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RELIGIEUZE LEIDERS

Deze handleiding bevat informatie over signalen dat een jongere 
mogelijk radicaliseert, enkele tips over hoe u contact met hen 
kunt maken om dit gevoelige onderwerp te bespreken, en sugges-
ties voor samenwerking met andere professionals, zoals politie, 
justitie en maatschappelijk werk. 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.
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DOEL EN ACHTERGROND: 
OMGAAN MET RADICALISERING

Veel religieuze leiders maken zich zorgen om radicalisering. Als religieus leider ziet u 

wellicht jongeren afstand nemen van de gemeenschap in de richting van meer extreme 

groeperingen, of ontmoet u ouders die zich zorgen maken over hun kinderen. Misschien 

heeft de gemeente of de politie om uw medewerking gevraagd, maar kunt u moeilijk 

inschatten wat ze precies willen en wat dat zou betekenen voor uw positie en uw 

gemeenschap.

Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel, zodat u beter met deze problematiek kunt 

omgaan. De handleiding biedt informatie over signalen dat iemand mogelijk radicali-

seert en bevat adviezen over wat u in zulke gevallen kunt doen. Ook wordt aangegeven 

hoe u met uw gemeenschap de weerbaarheid tegen radicalisering kunt versterken, en 

hoe u ouders kunt ondersteunen. In de handleiding wordt ook nog nader ingegaan op 

de rol die u kunt spelen in een netwerkaanpak, samen met bijvoorbeeld maatschappe-

lijke diensten en de politie.

We hebben deze handleiding geschreven omdat religieuze radicalisering in Europa een 

steeds groter probleem wordt. De andere handleidingen in de TERRA-toolkit behan-

delen ook andere vormen van radicalisering, maar deze versie is met name gericht op 

Islamitisch extremisme. De tekst is geschreven door een groep onderzoekers met hulp 

van een Imam en een theoloog. 

Wij hopen dat u na het lezen van de handleiding:

  • Alerter bent op het risico dat iemand binnen uw gemeenschap radicaliseert.

  •  Bekend bent met enkele oorzaken van dit proces.

  •  Weet wat enkele mogelijke signalen van dit proces zijn.

  •  Zich in staat voelt goed te reageren op de signalen in uw contact met kwetsbare 

 personen en hun familie.

  •  Een duidelijker idee heeft hoe u en uw geloofsgemeenschap de weerbaarheid 

 kunnen vergroten.

  •  Bekend bent met de andere beroepsgroepen die kunnen helpen om naar een posi- 

 tieve uitkomst toe te werken, en zowel u als de persoon waar u zich zorgen om     

 maakt, kunnen ondersteunen.

Vergeet niet dat de Koran waarschuwt tegen religieus extremisme: “Ga niet tot het 

uiterste in uw geloof.”1 Heel toepasselijk wordt deze waarschuwing twee keer 

gegeven, misschien om aan te geven dat er altijd twee uitersten aan weerskanten van 

het Gouden Midden bestaan.

Ook de Profeet (vrede zij met hem) heeft herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de ge- 

varen van extremisme en heeft praktische stappen onderwezen, die de garantie geven 

voor een gebalanceerd spiritueel leven in deze wereld en bescherming bieden tegen 

destructief extremisme. Een van de lessen van de Profeet in dit verband luidt: “Pas op 

voor extremisme in het geloof, want het heeft degenen die u voor gingen vernietigd.”2

WAAROM U? 

Radicalisering is in wezen een proces van verandering, dat verband houdt met een 

zoektocht naar identiteit en zingeving. Omdat u in uw werk regelmatig mensen treft 

die op zoek zijn naar raad en zingeving, kan u ook signalen opvangen die duiden op 

radicalisering. Misschien ziet u bij mensen in uw gemeenschap veranderingen in hun 

gedrag, hun uiterlijk of in de interactie met u of hun leeftijdsgenoten.

2

1

1  Koran, al-Nisa’ (Vrouwen), 4:171 & al-Ma’idah (De Tafel), 5:80
2  Ahmad (nrs. 1851 & 3248), Nasa’i, Ibn Majah, Hakim & anderen - cf. Sahih al-Jami’ al-Saghir van M.N. al-  
 Albani, nr. 2680 & Silsilah al-Ahadith al-Sahihah van M.N. al-Albani, nr. 1283.
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De omgeving van een persoon die het risico loopt te radicaliseren, kan als volgt worden 

weergegeven:

  

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 

dat hun zoon zijn uiterlijk drastisch heeft veranderd en geleidelijk een nieuwe groep 

vrienden heeft gevonden en zijn oude vrienden niet meer ziet. Een politieagent die de 

jongen voor het eerst ziet, weet niet hoeveel hij is veranderd in het laatste jaar, terwijl 

dit proces cruciaal 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.

WAT ZOU UW ROL KUNNEN ZIJN?

In uw beroep valt u in de binnenste of tweede ring, dus erg dicht bij de persoon die 

mogelijk risico loopt. U ziet tieners in uw gemeenschap opgroeien en geleidelijk ideeën 

vormen over hun plaats in de samenleving en hun eigen identiteit. U bent op de hoogte 

van de gezinssituatie en u ziet ze voor bepaalde vriendengroepen kiezen. Misschien 

bent u iemand tot wie ze zich wenden met vragen over zingeving, of als ze bepaalde 

aspecten van het geloof willen bespreken. In de woorden van de Profeet, vrede zij met 

hem: “Ieder van jullie is een herder, en iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar 

kudde”.

In uw rol als onderwijzer van een gemeenschap kunt u de jeugd weerbaarder maken, 

ingaan op de problemen waarmee ze worstelen, en hierbij op de nuances wijzen. Uw 

lessen kunnen ook steun bieden aan ouders, wanneer zij, als hun kinderen radicale 

ideeën ontwikkelen, gesprekken hebben over ideologie.

U staat niet alleen voor deze taak: u kunt de hele geloofsgemeenschap inschakelen om 

een veilige plaats te bieden aan tieners, waarin zij hun eigen identiteit kunnen ont-

wikkelen. Bovendien kunt u hulp krijgen van buitenaf. Wij stellen een netwerk-aanpak 

voor, waarbij vragen en zorgen over dit thema gedeeld worden binnen een netwerk dat 

gebruikt maakt van de expertise van meerdere disciplines.

U hoeft op geen enkele wijze een expert op het gebied van terrorisme te worden – maar 

u bent al een expert als het gaat om het onderwijzen van en zorgen voor de mensen in 

uw gemeenschap, en met die ervaring kunt u mogelijk een belangrijke rol vervullen. 

3

  • 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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Bovendien kunt u met uw expertise veel waarde toevoegen aan het netwerk van pro-

fessionals, zoals maatschappelijke diensten, leraren en politiemensen. Uw kennis van 

culturele en religieuze gebruiken en denkbeelden kan helpen om bepaalde kwesties die 

spelen op de juiste wijze te interpreteren en op de juiste benadering te kiezen.

Staat elkander bij in de vroomheid en de vreze.  
Maar staat elkander niet bij in de zonde en de vijandschap.
 
[Koran 5:2]

Wel kan een zekere basiskennis van de mechanismen die een rol spelen in radicalise-

ring nuttig zijn. Deze basiskennis wordt in deze handleiding aangereikt, alsmede een 

overzicht van de mogelijke zorgwekkende voortekenen. Het is 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 sprake is van een radicaliserings-

proces. Radicalisering is een psychologisch proces, dat zich kan uiten in een veranderde 

houding, bijvoorbeeld ten opzichte van de overheid. Ook groepsinvloeden zijn een cruci-

aal element in de processen van radicalisering. U moet dan ook alert zijn op wervings-

activiteiten, familiebanden, en groepen die zich losmaken van de heersende stroming.

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 

de navolgende hoofdstukken zijn beschreven, en anderen maar een paar. Misschien zijn 

meerdere indicatoren tegelijk aanwezig, maar het kan ook voorkomen dat er slechts 

een of twee relevant zijn in een bepaalde situatie. Hierbij hoeft u de hele problematiek 

niet zelf te overzien, maar wij raden u wel aan om uw zorgen met anderen te delen.

RISICO’S EN WEERBAARHEID

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

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

achtergrondfactoren aanwezig zijn, dit niet automatisch betekent dat iemand een 

gevaarlijke richting ingaat. Zo is het zoeken naar een eigen identiteit heel normaal op 

een bepaalde leeftijd. Desalniettemin is het raadzaam om rekening te houden met deze 

factoren. U kunt dan meer gefocust helpen bouwen aan weerbaarheid en beschermen-

de factoren. Verder wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat u dit soort problemen 

tijdig aan de orde stelt in uw preken en in uw gesprekken met jongeren.

Voor personen die mogelijk vatbaar zijn voor de invloed van radicale groeperingen 

hebben misschien te maken met:

  • Problemen met hun persoonlijke identiteit. Vooral jongeren die te maken hebben  

 met een dubbele identiteit (ze zijn moslim, maar hebben ook sterk het gevoel dat ze  

 deel uitmaken van de Europese samenleving waarin ze leven) hebben aandacht no- 

 dig. Ze voelen zich vaak buitengesloten als hun problemen niet aan de orde komen.  

 Het zoeken naar een identiteit is heel natuurlijk, zoals God zegt, “Wij hebben jullie  

 tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen ...” [Koran 49:13]

•  Een band met iemand in een extremistische groepering. Als een broer of zus, ouder  

 of goede vriend lid is van een extremistische groepering, dan zal de invloed op  

 de vatbare persoon veel groter zijn. In de woorden van de Profeet, vrede zij met  

 hem: “Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend te volgen. Een ieder van jullie  

 moet dus uitkijken wie hij bevriend”.

•  Discriminatie ervaren, werkelijk of ingebeeld. Als een jongere het idee heeft dat  

 hij/zij anders wordt behandeld op grond van de etnische, religieuze of politieke  

 groep waartoe hij/zij behoort, is hij/zij hier waarschijnlijk verontwaardigd over.  

4

In de wereld is nu eenmaal sprake van slechtheid en 
wij moeten dit onder ogen zien, zodat we het kunnen 

ombuigen naar goedheid.
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 Als hier geen legitieme oplossing voor wordt gevonden, kan deze persoon zich  

 op den duur aangetrokken voelen tot de oplossingen die een radicale groepering  

 aandraagt.

Het geweld waarmee ik geconfronteerd ben, de discriminatie door de politie, 
meer kennis van buitenlandse conflicten zoals Bosnië – dit alles heeft me onge-
twijfeld bijzonder ontvankelijk gemaakt voor de boodschap van het Islamisme. 
Ik was wanhopig op zoek naar antwoorden.

(M. Nawaz, Radical 2012:78)

WAT WEL TE DOEN

• Zorg dat u hun vertrouwen wint. Vertrouwen in de religieuze autoriteiten is niet  

 meer vanzelfsprekend bij de jongere generatie. Alleen als u het vertrouwen van  

 jongeren geniet, kunt u ze positieve adviezen geven en een veilige omgeving bieden  

 waarin ze hun identiteit kunnen ontwikkelen. “Wees begaan met jonge mensen,”  

 sprak de Profeet, vrede zij met hem.

• Let extra goed op de ontwikkeling van jongeren met vrienden of familieleden die lid  

 zijn van een radicale groepering.

• Versterk hun weerbaarheid:

  • Door in uw preken jongeren aan te spreken in een taal die zij begrijpen en te  

  praten over de problemen waarmee zij te maken hebben.

   • Door de kennis van de heersende traditie en Sharia te vergroten.

   • Door uw gemeenschap aan te sporen om jongeren te ondersteunen in hun  

  worsteling met hun identiteit, bijvoorbeeld door middel van een mentor of door  

  mogelijkheden te creëren om hun talenten te ontwikkelen. Sporten, jeugd- 

  groepen en gezamenlijke activiteiten kunnen allemaal bijdragen aan een posi- 

  tief zelfbeeld en een potentiële vriendengroep. Veel geloofsgemeenschappen  

  bieden dit soort zaken al. Het hoeft niet expliciet in verband te worden ge- 

  bracht met de preventie van radicalisering, het is zelfs beter van niet.   

   • Zorg dat u weet welke wettelijk geoorloofde manieren er in Nederland zijn  

  voor het melden van of opkomen tegen discriminatie. Als u een melding van  

  discriminatie krijgt en u bent van mening dat hier inderdaad sprake van is, dan  

  kunt u de persoon in kwestie wijzen op de wettelijk geoorloofde manieren om  

  hier tegen op te komen. “Wees rechtvaardig. Voorwaar, God bemint hen die  

  rechtvaardig handelen”. [Koran 49:9]

OMGAAN MET JONGEREN DIE 
SYMPATHIE ONTWIKKELEN VOOR 
EXTREMISTISCH GEDACHTEGOED 

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

frustratie. Iemand trekt de conclusie dat de bestaande maatschappelijke groep (vrien-

den, buurt, 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 achter gesteld-

heid op krachtige wijze aan de orde te stellen. Ze staan open voor radicale ideeën.

5

USAMA HASAN
VOORMALIG RADICAAL EN SENIOR ONDERZOEKER 
VAN DE QUILLIAM STICHTING, VERENIGD KONINKRIJK.
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Dit kan zich als volgt uiten:

• Blijk geven van lage zelfeffectiviteit en een neiging om het gebrek aan succes niet  

 aan omstandigheden of persoonlijk falen te wijten, maar aan discriminatie. Dit  

 kan ertoe leiden dat bepaalde emoties, zoals woede, angst, minachting en weerzin,  

 sterker naar boven komen. Blijk geven dat zij hun geloof in de legitimiteit van 

 autoriteiten (school, politie, overheid, enz.) hebben verloren. In plaats daarvan kan  

 hij of zij nieuwe ideologische leiders of rolmodellen kiezen.

• Laten zien dat ze zich bewuster zijn van groepsidentiteiten en het idee krijgen dat  

 groepen met elkaar concurreren. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in het  

 gebruik van wij-zij-terminologie, of het uiten van ‘dreigementen’.

• De discussie willen aangaan of provocerende vragen stellen over interpretaties van  

 Sharia en Jihad.

• Iets meemaken dat een grote impact heeft op zijn of haar leven, zoals het (plotse- 

 linge) verlies van een dierbaar persoon, een complex dilemma dat de culturele of 

 religieuze waarden onder druk zet, een mislukking, een scheiding, e.d.. Op zich  

 hoeft dit geen reden voor of oorzaak van radicalisering te zijn, maar het kan de  

 ontwikkelingen wel versnellen. Zulke gebeurtenissen kunnen zelfs worden 

 beschouwd als katalysator en een kantelpunt in de ontwikkeling.

WAT WEL TE DOEN

• Zorg dat de communicatie open en tolerant blijft. Verlang niet van jongeren dat zij  

 consequent één kant kiezen of zichzelf uitsluitend in termen van religie of nationa- 

 liteit definiëren. Herinner ze aan de Islamitische nadruk op de eenheid van de mens- 

 heid als “Kinderen van Adam”. (Koran 49:13 etc.) In deze fase zijn de processen vooral  

 psychologisch van aard; er is nog niet echt sprake van handelen. Vergeet niet dat  

 een van de belangrijkste functies van de Profeten en Boodschappers van God is om  

 mensen te helpen bij zelfreiniging en zelfontwikkeling (tazkiyat al-nafs).

•  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. Herinner ze aan de leer uit de Koran om  

 rechtvaardig te zijn voor anderen, zelfs je vijanden of tegenstanders: “Jullie die 

 geloven! ... Laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet 

 rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid ...” (5:8)

•  Zorg dat de kwetsbare persoon in contact komt met rolmodellen binnen hun eigen  

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

 discriminatie tegen die groep.

• Ondersteun uw gemeenschap bij het bieden van tegenstand tegen het wij-zij- 

 denken, door hun rol in de samenleving in uw preken aan te stippen, door kennis  

 over radicalisering te delen, en door het tegenwicht dat een gemeenschap kan  

 bieden te benadrukken. Herinner ze eraan, dat volgens de Koran wij als “Kinderen  

 van Adam” allemaal menselijk zijn en dat wij rechtvaardig moeten zijn tegenover  

 anderen, zelfs onze vijanden of tegenstanders. Sektarisme en tribalisme zijn in  

 strijd met de geest van de Koran. (6:159, 16:92)

• Leer jongeren om kritisch en genuanceerd te denken, en biedt ze middelen waar- 

 mee ze de radicale boodschappen waaraan ze, vooral op internet, worden 

 blootgesteld, kritisch kunnen analyseren.

• Veel jongeren die een moeilijke periode doormaken, voelen zich gesteund door u  

 en de geloofsgemeenschap. “Wees begaan met jonge mensen,” sprak de Profeet,  

 vrede zij met hem. Mensen hebben spirituele en religieuze steun nodig bij dit soort  

 gebeurtenissen, zoals blijkt uit: Geduld is er alleen bij de eerste schok van verdriet”  
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 (hadith); “En wij zullen u zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering  

 van bezittingen, levens en vruchten. Maar verkondig de verheugende tijdingen  

 aan de geduldigen, degenen die, wanneer een ramp hen treft, zeggen: “Voorzeker,  

 wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren”. Zij zijn degene op wie de 

 zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid. En zij zijn degenen die de  

 rechte Leiding ontvangen.”(Koran 2:155-157)

• Deel uw zorgen over de mogelijke impact van bepaalde gebeurtenissen met de an- 

 dere professionals in uw netwerk. Vooral als het de kern van religieuze waarden  

 raakt, zult u de werkelijke impact waarschijnlijk beter begrijpen dan andere pro- 

 fessionals. Uw informatie kan hen helpen om de persoon ook op de juiste manier te  

 steunen.

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 dit 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. Op dit punt 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. 

Als iemand zich heeft aangesloten bij een radicale groepering, kan dit als volgt tot 

uiting komen:

• Verbaal: 

   - Blijk geven van verbondenheid met de nieuwe groep. 

   - Andere woordkeuze, vooral als het gaat om het typeren van andere religieuze  

  of etnische groepen. 

   - Verandering in het eigen levensverhaal, doordat het in de context van  

  extremistische verhalen wordt geplaatst. 

   - Openlijk kritisch of negatief over de effectiviteit, gebruiken of denkbeelden  

  van de groep waartoe hij/zij vroeger behoorde.

• In het gedrag:

         - Contact zoeken of regelmatig onderhouden met leiders van radicale 

 groeperingen. 

         - Verandering in de geloofsuitoefening, bijvoorbeeld een extreme toename in  

 vroomheid, of meer nadruk op apocalyptische denkbeelden. 

         - Naamsverandering, gebruik van nieuwe namen. 

   •  Meer tijd besteden aan religieuze of radicale websites. 

       In veranderingen van uiterlijk: 

         - Plotseling strenger volgen van voorschriften over kledingstijl en haardracht. 

         - Gebruik van symbolen van Jihadistische groepen op kleding en accessoires.

Als radicale groepen nieuwe leden proberen te werven, kan dit blijken uit nieuwe 

gezichten in de geloofsgemeenschap, of nieuwe groepen die rond de moskeeën hangen. 

Ronselaars kunnen gebruik maken van moskeeën om “talenten” te scouten en om het 

eerste contact te leggen. Maar als het contact eenmaal is gelegd, komen ze meestal niet 

meer in de moskee en wordt de rekrutering vervolgd in besloten locaties, zoals appar-

tementen of provisorische gebedszalen. Dus als jongeren zich plotseling of geleidelijk 

terugtrekken uit de geloofsgemeenschap, kan dit ook als alarmsignaal worden opgevat.

6
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WAT WEL TE DOEN

• Blijf er alert op dat veranderingen, ook kleine veranderingen, in het uiterlijk of in  

 de vriendengroep niets meer hoeft te betekenen dan een normale adolescente  

 zoektocht naar een identiteit. Maar er kan ook een dieper liggende oorzaak aan  

 ten grondslag liggen. Als u veranderingen opmerkt, probeer dit dan met de jongere  

 te bespreken, zodat de communicatie over hun proces open blijft.

• Als iemand uw geloof en waarden openlijk in twijfel trekt, ga dan oprecht een  

 gesprek aan. In de woorden van de Profeet, vrede zij met hem: “Geloof is oprecht- 

 heid”. Beperk u hierbij niet tot het cognitieve niveau, maar ga ook in op de gevoe- 

 lens, het gedrag en de groepsprocessen die in het gesprek naar voren komen. Op  

 zich leidt een ideologie niet tot radicalisering. Maar als middel voor groepsvorming  

 of als rechtvaardiging van agressieve gevoelens kan ideologie een invloedrijke  

 dimensie zijn in radicaliseringsprocessen.

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

 wervingsactiviteiten kunnen toepassen, met name het gebruik van boodschappen  

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

• Als u denkt dat binnen uw moskee een groep bezig is te radicaliseren of leden te  

 werven, raden wij u aan om deze personen niet weg te sturen uit angst voor de  

 autori teiten, maar om contact met hen te houden en te voorkomen dat ze geïso- 

 leerd raken.

• Betrek maatschappelijk werkers, jeugdwerkers en (als de situatie hierom vraagt)  

 zelfs de politie voor het aanpakken van groepen die mogelijk nieuwe rekruten in  

 een gebedshuis proberen te werven.

WAT NIET TE DOEN

• Geef niemand het gevoel dat u het speciaal op hem/haar hebt gemunt. Hun 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 in hun ogen toch  

 al vijandige maatschappij. “Wees voorzichtig met delicate, broze, kristalachtige  

 harten,” sprak de Profeet, vrede zij met hem.

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:

  • 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.

  • Het opgeven van hun oude vriendenkring en vrijetijdsbestedingen en steeds meer 

 betrokken raken bij de activiteiten van de groep.

  • Meer woede tegen de samenleving en minder deelname eraan. De meeste personen
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Er zitten gevolgen aan het gebruik van geweld en als je 
jong bent, kun je blind zijn voor deze gevolgen, maar op 

een bepaald moment – als je het overleefd hebt – zul je 
dit onder ogen moeten zien.
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 zullen in deze fase hun mening willen delen, om hun band met de groep te bevesti- 

 gen of om nieuwe leden te werven. Besef dat dit bijzonder schadelijk is voor hun  

 spirituele balans: “Als iemand zegt, ‘het volk is vernietigd, dan is hijzelf het meest  

 vernietigd,” zo sprak de Profeet, vrede zij met hem.

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

 te pakken. Misschien plegen ze kleine misdrijven om uiting te geven aan hun  

 gebrek aan respect voor de autoriteiten. De leer van de Profeet, vrede zij met   

 hem, over “kwaad met de hand vergelden” dient bij interpretatie en onderwijs  

 alleen betrekking te hebben op het rechtmatige gezag, d.w.z. de politie en het leger,  

 en niet op individuen en burgerwachten.

WAT WEL TE DOEN

• Neem deze signalen serieus.

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

 mogelijk communiceren.

• Moedig de persoon aan om zijn oude vriendenkring weer op te zoeken en vrijetijds- 

 bestedingen weer op te pakken. “Er is een tijd voor het een, en een tijd voor het  

 ander,” zo sprak de Profeet, vrede zij met hem. In andere woorden, er is een tijd voor  

 serieus werken en geloof, en een tijd voor rust, ontspanning en plezier.

• 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 com- 

 municeren met deze persoon en weerwoord te geven tegen de keuzes die hij maakt.

• Bespreek de nadelen van het lidmaatschap van de groep.

• Betrek politiemensen, andere jeugdwerkers en maatschappelijke diensten bij uw  

 zorgen over de kwetsbare persoon. Ook als iemand inmiddels totaal geen contact  

 meer heeft met uw gemeenschap, wil dit niet zeggen dat uw verantwoordelijkheid  

 hier ophoudt. U kunt uw zorgen over zijn vertrek nog steeds kenbaar maken.

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) acties. Op dit punt blijven zijn of 

haar activiteiten wellicht buiten uw gezichtsveld.

Als u nog steeds contact heeft met deze persoon, merkt u misschien dat hij of zij:

  • Martelaarschap en geweld verheerlijkt.

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

 opgemerkt door politie of andere professionals rondom hem.

  • Nieuwe leden van de groep rekruteert en traint.

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

 standpunten niet delen.

  • Dreigementen uit tegen groepsleden die de groep willen verlaten.

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

  • Voorbereidingen treft voor of daadwerkelijk vertrekt naar een trainingskamp.

  • Afreist (of hiertoe voorbereidingen treft) naar het buitenland om deel te nemen aan  

 een oorlog.
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WAT WEL TE DOEN

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

 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.

 

STEUN AAN OUDERS

Vaak zien ouders de eerste waarschuwingssignalen als eerste, maar soms vinden ze het 

lastig om op de juiste manier hiermee om te gaan.

Ze kunnen contact zoeken met u:

• Omdat ze denken dat ze de kennis missen om een weerwoord te bieden tegen de  

 radicale verhalen die hun kind ze vertelt.

• Omdat ze niet weten bij wie ze anders kunnen aankloppen, en bang zijn voor de 

 mogelijke gevolgen als ze de signalen melden bij de politie.

• Omdat ze het gevoel hebben dat ze het contact met hun kind verliezen en 

 misschien zelfs bang zijn voor hetgeen hij toe in staat is.

Als ouders contact zoeken, neem ze dan altijd serieus:

• Vertel ze niet meteen dat het allemaal wel goed komt.

• Zorg voor een veilige plek waar ze hun zorgen kunnen uiten.

• Help ze bij het vinden van goede argumenten en de juiste toon voor een discussie  

 over ideologie.

• Vraag ze of ze het goed vinden als u uw netwerk gebruikt om passende 

 ondersteuning voor dit gezin te vinden.

In de eerste fasen van het proces van radicalisering is deze steun misschien te vinden bin-

nen uw netwerk. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand die de ouders kan 

bijstaan met advies over educatie en informatie over normale processen in de pubertijd.

In sommige landen kan men de hulp inroepen van specialisten op het gebied van de- 

radicalisering. Zij kunnen bijvoorbeeld ouders coachen, of een tiener begeleiden als hij 

de radicale groepering wil verlaten. Sommige landen beschikken ook over programma‘s 

voor de-radicalisering voor gezinnen. Zorg ervoor dat u op hoogte bent van de mogelijk-

heden in uw land.

Er lopen op dit moment meerdere onderzoeksprojecten over steun aan gezinnen die te 

maken krijgen met radicalisering. Wij raden u dan ook aan om op de hoogte te blijven 

over beschikbare materialen.

Ik volgde mijn zoon tot in de moskee, maar hij wilde niet met me praten. Maar ik 
sprak de Imam daar en hij heeft me geholpen om weer in contact te komen met 
mijn zoon.

(Anoniem, moeder van een extremist)

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 




