
TERRA 
 

TERrorisme en RAdicalisering 

Een door een Europees netwerk opgezet preventie- en 
voorlichtingsproject 



Verwachtingen en wensen 

Wat maakt deze training voor jou nuttig? 



Doelstellingen 

• Deskundigheidsbevordering aankomend trainers 

• Voldoende kennis van de TerRa-toolkit opbouwen 

• Het krijgen van vertrouwen in het presenteren en verspreiden van 
kennis uit de toolkit aan de eigen achterban 

• Herkennen dat eerstelijns werkers een rol spelen in een 
gemeenschapsaanpak 

 



Even voorstellen 

• Stel jezelf voor aan de hand van een voorwerp dat je vandaag 
(toevallig) bij je hebt. 

• Neem je motivatie voor jouw deelname aan deze Train de Trainer 
mee in je verhaal. 



Wat is TERRA? 
• Een door een Europees netwerk opgezet tweejarig preventie- en 

voorlichtingsproject, gefinancierd door het directoraat-generaal Migratie 
en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie 
 

• Op het gebied van radicalisering en terrorisme hanteert TERRA een 
preventief model. Dit is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke 
inzichten en consultatie van experts, mensen uit de praktijk, voormalig 
extremisten en slachtoffers van extremisme 
 

• TERRA staat een gemeenschapsaanpak voor die gericht is op de 
psychosociale factoren die leiden tot radicalisering en het tegengaan van 
verdere radicalisering 
 

• TERRA doet aanbevelingen en geeft adviezen voor de rehabilitatie en de-
radicalisering van personen die het extremisme achter zich willen laten 



Indicatoren 

• Als we spreken over indicatoren die duiden op radicalisering kunnen we dat niet 
als 'afvinklijst' gebruiken, maar als signalen die gewogen moeten worden. 

• Gewoonlijk ligt de grootste nadruk van de-radicaliseringsprogramma's op het 
gebied van identiteit. 

• Programma's moeten zich nooit richten op specifieke etnische, religieuze of 
politieke groeperingen. In plaats daarvan richten op brede doelgroepen en 
afzonderlijke individuen daarbinnen. 

• Radicalisering kan niet worden herkend op basis van één specifiek 
gedragskenmerk; er moet sprake zijn van verschillende indicatoren en van 
algemene gedragsverandering. 

• Wij bevelen een gemeenschapsaanpak aan, waarin professionals een casus met 
elkaar bespreken om een beter beeld te krijgen van het gedrag van mogelijk 
radicaliserende personen. 



Wat is een gemeenschapsaanpak?  

• Jonge mensen, vaak op zoek naar hun identiteit, kunnen worden beïnvloed 
door hun directe omgeving. 

• Deze personen zijn ook het best in de gelegenheid om hun gedrag te 
observeren en veranderingen te zien. 

• Een gemeenschapsaanpak gaat uit van verschillende betrokkenen, die door 
hun werk allemaal in staat zijn om jonge mensen te beïnvloeden en 
beschermen. 

• Deze aanpak identificeert de specifieke functies binnen de verschillende 
sectoren waarbij reeds bestaande competenties worden gebruikt. 



De toolkit 

• Het resultaat van TERRA I is de uitgebreide toolkit, gebaseerd op 
wetenschappelijke evidentie. 

• Het biedt advies op het gebied van het signaleren van radicalisering en het 
ontwikkelen van passend beleid. 

• Gericht op lokale overheden, de landelijke overheid en 'eerstelijnswerkers'. 

• Eerstelijnswerkers zijn onder meer: leraren, jeugdwerkers, religieuze 
leiders, gevangenis- en reclasseringsmedewerkers en politieagenten. 



Doelen van de toolkit  

• Doelgroepen bewust maken van het risico van radicalisering van mensen in 
hun invloedssfeer. 

• Bewustzijn vergroten van de oorzaken en signalen van radicalisering en van 
welke andere professionals betrokken kunnen worden bij een 
gemeenschapsaanpak. 

• Eerstelijnswerkers in staat stellen om actie te ondernemen op basis van 
hun gevoel van bezorgheid. 

• Bieden van beleidsadvies gebaseerd op wetenschappelijke evidentie om 
de-radicaliseringsprogramma's van overheden te ondersteunen. 



Waarom u? 

• Eerstelijnswerkers zijn door hun beroep in de beste positie om 
radicalisering te herkennen en om contact te maken met kwetsbare 
personen. 

• TERRA wil eerstelijnswerkers voorzien van de scholing, het materiaal en het 
vertrouwen dat ze hiervoor nodig hebben. 

• Daarnaast is TERRA op zoek naar personen die mogelijk in staat zijn andere 
eerstelijnswerkers te trainen voor dit belangrijke werk. 

• TERRA biedt een samenwerkingsmodel waarin eerstelijnswerkers contact 
met elkaar hebben en gezamenlijk optreden om radicalisering het hoofd te 
bieden. 



Meer informatie 

 

Kijk op de website van TERRA voor meer informatie, waaronder een 
literatuuroverzicht en bibliografie: www.terra-net.eu 

 

Voor meer informatie over de activiteiten van Quilliam, waaronder 
toegang tot rapporten, artikelen en persberichten, kijk op: 
www.quilliamfoundation.org  
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