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Tijdlijn met
– beschrijving van aanpak
– bereik en impact

Voorgesteld door Esther Debbaut
– projectmedewerker en aanspreekpunt polarisatie en 

extremisme
– esther.debbaut@sint-niklaas.be
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- omzendbrief naar 
aanleiding van het 
conflict in Syrië

- start van opmaak 
actieplan vanuit 
werkgroep 
radicalisering

- brede kijk op 
radicalisering

- aanwerven van een 
projectmedewerker 
polarisatie en 
extremisme

- eerste actieplan 
‘verbindend werken ter 
preventie van 
radicalisering’

- samenwerkingsprotocol 
met stad, OCMW, politie 
en CLB’s

- curatief deel van 
actieplan: operationele 
en strategische lokale 
integrale veiligheidscel

2015 2016 2017
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- meer nood aan 
preventiewerk

- start van werkgroep 
polarisatie met dienst 
flankerend 
onderwijsbeleid

- studiedag voor het 
onderwijs

- forumtheater

- lezing Rudi Vranckx

- opbouwen van 
netwerk 
referentiepersonen

- bevraging leerlingen 
en leerkrachten van 
middelbare scholen

- leer- en 
coachingstraject voor 
middelbare scholen met 
het Agentschap 
Inburgering en  
Integratie

- opname van polarisatie 
in het nieuwe 
diversiteitsprogramma

2018 2019 2020
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- toekenning 
projectsubsidie voor de 
ondersteuning van 
lokale besturen in het 
kader van de preventie 
van gewelddadige 
radicalisering, 
extremisme en 
polarisatie

- start workshops ‘fake 
news en 
complottheorieën’ in 
middelbare scholen

- verlenging subsidie

- vervolg workshops

- vorming voor 
referentiepersonen in 
samenwerking met het 
HAI

- nieuw overleg bij de 
OLIVC-R, met meer 
welzijnspartners

- hernieuwd 
samenwerkingsprotocol

- projectpagina op sint-
niklaas.be/polarisatie

- vervolg workshops 

- onderwijscongres in 
samenwerking met de 
VVSG

- interne vormingen rond 
stadpersoneel

- mentorschap polarisatie

2021 2022 2023
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2023

mentorschap polarisatie

- opstart van een lerend netwerk voor lokale besturen

- duiden van noden

- uitwisselen van ervaringen, succesverhalen en knelpunten

- 4 keer per jaar samenkomen



Plan Samenleven
Ondersteuningsaanbod
Agentschap Integratie & Inburgering

Oktober 2022



Actie 2 
Lokaal actieplan polarisatie

• Begeleidingstraject op maat, van a tot z

• Aanreiken van strategieën om dynamieken van polarisatie aan 

te pakken

• Actieplan op lokaal of wijkniveau

ondersteuning AgII ondersteuning AgII 

Veiligheid en leefbaarheid 
verhogen



• Opstartsessie: samen inzoomen
 Terminologie & afbakening focus

 Eerste verkenning context, fase polarisatie, mogelijke opstart

 Voorstelling aanbod AgII

• Begeleiding bij opmaak actieplan
 Strategische en transversale aanpak

 Participatie interne medewerkers en extern netwerk

 Lokale context in kaart

 Inspiratie/ondersteuning bij uitwerken en uitrollen acties

- bv. online polarisatie, desinformatie, haatspraak, democratische dialoog, …

 Ook focus op preventie van polarisatie en maatschappelijke spanningen

- bv. dialoog, verbinding, ontmoeting…

 Verankering actieplan in meerjarenplan

Wat mag je verwachten?



• Vormingen en opleidingen voor personeel of sleutelfiguren

 Online polarisatie

- E-learning Reconnect

- Introductie online polarisatie

- Atelier: communiceren, reageren en modereren op sociale 
media

 Beeldvorming

- Framing en bewustwording van stereotypes

- inclusieve communicatie

 Omstaandersprincipe

 Reageren op discriminerende uitspraken

 ...

Wat mag je verwachten?



www.integratie-inburgering.be/plansamenleven  

Meer info?

fri.dekeyser@integratie-inburgering.be

messaouda.zaouali@integratie-inburgering.be



Polarprof?

• Context: Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige 

radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie

• Looptijd: 2022, 2022, 2023

• Inzet: online en offline polarisatie, desinformatie en 

haatspraak

• Partners: Agentschap Integratie en Inburgering, ABB, 

Mediawijs, Vlaams Vredesinstituut, wij-zij, VVSG + een 

wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad



‘Prof’ van … 

Professor

het bundelen en verspreiden van onderzoek omtrent 

polarisatie, desinformatie & haatspraak

Professionals

het ondersteunen van lokale besturen in de praktijkvertaling

Professionaliseren

het opzetten van online en offline leernetwerken en 

leeromgevingen om goede praktijken uit te wisselen



Vijf resultaten

1. experten en expertise bundelen in een online overzicht

2. actoren, leemtes en noden bij lokale besturen in kaart 

brengen via een survey en hearings

3. een online leertraject ontwikkelen op Arendt Academy 

met vier onderdelen 

• democratische polarisatie 

• toxische polarisatie 

• haatspraak en omstaanders 

• desinformatie 

4. lokale besturen inspireren, adviseren en ondersteunen 

bij de opmaak van lokale actieplannen met 

bijeenkomsten in alle VAC’s (vanaf maart 2023) 

5. leergemeenschappen uitbouwen en fysieke en digitale 

uitwisseling tussen lokalen besturen faciliteren.



Hearing

• 26 oktober 2022, Mechelen 

• noden in kaart brengen en wederzijds inspireren 

• programma:

9u00: ontvangst met koffie en thee

9u30: inleiding door Christophe Busch (HAI)

9u45: Prof Dr Baldwin Van Gorp (KUL) over (online) polarisatie 

10u00: Dr Mona Giacometti (UA) (tbc) over haatspraak

10u15: Pauze 

10u30: Reflectie en uitwisseling 

12u15: lunchpauze met broodjes

13u00: Dra Nathalie Van Raemdonck (VUB) over desinformatie en amplificatie 

13u15: Maarten Dewaele (VVSG) over de resultaten van de survey 2022

13u30: Reflectie en uitwisseling 

15u15: Pauze 

15u30: Conclusies door Christophe Busch 

Senior onderzoeker Dr Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) en Dra 

Lien Dorme (UGent) zullen deelnemen aan de gesprekken.



Meer info

https://arendt-academy.be/polarprof/

marjan.verplancke@hannah-arendt.institute

"Politiek denken is representatief. Ik vorm

een mening door een bepaalde kwestie

vanuit verschillende standpunten te

beschouwen, door de standpunten van

degenen die afwezig zijn in mijn gedachten

te brengen; dat wil zeggen, ik

vertegenwoordig hen.... Hoe meer

standpunten van mensen ik in mijn

gedachten heb terwijl ik over een bepaalde

kwestie nadenk, en hoe beter ik me kan

voorstellen hoe ik me zou voelen en denken

als ik in hun plaats was, des te sterker zal

mijn vermogen tot representatief denken zijn

en des te waardevoller zullen mijn

eindconclusies, mijn mening zijn."

Hannah Arendt - Truth & Politics
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Slotwoord


