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EMMA 

EU project (ISF – Police): assessment, mentor-begeleiding en 
ondersteuning van evaluatie van MAW (multi-agency-working) rond de 
preventie van gewelddadige radicalisering 

• Met MAW in BE, NL en DE

• Optimalisering van coördinatie en werking van MAW 

• Verbetering van informatiedoorstroming in en tussen MAW 

Definitie van standaards voor MAW 



Noden van het werkveld

• LIVC-R = recentelijk opgerichte structuren 

• Wet laat design van integrale aanpak aan lokale besturen over 

• Wet niet voldoende precies t.o.v. verschillende vraagstukken 

• Evaluatie? 

• Eilandgevoel 

Nood aan ondersteuning en begeleiding 



EMMA - Wie?

Project coordinator 

Coordinator van het Radicalisation Awareness Network 
(RAN) – EU netwerk dat voor Europese samenwerking in 
de preventie van radicalisering moet zorgen 

Expertisecentrum voor de preventie van radicalisering –
advies, vorming en eigen preventiewerking 

Institute for International Research on Criminal Policy 
(IRCP – Criminologie 



EMMA – design 

Wetenschappelijk
e procesevaluatie

• Observatie-sessies met 18 MAW

• 45 kwalitatieve, semi-structureerde interviews met MAW-
medewerkers 

• 6 Focusgroep discussies 

Assessment en 
begeleiding

• Nationale Peer-to-Peer netwerken met elk 6 steden – regelmatige 
meetings 

• Intake interviews met coördinatoren

• Online questionnaire (alle leden van MAW)

• Internationale workshops met alle netwerken



Uitdagingen voor MAW 

• Bepaling van visie en doelstellingen 

• Verzameling van gegevens en datadeling in het casusoverleg – privacy issues

• Verhouding tussen politionele en niet-politionele actoren binnen een MAW 

• Hoe omgaan met Multi-problematieke casussen? 

• Hoe omgaan met nieuwe fenomenen? 

• Definitie van rollen binnen een MAW (coördinator) 

• Outreach online wereld 

• Evaluatie 



Waarom zelf-evaluatie? 

• Lokale aanzet  grote verschillen in structuur en werking van MAW (BE+DE)

• Gebreken in visiebepaling 
• Externe communicatie (beleidsplannen, organogrammen, samenwerkingsprotocollen etc.)

• Interne communicatie (samenwerkingsprotocollen, rollenbepaling, vinden van ‘eigen taal’) 

• Gebreken in bepaling van doelstellingen 
• Vastlegging van doeleinden – finaliteit van casuswerking; criteria voor aanmelding en afsluiting van casussen 



Bedankt voor je aandacht.
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