
Persoonlijke verhalen, prikkelende betogen, boeiende workshops, de presentatie van 
een speciale taskforce en een openhartige minister Asscher...Het middagprogramma 
van het congres 'Utrecht zijn we samen' over polarisering en radicalisering, op 11 
oktober 2016 in Cinemec, was gevarieerd en aantrekkelijk.

"Wat IS doet slaat helemaal nergens op!"
"Ik werd op school strenger aangepakt dan anderen vanwege mijn afkomst."
"Anderen de ruimte geven is belangrijk."
Jongeren wonden er geen doekjes om tijdens de workshops van Youngworks. Ze boden 
een leerzaam inkijkje in de denkwereld van de jeugd. Eén van de conclusies: je hoeft het 
niet altijd met elkaar eens te zijn, maar ga het contact niet uit de weg. 
Verbindingen aangaan, dus. Het was de rode draad in het middagprogramma. 
Terrorisme-expert  Beatrice de Graaf noemde in haar lezing 'Optreden in een theater van 
angst' het belang van investeren in onder meer 'vertrouwen en netwerken' bij het 
tegengaan van aanslagen. En hoogleraar pedagogiek Micha de Winter hield een vurig 
pleidooi voor een stadsschool: een plek waar leerlingen van verschillende scholen eens in 
de zoveel tijd met elkaar sporten, werken aan culturele projecten, democratisch 
burgerschap ontwikkelen en leren omgaan met verschillen. 

Verbinden, niet uitsluiten. Wethouder Victor Everhardt verwees er al naar in zijn 
openingswoord. “Iedereen in de stad verdient kansen om zich te ontplooien.” Als 
voorbeeld ging hij in op de Utrechtse inspanningen om jongeren, die daar steun bij 
kunnen gebruiken, aan een baan of stage te helpen. “We zien dat het werkt als 
jongeren en werkgevers elkaar persoonlijk spreken over de mogelijkheden van een stage 
en/of baan. Dit soort ontmoetingen organiseren wij regelmatig samen met partijen in de 
stad en de regio”. Ook cultureel antropoloog Sinan Çankaya had het aan het slot van zijn 
inleidende betoog over verbinding, wereldwijde verbinding zelfs. "Samenleven dwingt tot 
globale empathie, er is geen hier en daar."

Na twee workshoprondes liet minister Asscher zich interviewen door Elif 
Borucu-Çalinalti, programmamanager van 'Utrecht zijn we samen'. Wat we kunnen doen 
voor wie 'erbij wil horen'? "Mensen serieus nemen en het gesprek echt 
aangaan!" Iedereen kan het verschil maken, betoogde Asscher. En ook kleinere bijdragen 
zijn nuttig om eenheid tot stand te brengen. Een uurtje in de week vluchtelingen 
wegwijs maken. Een voetbalteam coachen bij de pupillen. “Laten we de moed niet 
opgeven en dwars door de grimmige nieuwsberichten heenkijken."

Aan het slot van de middag presenteerde burgemeester Jan van Zanen samen met 
wethouders Jeroen Kreijkamp en Kees Diepeveen de Taskforce die het Utrechtse college 
vanuit wetenschappelijk oogpunt gaat adviseren over het tegengaan van polarisatie en 
radicalisering. De Taskforce is een initiatief van Beatrice de Graaf en Micha de Winter, die 
komend jaar ook bestaat uit onderwijsvertegenwoordigers Marja Blom en Eric van Dorp. 
Jeroen Kreijkamp, wethouder Onderwijs, is heel erg blij met het initiatief. “Ik hoor van 
leraren dat ze van kinderen veel vragen krijgen over dit onderwerp. Hopelijk kunnen alle 
Utrechtse leraren iets opsteken van deze hoogleraren en hun kennis.” “We kunnen het 
niet alleen,” zei Jan van Zanen. "Vandaag bundelen we de krachten, dat deden we giste-
ren en dat doen we morgen ook." 
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