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8 Inspiratiedag (De)radicalisering:
verleiding en weerbaarheid

De dreiging van het radicalisme en extremisme neemt wereldwijd toe. Om deze problematiek het hoofd te bieden zijn er zowel binnen 
als buiten Nederland verschillende deradicaliseringsprogramma’s en weerbaarheidstrajecten opgezet. Tijdens de inspiratiedag zullen 
Joachim Duyndam (hoogleraar humanisme en filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek) en Abdelilah Ljamai (universitair docent 
islam en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek, en expert op het gebied van deradicalisering) twee inleidingen verzorgen 
over het belang van deradicalisering en weerbaarheid voor het bevorderen van de sociale cohesie.

Een initiatief van de Universiteit voor Humanistiek, de Stichting Wereldontmoetingen en Kontakt der Kontinenten

Workshopsessies

Inleidingen
Joachim Duyndam zal in zijn lezing laten zien hoe je weerbaar kunt worden tegen de verleidingen van radicalisering. Want het is 
een verleiding. Krachten die mensen in radicale richtingen drijven zijn groepsdruk en imitatiegedrag. En ook de behoefte bij een 
groep te behoren, die een duidelijke en eenvoudige boodschap heeft en die radicale oplossingen belooft. Weerbaarheid tegen 
dergelijke krachten is niet alleen iets individueels, het vraagt ook om sociale en culturele hulpbronnen. Doel is om de regie over je 
eigen leven te hernemen, of de regie terug te krijgen waar je deze was kwijtgeraakt.
In de inleiding van Abdelilah Ljamai wordt een systematische vergelijking gemaakt tussen enkele buitenlandse en Nederlandse 
deradicaliseringsprogramma’s. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de volgende vraag: waarom zijn de pogingen van enkele 
westerse regeringen met betrekking tot deradicaliseringsprogramma’s op een mislukking uitgelopen? Vervolgens zal Ljamai 
aan de hand van een casus een analyse geven van zijn deradicaliseringsmodel en illustreren hoe dit model de geradicaliseerde 
moslimjongeren weerbaar kan maken tegen extremistische invloeden.

 
Workshop 1: Reflectie op de documentaire “Mijn zoon is Jihadist”, met Rien van der Zeijden 

Workshop 2: Vaderschap en radicalisering, met Abdelilah Ljamai

Workshop 3: “Durf om jezelf te lachen!”, met Martien Schreurs

Na de inleidingen volgen er twee rondes van drie workshops:



Programma 
12.30 uur Inloop en ontvangst met om 13.00 uur voor belangstellenden vertoning documentaire “Mijn zoon is Jihadist”
13.30 uur Inloop en ontvangst
14.00 uur Opening door Dick Wijte, voorzitter Kontakt der Kontinenten en Stichting Wereldontmoetingen
14.15 uur Inleidingen door Joachim Duyndam en Abdelilah Ljamai
15.00 uur Drie workshops (twee rondes), met tussendoor een korte pauze
16.30 uur Paneldiscussie
17.00 uur Plenaire afsluiting
17.30 uur Netwerkborrel met walking dinner
19.30 uur Einde inspiratiedag

Zie www.kontaktderkontinenten.nl voor de routebeschrijving (gratis parkeren). Ook uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer vanaf 
station Amersfoort (bushaltes voor de deur) Zie www.9292.nl voor dienstregelingen van buslijn 52 en 56 die voor de deur stoppen.
Graag tot ziens op woensdag 28 november in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten.

Met wereldse groet,
ook namens de Universiteit voor Humanistiek en de Stichting Wereldontmoetingen,
René Giel, directeur Kontakt der Kontinenten

Locatie

Aanmeldingen

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20 (GPS: Richelleweg 1, 3769 AZ)

3769 AS Soesterberg

De inspiratiedag wordt u kosteloos aangeboden. Graag ontvangen wij uw aanmelding - liefst voor 20 november - per e-mail  
inspiratiedag@kontaktderkontinenten.nl met vermelding van naam en organisatie. Na ontvangst sturen wij een bevestiging. 
Collega’s en/of relaties zijn van harte welkom!
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Inspiratiedag (De)radicalisering: 
verleiding en weerbaarheid

Een initiatief van de Universiteit voor Humanistiek, de Stichting Wereldontmoetingen en Kontakt der Kontinenten

Kontakt der Kontinenten  |  Conferentiehotel  |  Training & Advies
Wil mensen interesseren voor mondiale vraagstukken en een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg  -  Telefoon +31 (0)346 351755  -  www.kontaktderkontinenten.nl

STICHTING
WERELDONTMOETINGEN

De Stichting Wereldontmoetingen (SWO) is voortgekomen uit de inburgerings-
cursus voor geestelijke bedienaren zoals die tot 2014 werd vormgegeven. De 
SWO tracht de opgebouwde expertise en het netwerk in een nieuwe educatieve 
vorm te benutten.

Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg - Telefoon (0346) - 351755

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die 
zich laat inspireren door het humanisme. Het onderzoek en onderwijs richt zich 
op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting 
van een menswaardige samenleving.

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht - Tel. (030) 239 01 00 - www.uvh.nl


