Hulp en advies bij het tegengaan van extremisme
Het LSE is gespecialiseerd in begeleiding van personen die radicaliseren of
geradicaliseerd zijn, of betrokken zijn (geweest) bij een extremistisch netwerk.
Daarnaast adviseert en ondersteunt het LSE hun omgeving, zowel familieleden als
professionals, met als doel het tegengaan van (verdere) radicalisering.
Zo werken we mee aan een leefbare en veilige samenleving.

Ons aanbod
Informatie en advies
Het LSE is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en professionals voor advies, hulp
en zorg bij de omgang met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn.

• Consultatie: Advies bij korte hulp- of ondersteuningsvragen van professionals
over casuïstiek.

• Trajectadvisering: Langdurig advies en ondersteuning voor professionals die te
maken hebben met personen die radicaliseren/geradicaliseerd zijn of met hun
omgeving zoals familieleden.

‘Ik voelde me gehoord,
gesteund en veilig bij de
medewerkers van het LSE’
Familielid geradicaliseerde

• Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV): Analyse en advies op basis
van een goede duiding en diagnose over passende zorg en ondersteuning bij zorgen
over mogelijke radicalisering van asielzoekers of statushouders. Het team bestaat
uit duidingsexperts en zorgexperts met kennis van radicalisering, gewelddadig
extremistische bewegingen, geopolitiek en (oorlogs)trauma.

• Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT): Analyse en
re-integratieadvies bij minderjarige terugkeerders en hun netwerk. Onze experts
maken onderdeel uit van het Adviesteam dat wordt gecoördineerd door de Raad
voor de Kinderbescherming.

Trajectbegeleiding
Aan personen die geradicaliseerd zijn en/of actief zijn (geweest) bij extremistische
netwerken bieden we begeleiding op maat. Ook familieleden van radicaliserende
en geradicaliseerde personen worden begeleid wanneer sprake is van complexe
problematiek waar reguliere zorg of ondersteuning geen antwoord op biedt.
Forsa: Begeleiding van individuen die actief zijn (geweest) in extremistische
netwerken waarbij beschermende factoren versterkt worden met als doel

Voor wie zijn we er?
• Gemeenten
• Professionals
• Familie en omgeving van personen die
radicaliseren of geradicaliseerd zijn
• Jeugdigen
• Vreemdelingen
• Gedetineerden

het afzweren van extremistisch geweld en/of het afstand nemen van een
extremistisch netwerk.
Familieondersteuning: Systemische begeleiding en advies aan families
waarvan een familielid radicaliseert of geradicaliseerd is.
Behandeling: Diagnose en behandeling bij personen die worden begeleid
vanuit Forsa of Familieondersteuning. Het transcultureel geschoolde
behandelteam heeft onder andere ervaring op het gebied van extremisme,
LVB en antisociaal gedrag.

Kennis en expertise
Het LSE heeft een landelijke kennis- en expertisefunctie bij het omgaan met
radicaliserende of extremistische personen en hun omgeving. Er wordt gewerkt vanuit
een diversiteit aan disciplines en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. We
ontwikkelen interventies en werkwijzen en valideren deze in de praktijk. De opgedane
kennis en ervaringen vertalen we tevens naar factsheets, trainingen en publicaties, die
we actief voor professionals ter beschikking stellen.

‘De training was inspirerend,
verhelderend en praktisch.
De informatie over recente
ontwikkelingen is meteen
toepasbaar in mijn werk’
Deelnemer aan training LSE

Kenmerken van het LSE

Specialistisch

Practice based
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Maatwerk
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aanpak

Wetenschappelijk
onderbouwd

Het LSE heeft

‘Professionals hebben
veel baat bij de kennis en
expertise van het LSE’

meer dan 100 families intensief
begeleid en ondersteund
zo’n 50 personen individueel
begeleid in Forsa trajecten

Evaluatie AEF

meer dan 1000 professionals voorzien
van informatie, advies en/of training

Neem contact met ons op

Onderdeel van Fier
Het LSE is onderdeel van zorgorganisatie Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum
op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het LSE is in 2015 opgericht
vanuit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van

088 – 20 80 080
info@hetlse.nl
www.hetlse.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het LSE ontvangt voor haar werkzaamheden
subsidie van de Rijksoverheid.

Veiligheid door zorg

