
De wijze waarop de gemeente Amsterdam 
radicalisering en polarisatie tegengaat, én inzet 

om terrorisme te voorkomen dan wel de schade 
beoogt te beperken na een aanslag.
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Stimuleren van dialoog
onder andere door:
•  Burgemeester faciliteert actief gesprekken tussen verschillende 

gemeenschappen (bijvoorbeeld Turks & Koerdisch, Joods & Islamitisch)  
om de dialoog te stimuleren

•  Het bespreekbaar maken van radicalisering onder kwetsbare groepen
•  Ambassadeurs van het Strategisch Netwerk Radicalisering en Polarisatie
•  Het onderhouden van netwerken om signalen te kunnen blijven delen, en 

om bij maatschappelijke onrust informatie op te halen (draaiboek Vrede)
•  Waar nodig activiteiten ontplooien om de verhoudingen tussen 

bevolkingsgroepen te normaliseren (draaiboek Vrede)

Verbinding zoeken en dialoog aangaan
onder andere door:
•  Regelmatig spreken met mogelijke doelgroepen van de Joodse 

gemeenschap, redacties of LHBTI gemeenschap (kanaliseren van emoties)
•  Uitdragen van onze kernwaarden (staan voor onze vrijheden en 

verworvenheden) en inzetten op een weerbare samenleving

Voedingsbodem voor  
potentiële radicali
serende mensen 
wegnemen
onder andere door:
•  Sport voor versterking 

weerbaarheid kwetsbare 
jongens

•  Kwetsbare en geïsoleerde 
meiden empoweren

Versterken 
weerbaarheid 
gemeenschappen
onder andere door:
•  Inzet van moeders bij 

tegengaan polarisering en 
radicalisering

•  Werven, opleiden 
en faciliteren van 
sleutelfiguren

•  Samenwerking met 
de hulplijn van het 
Samenwerkingsverband 
Marokkaanse Nederlanders 
(SMN)

•  Samenwerking met 
moskeeën d.m.v. 
voorlichting en training

Beschermen  
kwetsbare groepen
onder andere door:
•  Gesprekken met groepen 

die doelwit zijn geweest  
van een aanslag, zoals  
de Joodse gemeenschap, 
poptempels, media en 
de LBHTI gemeenschap, 
over Amsterdamse 
voorzorgsmaatregelen 
en het bieden van een 
handelingsperspectief

•  Bescherming van moslims 
die in eigen kring 
geïntimideerd worden 
vanwege het geven van  
een tegengeluid

Risico’s aanslag verkleinen
onder andere door:
•  Beschermen van bedreigden door het treffen van veiligheidsmaatregelen bij objecten en 

subjecten conform het stelsel Bewaken en beveiligen
•  Scenariosessies organiseren met mogelijke private partijen met tips en trucs over wat zij 

kunnen doen en overleg wat de overheid doet
•  Bij verhoogde dreiging: telkens bezien of getroffen maatregelen voldoen
•  Eigenaren van objecten of instellingen kunnen beroep doen op subsidieregeling Beveiliging 

bedreigde maatschappelijke en religieuze instellingen
•  Bij verhoogde dreiging: bewaken van objecten of publiek toegankelijke plaatsen door 

Bewakingseenheid van de politie

Persoonsgerichte aanpak
onder andere door:
•  Inzet op personen die het grootste risico vormen
•  Aanpak geënt op aanpak Top 600 en ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg 

(persoonsgericht met regisseurs van verschillende partners uit de zorg- en strafketen)

Inzetten op risico’s
onder andere door:
•  Snel een draadkrachtig optreden bij dreiging en aanslag (reactie- en aanrijtijd is aanzienlijk 

verkort)
•  Paraatheid interventie eenheden is vergroot
•  Dienst Speciale Interventies is permanent in Amsterdam gestationeerd
•  Capaciteit opvolgen meldingen politie is vergroot (opsporing en vervolging)
•  Risico inschattingen maken voor risicovolle momenten
•  Scenario’s uitwerken en continue oefenen en aanpak na evaluaties aanscherpen
•  Het waar mogelijk wegnemen van bronnen van conflict gedrag/onrust, het voorkomen van 

uitbreiding naar andere delen van de stad en/of bevolkingsgroepen en het voorkomen van 
verdere escalatie (draaiboek Vrede)

•  Actieve communicatie over zichtbare maatregelen en handelingsperspectief voor bewoners 
en bezoekers Amsterdam
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Meld en adviespunt radicalisering

Onze open en vrije samenleving  
beschermen tegen een aanslag en weer
baar maken tegen angst en verdeeldheid

Let op: deze infographic biedt geen uitputtend overzicht van alle activiteiten binnen de aanpak.


