
Radicalisering begint vaak klein. 

Het vroegtijdig signaleren van problemen 
is van belang om tijdig in te kunnen 
grijpen. Dit kan incidenten met ernstige 
gevolgen voorkomen. Maatwerk is 
daarbij noodzakelijk. Daarom staat het 
team van Steunpunt Radicalisering voor 
je klaar. Je mag ons alles vragen. 

Wat kan je verwachten van het 
Steunpunt Radicalisering?

  Ondersteuning bij het herkennen van 
signalen van mogelijke radicalisering.

  Advies en ondersteuning bij het omgaan 
met personen die mogelijk radicaliseren.

  Handvatten om het gesprek aan te gaan 
met een mogelijk radicaliserend persoon 
en de verbinding met deze persoon te 
krijgen of te behouden.

  Onderzoek naar de casus op basis van 
risico’s en gericht op mogelijke opname 
in de integrale Persoonsgerichte Aanpak 
Radicalisering.

Kan ik anoniem melden?

Je kan anoniem om informatie en advies 
vragen of een melding doen. Je hoeft ook 
niet bekend te maken om wie je je zorgen 
maakt. Als het inschakelen van andere 
instanties nodig is of als er een risico uit-
gaat van de casus dan adviseren wij je de 
persoonsgegevens wel over te dragen.

De belangrijkste boodschap is: 
ons mag je alles vragen!

Contactinformatie

Gemeente Amsterdam 
Steunpunt Radicalisering
Telefoon: 0800 1402 - bereikbaar dagelijks van 
09:00 – 17:00 uur. Je kan altijd de voicemail 
inspreken dan word je de volgende werkdag 
teruggebeld.

Email: steunpuntradicalisering@amsterdam.nl 
Website: amsterdam.nl/steunpuntradicalisering 

Het begint met 
1 klein signaal

Bel ons
(anoniem):
0800 1402



Wanneer kan je het Steunpunt 
Radicalisering inschakelen?

  Bij zorg over signalen van radicalisering.
  Als je een vraag hebt over dit onderwerp.
  Als je behoefte hebt om met een expert 

van gedachten te wisselen.
  Voor advies over omgaan met mogelijke 

radicalisering.
  Om signalen van radicalisering te laten 

duiden op mogelijke risico’s.

Welke procedure volgt het Steunpunt Radicalisering
 wanneer er sprake is van radicalisering?

Melding of adviesvraag 
per telefoon of mail

Quick Scan
naar vraag/melding in overleg met melder.

Veiligheidsrisico 
overleg signaal radicalisering

Overleg en onderzoek 
met ketenpartners over risico

Besluit 
opvolgen melding door persoonsgerichte 
aanpak met ketenpartner of opvolging 
met advies en doorgeleiding

0800 1402 - steunpuntradicalisering@amsterdam.nl


