
Terugblik bezoek raadsleden praktijk ‘Utrecht zijn we samen’, 

15 februari 2018 

Eind december 2017 ontving de raad een raadsbrief (4826609) met informatie over de 

voortgang van het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ en de Antidiscriminatie-agenda.  

Als vervolg hierop werden raadsleden op 15 februari jl. uitgenodigd persoonlijk kennis te 

maken met een aantal bijzondere initiatieven van deze aanpak. 

Welkom 

Kees Diepeveen heette deze ochtend de raadsleden welkom op het Trajectum College in 

Overvecht. Hij stipte kort de drie hoofdthema’s van de aanpak ‘Utrecht zijn we samen’ 

aan: 

1. Met gerichte preventie willen we polarisatie en radicalisering voorkomen (met

extra aandacht voor acceptatie en integratie, opvoeding, onderwijs, werk en

communicatie).

2. Door te trainen op signalering zetten we in op het op tijd herkennen van radicaal

gedrag.

3. Ongewenste gedragingen en uitingen van radicalisering en extremisme pakken wij

aan met hulpverlening en repressieve maatregelen.

Tijdens het bezoek werd vervolgens vanuit de praktijk aan ieder thema aandacht 

besteed: 

Minicollege Multicultureel Vakmanschap door NTA (thema signalering) 

Een trainer van NTA (intercultureel trainingsbureau Nuance door Training en Advies) 

vertelde hoe tijdens de door hen gegeven cursus multicultureel vakmanschap, gewerkt 

wordt aan een gemeenschappelijke basis voor professionals. Het uiteindelijke doel van de 

cursus is dat professionals (beginnende) radicalisering kunnen signaleren. Een paar 

simpele voorbeelden illustreerden hoe moeilijk het is om vanuit je eigen waardensysteem 

de waarden en normen in een andere cultuur te begrijpen. We zetten deze ochtend het 

eerste stapje om te begrijpen waarom bijvoorbeeld geradicaliseerde jongeren extreme 

denkbeelden hebben. Je kan dit begrijpen zonder er begrip voor te hebben. 



Familieondersteuning door Al Amal (thema hulpverlening en repressie) 

De directrice van Stichting Al Amal (familieondersteuning) vertelde hoe de stichting 

gezinnen ondersteund waarvan jongeren zijn geradicaliseerd, uitgereisd of teruggekeerd. 

Zij legde uit hoe zij een vertrouwensband krijgen met gezinsleden en dat dit tijd kost. 

Deze vertrouwensband is de basis van hun aanpak. Pas wanneer deze er is, kan gewerkt 

worden aan het motiveren en activeren van de mensen in het gezin, om met hun 

problemen aan de slag te gaan. Al Amal helpt hen bij het toeleiden naar verdere 

hulpverlening, zoals psychische hulp, schuldhulpverlening of met het zoeken naar  

opleiding of werk. Wanneer de samenwerking met een gezin is afgesloten, blijft Al Amal  

de situatie monitoren en houden zij laagdrempelig contact met het gezin. 

 

 

Meidenwerk door JoU (thema gerichte preventie) 

Twee meidenwerkers van Stichting JoU (Jongerenwerk Utrecht) sloten de ochtend af met 

hun presentatie van het meidenwerk van JoU. Zij werken volgens de methodiek ‘De 

kracht van meiden’. Dit is een seksespecifieke aanpak. JoU ondersteunt meiden zowel 

individueel als groepsgewijs. Deze ondersteuning is ontwikkelingsgericht. Denk hierbij 

aan: identiteitsvorming, levensvaardigheden en emotionele ondersteuning. JoU 

organiseert tal van activiteiten, van laagdrempelige inloop tot moeder – 

dochteractiviteiten en een kamp.  

 

 

 

 


