Familiecontact
Professioneel groepscontact met lotgenoten voor
mensen waarvan een familielid te maken heeft
gehad met extremisme.

Het Familiesteunpunt is er voor u
Heeft u te maken met een familielid dat mogelijk radicaliseert? Of een
familielid dat is vertrokken naar een strijdgebied of daarvan terugkeert? Dan is het LSE Familiesteunpunt er voor u. Het steunpunt biedt u
gespecialiseerde informatie, adviezen en ondersteuning.

Wat is Familiecontact?
Familiecontact is professioneel begeleid

Familiecontact is bedoeld voor alle familieleden

groepscontact met lotgenoten voor mensen

die behoefte hebben aan steun van andere

waarvan een familielid te maken heeft

familieleden met vergelijkbare ervaringen. Vaak

gehad met extremisme. Het kan gaan om

maakt u als familie een moeilijke tijd door met

een familielid dat nog in Nederland woont,

veel vragen, zorgen, onzekerheid en angst.

uitgereisd is naar een strijdgebied en

Meedoen aan Familiecontact betekent dat u

zich daar nog bevindt, teruggekeerd en/

steun en troost krijgt van lotgenoten onder

of gedetineerd is of omgekomen is in een

professionele begeleiding. U krijgt informatie en

strijdgebied.

gaat na afloop naar huis met meer grip op uw
situatie. Deelname is op vrijwillige basis.

Bijeenkomsten
De groepsbijeenkomsten van Familiecontact

• Bespreekbaar maken van de situatie in de
eigen omgeving.

vinden plaats op een tijdstip in overleg met de

• Omgaan met de media/buitenwereld

deelnemers. Dat kan ook in het weekend of in de

• Hulpaanbod

avond zijn. Een bijeenkomst duurt circa 3-4 uur.
In principe vinden er in totaal 8 bijeenkomsten
plaats. Tijdens iedere bijeenkomst wordt een

Samenstelling van de groep

ander thema besproken. De thema’s worden

Een groep bestaat uit 4-8 deelnemers en wordt

vastgesteld aan de hand van de behoeften van

samengesteld op basis van de informatie uit de

de groep. Onderwerpen die besproken kunnen

kennismakingsgesprekken. We houden hierbij

worden:

rekening met de verschillende situaties en
wensen.

• Radicalisering: wat is het, hoe ontstaat
het en hoe signaleer ik het? Extremistische
organisaties en hoe ze te werk gaan

Begeleiding van de groep

• Contact met de overheid

Iedere groep wordt begeleid door een

• Werking strafrecht en politie

procesbegeleider. De procesbegeleider is

• Terugkeer minderjarige kinderen en Detentie

deskundig op het gebied van radicalisering

in Vught

en familieondersteuning en is het eerste

• Rouw en traumaverwerking

aanspreekpunt voor de deelnemer. Tijdens de

• Contact met het familielid; hoe leg je contact,

groepsbijeenkomsten is ook een psycholoog

waar praat je wel en niet over?

aanwezig voor het psychische en emotionele

welbevinden van de deelnemers en de groep. In enkele
bijeenkomsten zal bij het bespreken van bepaalde thema’s een
gespecialiseerde externe professional aan het woord komen.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale plek in Nederland
(Utrecht). Het kan ook lokaal worden aangeboden afhankelijk van de
deelnemers en de gemeente.

Kosten
Deelname aan het Familiecontact is gratis. Reiskosten van
deelnemers worden vergoed.

Hulp of advies
nodig?

Aanmelden
U kunt bellen met het gratis algemene nummer van het

Maakt u zich zorgen om een familielid?

LSE Familiesteunpunt 088 20 80 080 of een mail sturen

Neem dan vrijblijvend contact met ons

naar info@hetlse.nl.

op. Dat kan op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur op telefoonnummer:

Als u zich aanmeldt dan maken we een afspraak voor
een uitgebreide kennismaking. Die kennismaking kan

088 – 20 80 080

plaatsvinden bij u thuis, op een openbare locatie of
bij het LSE Familiesteunpunt (regio Utrecht). Tijdens
het kennismakingsgesprek leggen we uit hoe het

U kunt ons ook bereiken per e-mail via

info@hetlse.nl

Familiecontact werkt en wat u kunt verwachten. We
luisteren naar uw verhaal en behoeften en bespreken

Kijk voor meer informatie op:

wat u wel en niet wilt. Als u besluit deel te nemen, wordt

www.hetlse.nl

u ingedeeld in de groep die het meest passend is bij
uw situatie en wensen. Het kennismakingsgesprek is

Voor de hulp van het Familiesteunpunt

vrijblijvend. Het staat u vrij om na het gesprek te kiezen

aan u als familie hoeft u niet te betalen.

om niet deel te nemen aan Familiecontact.

Het Familiesteunpunt ontvangt subsidie
vanuit de Rijksoverheid.

LSE FAMILIESTEUNPUNT
POSTBUS 706
3700 AS ZEIST

088 - 20 80 080
INFO@HETLSE.NL

