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Geacht college, geachte raad, 

Polarisatie en radicalisering zijn onderwerpen die in Nederland steeds nadrukkelijker als zorg worden 

benoemd. Beide onderwerpen zijn ontwikkelingen die lokaal, in een gemeente, kunnen spelen. De 

situatie in een gemeente kan van invloed zijn op het ontstaan of juist voorkomen en tegengaan van 

radicalisering en polarisatie. 

In de afgelopen jaren is de gemeente steeds nadrukkelijker benoemd als centrale partner bij het 

tegengaan van polarisatie en radicalisering. De gemeente vervult een belangrijke rol als het gaat om 

het bevorderen van de sociale cohesie, het voorkomen van polarisatie, en het voeren van preventief 

beleid om de voedingsbodem voor radicalisering te verkleinen. De gemeente heeft hierbij voornamelijk 

de rol van regisseur. Andere partners zijn echter onmisbaar als het gaat om het ontwikkelen en 

uitvoeren van preventief beleid, voor het signaleren van (negatieve) ontwikkelingen en voor het indien 

nodig uitvoeren van interventies om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. © = 
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Om gemeenten adequaat te kunnen ondersteunen om hun regierol vorm te geven, heeft de VNG in 

2007 een behoeftenonderzoek onder gemeenten laten uitvoeren. Op basis van de geïnventariseerde 

behoeften heeft de VNG een aantal tools ontwikkeld. Er zijn zowel tools ontwikkeld voor polarisatie als 

voor radicalisering. Deze tools maken het mogelijk om tot een gefundeerde inschatting te komen van 

de situatie in de eigen gemeente, alvorens tot een eventuele aanpak wordt besloten. Ook worden 

handvatten gegeven om de onderwerpen met partners als politie, scholen en welzijnswerk te 

bespreken en tot nadere afspraken te komen. Deze toolkit sturen we u bijgaand toe. 

Op onze site kunt u meer informatie over beide thema's vinden, waaronder praktijkvoorbeelden van 

andere gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. drs. Y.N.E.G. Dieteren, 

070-3738865 of via yvonne.dieteren@vnq.nl. 
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