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Over het SMN

DE EERSTE STAP NAAR EEN OPLOSSING
RADICALISERING

BEL ONS

OF GA NAAR

Deze Hulplijn is een initiatief en een 
uitwerking van de visie van het 
Samenwerkingsverband van Marokkaanse 
Nederlanders (SMN) op het voorkomen van 
radicalisering. Het SMN vindt het van groot 
belang dat de Marokkaanse gemeenschap 
haar eigen weerbaarheid tegen radicaliser-
ing organiseert en hier in openheid over 
spreekt. 

De eigen kracht staat centraal bij deze 
Hulplijn. Vertrouwenspersonen worden in 
stelling gebracht om ouders en familieleden 
te helpen en te ondersteunen bij het vinden 
van een oplossing voor radicalisering. 



06 81 89 35 29
Waarom dit initiatief?
Er is veel onrust en bezorgdheid over 
radicalisering in de samenleving. Voor velen 
is het slechts een nieuwsitem. U heeft er 
misschien dagelijks mee te maken.

U ziet uw kind, dat eerder sociaal en open 
was, langzaamaan veranderen. Het is 
moeilijk voor te stellen en te erkennen dat 
uw kind wellicht aan het radicaliseren is.

U bent bezorgd en bang voor de 
gevolgen voor uw kind en gezin. En u weet 
niet hoe u hiermee om moet gaan.

De Hulplijn is om deze redenen in het leven 
geroepen. Bezorgde ouders kunnen hulp en 
begeleiding krijgen.

Door u te koppelen aan een ervaren 
vertrouwenspersoon uit uw omgeving en 
die ook uw moedertaal spreekt kan stap 
voor stap aan een oplossing gewerkt 
worden. Hier kunt u terecht met uw vragen 
en zorgen.

Wat kunt u doen?
Hulplijn:

Het SMN stelt de Hulplijn voor ouders en 
familieleden beschikbaar. 

Indien nodig in uw moedertaal wordt u te 
woord gestaan om de situatie en hulpvraag 
in vertrouwelijkheid te bespreken. Hierna 
wordt u gekoppeld aan een vertrouwensper-
soon uit eigen kring.  

Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is opgeleid om u 
te helpen en met u toe te werken naar een 
oplossing.

Oorzaken radicalisering
Uit onderzoek blijkt dat de oorzaken van 
radicalisering zeer divers zijn. Deze liggen 
onder andere in: gevoelens van uitsluiting als 
gevolg van (ervaren) discriminatie, negatieve 
bejegening van de islam, het zoeken naar 
zingeving en de behoefte bij jongeren aan 
binding. Een opeenstapeling hiervan maakt 
de kans op radicalisering groter. Daarnaast 
speelt de aantrekkingskracht van de 
IS-ideologie een grote rol.

Deze oorzaken en factoren achter 
radicaliseringsprocessen zijn niet makkelijk 
weg te nemen. Wanneer de samenleving en 
ouders in het bijzonder beter in staat worden 
gesteld om signalen tijdig op te merken kan 
er op tijd ingegrepen worden. U krijgt een intakegesprek, indien 

nodig in uw moedertaal. 

Er wordt een traject opgezet voor uw 
specifieke situatie.

U wordt geïnformeerd en geholpen.

Indien nodig, wordt u doorverwezen 
naar de juiste instanties. Dit kan de 
gemeente of een hulpverlenings- 
instelling zijn.
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Een bezorgde moeder: "mijn zoon gaat vaak 
naar een andere stad. Hij studeert of werkt daar 
niet. Ik weet niet wat hij daar doet. Hij is ook 
zwijgzamer geworden. Wat is er toch met hem 
aan de hand?”

Wij gaan vertrouwelijk om met uw 
vragen en zorgen


