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POLITIEAGENTEN

Deze handleiding beschrijft hoe een gemeenschapsaanpak in de 
praktijk kan worden gebracht en ten goede kan komen aan het werk 
van de politie. Ook komt aan de orde welke andere professionals een 
belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren of iemand mogelijk 
radicaliseert, er wordt informatie geboden over hoe u radicalise-
ring kunt herkennen en er worden suggesties gedaan over uw rol als 
politiefunctionaris hierin. De handleiding is gemaakt door TERRA, 
een Europees netwerk- en leerprogramma. Dit advies is onderdeel 
van een uitgebreide toolkit die speciaal is ontwikkeld voor lokale en 
nationale overheden en voor beroepsgroepen die professioneel in 
contact komen met vatbare personen of groepen die het risico lopen 
te radicaliseren.
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DOEL EN ACHTERGROND:                           
OMGAAN MET RADICALISERING

Het voornaamste doel van de informatie van TERRA is het promoten en toelichten van 

een gemeenschapsaanpak van radicalisering, die gericht is op preventie en de-radicali-

sering.

De complete toolkit bevat o.a. informatie voor docenten in het middelbaar onderwijs en 

andere jeugdwerkers, gevangenis- en reclasseringspersoneel en religieuze leiders. Ook 

biedt de toolkit richtlijnen voor journalisten en beleidsmakers op lokaal en nationaal 

niveau. Wij hopen dat u na het lezen van de handleiding:

• Alerter bent op de mogelijkheid dat iemand binnen een bepaalde doelgroep   

 het risico loopt te radicaliseren;

•  Bekend bent met enkele oorzaken van dit proces;

•  Weet wat enkele mogelijke signalen van dit proces zijn;

•  Bekend bent met de andere beroepsgroepen die kunnen worden betrok-  

 ken om dit proces naar een positieve uitkomst te sturen, en zowel hen als   

 de persoon waar ze zich zorgen om maken, kunt ondersteunen;

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

 en personen die risico’s lopen. 

Contact met de politie speelt een cruciale rol in deze aanpak, omdat de andere profes- 

sionals hun zorgen kunnen delen en de nodige steun kunnen krijgen, terwijl het de po-

litie de gelegenheid biedt ook nieuwe inzichten aangaande de gemeenschap op te doen.

WAAROM EEN GEMEENSCHAPSAANPAK? 

Een jongere die op zoek is naar zijn identiteit is enorm beïnvloedbaar door de mensen 

om hem heen. Omdat u professioneel regelmatig met deze groep werkt, bent u vanuit 

uw functie, en andere mensen die in een eerstelijnsrol werken, in een perfecte positie 

om radicalisering te signaleren. Misschien ziet u veranderingen in gedrag, uiterlijk of in 

de interactie met u of binnen een vriendengroep.

We vragen u te overwegen om regelmatig contact te leggen met andere professionals 

die met kwetsbare personen of gemeenschappen werken. Hiervoor kunt u wellicht 

gebruik maken van bestaande netwerken (in diverse gemeenten bestaan al multidisci-

plinaire teams voor de aanpak van andere thema’s, zoals jeugdcriminaliteit of pro-

bleemwijken). Maar misschien moet u een nieuw systeem opzetten met hulp van uw 

gemeente.

Op deze bijeenkomsten kunt u diverse zaken, zoals aandachtspunten, twijfels of risico’s 

ten aanzien van (trends in) radicalisering binnen uw werkgebied, bespreken met andere 

professionals die in een goede positie zijn om zaken te observeren en maatregelen te 

treffen.

De omgeving van een jongere die het risico loopt te radicaliseren, kan worden weerge-

geven als in het figuur op pag. 19.

Elke cirkel kent zijn eigen soort contact met en invloed op de kwetsbare persoon. 

Veranderingen in gedrag, vriendengroep of ideologie zijn beter zichtbaar voor mensen 

in de binnenste kring dan in de buitenste. Zo zien de ouders van een tiener 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 in het laatste 

jaar is veranderd, terwijl deze ontwikkeling van cruciaal belang is. Daarom is het zo 

belangrijk om te beseffen dat voor een goede inschatting van wat er aan de hand is 

contact, communicatie en transparantie tussen en binnen de verschillende cirkels van 

het grootste belang is.
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WAAROM JONGEREN? 

Hoewel in theorie iedereen zou kunnen radicaliseren, wijst onderzoek uit dat sommige 

groepen extra vatbaar zijn. De meeste terroristen (maar niet alle) zijn jonge mannen, in 

hun late tienerjaren of begin twintig. Terroristische activiteiten kunnen een aantrekke-

lijk experiment zijn voor jonge mannen die op zoek zijn naar hun identiteit. De moge-

lijkheid van spanning en roem maakt het extra aantrekkelijk. Ook speelt de zoektocht 

naar een eigen identiteit een rol in de ontwikkeling van elke tiener. Radicale groepen 

kunnen hun rekruten een kant-en-klare identiteit bieden, met impliciete richtlijnen 

voor gedrag en kleding.

Het feit dat tieners en jongeren eerder geneigd zijn om te radicaliseren dan andere leef-

tijdsgroepen betekent dat professionals werkzaam op scholen, in het hoger onderwijs, 

in jeugdinrichtingen en het maatschappelijk werk als geen ander in de gelegenheid zijn 

om deze personen te observeren en hen te helpen binnen een bekende en bestaande 

structuur.

 

WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN? 

De politie heeft meerdere rollen binnen dit systeem. Zo kan de informatie bijzonder 

nuttig zijn in het kader van misdaadpreventie. Indien nodig kunt u op basis van de ont-

vangen informatie actie ondernemen. Meer informatie hierover vindt u in het materiaal 

van het Europese project COPPRA (2010), zoals gedetailleerde informatie over soorten 

radicalisering, symbolen en logo’s van diverse groepen die in Europa actief zijn, en sug-

gesties hoe en wanneer u deze informatie kunt gebruiken.

Wat de interactie met de gemeenschap betreft, stelt COPPRA voor dat de politie haar 

relatie met de bredere gemeenschap aanwendt om mensen de gelegenheid te geven 

om hun zorgen en angsten over radicalisering te uiten en om het vertrouwen onder 

het publiek op te bouwen. Om dit te bereiken biedt COPPRA de volgende adviezen met 

betrekking tot zes kernthema’s:

1  Alertheid

 De politie dient alert te zijn op de problemen van haar burgers en ‘aanwezig’ te zijn.

2 Betrouwbaarheid

 Er dient een mate van voorspelbaarheid te zijn in het doen en laten van de politie.

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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3 Reactievermogen

 De politie dient een klantgerichte service te bieden die geruststellend is   

 voor het publiek.

4 Bekwaamheid

 Het publiek heeft respect voor een politieorganisatie die de klus kan klaren,   

 en als dit niet lukt, verwacht het publiek een duidelijke en eerlijke uitleg   

 waarom dit niet lukt.

5 Manieren

 Veel belangrijker dan wat de politie daadwerkelijk gedaan krijgt, is hoe zij   

 personen van mens tot mens behandelt.

6 Eerlijkheid

 De politie dient iedereen eerlijk te behandelen.

Naast interactie met de bredere gemeenschap kan de politie in een netwerkbenadering 

andere professionals ondersteunen bij hun zorgen over groepen en individuen. Bij een 

volledig geïntegreerde gemeenschapsbenadering vervult de politie een sleutelrol.

Vertel, in uw contact met de bredere gemeenschap, mensen over andere leden van het 

netwerk. Als u bijvoorbeeld voorlichting geeft op een school over dit onderwerp, vertel 

leerlingen dan in elk geval dat als zij zich hierover zorgen maken, ze dit kunnen delen 

met hun leraar.

Zijn eerste herinnering aan zijn vader is dat hij hem in ź 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 oplos-
sing was voor elk probleem. “Ik had 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 geac-
cepteerd 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)

WAT KAN DEZE KRING VAN PROFESSIONALS  
ZOAL OBSERVEREN?  
In de eerste plaats is het van groot belang te onderstrepen dat er geen afvinklijst 

met “symptomen” 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 een radicaliseringsproces gaande is. Iemand die radica-

liseert, maakt een psychologisch proces door. Professionals rondom die persoon 

zijn goed in staat om de zichtbare signalen hiervan op te merken, bijvoorbeeld 

een verandering in de houding ten opzichte van de overheid. In een later stadium 

worden ook een verandering in uiterlijk en andere opvallende signalen zichtbaar. 

Het inleidende document bij deze handleiding geeft een trapmodel die dit proces 

beschrijft en enige achtergrondinformatie over mogelijke oorzaken en psychologi-

sche aspecten. Tijdens dit proces is het element verandering van cruciaal belang.

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 onderstaande 

kenmerken en anderen maar een paar.

Hieronder hebben we een onderverdeling gemaakt van de zaken die u en andere profes-

sionals mogelijk observeren, afhankelijk van de fase van het radicaliseringsproces.

Als je op een geïntegreerde manier preventief werkt en 
hierbij samenwerkt met andere organisaties, zal je in staat 

moeten zijn om je politie macht opzij te zetten.
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3 RISICO’S EN WEERBAARHEID

PERSONEN DIE MOGELIJK VATBAAR ZIJN VOOR DE INVLOED VAN 
EEN RADICALE GROEPERING 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 een tiener die graag ergens bij   

 wil horen.

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

 broer of zus, ouder of goede vriend lid is van een extremistische groepering   

 zal de invloed op de vatbare persoon veel groter zijn. Deze persoon loopt   

 dus een grotere kans om te radicaliseren.

• Het slachtoffer zijn van discriminatie. Als een jongere te maken heeft gehad   

 met racisme, of heeft gezien dat een andere etnische, religieuze of politieke   

 groepering een voorkeursbehandeling krijgt, zal hij waarschijnlijk veront-  

 waardigd zijn. Als er geen legitieme oplossing voor deze gang van zaken   

 wordt geboden, kan die persoon zich tot een extremistische groep   

 aangetrokken voelen.

WAT WEL TE DOEN

• Vergeet niet dat een jongere die via familie of vrienden bekend is met een   

 extremistische groepering een groter risico loopt om ook zelf te radicali-  

 seren. Hou de ontwikkeling van zulke personen extra goed in de gaten.   

 Bespreek indien mogelijk de thuissituatie of sociale situatie met hen. 

 Bespreek indien mogelijk de situatie met andere professionals die een rol   

 spelen in de gemeenschapsbenadering van TERRA, denk hierbij vooral aan   

 maatschappelijk werkers, andere jeugdwerkers en leraren. 

• Ga proactief om met meldingen van racisme of discriminatie. Onderzoek   

 eerst de ervaring van de persoon die het heeft gemeld. Is er echt sprake   

 van racisme of discriminatie, of heeft de persoon een negatieve ervaring als   

 racisme opgevat, terwijl in feite de omstandigheden gewoon ongunstig   

 waren. In het laatste geval is het van het grootste belang dat wordt gewezen op  

 het verschil tussen echte en ervaren discriminatie. Bespreek ook dit soort gevallen  

 met andere leden uit het netwerk van de gemeenschapsaanpak.

• Als u ook vindt dat het een geval van discriminatie betreft, leg de persoon die 

 de discriminatie heeft gemeld dan duidelijk uit dat er wettige middelen zijn om  

 je gelijk te halen en zorg ervoor dat hieraan een vervolg wordt gegeven. Mensen  

 die zich gediscrimineerd voelen, zijn soms geneigd om te denken dat de negatieve  

 emoties, geuit door degene die discrimineerde, worden gedeeld door de hele maat- 

 schappelijke groep. Vergeet niet te benadrukken dat de discriminatie die zij hebben  

 ervaren een eenmalige, individuele actie betreft.

 

 

 

 

 

 

KEES SCHOONEN 
COÖRDINATOR RADICALISERING, 
POLITIE AMSTERDAM, NEDERLAND
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OMGAAN MET JONGEREN DIE 
SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR 
EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED

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

tie. Iemand trekt de conclusie dat de bestaande sociale groep (vrienden, gemeenschap, 

etnische of religieuze groep) niet effectief kan opkomen tegen de ervaren discriminatie. 

Vervolgens gaat hij of zij andere mogelijkheden verkennen om onrecht te bestrijden. 

Dit impliceert dat ze zich losmaken van de dominante cultuur, op zoek naar groepen die 

de indruk wekken dat ze in staat zijn om discriminatie of achtergesteldheid op krachti-

ge wijze aan de orde te stellen. Ze staan open voor radicale ideeën.

MOGELIJK ZIET U DAT KWETSBARE PERSONEN:

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

 (school, politie, overheid, enz.) hebben verloren.

•  Bewuster zijn van groepsidentiteiten - bijvoorbeeld door het gebruik van   

 wij-zij-terminologie, en het gevoel krijgen dat groepen met elkaar concurreren.

•  Het idee hebben dat de bredere maatschappelijke groep (vrienden, gemeen-  

 schap, etnische of religieuze groep) niet effectief kan opkomen tegen de 

 discriminatie die ze (denken te) ervaren. Ze gaan op zoek naar groepen die het  

 gevoel geven dat ze in actie komen tegen discriminatie of achtergesteldheid.

•  Bijzonder ontvankelijk zijn voor externe invloeden en ideeën van nieuwe   

 mensen of groepen die hun negatieve ervaringen met de samenleving delen.   

 Andere mensen die zich ook achtergesteld voelen en die een redenering   

 kunnen aanvoeren die het gevoel van achtergesteldheid verklaart (en een strategie  

 om dit te bestrijden), zullen extra aantrekkelijk zijn. Misschien zijn er al 

 veranderingen in de vriendengroep van de jongere zichtbaar.

•  Op zoek gaan naar een groep die een heel duidelijke identiteit biedt, en zich   

 proberen aan te sluiten bij een extremistische groepering. Misschien zijn er al 

 veranderingen in de vriendengroep van de jongere zichtbaar, of in diens uiterlijk. 

 Dit kan verbaal tot uiting komen door verbondenheid met de nieuwe groep, of door  

 harde kritiek op de oude vriendengroep.

•  Het gevoel hebben dat de nieuwe groep een effectieve aanpak biedt tegen   

 de ervaren onrechtvaardigheid van de samenleving, terwijl de oude   

 vriendengroep dat niet deed. Dit gevoel kan al dan niet worden uitgesproken.

WAT WEL TE DOEN

• Als u denkt dat iemand gebrek aan succes aan discriminatie toeschrijft,   

 terwijl er in werkelijkheid geen sprake van is geweest, is het van groot   

 belang dat u de perceptie van discriminatie openlijk in twijfel trekt. Steun   

 verlenen bij pogingen om de situatie te verbeteren, kan cruciaal zijn voor   

 het herstellen van een positief zelfbeeld en het geloof in de samenleving.

• De vatbare jongere in contact brengen met rolmodellen binnen zijn eigen   

 groep kan een heel positieve stap zijn. Dit ontkracht het idee dat gebrek   

 aan succes kan worden toegeschreven aan discriminatie tegen die groep.

• Kom op tegen het wij-zij-gevoel en het idee dat de autoriteiten geen legiti-  

 miteit hebben en draag andere inzichten aan. Dit kan bijvoorbeeld door te   

 verkennen wat verschillende groepen gemeen hebben, of de positieve as-  

 pecten van de groep, die in de beleving van de jongere gediscrimineerd   

 wordt, te benadrukken.

4
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• Benadruk dat de groep een effectief hulpmiddel kan zijn voor het bereiken   

 van doelen of het waarmaken van ambities.

• Vergeet niet dat in deze fase het proces van radicalisering ook gewoon uit   

 zichzelf kan stoppen of afnemen. Ga er niet van uit dat iemand onvermijdelijk 

 verder zal radicaliseren.

WAT NIET TE DOEN

• Intervenieer vooralsnog niet in het kader van handhaving. Wellicht creëert u   

 hiermee een probleem.

STEL DAT ZE ZICH ECHT AANSLUITEN 
BIJ EEN RADICALE GROEPERING?

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

bevestigen dat hij hiervan deel uitmaakt. Op dit punt in het proces wil de jongere graag 

laten merken dat hij lid is van de groep en de duidelijke identiteit van de groep graag 

overnemen. Hierdoor is de verandering vaak heel goed zichtbaar.

• Verandering in uiterlijk. Dit kan door middel van een bepaalde kledingstijl,   

 een baard laten staan, of juist al het haar afscheren, het tonen van vlaggen   

 of stickers, of tatoeages laten zetten die de band met de groep laten zien.   

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

 bijvoorbeeld namen voor bepaalde etnische of religieuze groepen.

• Verandering in identiteit, of zelfs van naam.

• Verandering van gedrag. In een poging om de aansluiting bij een groep   

 tegenover andere groepsleden, leeftijdgenoten, familie en vrienden te bewijzen,  

 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 en zelfs niet-leden die zich anders gedragen dan  

 de groep voorstaat, uitdagen. Wederom moet worden benadrukt dat de aanwezig- 

 heid van een van deze indicatoren op zich niets betekent. Een verandering in eet-  

 gewoonten is bijvoorbeeld onderdeel van de normale, heersende stroming van  

 de Islam en geen reden voor bezorgdheid. Het kan alleen van belang worden als het  

 gepaard gaat met andere, gerelateerde veranderingen.

• Verandering in sociale contacten. Personen die betrokken zijn bij een radicale  

 groep laten vaak hun oude sociale kring en vrijetijdsbestedingen links liggen. 

 Ze raken steeds meer betrokken bij de activiteiten van de groep. Het krijgen van 

 nieuwe vrienden en kennissen kan daar onderdeel van zijn.

• Meer woede tegen de samenleving en minder deelname eraan. Hoewel   

 dit standpunt misschien niet openlijk wordt uitgedragen, zullen de meeste   

 personen in deze fase hun mening willen delen, om hun band met de groep   

 te bevestigen of om nieuwe leden te werven.

•  Het duidelijk en luidruchtig karakteriseren van de eigen groep ter 

 onderscheiding van andere groepen. Intimiderend gedrag richting andere groepen.

5
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WAT WEL TE DOEN

• Besef dat, ook kleine, veranderingen aan het uiterlijk of in de omgang met andere  

 leeftijdsgenoten een diepere betekenis kunnen hebben dan bij een normale puber  

 die op zoek is naar een eigen identiteit. Als u die veranderingen opmerkt, probeer  

 dit dan met de jongere te bespreken, zodat de communicatie over hun ontwikkeling  

 open blijft.

• Indien dit gepast is, breng de persoon in contact met andere groepen die een  

 duidelijke identiteit bieden en het gevoel vawn achter gesteldheid positief kunnen  

 kanaliseren, bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie, buurt- 

 groep of (niet-gewelddadige) religieuze organisaties. 

• Geef jongeren voorlichting over de tactieken die terroristische groepen bij hun  

 wervingsactiviteiten kunnen toepassen, met name het gebruik van boodschappen  

 die zijn gebaseerd op vooroordelen en die op het gevoel inwerken.

• Betrek en informeer docenten, maatschappelijk werk, jeugdwerkers en religieu- 

 ze leiders om groepen aan te pakken die wellicht proberen om nieuwe leden te  

 werven op een school of jeugdhonk.

• Vergeet niet dat het proces van radicalisering ook gewoon uit zichzelf kan stoppen.

 

WAT NIET TE DOEN

• Intervenieer vooralsnog niet in het kader van handhaving. Wellicht creëert of  

 verergert u hiermee een probleem.

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem/haar hebt gemunt. Het gevoel  

 van identiteit is op dat moment misschien heel fragiel en als ze het gevoel hebben  

 dat dit bedreigd wordt, kan dit ze nog verder vervreemden van de in hun ogen toch  

 al vijandige maatschappij.

 

 

 

 

 

 

 

Ik moet elke dag leven met mijn daden, met de consequen-
ties ervan; maar als we ervoor kunnen zorgen dat één 

persoon het niet zal doen, dan is het al nuttig.
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ALS ZE DIEPER IN DE                                     
EXTREMISTISCHE GROEP INTEGREREN

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

dat hij hiervan deel uitmaakt. De meeste hierboven genoemde indicatoren zullen dan 

duidelijker 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:

• Het idee dat geweld een legitieme manier is om onrecht in de samenleving aan te  

 pakken. De meeste personen in deze fase van het proces maken hun meningen vrij  

 krachtig kenbaar.

•  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 stand- 

 punten niet delen.

•  Het bedreigen van groepsleden die de groep willen verlaten.

•  Het gebruik van geweld of plegen van kleine delicten uit gebrek aan respect voor  

 autoriteiten, of zich dreigend gedragen tegenover andere groepen.

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 leeftijdsgenoten van  

 de kwetsbare persoon. Misschien zijn zij in een betere positie om open te blijven  

 communiceren met deze persoon en weerwoord te geven tegen de keuzes die ze  

 maken.

• Bespreek de kosten van het lidmaatschap van de groep.

• Betrek docenten, andere jeugdwerkers en sociale werkers bij uw zorgen over de 

 kwetsbare persoon.

• Tref voorbereidingen voor een interventie, of ga hiertoe over. Dit is het moment dat  

 wordt overgegaan op werkelijk gevaarlijke en gewelddadige activiteiten.

6

BILLY MCCURRIE
SLACHTOFFER VAN TERRORISME EN 
VOORMALIG LID RADICALE BEWEGING 

Te
rR

aT
o
o
lk

it
.e

u
D

E
ZE

 V
ID

E
O

 S
TA

A
T 

O
P



26
HANDLEIDING 
POLITIE  
AGENTEN

ALS ZE IN ZWARE 
CRIMINELEN VERANDEREN

Eenmaal geïntegreerd in de extremistische groepering kan de persoon steeds meer 

overtuigd raken dat het gedachtegoed en de acties van deze 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) actie. Op dit punt blijven zijn of 

haar activiteiten wellicht buiten uw gezichtsveld.  

De radicaal zal nu wellicht:

• Voor een minder extreem uiterlijk kiezen om minder op te vallen en niet te worden  

 opgemerkt door politie of andere professionals rondom hem.

•  Nieuwe leden van de groep rekruteren en trainen.

•  Veranderingen in het reispatroon vertonen, of in bepaalde gebieden (d.w.z. conflict 

 gebied) verblijven.

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

 zijn standpunten niet delen.

•  Daadwerkelijke voorbereidingen treffen voor een aanslag, voorraden verzamelen,  

 verkenningen uitvoeren (zie ook de “pre-incident indicators” van COPPRA: verblijf,  

 vervoer, valuta, vervalste documenten, doelen en voorbereiding).

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

•  Al zijn geld van de bank halen.

WAT WEL TE DOEN

• Kom onmiddellijk in actie op basis van deze informatie.

WAT NIET TE DOEN

• Ga er niet van uit dat het feit dat de persoon niet langer gekleed gaat volgens de  

 normen van de groep betekent dat de persoon afstand neemt van de groep en re-  

 integreert. Het zou natuurlijk kunnen, maar het tegenovergestelde kan ook 

 waar zijn.

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)

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




