
Lokale en nationale overheid 



Omgaan met radicalisering: Doelen 

Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor ambtenaren bij de lokale overheid en 
beleidsmakers op nationaal niveau. 

 

Doel van deze cursus is dat u: 

• Zich bewust bent van radicalisering, van de achtergronden ervan en van de impact die 
het heeft op lokaal niveau; 

• Zich bewust bent dat een preventieve aanpak van radicalisering de veiligheid in uw 
gemeente kan vergroten en een steun kan zijn voor burgers; 

• Kennis krijgt over de gemeenschapsaanpak om radicalisering het hoofd te bieden, 
weet welke professionals onderdeel kunnen uitmaken van uw netwerk en hoe u zo'n 
aanpak kunt faciliteren; 

• Leert hoe nationaal beleid dit kan ondersteunen. 

 
 



Lokale overheid 

Waarom u? 
 

TERRA staat een gemeenschapsaanpak voor waarin professionals uit verschillende 
disciplines regelmatig samenkomen om radicalisering in hun gebied te bespreken. 

 

Uw ondersteuning is van cruciaal belang om de contacten tussen deze groepen 
professionals tot stand te brengen en in stand te houden. 



Uw mogelijke rol 
Het opzetten van een netwerk waarin zorgen om kwetsbare of radicaliserende personen kunnen 
worden gedeeld draagt bij aan de aanpak van radicalisering in uw gemeente. 

 

We adviseren lokale overheden om de volgende stappen te nemen: 
• Onderzoek of er in uw gebied al een dergelijk netwerk bestaat. Als dit het geval is, zorg er 

dan voor dat de aanbevolen professionals (zie hieronder) eraan deelnemen. Als dit niet het 
geval is, zet dan een netwerk op. 

• Stel vast of er 'hotspots' voor radicalisering bestaan in uw gemeente. 
• Wijs sleutelfiguren aan die goed in staat zijn om vast te stellen wie kwetsbare personen zijn. 
• Speel een faciliterende rol: Breng de belangrijkste personen of professionals met elkaar in 

contact en zorg ervoor dat de groep informatie blijft uitwisselen en regelmatig bij elkaar 
komt. 

 

Professionals die deel uit zouden kunnen maken van uw netwerk zijn: Politieagenten, 
gevangenismedewerkers, reclasseringsmedewerkers, docenten, jeugdwerkers, maatschappelijk 
werkers of religieuze leiders. 

  
 

 

 

 

 



Onderwerpen die tijdens besprekingen aan de orde kunnen 
komen: 

 

• Alle meldingen van discriminatie, racisme of obstakels voor integratie. 

  

• Het is nuttig dat ontwikkelingen op het gebied van radicalisering in uw gemeente 
worden besproken door deze professionals. 

  

• Individuele gevallen en casussen kunnen worden gedeeld en er kan een plan van 
aanpak worden afgesproken. 

 

• Er kan worden besproken in hoeverre er steun is voor familieleden in gevallen waarin 
reden is tot zorg. 



Nationale overheid 

Waarom u? 

 
Om zowel de sociale cohesie als de basisveiligheid te vergroten, is het van belang dat 
overheden zich bewust zijn van oorzaken en processen van radicalisering en dat zij 
hiervoor een verreikende en integrale aanpak adopteren. 

 



Uw mogelijke rol 

• Steun op nationaal niveau voor de gemeenschapsaanpak is cruciaal. 

• Het opzetten van netwerken op nationaal niveau kan leiden tot een significante 
verbetering van nationale veiligheid. 

• Algemene steun van nationale overheden en de erkenning van de rol die lokale 
overheden hebben is van wezenlijk belang voor het welslagen van een aanpak op 
basis van een netwerk in de gemeenschap. 

• De nationale overheid dient de-radicaliseringsbeleid tussen verschillende 
departementen te coördineren om de effectiviteit van dergelijk beleid te vergroten. 

 



Het ontwikkelen van 'counter-narratives' 

Recente literatuur suggereert dat radicalisering ook kan plaatsvinden op het niveau van de staat: 

• Het omzeilen van wetten kan het vuurtje van oplaaiend terrorisme aanwakkeren. 

• Bijvoorbeeld als wordt overgegaan tot marteling in de strijd tegen terrorisme: toename van 
marteling door regimes kan samengaan met toename van terroristische aanvallen in de regio 
(Bellamy 2013). 

• Strategieën tegen terrorisme die zich richten op specifieke etnische groepen zorgen ervoor dat die 
groep zich gediscrimineerd voelt en criminaliseert die groep in de ogen van anderen. 

 

Radicale groepen maken gebruik van 'narratieven' (verhalen) om nieuwe leden te werven; door in de 
strijd tegen terrorisme over te gaan tot dubieuze praktijken, dragen overheden bij aan extreme 
verhalen en ondermijnen ze de geloofwaardigheid van hun eigen verhaal (de Graaf NCTB 2010). 

 

Dergelijke verhalen kunnen worden ontkracht door martelpraktijken of 'rendition' (het overbrengen 
van gevangenen naar landen waar wordt gemarteld) te verwerpen en door geen maatregelen tegen 
terrorisme te implementeren die leden van uw eigen gemeenschappen discrimineren. 



De-radicalisering en cohesie binnen de gemeenschap 

  

 

Uit literatuur blijkt dat er vele factoren zijn die invloed kunnen hebben op iemands 
besluit afstand te nemen van een extremistische groepering.  

 

De meest voorkomende hiervan liggen buiten de invloedssfeer van beleidsmakers:een 
verandering in persoonlijke omstandigheden of teleurstelling in de leiding van een 
radicale groepering (Alonso 2011, Nawaz 2012). 

 

Maar persoonlijke steun is van cruciaal belang bij een succesvolle re-integratie, waarbij 
ervoor wordt gezorgd dat iedereen de mogelijkheid heeft om een nieuw leven te 
beginnen, vrij van geweld. 

 

Deze mogelijkheid kan onder meer bestaan uit: re-integratie-activiteiten, een nieuwe 
identiteit, een programma voor getuigenbescherming (als iemand wil getuigen tegen 
voormalige 'collega's') of persoonlijke voordelen zoals strafvermindering (zeer effectief 
gebleken). 


