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Deze brochure is gebaseerd op informatie die eerder is opgenomen in 
de EU Quick Guide die in mei 2021 is gepubliceerd door de Europese 
Commissie, Directoraat D. Ordehandhaving en Veiligheid voor de 
bescherming van gebedshuizen.

Daarom spreken we in het bijzonder onze waardering uit voor Laurent 
Muschel en Radoslaw Olszewski voor hun samenwerking en begeleiding.
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De afgelopen 10 jaar hebben daders zich steeds vaker gericht op gebedshuizen. Er vonden terroristische 
aanslagen plaats, die een grote impact hadden op elk Gemeenschapsleiderschap en hun Gemeenschap.

Gebedshuizen zijn bedoeld als plaatsen van vrede, wijsheid en spiritualiteit. De meeste faciliteiten zijn 
gebouwd zonder rekening te houden met een mogelijke kwaadwillende daad, zeker geen terreuraanslag. 
Om deze reden noemen beveiligingsprofessionals gebedshuizen “zachte doelen”, wat betekent dat ze 
nauwelijks of niet beschermd zijn.

Daders hebben ook de mogelijkheid begrepen die deze plaatsen voor hen bieden om hun daad van 
haat te begaan.

In synagogen, moskeeën, kerken en tempels werden er terreuraanslagen, ontheiliging, vandalisme en 
andere misdaden gepleegd.

Deze gids ‘Bescherm mijn Gemeenschap’ is bedoeld om gelovigen toepasbare basishulpmiddelen te 
bieden om hun niveau van bescherming en hun veerkrachtvermogen te verbeteren en te verhogen.

Het SASCE-project en de DG Home Counter Terrorism Unit van de Europese Commissie helpen u om 
uw Gemeenschap te versterken door de nodige maatregelen te nemen, door uw gelovigen positief te 
betrekken en uw samenwerking met uw lokale overheidsinstanties te ontwikkelen.
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VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN  

Terwijl de autoriteiten er hard aan werken om de risico’s te verminderen en potentiële bedreigingen weg 
te nemen, blijft de belangrijkste factor voor het verbeteren van het beveiligingsniveau het bewustzijn van 
de gelovigen en het aannemen van adequaat gedrag met betrekking tot mogelijke gevaren.

Als we ons eenmaal bewust en voorbereid zijn, kunnen we vrij en zonder angst doorgaan met ons rus-
tige leven.

Ons Security Awareness Program #TOGETHERWEARESAFER biedt eenvoudige en grondige voorlicht-
ing over dit onderwerp voor mensen van alle leeftijden en van overal in Europa.

Door deze eenvoudige praktijken toe te passen, verbetert u het niveau van veiligheid en veerkracht in 
en buiten uw gebedsplaats.

Hier zijn 10 tips om uw paraatheid te verbeteren:

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

VERDACHT OBJECT
Een verdacht object is alles wat er niet thuis hoort

DEZE ZIeN ERUiT ALs NORmALE 
VOoRwERpEN, MAaR ZE KUNnEN 
OoK IeTs ERnStIGs ZIJn

Of zelfs deze blikjes en fl essen die onder een busstoel zijn achtergelaten.

Als je er een ziet 

Raak het niet 
aan!

Ga er snel van 
weg! Meld het!

VERdAChT OBjECt

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

ONTVOERING

ALs EeN VrEeMdE U SnOeP OF 
EeN CADEaU AaNbIeDt

ALs IeMANd DIe U NIeT KENt U VrAaGt 
OM UW DEuR TE OPENEN

BEL BIJ TwIJfEL 112

112
IN ALlE OMsTANdIGhEDEN

Volg nooit 
vreemden

Accepteer nooit wat ze 
u aanbieden

Open nooit 
uw deur

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

CPR
Cardiopulmonale reanimatie

ALs EeN DIScOGELUiD
ALs EeN DIScOGELUiD

CARdIoPULmONALE 
REaNIMATIe

PrOCEDURE
(als het slachto� er niet ademt)

Roep om hulp. Leg uw handen op 
de borst.

Legen Sie Ihre Hände 
auf die Brust.

Gebruik indien mo-
gelijk een AED.

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

GEGEVENSBESCHERMING

ANnA DEeLt GrAaG DETAiLs VAN 
HAaR DAGELIJkS LEVEN ONlINE.

StATUS-UPdATES OP SOCIaLE 
PlATfORmS, FOTO’S, PlAaTsEN 

DIe ZE BEZOChT…  

MAaR DEZE PrIVÉGE-
GEVENs KUNnEN 
WORdEN GEBrUiKt 
DOoR CrIMINELEN 
EN TERrORIStEN

PEDOFIeLEN
TERrORIStEN
CrIMINELEN

DUS DENk TwEe KEeR NA VOoRdAT U UW PrIVÉGEGEVENs ON-
LINE DEeLt!

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

RADICALISERING

ALs U MERkT DAT UW VrIeNd:
ZICh ISOLEeRt

CONtACt VERlIeSt MET 
ZIJn FAMILIe OVER 

SAMENzWERINgStHEoRIeËN 
BEGINt TE PrATEN

GERADICALISEeRd BEGINt TE 
WORdEN

BlIJf IN CONtACt MET HEM/
HAaR,

PrAaT MET ZIJn/HAaR VrIeNdEN 
OF

NEeM CONtACt OP MET 
HET LOKALE NUMmER VOoR 

PrEVENtIe VAN RADICALISATIe

Inform his/her parents Contact the prevention of 
radicalization

VERmOoRd 
ZE 

ALlEMAaL

Praat met zijn/haar vriendenBlijf in contact met hem/haar

Informeer zijn/haar ouders Neem contact op met de preventie

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

VALSE IDENTITEIT OP HET INTERNET

HOe WEeT U OP 
INtERnET WIe ER 
AChTER EeN PrOFIeL 
ZIT?StUuR ME MEeR 

FOTO’S! NU!

DOe HET OF IK DEeL 
ALlES MET UW 
ScHOoL…  

GrOoMINg OP HET 
INtERnET

Stop 
communicatie

Verzamel het 
bewijs Vraag om hulp

U kunt er zeker van zijn 
dat dit vertrouwelijk wordt 

behandeld.

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

VERDACHT GEDRAG
Als u getuige van verdacht gedrag bent, bel dan 112 om een mogelijk incident 

te voorkomen

BEL 112 OM EeN MOGELIJk INcIDENt TE VOoRkOMEN. U MAaKt HET VERsChIL!

112

ALs U GETUiGE BENt VAN 
HET AChTERlATEN VAN 
VERdAChTE VOoRwERpEN…  

…   SURfEN OP VERdAChTE 
WEBsITES OF

HET VERzAMELEN VAN INfOR-
MATIe OVER ORdEHANdHAV-
INgSfUNcTIoNARISsEN

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

HAATMISDRIJF

HET WAS EeN MOoIe 
DAG VOoR EeN 
WANdELINg VOoR 
DIT StEL, TOT…  

DIT IS EeN HAaTmISdRIJf, AaNgEZIeN DE SlAChTOFfERs ENkEL HET DOeLwIT 
ZIJn OP BASIS VAN DE SpECIFIeKE SOCIaLE GrOeP WAaRtOe ZE BEHOREN.

MAaR ALs U GETUiGE BENt VAN DIT SOoRt MISdADEN, 
IS HET HEeL EeNvOuDIG…  

112

HAATMISDRIJVEN 
MELDEN

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

ACTIEVE SCHUTTER

SANdRA ZIT TE LUNcHEN IN DE 
KANtINE ALs OPEeNs…..

ACtIeVE ScHUTtERs ZIJn ONvOoRsPELbARE BEDrEiGINgEN DIe 
ZOWEL OP PrIVÉ- ALs OPENbARE PlAaTsEN OPtREDEN OM GE-

WAPENdE AaNvALlEN TE PlEGEN

ZOeK EeN VEiLIGE PlEK OM U TE 
VERbERgEN EN SlUiT INdIeN MO-
GELIJk DE DEuR EN BlOKkEeR DE 
TOeGANg

ZET UW MOBIeLE TELEFOoN ALtI-
Jd IN DE StILlE MODUS

MELd HET DOoR TE BELlEN NAaR 
112

WEGrENnEN
ZICh VERsTOPpEN

MELdEN

ACtIeVE ScHIeTER

#TOGETHERWEARESAFER
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een o�  cieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die 

namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.

RAMAANVAL MET VOERTUIG

DENk AaN LONdEN..

ZOVEeL PlAaTsEN DIe 
GETUiGE ZIJn GEWEeSt 

VAN TrAGIScHE 
GEBEuRtENISsEN…  

IeDERE KEeR WAS DE 
METhODE DEZELfDE:
RAMAaNvAL MET 

VOeRtUiG

BERlIJn…  

EeN VOeRtUiG DAT 
VOeTgANgERs AaNvALt 
DOoR ZE ALs DOeLwIT TE 
KIeZEN

IN SOMmIGE GEVALlEN ZETtE 
EeN GEWAPENdE ChAuFfEuR DE 
AaNvAL TE VOeT VOoRt.

nice…  

PrOCEDURE

Wegrennen Verbergen Melden

AuTO RAMmEN
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SAMENWERKING MET ORDEHANDHAVING  

Zoals hierboven vermeld, raden we u aan om elke verdachte activiteit of incident aan de autoriteiten te melden.

Om uw communicatie met de ordehandhaving te optimaliseren en om adequate informatie te verstrekken voor 
hun activiteiten, verzoeken wij u bovendien de ‘SASCE Praktische gids voor ordehandhaving’ met uw contacten 
te delen.

Voel u vrij om de Gids in uw hele Gemeenschap te verspreiden om meer te weten te komen over de vier religies: 
boeddhisme, christendom, islam, jodendom

Bezoek voor meer informatie onze SASCE-website www.sasce.eu
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Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat het ergste zich voordoet, wat leidt tot een crisissitu-
atie.

KENMERKEN VAN EEN CRISIS  

• Aanzienlijke activa worden bedreigd 
mens, milieu, economisch

• Er is weinig tijd beschikbaar voor reactie 
gedeeltelijke en niet-geverifi eerde informatie is beschikbaar aan het begin van de crisis

• Het evenement wordt gekenmerkt door grote onzekerheid 
dagelijkse routineprocessen zijn ontworpen om incidenten te beheren, niet om crisissen te 
beheren

• De gebeurtenis kan niet worden ingeperkt en verholpen zonder 
buitengewone maatregelen     
hoe langer we wachten om te reageren, hoe groter de gevolgen

Om de impact van een crisis te mitigeren, dient u uw Crisis Management Team (CMT) te activeren.
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DE 2 BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN VAN HET CMT 

De veiligheid van uw gelovigen en personeel is de prioriteit. Geef ze de nodige ondersteuning.

Zodra hun veiligheid verzekerd is, neemt u de gepaste maatregelen om terug te keren naar uw Gemeenschap-
sactiviteiten. Het zal het weerbaarheidsproces van uw gelovigen ontwikkelen en de Gemeenschap als geheel 
versterken.

MAAK DEEL UIT VAN HET CMT 
Uw gemeenschap heeft u vandaag meer dan ooit nodig!

Versterk de paraatheid en de capaciteiten van uw gemeenschap om 
elke vorm van crisis het hoofd te bieden.

Neem contact op met uw leiding om uw expertise en talent aan te 
bieden. Maak deel uit van het Crisis Management Team van uw Ge-

meenschap.

Uw Gemeenschap wordt veiliger en sterker dankzij uw inzet.

DE ROLLEN DIE WORDEN GEDEKT DOOR HET CMT

CRISIS MANAGEMENT TEAM

Red levens
Terug naar de routine
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T SASCE is een meerlagig project, gefinancierd door de Europese Commissie, om de veiligheid in en rond 

gebedshuizen en binnen en tussen christelijke, boeddhistische, moslim- en joodse gemeenschappen te 
vergroten. Voortbouwen op de goede praktijken die door de Commissie worden aanbevolen voor de 
bescherming van openbare ruimten, maar ook vertrouwen op de kennis en expertise van goed georgan-
iseerde gemeenschappen en veiligheidsgroepen.

De vier partnerorganisaties bieden content voor Gemeenschapsleiders, Gemeenschapsleden en 
Werknemers (basisbeveiligingstools, beveiligingsbewustzijn, crisismanagement). Vervolgens zal het een 
netwerk van coördinatoren voor het gebruik van deze inhoud creëren en het vervolgens verspreiden 
via trainingen, briefings in en rond gemeenschappen, evenals bredere communicatiecampagnes in heel 
Europa.

Het project heeft ook tot doel vertrouwen en samenwerking op te bouwen tussen het maatschappeli-
jk middenveld en de nationale autoriteiten, en geformaliseerde communicatiekanalen tussen gemeen-
schapsleiders en openbare handhavingsautoriteiten te vergemakkelijken.

We hopen dat dit het begin zal zijn van een langdurig proces van interreligieuze samenwerking op het 
gebied van veiligheid, dat zeer positieve effecten zal hebben voor onze gemeenschappen, in de EU-lid-
staten en daarbuiten.
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De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen niet als een officieel standpunt van de Europese Commissie 
worden beschouwd. De Europese Commissie of personen die namens de Commissie optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat 

eventueel van de volgende informatie wordt gemaakt.
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