
 

Landelijk interventieteam 

vreemdelingenketen (LIV) 
 

Wat is het LIV? 

Het LIV staat voor het Landelijk Interventieteam 

Vreemdelingenketen. Dit Interventieteam van het Landelijk 

Steunpunt Extremisme (LSE) adviseert op basis van een goede 

duiding en diagnose over de juiste zorg en ondersteuning. Doel is 

om (toenemende) radicalisering van asielzoekers en statushouders 

tegen te gaan. Dat kan in opdracht van COA (mede namens IND, 

DT&V) of gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team bestaat uit duidingsexperts en zorgexperts met kennis 

van radicalisering, jihadisme, geopolitiek en  (oorlogs)trauma. 

 

Voor wie is het LIV? 

Voor asielzoekers en statushouders, waarbij het vermoeden is dat 

ze in strijdgebied hebben verbleven, er sprake is van mogelijke 

radicalisering en (psychische) ondersteuning het middel kan zijn 

om radicalisering tegen te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doet het LIV? 

In samenspraak met betrokken partijen gaan professionals uit het 

multidisciplinaire team in gesprek met de persoon in kwestie. 

Daarbij wordt de situatie geduid, zowel op het gebied van 

mogelijke radicalisering als van psychopathologie. Vervolgens geeft 

het team advies aan lokale partijen over de ondersteuning van deze 

persoon. Doel hiervan is dat deze mensen de zorg en begeleiding 

ontvangen die zij nodig hebben en dat waar nodig (verdere) 

radicalisering tegen wordt gegaan.  

Het advies bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: 

• Veiligheid: risico op mogelijke radicalisering en/of 

extremisme en veiligheid van de persoon en/of de 

omgeving; 

• Zorg: (eerste indicatie van een) diagnose en advies; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Onderwijs/dagbesteding/werk: advies over onderwijs, werk 

en/of dagbesteding; 

• Systeem en woonplek: inzicht in en/of advies over (sociaal) 

netwerk en passende woonomgeving. 

 

Het COA of de gemeente blijft altijd eindverantwoordelijk en heeft 

daarbij de regie op de uitvoering van het advies.  

 

 

Contact? 

LSE: 088 - 20 80 080  

info@hetlse.nl 

www.landelijksteunpuntextremisme.nl 
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