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Deze handleiding biedt informatie over signalen die erop wijzen dat 
een gedetineerde of ex-gedetineerde mogelijk radicaliseert, enkele 
tips over hoe u contact met ze kunt maken om dit gevoelige onder-
werp te bespreken, en suggesties voor samenwerking met andere 
professionals, zoals politie en maatschappelijk werk in het kader van 
preventie en monitoring. De handleiding is gemaakt door TERRA, 
een Europees netwerk en leerprogramma. Dit advies is onderdeel 
van een complete toolkit, die speciaal is ontwikkeld voor lokale en 
nationale overheden en voor eerstelijnswerkers die beroepsmatig in 
contact komen met vatbare personen of groepen die het risico lopen 
te radicaliseren. 

INHOUD

1 DOEL EN ACHTERGROND: 

 OMGAAN MET RADICALISERING 28

2 WAAROM U? 28

3 WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN? 29

4 RISICO’S EN WEERBAARHEID 30

5 OMGAAN MET JONGEREN DIE SYMPATHIE ONTWIKKELEN

 VOOR EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED   31 

6 STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN BIJ EEN RADICALE

 GROEPERING? 32

7 ALS ZE DIEPER IN DE EXTREMISTISCHE GROEP INTEGREREN 33

8 ALS ZE IN ZWARE CRIMINELEN VERANDEREN 34

Radicalisering 
en waarom dit relevant is voor u

Te
rR

aT
o
o
lk

it
.e

u
D

E
ZE

 H
A

N
D

LE
ID

IN
G

 S
TA

A
T 

O
P



28
HANDLEIDING 
GEVANGENIS 
PERSONEEL

DOEL EN ACHTERGROND: 
OMGAAN MET RADICALISERING

Deze handleiding handelt over radicalisering en is bedoeld voor gevangenis- en reclas-

seringsmedewerkers.

Wij hopen dat u na het lezen van de handleiding:

• Alerter bent op de mogelijkheid dat iemand binnen uw doelgroep het risico loopt te  

 radicaliseren.

•  Bekend bent met enkele oorzaken van dit proces.

•  Weet wat enkele mogelijke signalen van dit proces zijn.

•  U bekend bent met de andere beroepsgroepen met wie u uw zorgen hierover kunt 

 delen en u misschien kunnen helpen te voorkomen dat iemand radicaliseert.

•  Zich in staat voelt om in actie te komen door contact te leggen met deze groepen,  

 en de persoon die naar uw mening mogelijk radicaliseert te benaderen.

WAAROM U? 

Radicalisering is een proces van verandering. In uw werk heeft u regelmatig of zelfs 

dagelijks contact met een doelgroep die vatbaar kan zijn voor radicalisering. Hierdoor 

bent u in een perfecte positie om dit te signaleren. Misschien merkt u veranderingen in 

gedrag, in uiterlijk of in de manier waarop ze met u of andere gedetineerden praten of 

omgaan. Dit model toont de omgeving rondom iemand die aan het radicaliseren is.

  

De mensen in elke cirkel hebben elk op hun eigen wijze contact met en invloed op de 

kwetsbare persoon. Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter 

zichtbaar voor mensen in de kring die het dichtst rond de radicaliserende persoon staat. 

Zo zien ouders bijvoorbeeld of hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd of een 

nieuwe groep vrienden heeft. Een politieagent die de jongen voor het eerst ziet, weet 

niet hoeveel hij is veranderd in het laatste jaar, terwijl deze verandering cruciaal is.

Daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat voor een goede inschatting wat er aan 

de hand is contact, communicatie en transparantie tussen de cirkels van het grootste 

belang is.

1

2

  • Kwetsbaar persoon 

  • Familie, leeftijdsgenoten,   

 schoolomgeving      

 (dagelijks contact)

  • Gemeenschap, waar-  

 onder religieuze leiders,   

 politie, jeugdwerkers,   

 sportverenigingen   

 (regelmatig contact)

  • Beleidsmakers, 

 journalisten (invloed 

 op maatschappelijke   

 context)
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WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN?
Gevangenis- en reclasseringsmedewerkers bevinden zich in de eerste of tweede cirkel. 

Ze zien de persoon die mogelijk radicaliseert dagelijks of met grote regelmaat. U ziet ze 

rondhangen en spreekt ze, of ziet ze met anderen praten. Misschien vangt u op wat ze 

bezighoudt en ziet u hun emoties als ze over anderen of de wereld om hen heen praten. 

U weet wie hun vrienden zijn en u kunt zien of er iets verandert in een vriendengroep.

In sommige gevallen hebben gedetineerden toegang tot onderwijs. Voor sommigen is 

dit misschien de eerste keer dat zij deze kans krijgen. Dit, en de omgang met andere 

gedetineerden met politieke denkbeelden, kan invloed hebben op hoe zij de wereld en 

zichzelf zien. Ze kunnen een politiek standpunt innemen of bevriend raken met mensen 

die hun mening delen. Mogelijk vertellen ze u erover, of ziet u het gebeuren.

We willen hier niet suggereren dat u een terrorisme-expert moet worden, maar u kent 

de mensen waarmee u werkt als geen ander, en met die expertise kunt u misschien een 

belangrijke rol vervullen.

Let wel, we suggereren NIET dat een bekering tot een godsdienst of het toetreden tot 

een politieke groepering tijdens of direct na een gevangenisstraf automatisch reden is 

voor zorg. Een gevangenisstraf kan soms sowieso een periode van verandering zijn. De 

gedetineerde kan een persoonlijke crisis doormaken. Ook de behoefte aan fysieke vei-

ligheid kan lidmaatschap van een groep aantrekkelijk maken. En misschien is het voor 

de persoon een van de eerste keren dat hij/zij op structureel niveau onderwijs volgt.

Maar het is van cruciaal belang dat u in geval van twijfel uw waarnemingen deelt met 

andere professionals die zich bezig houden met radicalisering of nauw betrokken zijn 

bij de persoon om wie u zich zorgen maakt. Op deze manier komt u te weten of ande-

ren uw zorgen delen, en kunt u een manier bedenken de persoon te bereiken. U staat er 

niet meer alleen voor.

Zo kan een proces van radicalisering een halt worden toegeroepen of worden gecon-

troleerd. Op deze wijze wordt de persoon, die naar uw mening aan het radicaliseren is, 

minder gevaarlijk voor zijn omgeving en loopt hij zelf mogelijk ook minder gevaar.

Er zijn drie factoren1 die specifiek van toepassing zijn op het gevangeniswezen:

  1 Invloed van buiten

 De meeste gevangenissen controleren de informatie die gevangenen 

 ontvangen, maar er zijn gevallen bekend dat gedetineerden toegang kregen   

 tot radicale boeken, video’s of websites. Het is van cruciaal belang dat de geldende  

 screenings-procedure in acht wordt genomen en dat probleemgevallen nader 

 worden onderzocht. Als radicale groeperingen in contact proberen te komen met  

 gedetineerden in uw gevangenis, moet u dit melden aan de politie.

  2 Invloed van binnen

 Als een gevangenis een voor terrorisme veroordeelde gedetineerde binnen zijn  

 muren heeft, brengt dit een hoger risico met zich mee. Deze terroristen hebben  

 soms een heldenstatus en kunnen hun invloed gebruiken om hun boodschap uit te  

 dragen onder andere gedetineerden. Houdt de sociale interacties van dergelijke  

 gedetineerden in uw instelling goed in de gaten.

  3 Extremistische ‘gangs’

 De ‘gang’-cultuur kent een lange geschiedenis in gevangenissen en kent tal van  

 oorzaken, waaronder de behoefte aan fysieke bescherming die een groep kan  

 bieden. Soms nemen deze ‘gangs’ ook een politieke identiteit aan die een extremis- 

 tische vorm kan aannemen. En in die zin ook kan bijdragen aan radicalisering 

 binnen de gevangenis.

Als u een van deze drie factoren opmerkt, moet u hier niet alleen extra aandacht 

aan geven, maar dit ook bespreken met uw netwerk, waaronder de politie, sociaal 

werkers en religieuze leiders die geestelijke zorg in uw instelling bieden.

3

1  Deze drie factoren zijn in 2010 door Peter Neumann vastgesteld in het rapport “Prisons and Terrorism;;  
 Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries”
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WAAR MOET U OP LETTEN

In de eerste plaats willen we hier benadrukken dat er geen afvinklijst met “sympto-

men” bestaat, die als alle vakjes zijn aangevinkt definitief uitsluitsel geeft of iemand 

aan het radicaliseren is.

Maar er zijn wel bepaalde signalen die er op kunnen duiden dat er sprake is van een 

radicaliseringsproces.

Een proces van radicalisering kan zich heel snel voltrekken, in een tijdsbestek van 

enkele weken, maar het kan ook een geleidelijke ontwikkeling zijn waar jaren overheen 

gaan, en alles er tussenin. Sommige mensen vertonen misschien alle kenmerken die in 

deze handleiding worden genoemd, en anderen maar een paar. Normaal gesproken is 

de aanwezigheid van één van deze veranderingen of kenmerken geen reden tot zorg. 

Wees vooral alert op veranderingen.

RISICO’S EN WEERBAARHEID

Dit hoofdstuk gaat in op enkele achtergrondfactoren, die het risico, dat iemand het pad 

van radicalisering gaat verkennen, kunnen vergroten. We willen benadrukken dat als 

deze achtergrondfactoren aanwezig zijn, dit niet automatisch betekent dat iemand zich 

in een gevaarlijke richting ontwikkelt. Zo is het zoeken naar een eigen identiteit heel 

normaal op een bepaalde leeftijd. Desalniettemin is het raadzaam om rekening te hou-

den met deze factoren. U kunt dan meer gefocust helpen bouwen aan weerbaarheid en 

beschermende factoren.

Personen die mogelijk vatbaar zijn voor de invloed van radicale groeperingen kunnen:

• Zoekende zijn naar een eigen identiteit. Extremistische groeperingen, die duidelijke  

 regels stellen over gedrag, kleding en zelfs de muziek die je moet luisteren, kunnen  

 erg aantrekkelijk zijn voor iemand die graag ergens bij wil horen.

•  Opgegroeid zijn in een omgeving waar geweld een acceptabele manier is om pro- 

 blemen op te lossen of je macht te bevestigen.

•  Een band met iemand in een extremistische groepering hebben. Als een broer of  

 zus, goede vriend of medegedetineerde lid is van een extremistische groepering zal  

 die een veel grotere invloed op de vatbare persoon kunnen uitoefenen. Besef dat  

 deze persoon een grotere kans loopt te radicaliseren.

•  Het slachtoffer zijn van discriminatie. Als iemand zich gediscrimineerd voelt, of  

 heeft meegemaakt dat een andere etnische, religieuze of politieke groepering een  

 voorkeursbehandeling krijgt, is hij/zij hier waarschijnlijk verontwaardigd over.

WAT WEL TE DOEN

• Belangstelling tonen voor hobby’s en talenten van de persoon. Sportieve, artistie- 

 ke of muzikale talenten kunnen allemaal bijdragen aan een positief zelfbeeld en  

 een potentiële vriendengroep. Let extra goed op iemand die vrienden of familie  

 heeft die tot een radicale groepering behoren. Ga indien mogelijk met hen in   

 gesprek over hun thuissituatie of vriendschapsbanden. Bespreek deze zaak met  

 andere professionals, met name sociaal werkers, andere jeugdwerkers en de politie  

 kunnen hierbij relevant zijn. 

• Ga proactief om met meldingen van racisme of discriminatie. Bespreek ook dit  

 soort gevallen met andere leden uit de kring van de gemeenschapsaanpak.

• Als u ook vindt dat er sprake is geweest van discriminatie, leg de persoon die de  

 discriminatie heeft gemeld dan duidelijk uit dat er wettelijk geoorloofde midde- 

 len zijn om je gelijk te halen, en zorg ervoor dat hieraan een vervolg wordt gegeven.  

 Mensen die zich gediscrimineerd voelen, hebben soms de neiging om te denken dat  

4

Zodra je iemand van de dialoog of het gesprek uitsluit 
zal die persoon zich richten tot iemand die 

het wel met hem eens is.
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 de negatieve emoties, geuit door degene die discrimineerde, binnen de hele maat- 

 schappelijke groep leven. Vergeet niet te benadrukken dat discriminatie een 

 eenmalige en op zichzelf staand geval was.

Zijn eerste herinnering aan zijn vader is dat hij hem in z’n gezicht sloeg. 
Zijn moeder kampte met haar verslaving en kon hem niet beschermen tegen 
zijn vaders gewelddadigheid. Hij groeide op in een huis waar geweld de op-
lossing was voor elk probleem. “Ik droeg zoveel haat in me. Ik kon helemaal 
niets, behalve haat voelen”. Toen hij bevriend raakte met enkele leden van 
een extreemrechtse groepering voelde hij zich voor het eerst in zijn 
leven geaccepteerd en veilig. “Ik ben meegegaan in hun denkbeelden, 
maar het had net zo goed een andere groep kunnen zijn, met heel andere 
denkbeelden. Dat had niets uitgemaakt”.

(Voormalig lid van een extreemrechtse groepering)

OMGAAN MET JONGEREN DIE 
SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR 
EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED 

Een eerste stap op het pad van radicalisering komt vaak voort uit gevoelens van frus-

tratie. De persoon heeft het gevoel dat hij/zij klem zit in een situatie en is op zoek naar 

een manier meer grip op zijn/haar leven te krijgen. Dit impliceert dat ze zich losmaken 

van de dominante cultuur, op zoek naar groepen die de indruk wekken dat ze in staat 

zijn om hun problemen op krachtige wijze aan de orde te stellen. Ze staan open voor 

radicale ideeën.

Ze kunnen: 

• Het gevoel hebben dat ze het doel of succes dat ze wilden behalen niet bereikt  

 hebben vanwege racisme of discriminatie.

•  Signalen afgeven dat zij hun geloof in de legitimiteit van autoriteiten (politie, 

 overheid, enz.) hebben verloren.

•  Blijk geven van uitgesproken ideeën over groepsidentiteiten en de notie ontwikke- 

 len dat groepen met elkaar concurreren. Wellicht hoort u ze duidelijke wij-zij-termi- 

 nologie gebruiken.

• Bijzonder ontvankelijk zijn voor ideeën van mensen of groepen die dezelfde negatie- 

 ve ervaringen met de samenleving kennen. Mensen die begrip hebben voor het ge- 

 voel van achter gesteldheid en zeggen dat ze hiertegen willen opkomen, zullen  

 extra aantrekkingskracht uitoefenen. Misschien ziet u nieuwe vriendschappen  

 ontstaan.

•  Op zoek zijn naar een groep die een heel duidelijke identiteit uitdraagt. Misschien  

 ziet u al enkele veranderingen in kleding, kapsel, tatoeages, enz.. Dit zal pas echt  

 onmiskenbaar duidelijk worden in de volgende fase, als ze definitief voor een groep  

 hebben gekozen en zich erbij hebben aangesloten.

WAT WEL TE DOEN

• Blijf voor zover mogelijk praten met de persoon in kwestie. De processen waar het  

 hier om gaat, zijn vooral psychologisch van aard en hebben nog niet echt acties tot  

 gevolg. Uw hulp en steun in deze fase kunnen van groot belang zijn om het proces  

 een halt toe te roepen.

• Als de situatie dit toelaat, kan het een zeer positieve stap zijn als u de persoon met  

 rolmodellen in contact brengt, met wie hij zich gemakkelijk kan identificeren. 
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Als we iemand ‘ontmenselijken’, 
hem als vijand bestempelen en niet naar hem luisteren, 

dan zullen we het conflict handhaven.

 Dit ontkracht het idee dat gebrek aan succes kan worden toegeschreven aan 

 discriminatie.

• Ga in tegen het wij-zij-gevoel. Benadruk altijd wat de verschillende groepen   

 gemeenschappelijk hebben. Leg nadruk op de positieve aspecten van de groep die  

 volgens de persoon gediscrimineerd wordt. Stimuleer kritisch denken, met name  

 over de extremistische groepen waarmee de persoon in contact kan komen, bij- 

 voorbeeld via internet.

Toen ik jong was, maakte het niet uit wat we deden, niets hielp. 
Geweld leek de enige manier om de aandacht te vestigen op onze gemeenschap 
en onze problemen.

(Voormalig lid IRA (Irish Republican Army)

STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN 
BIJ EEN RADICALE GROEPERING?

De persoon kan in contact komen met groepen die actief op zoek zijn naar nieuwe 

leden. Op dat punt in het proces komen behoefte (naar een groep die een duidelijke 

identiteit heeft en een manier biedt om de ervaren onrechtvaardigheid van de samen-

leving aan de kaak te stellen) en aanbod (groepen die actief leden werven) samen. Dit is 

een zeer cruciaal punt in het proces. Als ze eenmaal bij een groep zijn betrokken, wordt 

het moeilijker om terug te gaan. Als de persoon niet meer in de penitentiaire inrichting 

verblijft, ziet u misschien nieuwe gezichten in zijn omgeving.

In deze fase kunnen verschillende veranderingen zichtbaar worden:

• Verandering in uiterlijk. Als er een keuze is gemaakt voor een groep, laat een nieuw  

 lid vaak heel duidelijk zien dat hij deze groep steunt. Dit kan door middel van een  

 bepaalde kledingstijl, een baard laten staan, of juist al het haar afscheren, vertoon  

 van vlaggen of stickers, of tatoeages laten zetten die laten zien dat hij lid is van de  

 groep. Deze veranderingen kunnen ook zichtbaar zijn binnen een penitentiaire  

 inrichting, hoewel in sommige instellingen de gevangenen een uniform dragen.  

 Het gebruik van woorden die typisch zijn voor de groep komt ook veel voor, bijvoor- 

 beeld namen voor bepaalde etnische of religieuze groepen.

• Verandering in identiteit, of zelfs van naam.

• Verandering van gedrag. Als bevestiging van het lidmaatschap van een groep  

 kunnen gedragsveranderingen, zoals stoppen met drinken en roken, of andere  

 eetgewoonten, zichtbaar worden. De personen kunnen heel krachtig hun steun aan  

 de ideologie van de groep betuigen, of niet-leden, die zich niet houden aan het door  

 de groep voorgeschreven gedrag, uitdagen.

•  Verandering in vriendengroep. Personen die binnen de invloedssfeer van een 

 radicale groep zijn gekomen, laten vaak hun oude vriendenkring en vrijetijds- 

 bestedingen links liggen. Ze raken steeds meer betrokken bij de activiteiten van de  

 groep. Het vormen van een nieuwe vriendengroep kan daar onderdeel van zijn.

•  Ze bakenen hun eigen groep heel duidelijk af ten opzichte van anderen. Soms slaan  

 ze dreigende taal uit naar andere groepen en gedragen ze zich dreigend tegenover  

 hen.

WAT WEL TE DOEN

• Als iemand al bezig is met de re-integratie in de maatschappij, breng deze persoon  

 dan in contact met andere groepen of activiteiten die een duidelijke identiteit  
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 bieden en zoek een positieve oplossing voor het gevoel van achter gesteldheid,  

 bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie, buurtgroep of   

 (niet-gewelddadige) religieuze organisaties. In mindere mate kunnen deze maatre- 

 gelen ook worden toegepast op gedetineerden.

• Geef voorlichting aan alle gedetineerden over de tactieken die extremistische groe- 

 peringen gebruiken om leden te werven, met name over het gebruik van schokken- 

 de verhalen gebaseerd op vooroordelen. Hierbij wordt slechts één kant van het  

 verhaal verteld. Het is van belang dat hier kritisch mee wordt omgegaan.

• Als u denkt dat ronselaars iemand gericht proberen te werven, schakel dan de 

 politie, sociaal werkers, andere jeugdwerkers en religieuze leiders in.

WAT NIET TE DOEN

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem hebt gemunt. Zijn gevoel van  

 identiteit is op dat moment misschien heel fragiel en als hij het gevoel heeft dat  

 dit bedreigd wordt, kan dit hem nog verder vervreemden van een in zijn ogen toch  

 al vijandige maatschappij.

ALS ZE DIEPER IN DE EXTREMISTISCHE 
GROEP INTEGREREN

Als eenmaal voor een bepaalde groep is gekozen, zal de persoon vaak willen bevestigen 

dat zij hiervan deel uitmaken. De meeste reeds genoemde indicatoren zullen duidelij-

ker zichtbaar zijn, zoals verandering in kledingstijl, het gebruik van een nieuwe naam, 

sterke wij-zij-terminologie, of een andere woordkeuze.

Andere waarneembare veranderingen die kunnen wijzen op lidmaatschap van een 

extremistische groepering:

• Meer woede tegen de samenleving en minder deelname eraan. De meeste personen  

 zullen op dit punt hun mening willen delen, om hun band met de groep te 

 bevestigen of om nieuwe leden te werven.

•  Groepsregels opleggen aan anderen, of niet-leden die niet leven volgens de regels  

 van de groep intimideren.

•  Deelname aan besloten vergaderingen.

•  Het in bezit hebben van propagandamateriaal.

•  Extremer worden in uitingen van haat ten aanzien van degenen die hun 

 standpunten niet delen.

•  Het bedreigen van groepsleden die de groep willen verlaten.

WAT WEL TE DOEN

• Neem deze signalen serieus.

• Probeer te voorkomen dat de persoon steeds verder geïsoleerd raakt. Blijf zoveel  

 mogelijk communiceren.

• Bespreek waar mogelijk deze veranderingen met de familie en vrienden van de  

 rekruut, de oude vrienden met wie hij vroeger omging. Misschien zijn ze nu beter  

 in staat om met de persoon in kwestie het gesprek aan te gaan en kritiek te leveren  

 op de keuzes die hij nu maakt.

• Probeer het contact met de oude vriendengroep te herstellen.

7

JO BERRY
FAMILIELID VAN EEN SLACHTOFFER VAN TERRORISME 
EN OPRICHTER VAN ‘BUILDING BRIDGES FOR PEACE’, 
VERENIGD KONINKRIJK
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• Bespreek de nadelen van het lidmaatschap van de groep, zoals oude vrienden kwijt 

 raken, (weer) op het verkeerde pad raken, persoonlijk gevaar, en minder mogelijk 

 heden tot ontwikkeling.

• Zorg ervoor dat de politie op de hoogte is van uw zorgen. Dit is het moment dat  

 wordt overgegaan op werkelijk gevaarlijke en gewelddadige activiteiten.

• Zorg voor zover mogelijk dat het contact met de kwetsbare persoon niet verloren  

 gaat doordat ze minder vaak aanwezig zijn bij gesprekken, of minder meedoen aan  

 andere activiteiten.

ALS ZE IN ZWARE 
CRIMINELEN VERANDEREN

Eenmaal geïntegreerd in de extremistische groep, kan de persoon steeds meer over-

tuigd raken dat het gedachtegoed en de acties van die groepering legitiem zijn. Hij/zij 

is nu heel vatbaar voor indoctrinatie en wordt steeds obsessiever over de doelen van de 

groep en het voorbereiden van (gewelddadige) acties. De indicatoren voor mensen die 

al actief zijn voor een extremistische groep zijn (hopelijk) alleen van toepassing op men-

sen in de samenleving en niet op gedetineerden, die juist vastzitten om te voorkomen 

dat zij aanslagen plegen. Deze indicatoren zijn echter wel zeer relevant voor personen 

na hun vrijlating. Nu kunt u alleen nog maar uw zorgen en observaties aan de politie 

melden. De geradicaliseerde zal nu wellicht:

• Een meer extreme “look” opgeven om minder op te vallen en niet te worden 

 opgemerkt door politie of andere professionals rondom hem.

•  Daadwerkelijke voorbereidingen voor een aanslag treffen, benodigdheden inslaan,  

 verkenningen uitvoeren.

•  Nieuwe leden van de groep rekruteren en trainen.

•  Dreigementen uiten tegen groepsleden die de groep willen verlaten.

•  Schriftelijk of in een video zijn of haar intenties duidelijk maken.

•  Blijk geven van extreme haatgevoelens, of gewelddadige intenties, tegen mensen  

 die zijn standpunten niet delen.

WAT WEL TE DOEN

• Zorg ervoor dat de politie op de hoogte is van uw zorgen. In deze fase kunnen 

 werkelijk gevaarlijke en gewelddadige acties worden ondernomen, dus is het van  

 cruciaal belang dat u de politie op de hoogte brengt.

WAT NIET TE DOEN

• Ga er niet van uit dat het feit dat de persoon de “look” van de groep heeft  

 opgegeven, betekent dat de persoon afstand neemt van de groep en re-integreert.  

 Dit kan natuurlijk het geval zijn, maar het tegenovergestelde kan ook waar zijn.

Ik heb me aangesloten bij de linkse beweging, omdat ik wilde opkomen voor alle 
groepen die door extreemrechts werden onderdrukt. Ik had het gevoel dat als ik 
dat niet deed, extreemrechts het hele land over zou nemen – en wat zou er dan 
met die groepen gebeuren? Wie zou voor hen opkomen, als ik het niet deed?

(Voormalig lid van een extreem-linkse groep)

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen radicalisering te herkennen en aan de orde te stellen binnen uw 
doelgroep. Meer informatie over dit project en meer materialen vindt u op onze website www.terra-net.eu



68

De documenten die voor deze Toolkit zijn geproduceerd en die ook te vinden zijn op de website 

www.terratoolkit.eu, zijn elk op maat toegesneden op de beroepsgroepen die in contact komen met 

jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering. Het legt uit waarom de informatie voor u van belang kan 

zijn. Het doel van deze documenten is het bewustzijn over radicalisering en hoe dit kan worden herkend, 

te vergroten en hoe ermee omgegaan kan worden. Er zijn handleidingen waar ook nog nader wordt inge-

gaan op het proces van radicalisering en de rol die u kunt spelen in de aanpak ervan, en er zijn ook korte 

factsheets. Beide documenten zijn kosteloos beschikbaar op de website.

Voor nadere informatie over TERRA verwijzen wij graag naar onze website www.terra-net.nl 




