
 

 

 

 
Het RADEX-project - Mobilizing Against Extremism through Countering and Diverting Radicalisation 
of Young People (2020 - 2 - UK01 - KA205 - 0795) is een project van 24 maanden dat mede wordt 
gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Het doel van het project is om 
invloed uit te oefenen op het tegengaan, voorkomen en ombuigen van gewelddadige radicalisering, 
aangezien het jongeren, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en jongerenorganisaties zal 
uitrusten met de instrumenten die nodig zijn om patronen, methoden en verschillende 
jeugdprocessen te identificeren. gewelddadige radicalisering.  

NIEUWS VAN HET RADEX PROJECT  

 
Waar gaat het over   

Het RADEX-project heeft tot doel gewelddadige radicalisering en extremisme van 
jongeren te voorkomen en om te buigen, jongerenwerkers tools, kennis om 
radicaliseringsprocessen en educatieve middelen over gewelddadige radicalisering en 
extremisme op te sporen te bieden. Door kritisch denken en proactiviteit in online sociale 
communicatie en gedrag van jongeren te bevorderen, willen we radicaliseringsprocessen 
helpen voorkomen. Ons werk was ook gericht op het onder de aandacht brengen van 
lokale, nationale en EU-actoren over processen van radicalisering van jongeren. Over het 
algemeen hebben we een positieve benadering gekozen voor het voorkomen van 
radicalisering, wat betekent dat we ons voornamelijk richten op het ondersteunen van 
kwetsbare jongeren door hun positieve vaardigheden en attitudes te versterken. 

Concreet hebben we:  

• verzamelde gegevens over radicalisering van jongeren 

• creëerde modules en materialen voor jongerenwerkers 

• ontwikkelde een online cursus om bovenstaande elementen te publiceren in de 
vorm van een MOOC (Massive Open Online Course). 

RADEX loopt ten einde, maar onze deliverables zijn er om te blijven! 

RADEX E-COURSE  

We herinneren je eraan dat je online kunt vinden dat onze e-cursus is bedoeld om professionals 
op te leiden die werken met jongeren die het risico lopen gewelddadig te radicaliseren, met de 
nadruk op online kinderlokkerij. Het introduceert het concept van gewelddadige radicalisering en 
leert hoe gewelddadige radicalisering effectief kan worden voorkomen door positieve 
benaderingen toe te passen. 

Voor meer informatie over de cursus en de certificering kunt u onze website bezoeken. 

https://us1.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fradexproject.org%2Findex.php%2F2022%2F10%2F06%2Fradex-ecourse-is-online%2F&xid=3f9ba5cd4f&uid=155786054&iid=8f73e21028&pool=cts&v=2&c=1671723415&h=07578c6676c6a1f0139afd0bbd1b65501e910a5d44f8e94ad19dd517a9517c61


 

UITGEBREID RAPPORT 

We herinneren u er ook aan dat u ons uitgebreide rapport van de onderzoeksfase hier kunt 

vinden.  

Click here to subscribe to the course  

Onze multiplier-evenementen in heel Europa 

RJ4ALL, Verenigd Koninkrijk 

 

Voor de internationale conferentie van het multiplier-evenement in het VK begon de workshop met presentaties over 
hoe het gebruik van herstelgerichte dialoog radicalisering kan aanpakken, gevolgd door presentaties over de 
implementatie van RADEX in het VK. De presentatie gaf eerst een overzicht van het project door informatie te geven 
aan deelnemers die nog niet de kans hadden om kennis te maken met het project. Dit eerste deel was nuttig om niet 
alleen de resultaten van het project te presenteren, maar ook om de deelnemers de activiteiten te laten zien die 
werden uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Frankrijk, België en Griekenland. Na de persoonlijke presentatie 
werden de video's van de partners afgespeeld waarin ze de projectresultaten deelden. Na alle presentaties en de 
filmpjes was er tijd voor vragen van de aanwezigen. De vragen waren interessant; veel mensen deden mee en waren 
enthousiast over de gesprekken. Het evenement was een succes omdat de betrokkenheid van de deelnemer groter 
was dan verwacht, mensen hadden vragen en opmerkingen en sommige opmerkingen leidden tot zeer interessante en 
belangrijke debatten onder de aanwezigen. Sommige mensen deelden zelfs hun persoonlijke verhalen. Uit de 
gesprekken en debatten is gebleken dat de problematiek van radicalisering van jongeren veel mensen bezighoudt. Al 
met al leverde het evenement interessante en intense discussies op over verschillende aspecten. 

Club for UNESCO, Griekenland 

http://radexproject.org/wp-content/uploads/2022/01/RADEX-Executive-summary.pdf


 
 

Club for UNESCO organiseerde op 8 november een evenement voor trainers en jongerenwerkers in Athene, 
Griekenland. De deelnemers kregen de kans om meer te weten te komen over het RADEX-project, zijn partners, maar 
wat nog belangrijker is, de geproduceerde resultaten, zoals de projectwebsite, de behoefteanalyse uitgevoerd in de 
partnerlanden, het trainingsprogramma en de ontworpen middelen en de ervaring die is opgedaan door de partner . Er 
volgde een zeer interessante discussie over de Griekse context en in het bijzonder over de aanpak van rekrutering 
door gewelddadige radicale/extremistische groepen om jongeren te benaderen. Andere sprekers waren mevrouw 
Anastasia Tsampra en de heer Chrysovalantis Sfyrakis. 

Inclusive Europe, België 



 
 

Het multiplier-evenement van Inclusive Europe vond plaats in Brussel op 5 november. In het eerste deel van het event 
werden de doelstellingen, doelgroepen en onderzoeksresultaten uitgebreid toegelicht. De tweede helft stond vooral in 
het teken van de e-course modules. De deelnemers toonden grote belangstelling voor de positieve benadering van het 
project. Een deelnemer die als leraar nauw samenwerkt met jongeren, zei dat de aanpak van het benadrukken van de 
kracht en vaardigheden van jonge individuen de meest efficiënte methode in het onderwijs is gebleken en een 
belangrijke rol speelt bij het opbouwen van positieve relaties. Ook werden enkele voorbeelden uit de e-cursusquizzen 
en de projectwebsite gedemonstreerd. Aan het einde van het evenement werden de deelnemers uitgenodigd om de 
projectresultaten en de website te delen in relevante kringen. 

Synthesis Centre for Research and Education, Cyprus 



  
 

Het multiplier-evenement op Cyprus vond plaats in UCLAN, Cyprus, in november 2022. Twintig deelnemers namen 
deel aan het evenement, dat gedurende vier uur plaatsvond. Tijdens het evenement presenteerde SYNTHESIS het 
RADEX-project, de belangrijkste doelstellingen en resultaten. Tijdens de tweede sessie van het evenement werd IO1 
gepresenteerd, inclusief het onderzoek en de studie, de landenrapporten en het uitgebreide rapport, gevolgd door 
Q&A. Tijdens de derde sessie presenteerde SYNTHESIS IO2 en de RADEX Training Course, wederom gevolgd door 
Q&A. Tijdens de laatste sessie werd de RADEX-trainingscursus in meer detail gepresenteerd en konden de 
deelnemers praktijkervaring opdoen. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in het onderwerp en deden goede 
observaties. Tot slot werden ze uitgenodigd om zich in te schrijven voor de training. 

 

ALDA, Frankrijk 



  
 
 
Het multiplier-evenement werd in november 2022 samen met de gemeente Straatsburg georganiseerd in La Maison des 
Syndicats, in Straatsburg. De openbare conferentie duurde twee en een half uur en concentreerde zich op het onderwerp 
positieve politieke participatie als middel om gewelddadige radicalisering onder jongeren te voorkomen. Het publiek bestond uit 
verschillende profielen: ten eerste, veel geëngageerde jonge mensen die werkten aan onderwerpen die verband hielden met 
jongeren, gemarginaliseerde mensen, sociale kwesties, democratische participatie, enz. Ook jeugdwerkers en opvoeders 
waren duidelijk een niet te verwaarlozen deel van de deelnemers. Er was een eerste deel dat gericht was op algemene 
preventie van radicalisering met de P/CVE-coördinator van de gemeente Straatsburg. Naast de positieve preventie van 
gewelddadige radicalisering door middel van projecten van en voor jongeren presenteerde de parijse ngo Youth ID haar zeer 
vernieuwende aanpak en haar activiteitenpakket. Vervolgens vond er een zeer grondige en gedetailleerde presentatie van het 
RADEX-project plaats, die gericht was op de te bevorderen vaardigheden om radicalisering en gewelddadig extremisme te 
voorkomen. Opgemerkt moet worden dat de academische achtergrond van de projectleider voor ALDA over radicalisering 
hielp om precieze inzichten over de kwestie te krijgen. Het publiek was bijzonder betrokken en nam levendig deel aan de 
vraag-en-antwoordsessie die uitmondde in een vruchtbare uitwisseling en discussie over bestaande en toekomstige 
mogelijkheden van initiatieven. 

Ons project is ten einde, maar we zullen blijven werken aan de 

ontwikkeling van beter beleid en betere instrumenten om gewelddadig 

extremisme onder jongeren te voorkomen. Als u contact met ons wilt 

houden, kunt u dat doen door ons te bereiken op radex@rj4all.org  

Mis geen enkele update door te volgen onze Facebook pagina!  

 

 

 



 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 

the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein.  

Copyright © 2021 RADEX project, All rights reserved.  

Our mailing address is:  

RADEX@rj4all.org  

This email was sent to giulia.sostero@alda-europe.eu  
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