbaarheid van jongeren te vergroten en radicalisering 

in Delft  te voorkomen.  

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende drietal hoofdvragen: 

1. Welke factoren zorgen in Delft voor vatbaarheid voor radicalisering onder jongeren? 

2. In hoeverre zijn er in Delft factoren aanwezig die jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering 

kunnen aantrekken tot radicalisme? 

3. Wat zijn handelingsrichtingen voor de gemeente en eerstelijnswerkers om de weerbaarheid 

van jongeren in Delft te vergroten en te voorkomen dat zij zich tot het gewelddadig jihadisme 

voelen aangetrokken? 

Conclusie 

Dit onderzoek concludeert dat Delftse jongeren op dit moment niet in grote getalen tot het 

radicalisme worden aangetrokken. Het politieke discours, internationale gebeurtenissen en de 

aanwezigheid van extremistische geluiden lijken daar, volgens het onderzoek, geen invloed op te 

hebben. Wel zou een mogelijke aantrekkingskracht uit kunnen gaan van de enkele in Delft aanwezige 

terugkeerders.  

Onderstaande beschreven factoren die tot mogelijke vatbaarheid voor radicalisering kunnen leiden 

maken Delft uiteindelijk geen uitzondering op de regel; de beschreven risicofactoren worden ook 

elders in Nederland en het buitenland aangehaald als factoren die mogelijk tot vatbaarheid voor 

radicalisering kunnen leiden. 

Desalniettemin biedt het onderzoek de Gemeente Delft en haar partners de mogelijkheid om 

bestaande processen aan te scherpen zodat verder ingezet kan worden op het weerbaar maken van 

jongeren tegen radicalisering en toe te werken naar een inclusieve samenleving.  

 

 

                                                           
1 Dit kwalitatieve onderzoek is opgesteld aan de hand van documentenanalyses en diepte interviews. De respondenten voor dit onderzoek 
kunnen als volgt onderverdeeld worden: jongerenwerkers, gemeente Delft (onderhoud van netwerken en PGA, Team Jeugd, Sociaal Team, 
Jongerenloket), politie, reclassering, onderwijs, een welzijnswerker en sleutelfiguren.   
2
 Van november tot en met december 2016 is gesproken met 15 jongeren uit Delft. Het ging daarbij om twee typen jongeren; 1) jongeren 

die volgens het jongerenwerk, team jeugd en het onderwijs ‘kwetsbaar’ zijn en daarmee mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering en 2) 
jongeren die goed zicht hebben op wat er onder jongeren in Delft leeft. De geïnterviewde jongeren komen uit verschillende wijken uit Delft 
(Buitenhof, Voorhof, Hof van Delft, Tanthof en Voordijkshoorn), hebben diverse culturele achtergronden (Nederlands, Turks, Marokkaans, 
Irakees, Egyptisch, Iraans en Somalisch), hebben verschillende opleidingsniveaus en vallen binnen verschillende leeftijdscategorieën.   

http://www.verwey-jonker.nl/


 

Resultaten 

Het onderzoek zet de volgende risicofactoren rond vatbaarheid voor radicalisering in Delft uiteen (in 

willekeurige volgorde opgesomd):  

1. Criminogene straatcultuur en criminaliteit 

2. Onvoldoende toekomstperspectief 

3. Ervaren discriminatie en achterstelling 

4. Handelingsverlegenheid bij ouders en onvoldoende (religieuze) weerbaarheid 

Het onderzoek wijst uit dat zowel factor 1 als 2 zeer aanwezig zijn in Delft. Factoren 3 en 4 zijn in 

mindere mate in Delft aanwezig maar worden echter niet uitgesloten als factoren die mogelijk in de 

toekomst aanzet kunnen geven tot vatbaarheid voor radicalisering. Hieronder volgt een uiteenzetting 

van elke factor en haar relatie tot vatbaarheid voor radicalisering in Delft.  

Criminogene straatcultuur en criminaliteit  

Aangaande factor 1 wijst het onderzoek uit dat radicalisering en criminaliteit in Delft met elkaar 

verweven zijn. Door het ontbreken van dagbesteding (zoals een opleiding, stage of werk), 

vrijetijdsbesteding en fysieke ontmoetingsplekken, is een omvangrijk aantal jongeren (voornamelijk 

jongens) met een grote diversiteit aan achtergronden en leeftijden, veel op straat te vinden. Dit 

resulteert in een criminogene straatcultuur; een straatcultuur die jongeren stimuleert om criminele 

activiteiten te ontplooien. Een criminogene straatcultuur en criminaliteit kunnen jongeren vatbaar 

maken voor radicalisering, aldus het onderzoek.  

In focusgroepen is gevraagd wat mogelijke oplossingen zijn om de criminogene straatcultuur in Delft 

tegen te gaan. De volgende behoeften worden benoemd: meer bereik van activiteiten (vooral bij 

oudere jongeren), een (ontmoetings)plek voor jongeren, inzetten positieve rolmodellen (maatje of 

buddy), aandacht voor re-integratie criminele jongeren, verbetering repressieve en curatieve aanpak 

van jeugdcriminaliteit en begeleiding naar en tijdens stage, opleiding en werk.  

Onvoldoende toekomstperspectief  

Aangaande factor 2 wijst het onderzoek uit dat vooral oudere jongeren in Delft onvoldoende 

toekomstperspectief hebben. Onrealistisch hoge verwachtingen, voortijdig schoolverlaten, geen 

werk vinden, problemen in de thuissituatie, geen initiatief nemen om werk/stage te zoeken en 

subjectieve en objectieve discriminatie zijn de beschreven mechanismen die er volgens het 

onderzoek voor zorgen dat sommige kwetsbare jongeren in  Delft minder kans hebben op een goede 

toekomst of het gevoel hebben dat ze minder kans hebben. Deze factor is volgens respondenten van 

het onderzoek een van de belangrijkste oorzaken van vatbaarheid voor radicalisering onder jongeren 

in Delft.  

In focusgroepen is gevraagd wat de mogelijkheden zijn om jongeren meer toekomstperspectief te 

bieden. De volgende mogelijkheden worden benoemd: begeleiding risicojongeren naar en tijdens 

opleiding, leerplekken en stages voor mbo en kwetsbare jongeren begeleiden naar en tijdens werk: 

match jongere en werk.  

 



 

Discriminatie en achterstelling 

Aangaande factor 3 wijst het onderzoek uit dat bij sommige Delftse jongeren sprake is van ervaren 

discriminatie en achterstelling, hetgeen de vatbaarheid voor radicalisering kan vergroten. Er is 

volgens  verschillende professionals en sleutelfiguren sprake van daadwerkelijke en vermeende 

discriminatie. Daarnaast staat volgens hen de relatie tussen de lokale politie en jongeren op 

gespannen voet.  De geïnterviewde politiefunctionarissen geven echter aan dat het contact met 

jongeren langzaam beter wordt, omdat er meer ruimte is gekomen om met jongeren het gesprek aan 

te gaan. Uit de interviews met professionals en jongeren komt daarnaast naar voren dat sommige 

Delftse jongeren het gevoel hebben dat er in Nederland met twee maten wordt gemeten. Het 

onderzoek laat zien dat gevoelens van discriminatie en achterstelling de vatbaarheid voor 

radicalisering verhogen doordat deze tot behoefte aan politieke rechtvaardigheid of wraak voor de 

(gepercipieerde) achterstelling kan leiden. 

 

In focusgroepen is gevraagd wat mogelijke oplossingen zijn om ervaren discriminatie en 

achterstelling in Delft tegen te gaan. De volgende behoeften worden benoemd: jongeren positieve 

coping strategie discriminatie aanleren en verbeteren relatie jongeren en politie.  

Handelingsverlegenheid ouders en onvoldoende (religieuze) weerbaarheid  

Aangaande factor 4 wijst het onderzoek uit dat er in Delft jongeren zijn die “sterk bezig zijn met hun 

identiteit”, bouwen aan zelfvertrouwen en kennis van de Islam hebben. Dit wordt bevorderlijk geacht 

volgens het onderzoek aangezien het jongeren weerbaarder maakt tegen radicalisering. Sommige 

jongeren lijken echter niet te beschikken over voldoende religieuze weerbaarheid. Indien een 

jongere vragen over het geloof heeft is het van belang dat ouders bereid,  en in staat zijn,  hierover in 

gesprek te gaan, menen verschillende professionals en sleutelfiguren. In hoeverre ouders dit kunnen 

lijkt te verschillen, zo geven de jongeren zelf aan. 

 

In focusgroepen is gevraagd wat mogelijke oplossingen zijn om handelingsbekwaamheid bij ouders 

en voldoende (religieuze) weerbaarheid in Delft te stimuleren. De volgende oplossingen worden 

benoemd: aanleren open communicatie, vergroten betrokkenheid en ondersteuning, radicalisering 

bespreekbaar maken, opvoedondersteuning, afstemming pedagogische klimaten, versterken 

algemene weerbaarheid en versterken religieuze weerbaarheid. 

Richtlijnen handelingsperspectief Gemeente Delft en partners  

In het onderzoek zijn vier richtlijnen naar voren gekomen die tezamen een overkoepelend kader 

bieden waarbinnen de preventie van radicalisering kan worden ingebed. De vier richtlijnen zijn:  

1. Focus op preventie 

Door bezuinigingen zijn verschillende voorzieningen met een preventief oogmerk in Delft verdwenen. 

Geadviseerd wordt om een samenhangend palet van preventieve projecten te ontwikkelen en in 

kaart te brengen.  Deze preventieve projecten kunnen worden onderverdeeld in universele preventie 

(gericht op alle of een deel van de jongeren die niet geselecteerd zijn vanwege risicofactoren), 

selectieve preventie (gericht op jongeren waar risicofactoren boven gemiddeld aanwezig zijn, die 

hierdoor bijvoorbeeld meer vatbaar zijn voor radicalisering) en probleemgerichte preventie (gericht 



 

op jongeren die specifieke problemen ervaren, die bijvoorbeeld al een eerste stap in een 

radicaliseringsproces hebben gezet (maar waar men repressief nog niet op in kan of wil zetten).  

2. Lange termijn visie en kader 

De huidige aanpak van radicalisering is volgens het onderzoek nog teveel op crisissituaties en 

incidenten gericht en heeft nog te weinig de vorm van een integrale lange termijn aanpak. In plaats 

van een ‘afwachtende reactionaire houding’ zou een integraal breed beleid opgezet kunnen worden, 

gericht op lange termijn verbeteringen.  Het is van belang niet een zogenaamde ‘projectencarroussel’ 

op te starten, maar juist projecten te initiëren die een langere doorlooptijd kennen en éénzelfde doel 

dienen. 

3. Verbeteren samenwerking tussen professionals 

Het is volgens het onderzoek van belang dat professionals met verschillende achtergronden, kennis, 

informatie en (organisatie)belangen met elkaar samenwerken; zowel als het gaat om de repressieve 

als de preventieve aanpak. De geïnterviewde benadrukken de volgende verbeterpunten: meer 

informatie-uitwisseling, meer vertrouwen en beter afstemmen tussen ‘domeinen’; met name bij de 

inzet op dezelfde individuen. Deze verbeterpunten richten zich op de volgende 

samenwerkingsrelaties: tussen team jeugd, jongerenwerk en politie, tussen jongerenwerk en de 

persoonsgerichte aanpak (PGA), tussen gemeente en scholen, tussen politie en reclassering en 

tussen PGA-radicalisering en PGA-criminaliteit.  

4. Verbeteren omgang tussen instanties en burgers  

Meerdere professionals benoemden het belang van open communicatie aangaande de omgang van 

professionals en instanties met jongeren. Daarnaast benoemen respondenten dat het van belang is 

jongeren meer te betrekken bij het te ontwikkelen beleid of de te nemen maatregelen. Professionals 

zouden graag zien dat de gemeente in relatie tot burgers steeds meer richting een faciliterende rol 

van de overheid gaat, waarbij het initiatief bij de burgers ligt, maar de overheid deze initiatieven wel 

ondersteunt. Veel van de geïnterviewde professionals benoemen het belang van samenwerking met 

(migranten)zelforganisaties. Zij kunnen een goede ingang vormen tot de lokale gemeenschappen in 

Delft. Daarnaast wordt het belang genoemd van het ontwikkelen van duurzaam contact met deze 

gemeenschappen. “Banden met dergelijke organisaties zouden altijd onderhouden moeten worden 

en niet alleen als de gemeente deze maatschappelijke organisaties nodig heeft voor een project of na 

een incident”, aldus het onderzoek. Ten slotte vragen beleidsmakers aandacht voor het 

doorontwikkelen en aanleren van ‘cultuursensitiviteit’ en ‘multicultureel vakmanschap’ (het kunnen 

omgaan met bewoners met verschillende culturele achtergronden).   

Nadere informatie 

Heeft u vragen over de factsheet ‘Vatbaarheid voor en aantrekkingskracht van radicalisering in Delft’ 

en/of de vervolgstappen? Neem dan contact op met Anita de Bruijn (programmamanager en 

adviseur Afdeling Veiligheid Advies) via adbruijn@delft.nl. De onderzoeksrapportage waarop de 

factsheet is gebaseerd is niet beschikbaar.  Voor vragen hieromtrent kan eveneens contact  worden 

opgenomen met Anita de Bruijn.  

mailto:adbruijn@delft.nl
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