Workshop “Aanpak van sekten …
ook voor radicalisering inzetbaar!”
door Johan Detraux (lid van het Informatie-en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische
Organisaties, en medewerker van de Studie-en Adviesgroep Sekten)

Jihadische groeperingen en sekten delen verschillende
kenmerken: er zijn overeenkomsten op het vlak van
kwetsbaarheidsfactoren, recrutering en indoctrinatie.
Hierdoor kan het sektemodel dienen ter inspiratie van de
deradicaliseringsaanpak. Vooral de expertise in het ondersteunen van ouders en naasten kan ingezet worden.
Hulpverleners, maar ook de familie, kunnen geholpen
worden in hoe mensen die in een sekte verzeild geraakt
zijn of geradicaliseerd zijn te benaderen.
INHOUD/PROGRAMMA
Theoretisch luik (1,5 uur): behandeling van de vraag: “hoe
ziet de psychologie van een sektelid eruit en wat zijn de
raakvlakken met de psychologie van een geradicaliseerde
persoon?”
Doel: verwerven van inzicht in de diverse factoren en mechanismen die maken dat iemand geradicaliseerd kan raken,
hetgeen onontbeerlijk is om te begrijpen hoe men met
dergelijke mensen dient om te gaan en een inzicht te krijgen
omtrent welke strategieën efficiënt zijn en welke niet.
Inhoudelijk: in dit luik worden de volgende onderdelen in
ogenschouw genomen:
- de diverse therapievormen (deprogrammatie, ‘exit-counse
ling’, ‘strategic interaction approach’) in het werken met
sekteleden en hun resultaten of het gebrek daaraan
- het basisproces van indoctrinatie nl. de ontwikkeling van de
sektepersoonlijkheid naast de authentieke persoonlijkheid
(toestanden van dissociatie die zich voordoen in individuen
die het voorwerp zijn van hersenspoeling, gedachtehervorming of indoctrinatie door sekten of door terroristische organisaties)
- de neurologische weerslag van indoctrinatie op de hersenen
- de kwetsbaarheidfactoren en persoonlijkheid van sekteleden en sekteleiders
- rekruteringstechnieken en essentiële factoren tijdens de
wervingsfase en het bekijken van mogelijke alarmsignalen
- indoctrinatietechnieken na de wervingsfase:
- gedragscontrolerende factoren
- informatiecontrolerende factoren
- gedachtecontrolerende factoren
- emotiecontrolerende factoren

Praktisch luik (1,5 uur): behandeling van de vraag: “hoe
dient men mensen die in een sekte verzeild geraakt zijn of
geradicaliseerd zijn te benaderen?”
Doel: verwerven van inzicht in efficiënte strategieën van
omgang met sekteleden of mensen die aan het radicaliseren zijn
Inhoudelijk: in dit luik worden de volgende onderdelen in
ogenschouw genomen:
- essentiële basistechnieken (vertrouwen, empathie,
authenticiteit)
- informatiewinning en persoonlijke benadering
- technieken om in interactie te treden met zowel de
authentieke persoonlijkheid (bouwen van een brug naar
het verleden) als de sekte of geradicaliseerde persoonlijkheid
(bekrachtigen van de positieve elementen van de sektepersoonlijkheid)
- verschaffen van inzicht in en inspelen op exit-factoren
(factoren die iemand uit de sekte of radicalisering kunnen
halen)
- communicatietechnieken om twijfels te zaaien en iemand
opnieuw tot zelfstandig denken aan te zetten
- relevantie van het introduceren van relevante anderen
-het belang van het element van angst in sekten en radicalisering

Deze workshop vindt plaats op donderdag 9 juni 2016 van
13.30 tot 16.30 uur in het auditorium 0.06A in het Ellipsgebouw. Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel
Inschrijven (gratis): Stuur je naam en organisatie via e-mail
door tegen ten laatste 1 juni 2016 naar
veerle.hendrikx@wvg.vlaanderen.be
Meer info: hendrik.vandenbussche@wvg.vlaanderen.be

