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RADEX-partners organiseerden hun slotconferenties: 

afsluiting van het project 

 

Het RADEX-project loopt ten einde, maar de resultaten van het project 

zullen blijvend zijn 

 

Het RADEX-project heeft tot doel gewelddadige radicalisering en extremisme van 

jongeren te voorkomen en om te leiden, jongerenwerkers te voorzien van hulpmiddelen, 

kennis om radicaliseringsprocessen op te sporen en leermiddelen over gewelddadige 

radicalisering en extremisme. Door kritisch denken en proactiviteit in online sociale 

communicatie en gedrag van jongeren te versterken, willen we radicaliseringsprocessen 

helpen voorkomen. Ons werk is ook gericht op het vergroten van het bewustzijn onder lokale, 

nationale en EU-actoren over radicaliseringsprocessen bij jongeren. 

 

U kunt online en gratis onze e-cursus vinden die tot doel heeft professionals te trainen die 

werken met jongeren die het risico lopen op gewelddadige radicalisering, 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. Ons uitgebreide verslag van de onderzoeksfase is ook beschikbaar 

op de website. 

 

De afgelopen weken hebben we multiplier-evenementen georganiseerd in onze respectieve 

landen om ons publiek te ontmoeten en te betrekken. Tijdens die conferenties presenteerden 

we het project, het platform, de doelstellingen en het geheel van het reilen en zeilen van het 

proces. Het was ook de gelegenheid om lokale en nationale belanghebbenden over 

radicalisering uit te nodigen. Zo werd de gemeente Straatsburg vertegenwoordigd door een 

van de sprekers (die het enige missiehoofd radicalisering was voor een gemeente in Frankrijk). 

Het publiek was bijzonder betrokken en er vonden vruchtbare uitwisselingen plaats. Evaluaties 

van de evenementen toonden aan dat het publiek zeer tevreden was over de presentaties en 

de aanpak, en bevestigden het nut van dergelijke projecten en resultaten in hun 

professionele leven. 

 

Als projectconsortium hopen we onze bijdrage te leveren op het gebied van preventie van 

gewelddadige radicalisering door jongeren en we kijken uit naar de feedback van nog meer 

professionals op ons werk. Het RADEX-team maakt van deze gelegenheid gebruik om u een 

uitstekend eindejaarsfeest te wensen. 

 

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
http://radexproject.org/wp-content/uploads/2022/01/RADEX-Executive-summary.pdf
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Als u vragen heeft, kunt u ons team bereiken op: radex@rj4all.org 

Overweeg het volgende voor regelmatige updates onze Facebook pagina 

 

 

RADEX project 

Op weg naar mobilisatie tegen extremisme, door radicalisering van jongeren tegen te gaan en af te leiden. 
Vanaf december 2020 wordt het project medegefinancierd door het Erasmus+-programma, dat tot doel heeft jongeren 
die risico lopen te ondersteunen door hen een online platform te bieden met modules over gewelddadige radicalisering 
van jongeren, een simulatievideo om te laten zien hoe, wanneer en waar verschillende soorten radicaliseringsprocessen 
kunnen plaatsvinden en tot wie ze gericht zijn.RADEX brengt een strategisch partnerschap van 6 sectoroverschrijdende 
organisaties uit 6 Erasmus+-landen samen om meerdere horizontale en sectorale 
prioriteiten: RJ4All (VK), Synthesis Centre (Cyprus), ALDA (Frankrijk), Inclusive Europe (België). 

https://www.facebook.com/radexproject

