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EEN HANDLEIDING VOOR LERAREN
EN JEUGDWERKERS

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 suggesties voor 
samenwerking met andere professionals, zoals politie en 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 mensen in het veld 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

Deze handleiding gaat over radicalisering en is geschreven voor leraren in het middel-

baar onderwijs en andere professionals die regelmatig contact hebben met jongeren. 

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;

• Bekend bent met de andere beroepsgroepen die kunnen worden betrokken   

 om dit proces te beïnvloeden in de richting van een positieve uitkomst, en   

 zowel u als de persoon waar u zich zorgen om maakt, kunnen    

 ondersteunen;

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

 groepen en de persoon, die naar uw mening risico loopt, te benaderen.

WAAROM U?

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 in een perfecte positie om radicalisering te signaleren. Misschien ziet u ver-

anderingen in hun gedrag, hun uiterlijk of in de interactie met u of met hun leeftijdsge-

noten. De omgeving van een jongere die het risico loopt te radicaliseren, kan als volgt 

worden weergegeven:  
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  • 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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Elke cirkel beschrijft een eigen vorm van contact en een eigen vorm van beïnvloeding in 

relatie tot 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, com-

municatie en transparantie tussen en binnen de verschillende cirkels van het grootste 

belang is. 

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 aantrek-

kelijk experiment zijn voor jongemannen die op zoek zijn naar hun identiteit. De mo-

gelijkheid van spanning en roem maakt het extra aantrekkelijk. De zoektocht naar een 

identiteit speelt 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 maatschappelijk werk als geen ander in de gelegenheid zijn om 

deze personen te observeren en hen te helpen binnen een bestaande en vertrouwde 

structuur.

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 ze interacteren met anderen en hoe ze opgroeien, u obser-

veert hoe ze geleidelijk ideeën over hun plaats in de samenleving en een eigen identiteit 

ontwikkelen, en tot welke sociale groepen ze zich aangetrokken voelen. Misschien bent 

u iemand bij wie ze terecht kunnen als ze in moeilijkheden zitten, of als ze problemen 

ervaren bij het opgroeien en het vormen van een eigen identiteit. U kunt ze ondersteu-

nen bij de vorming van een positief zelfbeeld, door hun talenten te benadrukken en ze 

te stimuleren om hun vaardigheden te ontwikkelen. 

We willen hier niet suggereren dat u een terrorisme-expert moet worden – maar u bent 

al een expert wat de jongeren binnen uw doelgroep betreft en met die ervaring kunt u 

misschien een belangrijke rol vervullen. In contact komen met andere professionals die 

actief zijn op het terrein van radicalisering, zoals de politie of maatschappelijk werkers, 

en zo mogelijk ook de familie van het kind, kan u helpen onderscheid te maken tussen 

veranderingen die zorgwekkend zijn en nadere aandacht vereisen, en veranderingen die 

dat niet zijn. De beslissing om een gesprek aan te gaan met een persoon om wie u zich 

zorgen maakt, hoeft u niet alleen te nemen en zou indien mogelijk met de steun van 

andere professionals moeten worden genomen. 

WAT WE NIET ALS UW ROL ZIEN

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. Ook is het van cruciaal belang om in te zien dat als iemand zich in een 

proces van radicalisering bevindt, hun gevoel van eigenwaarde en binding heel fragiel 

kan zijn. Dan kan contact leggen op een zeer directe of negatieve manier averechts 

werken. 
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WAAR MOET U OP LETTEN?

Hoewel er geen afvinklijst met “symptomen van radicalisering” bestaat, zijn er wel en-

kele signalen die kunnen aangeven dat een proces van radicalisering aan de gang is. 

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. Men moet niet vergeten dat een van deze 

kenmerken op zich geen echte reden tot zorg is, tenzij het echt heel nieuw en anders 

is dan normaal gedrag. Maar bij een combinatie van deze kenmerken zouden wel wat 

alarmbellen moeten afgaan. 

RISICO’S EN WEERBAARHEID

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

van radicalisering gaat verkennen groter maken. 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 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 

beschermende factoren.

EEN KWETSBAAR PERSOON ZAL MOGELIJK:

• Zoekende zijn naar een identiteit. Hoewel alle tieners dit proces in een   

 bepaalde mate doormaken, kunnen personen die zich te weinig verbonden   

 voelen extra kwetsbaar zijn. 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. Het is altijd van belang   

 zich ervan bewust te zijn dat deze persoon een grotere kans loopt te radicaliseren. 

• Het ervaren van echte dan wel subjectieve discriminatie. Als een jongere zich gedis- 

 crimineerd voelt, of ziet dat een andere etnische, religieuze of politieke groepering  

 een voorkeursbehandeling krijgt , zal hij waarschijnlijk verontwaardigd zijn. 

 Als er geen legitieme oplossing wordt geboden, kan die persoon zich tot een 

 extremistische groep aangetrokken voelen in de hoop dat dat een oplossing 

 biedt voor de situatie. 

• In zichzelf gekeerd zijn, weinig vrienden hebben, of slachtoffer zijn van pesten.  

 Tieners die sociaal geïsoleerd zijn, kunnen de bescherming en de geborgenheid 

 van een groepsidentiteit opzoeken.
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Zoveel jonge mensen zijn zo slecht toegerust voor deze individualistische 
wereld. Zij zoeken duidelijke grenzen en vinden die vaak bij extremistische 
groeperingen. Hier treffen ze een gemeenschap aan met volwassenen of 
leeftijdgenoten die zoveel lijken te weten over het leven, of religie, en bij wie ze 
alle verantwoordelijkheid kunnen leggen. Of deze groepering nu White Pride, 
de links-activistische omgeving of een extremistische religieuze beweging is, 
hoeft niet zoveel uit te maken - de grenzen zijn immers altijd duidelijk.

(Contactpersoon, sociaal streetcorner werker. Preventie van Extremisme, in de reeks Deense
Handboeken, 14 voorbeelden over omgaan met radicalisering, Deens Ministerie van Sociale Zaken en 
Integratie, Kopenhagen 2011, pagina 13)

Ik droeg zoveel haat in me tegenover de 
maatschappij. Ik was met geweld opgevoed en 

loste mijn problemen ook op met geweld.
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WAT WEL TE DOEN

• Ondersteuning bieden bij het vormen van een sterker positief zelfbeeld.   

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

 artistieke of muzikale talenten kunnen allemaal bijdragen aan een positief   

 zelfbeeld en een potentiële vriendengroep. Ondersteun de ontwikkeling van   

 deze talenten waar mogelijk actief, bijvoorbeeld door te suggereren om lid   

 te worden van een sportclub, contact te leggen met een rolmodel, of gewoon 

 door interesse te tonen. 

• Zorg dat u beschikbaar bent voor ondersteuning en advies.

• Vergeet niet dat een jongere die via familie of vrienden bekend is met een   
 extremistische groepering een hoger risico loopt om ook zelf te radicaliseren. 

 Hou de ontwikkeling van zulke personen extra goed in de gaten. Bespreek indien  

 mogelijk hun thuissituatie of vriendenkring met hen; biedt ondersteuning en een  

 plek waar ze hun ervaringen kunnen delen. Zie hen als ervaringsdeskundige, overleg  

 zaken met ze. 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 politie. 

• 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 de kring 

 van de gemeenschaps-aanpak. 

• 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 hebben soms de neiging om te denken dat de negatie- 

 ve emoties, geuit door degene die discrimineerde, worden gedeeld door de hele  

 sociale groep. Onderstreep dat de discriminatie die zij hebben ervaren op geen  

 enkele wijze een algemeen maatschappelijk denkbeeld vertegenwoordigt, maar  

 de actie en mening van één individu. Geef ze het gevoel dat ze worden gehoord en  

 gesteund. 

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 heeft het gevoel dat de bestaande sociale groep (vrienden, gemeenschap, 

etnische of religieuze groep) niet effectief kan opkomen tegen de discriminatie die zij 

ervaren. Vervolgens gaan ze andere mogelijkheden verkennen om onrecht te bestrijden. 

Dit impliceert dat ze afstand nemen van de dominante cultuur, op zoek naar groepen 

die de indruk wekken dat ze in actie komen tegen discriminatie of achter gesteldheid. 

Ze staan open voor radicale ideeën.

Zonder steun van familieleden of professionals zou dit proces zich kunnen ontwikkelen 

tot een zoektocht naar antwoorden.
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OP DIT PUNT KAN EEN KWETSBAAR PERSOON:

• Geneigd zijn om het gebrek aan succes bij het realiseren van doelen of   

 ambities niet aan omstandigheden of persoonlijk falen te wijten, maar aan   

 discriminatie. Zo kan bijvoorbeeld een groep leerlingen de opdracht krijgen   

 om een stageplaats te vinden. Als een van hen er niet in slaagt om een   

 stageplaats te vinden, kan hij denken dat dit niet komt door te lage   

 kwalificaties of een tekort aan plaatsen, maar door zijn etnische, religieuze   

 of sociaaleconomische achtergrond. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde emo-  

 ties, zoals woede, angst, minachting en weerzin, sterker naar boven komen.   

 Jongeren kunnen over deze gevoelens praten, maar misschien doen ze dat   

 niet. Als er niet over gesproken wordt, wil dat niet zeggen dat deze gevoe-  

 lens er niet zijn.

• Het geloof verliezen in autoriteiten (school, politie, overheid, etc.). Ook hier   

 geldt dat het onzeker is of ze hun gevoelens uiten. 

• Bewuster zijn van groepsidentiteiten - bijvoorbeeld door het gebruik van   

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

 reren. Ze kunnen deze gevoelens al dan niet uiten.

• Bewuster zijn van groepsidentiteiten - bijvoorbeeld door het gebruik van   

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

 reren. Ze kunnen deze gevoelens al dan niet uiten. 

• Een groep zoeken die een heel duidelijke identiteit met zich meebrengt.   

 Misschien ziet u al wat veranderingen in het uiterlijk van de jongere, maar   

 dit wordt pas echt duidelijk als het lidmaatschap van de groep is bevestigd.

• 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.

WAT WEL TE DOEN

• Hou voor zover mogelijk de communicatie open en tolerant. De hierboven   

 beschreven processen zijn vooral psychologisch van aard; er is nog niet   

 echt sprake van handelen. Tenzij u een open dialoog blijft houden, bent u   

 zich misschien niet bewust dat de kiem van een radicaliseringsproces is ge-  

 legd, ook al ziet u de jongere regelmatig of zelfs dagelijks. Niet alle    

 hierboven beschreven emoties zijn gemakkelijk om te bespreken – goede   

 communicatie kan dit eenvoudiger maken. Uw steun en hulp in deze fase   

 kunnen cruciaal zijn om verdere achteruitgang te voorkomen.

• 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, bijvoorbeeld in het bovengenoemde geval,  

 door de leerling actief te helpen om een stageplaats bij een andere werkgever te  

 vinden, 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 met alternatieve boodschappen. Dit kan bijvoorbeeld door te   

 verkennen wat verschillende groepen gemeen hebben, of de positieve   

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

 wordt, te benadrukken. Als u de kwetsbare jongere kritisch leert denken   

 over deze zaken geeft u hem instrumenten waarmee hij de radicale 

MANUAL 
LERAREN &
JEUGDWERKERS

Hun versie van het geloof gebruikte ik om 
mezelf af te zonderen en deel uit te gaan maken 

van hun politieke agenda.
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 boodschappen waaraan hij, vooral op internet, wordt blootgesteld, kan 

 analyseren.

• Blijf ervan bewust dat het proces van radicalisering ook gewoon uit zichzelf   

 kan stoppen.

WAT NIET TE DOEN

• Geef de jongere niet het gevoel dat u speciaal aan hem negatieve aandacht   

 geeft. 

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)

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 

kan zeer zichtbaar zijn in de vorm van nieuwe gezichten in de gemeenschap, of nieuwe 

groepen die rond de school of het jeugdhonk hangen. 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 komt de verandering meer naar de oppervlakte. Dit 

kan zich bijvoorbeeld uiten door:

• 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 aanduiden.   

 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 geaccepteerd te worden door de   

 groep, of dit te bewijzen tegenover andere groepsleden, leeftijdgenoten,   

 familie en vrienden, kunnen gedragsveranderingen zoals stoppen met   

 drinken en roken, andere eetgewoonten, spijbelen, of deelname aan   

 politieke evenementen zoals demonstraties, 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.

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

 cale 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.

• Duidelijke, luidruchtige uiting van de eigen groep ter onderscheiding van   

 andere groepen. Intimiderend gedrag richting andere groepen.

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

 dit standpunt misschien niet openlijk wordt uitgedragen, zullen de meeste   

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

 te bevestigen of om nieuwe leden te werven. 
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• Slechtere prestaties op school. Dit kan een aanwijzing zijn dat de aandacht   

 van de persoon niet meer bij school is, maar misschien gericht is op het   

 actieve lidmaatschap van de groep. Het kan een radicaliseringsproces ook   

 versnellen, want als iemand alleen op tegenvallende schoolprestaties wordt   

 beoordeeld, heeft hij het steeds minder naar zijn zin op school en zal hij   

 minder graag naar school gaan. De radicale groep kan dan een aantrekkelijk   

 alternatief bieden.

 

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)

WAT WEL TE DOEN

• Besef dat - ook kleine - veranderingen aan het uiterlijk of omgang met   

 andere leeftijdsgenoten een diepere betekenis kunnen hebben dan bij een   

 normale puber die op zoek is naar een identiteit. Als u die veranderingen   

 opmerkt, probeer dit dan met de jongere te bespreken, zodat de communi-  

 catie over hun ontwikkeling open blijft.

• Als u merkt dat een jongere steeds minder contact met zijn normale          

 leeftijdsgenoten lijkt te hebben, probeer dan deze band te herstellen of te           

 verstevigen.

• Breng de persoon in contact met andere groepen die een duidelijke   

 identiteit bieden en zoek een positieve oplossing voor het gevoel van achter-   

 gesteldheid, bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie,   

 gemeenschapsgroep of (niet- gewelddadige) religieuze organisaties. Toon   

 interesse in de individuele talenten en hobby’s van de jongere en biedt waar   

 mogelijk ondersteuning.

• Breng de persoon in contact met andere groepen die een duidelijke   

 identiteit bieden en zoek een positieve oplossing voor het gevoel van achter-   

 gesteldheid, bijvoorbeeld via een sportvereniging, vrijwilligersorganisatie,   

 gemeenschapsgroep of (niet- gewelddadige) religieuze organisaties. Toon   

 interesse in de individuele talenten en hobby’s van de jongere en biedt waar   

 mogelijk ondersteuning.

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

 wervingsactiviteiten kunnen toepassen, met name het gebruik van bood-  

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

• Betrek de politie, maatschappelijk werk, jeugdwerkers en religieuze leiders   

 om groepen aan te pakken die wellicht pogingen ondernemingen om   

 nieuwe leden te werven op een school of jeugdhonk. 

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.

• Doe geen individuele interventie. Hiermee kunt u het probleem verergeren.   

 Overleg met andere professionals, ga na in hoeverre u zich zorgen moet   

 maken, en handel naar bevinden. 

HANDLEIDING
LERAREN &
JEUGDWERKERS

De jeugd moet in de goede richting geleid 
worden door iemand die als rolmodel kan 

dienen, die in dezelfde situatie heeft gezeten 
en die hen op de juiste manier weet te raken.
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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 be-

vestigen dat hij hiervan deel uitmaakt. De meeste reeds genoemde indicatoren 

zullen 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 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   

 standpunten niet delen.

  • Het bedreigen van groepsleden die de groep willen verlaten.

  • Minder vaak aanwezig en zichtbaar op school of bij andere georganiseerde   

 activiteiten als gevolg van de sterke band met de radicale groepering.

WAT WEL TE DOEN

• Neem deze signalen serieus.

• Probeer te voorkomen dat de persoon steeds geïsoleerder 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.

• Probeer het contact met de oude vriendengroep te herstellen.

• Herinner de jongere aan de persoon die hij was voordat het proces van   

 radicalisering begon, omdat dit belangrijk blijft en de optie om hiernaar   

 terug te keren en dit weer te omarmen beschikbaar blijft.

• Bespreek de kosten van het lidmaatschap van de groep. 

• Betrek politiemensen, andere jeugdwerkers en sociale werkers bij uw zorg  

 en over de kwetsbare persoon.

• 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 op school, of minder   

 meedoen aan andere activiteiten.

• Blijf ervan bewust dat het proces van radicalisering ook gewoon uit zichzelf   

 kan stoppen. 

7

HANDLEIDING
LERAREN &

JEUGDWERKERS

SØREN LERCHE
VOORMALIG LID LINKS-RADICALE GROEPERING, 
EXIT MANAGER BIJ FRYSHUSET, DENEMARKEN  
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8

HANDLEIDING 
LERAREN &
JEUGDWERKERS

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 leraar of jeugdwerker kunt u nu 

alleen nog maar uw zorgen en observaties kenbaar maken aan de politie. 

De geradicaliseerde zal nu wellicht:

  •  Zich minder extreem kleden en gedragen 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;

  • Daadwerkelijke voorbereidingen voor een aanslag treffen, benodigdheden   

 inslaan, verkenningen uitvoeren;

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

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 beginnen, 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.

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 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 




