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Voorwoord

Met heel veel plezier mochten wij onderdeel zijn van de 34e leergang van de  

Interdepartementale Management Leergang (IML), verzorgd door de Nederlandse 

School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Berenschot. In een tijdsbestek van vijftien 

maanden, waarvan het grootste gedeelte zich (online) afspeelde tijdens de COVID-19 

crisis, hebben we inhoudelijk kennis opgedaan en gewerkt aan onze persoonlijk 

ontwikkeling. Een prachtige combinatie en mooie stap in onze carrières. 

Onderdeel van de IML is een toepassingsopdracht over een actueel maatschappelijk 

thema. Aan de drie leergroepen in onze leergang is de opdracht gegeven om 

beleidsstrategieën te formuleren in de onzekere maatschappelijke en politieke 

context van COVID-19 crisis. Voor onze groep (leergroep B) lag daarbij de focus op 

het domein van veiligheid en justitie, met bijzondere aandacht voor radicalisering. 

Radicalisering. Dat begrip kenden wij toch vooral als stap richting extremisme, 

vaak gekoppeld aan geloofsovertuiging. Al snel besloten we dat we voor onze 

opdracht een andere invalshoek nodig is. Daarbij werden we op onze wenken 

bediend: er werd wekelijks koffiegedronken op het Museumplein, groepen burgers 

werden gedefinieerd als ‘wappies’, test- en vaccinatielocaties werden bedreigd, 

avondklokrellen vormden headlines in het nieuws. Zou dat ook gezien kunnen 

worden als radicalisering? Hoe verhoudt het zich dan tot de radicalisering zoals  

we die voorheen vaak definieerden? En natuurlijk: wat doen ‘we’ eraan? 
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In onder andere deze vragen hebben wij ons het afgelopen jaar als groep verdiept. 

Dat heeft geleid tot het rapport dat nu voor u ligt. We hopen dat het u als lezer 

inzicht geeft in de antwoorden die wij denken te hebben gevonden en dat het 

partijen die werkzaam zijn op dit domein (verder) mag verbinden en ideeën mag 

aanreiken voor de toekomst. 

Op deze plek is tot slot ook een dankwoord op zijn plaats. Want aan de totstand-

koming van dit rapport hebben niet alleen wij zessen gewerkt. Dat dankwoord is 

gericht aan alle mensen die we hebben mogen interviewen en die bereid waren 

naar de door ons georganiseerde bijeenkomst in juni te komen. In het bijzonder 

bedanken we onze ‘responsgroep’: Saskia Tempelman, Teun van Dongen, Frits 

Warnar en Jaap Boonstra. Hun reacties op ons eerste concept hebben dit eind-

rapport een enorme dienst bewezen. Natuurlijk bedanken wij ook de begeleidend 

decanen Paul Frissen en Roeland Stolk voor hun immer constructieve feedback. En 

onze opdrachtgever Bram de Klerck, die in het hele proces altijd zeer benaderbaar 

en meedenkend was. 

En tot slot willen we ook graag Marije Plooij-van Ruiten, Bruno Koopmans en onze 

leercoach Marieke Gersdorf bedanken voor al hun goede zorgen tijdens de gehele 

opleiding!

Ivo Bonajo

Marc Kerdijk

Arjen Konijnenberg

Margreet Schulte

Wendy Verdonk

Tessa Vingerling
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Managementsamenvatting
Onze opdracht was om beleidsstrategieën te formuleren in de onzekere maat-

schappelijke en politieke context van COVID-19 crisis, met een focus op het domein 

van veiligheid en justitie, met bijzondere aandacht voor radicalisering. Hierbij 

hebben we de focus gelegd op de preventie en repressie van radicaal gedrag en ons 

de vraag gesteld of het anti-radicaliseringsbeleid van voor de COVID-19 crisis ook 

toepasbaar is in de huidige context en daarmee ook breder ingezet kan worden. 

De theorie

Naar radicalisering is al veel onderzoek gedaan, waar we dankbaar bij aansluiten. 

Samengevat kunnen we stellen dat radicalisering een proces is dat een voedings-

bodem en triggerfactoren kent. Iemand wordt bevattelijk voor radicaal gedachte-

goed, vindt herkenning in gebeurtenissen of personen en gaat vervolgens de 

(strafrechtelijke) grens over. 

Het beleid van voor de COVID-19 crisis

Het radicaliseringsbeleid van voor de COVID-19 crisis kende op hooflijnen twee 

aanpakken: a) het wegnemen van de voedingsbodem en b) het opvangen en 

beoordelen van signalen en indien mogelijk inzetten van een persoonsgerichte 

aanpak. Ten aanzien van de eerste aanpak hebben de meeste gemeenten dit 

opgepakt door het ontwikkelen van een netwerk van lokale partijen en organisaties 

dat gezamenlijk hieraan invulling geeft. Voor wat betreft de persoonsgerichte 

aanpak geldt een toenemende samenwerking tussen gemeenten, politie en overige 

partijen die heeft geleid tot een groot bereik in het oppikken en duiden van  

signalen die tot radicalisering kunnen leiden. Hier worden wel problemen gezien 

ten aanzien van informatiedeling tussen betrokken partijen.

Onze analyse

We typeren de COVID-19 crisis als een ‘multicrisis’. Deze bestaat uit een publieke 

gezondheidszorgcrisis, een crisis die voor veel mensen hun bestaanszekerheid 

(economisch ) bedreigt en een maatschappelijke vertrouwenscrisis. Aanvankelijk 

was COVID-19 vooral een gezondheidsprobleem, een ziekte die een halt toegeroepen 

moest worden. Naarmate de impact groter werd en de maatregelen zich uitstrekten 

tot het maatschappelijk leven werden ook de economie en het welzijn van mensen 

geraakt. De uitbreiding van de gezondheidscrisis tot een multicrisis is relevant 

voor het onderwerp dat wij onderzocht hebben. In de gezondheidscrisis speelde 

radicalisering aanvankelijk geen rol. We waren immers bezig met het bestrijden 

van een epidemie. Naarmate de intensiteit van de crisis groter werd, werden de 

maatregelen zwaarder en ook langer ingezet. De persoonlijke vrijheid van mensen 
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werd ingeperkt en de economische gevolgen voor (delen van) de bevolking werden 

moeilijker te dragen. Het herkennen van de radicalisering die zich voordoet als 

gevolg van COVID-19 kostte tijd. Aanvankelijk werd door de NCTV gezegd dat er 

geen sprake van was, hooguit bij enkele ‘lone wolves’. Gaandeweg wordt wel 

duidelijk dat het gevoel van maatschappelijk ongenoegen zich tijdens de COVID-19 

crisis verder heeft gemanifesteerd. Boosheid en ongenoegen over de maatregelen 

leiden daarbij vaker tot radicalisering. Hierbij is geen sprake van een homogene 

groep met een idealistische grondslag maar zijn het uiteenlopende groeperingen 

die radicaal gedrag vertonen: van zich vervelende voetbalhooligans tot bezorgde 

huisvaders. 

De aanpak om tot een advies te komen

Om tot ons advies te komen hebben we als ‘denkkader’ gebruik gemaakt van drie 

scenario’s. We starten met de ogenschijnlijk minst intensieve variant, namelijk 

‘terug naar normaal’. We beschouwen COVID-19 als een onwelkome inbreuk in 

onze samenleving, ook als het om radicalisering gaat. We hebben zowel in eigen 

als in andere landen gezien dat het gehanteerde beleid in de crisisbeheersing voor 

een aantal ‘lone wolves’ tot zorgwekkend gedrag heeft geleid. Nu de crisis achter 

ons ligt, verwachten we dat ook dit gedrag tot het verleden behoort. We investeren 

verder in de radicaliseringsaanpak zoals we die voor COVID-19 hadden: lokaal en 

gericht op het individu. 

In het geval van het tweede scenario, ‘schade en schande’, heeft de crisis ons een 

harde les geleerd, namelijk dat niet alleen jihadisten kunnen radicaliseren. Dat 

inzicht dwingt ons om het eerder gehanteerde radicaliseringsbeleid nog eens goed 

onder de loep te nemen. Staren we ons blind op ‘oude’ radicalisering en hebben 

we daardoor wellicht geen oog voor ‘nieuwe’ radicalisering? Daarover is evaluatie 

en onderzoek nodig. We constateren dat er meer aandacht nodig is voor de net-

werkvorming op verschillende niveaus. Dat draagt bij aan een goede verbindingen 

tussen kennis en beleid: focus op een integrale aanpak is hier het moto. 

Het derde scenario ziet de crisis als een kans om bestaande ambities te realiseren. 

Een belangrijke, maar ook grote ambitie is om de veronderstelde kloof tussen 

overheid en samenleving te dichten. Als het om radicalisering gaat, is dit dus een 

stap verder dan de evaluatie van het bestaande beleid, en gaat het om het weg-

nemen van de aanleiding of voedingsbodem van radicalisering. Een aanpak van de 

wortel dus. Dit vraagt eveneens om overheidshandelen in een netwerkomgeving, 

maar heeft een grotere reikwijdte dan sec het radicaliseringsbeleid. Het is een 

brede maatschappelijke opgave en een flinke klus om een oplossing te bepalen  

en uit te voeren die duurzaam effect sorteert. 
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Deze scenario’s vormden de leidraad in de discussie tijdens de bijeenkomst die we 

op 21 juni organiseerden voor diverse kennis- en overheidspartijen die werkzaam 

zijn op dit domein. Deze bijenkomst leverde mede input voor ons advies. Ons advies 

bestaat uit elementen vanuit de drie beschreven scenario’s. Het advies geeft  

daarmee geen antwoord op de drie beschreven scenario’s en we kiezen ook niet 

voor een van de drie beschreven scenario’s. Ons advies is eerder een vierde scenario 

dat de volgens ons beste elementen uit de beschreven scenario’s combineert. 

Het advies

Ons advies is om een beleidsstrategie in te zetten die aansluit op de eerder 

genoemde theorie van radicalisering en aangeeft dat er twee zaken zijn om het 

proces van radicalisering in gang te zetten, namelijk de voedingsbodem en de 

triggerfactoren. Dit sluit aan en ligt in lijn met maatregelen die al genomen zijn op 

dit gebied en betreft een verdieping en verbreding op diverse aandachtsgebieden. 

Allereerst het investeren in sociaal-economische maatregelen die kunnen bijdragen 

aan het verminderen van de voedingsbodem voor radicalisering. Er dient aandacht 

te komen voor de ongelijkheid die bestaat op gebied van bestaanszekerheid van 

burgers, burgers dienen vertrouwen te krijgen in bestaanszekerheid op economisch 

en maatschappelijk vlak. Daarnaast is het van belang de afstand tussen burgers  

en overheid te verkleinen. Hiertoe is het relevant dat het gesprek tussen overheid 

en burgers op gang komt waarbij gezocht moet worden naar nieuwe vormen  

van dialoog. 

De vormen van radicalisme die we nu zien vinden wij radicaal anders dan voor  

de crisis. De beleidsmaatregelen van een paar jaar geleden zijn nog steeds zinvol, 

zeker in verbeterde variant. Duidelijk is geworden dat het patroon van radicalisering 

nog minder voorspelbaar is. In de diversiteit van deelnemers aan radicaal protest 

en de snelheid waarmee dit gebeurde zien wij aanwijzingen dat de aanpakken 

gebaseerd op een gefaseerd radicaliseringsproces grondig bekeken moeten worden. 

Ook zien we steeds vaker dat het niet om individuen gaat maar groepen en  

organisaties daarachter. De persoonsgerichte aanpak kan verbeterd en uitgebreid 

worden. Daar waar het blikveld van de NCTV voor de crisis vooral gericht was op 

het voorkomen van Jihadisme is het verstandig een aanpak te ontwikkelen die 

zich richt op groepsradicalisering, waarbij voor de ene groep een ander aanpak 

kan gelden dan voor de andere. Kennisinstituten kunnen daarbij waardevolle 

input leveren. Voor wat betreft decentrale overheden en maatschappelijke partijen 

geldt dat het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een waardevolle integrale 

aanpak is. Investeren in de voorzetting en verbreding van deze samenwerking 

maakt deze nog effectiever en slagvaardiger. Randvoorwaardelijk is dat hier finan-

ciële middelen voor vrijgemaakt worden. De bezuinigingen van afgelopen jaren 

maken dat lokale overheden en organisaties nu de slagkracht missen om tot goede 
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invulling van de opdracht te komen. Dit alles in aansluiting op de ontwikkelingen 

op het gebied van de nieuwe media. Gezien de complexiteit van deze materie is 

het raadzaam hier een extra op in te zetten.

Het plan

De urgentie om te komen tot een bredere aanpak om radicalisering tegen te gaan 

is naar verwachting afgelopen periode sterk gegroeid. Met de Taskforce proble-

matisch gedrag bestaat er al een goede interbestuurlijke basis voor een brede 

interbestuurlijke aanpak. Door de Taskforce een ruimere opdracht te geven, samen 

met noodzakelijk financiële middelen kan de taskforce onderzoek doen en maat-

regelen in gang zetten gericht op het voorkomen van extreem radicaal gedrag. 

Voor de overheid geldt daarnaast dat bij het opmaken van nieuw beleid in de 

komende kabinetsperiode aandacht moet zijn voor het creëren van breed draag-

vlak bij de verschillende groepen van burgers in de samenleving. Dit betreft een 

open en gelijkwaardige dialoog waarbij ook het wat meer ‘radicale’ gedachtegoed 

een onderwerp van gesprek mag zijn. 

Met dit voorstel is het probleem van een ‘bredere’ radicalisering uiteraard niet 

opeens verdwenen of opgelost. Daarvoor is de nationale en internationale (geo)

politiek te veel in beweging en zijn er te veel ‘wicked problems’ die voorliggen 

waardoor tegenstellingen vergroot kunnen worden en de voedingsbodem voor 

radicalisering kan ontstaan en blijft bestaan. Ook zijn wij niet van mening dat 

radicalisme tot nul teruggedrongen kan en moet worden. Wel legt dit voorstel 

volgens ons een goed fundament om te komen tot een gezamenlijke aanpak die 

vooral aan de preventiekant een gedegen effect kan hebben en extreem gedrag 

terugdringt. Uiteraard dient ook deze aanpak geëvalueerd en bijgesteld te worden 

afhankelijk van de ontwikkelingen in de tijd.
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1.  Inleiding
Dit rapport is de uitwerking van de toepassingsopdracht die wij als leergroep  

in het kader van onze opleiding aan de NSOB hebben ontvangen en met veel 

energie hebben opgepakt. Het onderwerp radicalisering was voor niemand uit 

onze leergroep bekend terrein of had directe raakvlakken met ons eigen vakge-

bied. Daarmee is dit voor ons allemaal een leerzaam en boeiend proces geweest.

Dit rapport eindigt met een door ons geformuleerd advies voor een te hanteren 

beleidsstrategie op het gebied van het voorkomen van radicalisering. Dit betreft 

een advies voor zowel de korte termijn als de lange termijn om te komen tot 

een duurzame aanpak van het anti-radicaliseringsbeleid.

 

 1.1 De opdracht en onderzoekvragen

De opdracht voor onze groep luidde als volgt:

• Maak een analyse van het gevoerde beleid met betrekking tot COVID-19 vanuit het 

domein van Veiligheid en Justitie met bijzondere aandacht voor radicalisering; 

  Dit met de volgende onderzoeksvragen ten aanzien van het gevoerde  

  radicaliseringsbeleid:

 - Welke beleidstheorie werd gehanteerd en welke beleidsinstrumenten zijn 

daarbij ingezet

 - Welke kennis en expertise is hierbij ingezet vanuit kennisinstellingen en 

adviesorganen 

 - Hoe verliep de samenwerking binnen en tussen de overheden

 - Hoe zien de botsende rationaliteiten eruit van de direct betrokkenen en 

 - En tot welke conflicten heeft dit beleid geleid

Meer specifiek; 

• Formuleer drie beleidsstrategieën voor de overheid op het toegewezen domein 

en bespreek daarbij de volgende aandachtpunten:

 - De rol van (de)centrale overheden, uitvoeringsorganisaties en maatschappe-

lijke partijen

 - De rol en kennis van expertise 

 - De betrokkenheid van burgers en

 - De omgang met media 

• Formuleer de politieke keuzeruimtes die de strategieën bieden voor wisselende 

coalities en 

• Plaats de strategieën in een internationale context.
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Voor onszelf hebben we daarbij de vraag gesteld; wat leert de COVID-19 crisis ons 

op gebied van het tot nu toe gehanteerde anti-radicaliseringsbeleid. Is de aanpak 

van voor de crisis, die veelal gericht was op religieus radicalisme en rechts extre-

misten en persoonsgericht, ook toepasbaar in de huidige context en kan deze  

na de crisis breder ingezet worden? En wie zijn nu de radicalen waar steeds over 

gesproken wordt? Zijn dit andere groepen dan de groep die we traditioneel als 

radicaal definieerden en zijn het wel echt radicalen?

 1.2 Afbakening

Om focus te krijgen in onze opdracht en deze ook uitvoerbaar te houden geldt  

de volgende afbakening: 

• De focus ligt op radicalisering. Wat is er allemaal gebeurd waardoor mensen  

op deze wijze gaan denken en handelen. Wat is de voedingsbodem hiervan en 

leidt die uiteindelijk ook echt tot radicalisering in de zin dat mensen ook echt 

strafrechtelijk de grens over gaan en bereid zijn daar in de praktijk consequenties 

aan de verbinden. 

• Focuspunt van ons onderzoek is de preventie en repressie van radicaal gedrag. 

Daarbij hebben we ook oog voor de fasen die daaraan vooraf gaan, zoals  

polarisatie en activisme. Het repressief optreden vanuit de overheid valt buiten 

de scope van onze opdracht. 

• We richten ons op (groepen) van mensen die het bestaan van COVID-19 ont-

kennen, het onderwerp bagatelliseren (het is maar een griepje) en ageren 

tegen de opgelegde (COVID-19) regels en maatregelen vanuit de overheid.  

Dit protest vindt onder meer plaats op sociale media maar kende en kent ook 

fysieke vormen die geregeld grimmig zijn geworden en ook leidde tot grote, 

impactvolle openbare orde problematiek zoals de avondklok rellen. 

• We hebben deze groep zelf de naam ‘de nieuwe radicalen’ gegeven maar waar 

bestaat de groep nu uit? De motivatie om ‘deel te nemen’ aan deze groep is 

divers en varieert van voetbal hooligans, relschoppers, beroepsdemonstranten 

tot volwaardige virusontkenners en verontruste burgers. Hierbij kijken we zijde-

lings ook naar andere bewegingen die zich afgelopen jaren manifesteerden 

zoals bv ‘Farmers Defence Force’ ‘Black Lives Matter beweging’ of de ‘klimaat-

protesten’. 
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 1.3 Methode

In de analyse fase zijn we vooral op basis van literatuurstudies en desk research 

gestart met het vergaren van informatie. Dit onder meer om scherp te krijgen wat 

het proces van radicalisering precies inhoudt en wat bestaande handelingskaders 

zijn voor de aanpak van radicalisering. Hierbij hebben we ook dankbaar gebruik 

gemaakt van de literatuur en kennis aangedragen door de kerndocenten van het 

NSOB. Ook een data en media-analyse heeft onderdeel uitgemaakt van deze fase. 

Middels interviews met vertegenwoordigers vanuit de beleidskant, gemeentes, 

kennisinstellingen en uitvoeringorganisaties hebben we ons in de breedte laten 

informeren over de actualiteit van vandaag en de ervaringen vanuit de weten-

schap en het werkveld. Hierbij zijn we ook het gesprek aangegaan met iemand  

die zich met trots schaart onder de groep van ‘waarheidsvinders’. Door dit field-

research hebben we onze analyse kunnen aanvullen.

Tussentijds hebben we onze bevindingen regelmatig gedeeld en gespiegeld met  

de decanen van de NSOB en onze opdrachtgever. De feedback en input uit deze 

sessies hebben geleid tot aanscherping en verdieping van onze analyse en de te 

formuleren beleidsstrategieën. 

Vervolgens hebben we in een ‘live’ sessie op 21 juni jl. onze analyse en een drietal 

zeer uiteenlopende scenario’s op basis waarvan invulling gegeven zou kunnen 

worden aan toekomstig beleid, gedeeld met de vertegenwoordigers uit de praktijk 

en wetenschap. Dit waren deels dezelfde vertegenwoordigers waarmee we eerder 

ook de interviews afgenomen hadden. In deze sessie hebben we reflecties ont-

vangen op onze analyse en de scenario’s. Hierbij is ook veel aandacht gegeven aan 

de uitvoerbaarheid en wenselijkheid (van onderdelen) van de diverse scenario’s. 

Uiteindelijk is op basis van al deze informatie dit rapport tot stand gekomen.  

Het door ons gegeven advies voor de te hanteren strategie op gebied van tegen 

gaan van radicalisering is een samenstelling van de best uitvoerbare elementen uit 

de eerder genoemde scenario’s. Het gehele rapport is tot slot nogmaals voorgelegd 

aan de responsgroep, welke werd vertegenwoordigd door deskundigen uit het veld, 

en die ons van de laatste feedback hebben voorzien waarmee we ons rapport weer 

hebben aangescherpt.
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 1.4 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 1 van dit rapport beschrijven we hoe we de opdracht hebben aan-

gepakt. We starten met de beschrijving van de opdracht die we vanuit de NSOB 

hebben gekregen, inclusief de door de opdrachtgever daaraan gekoppelde onder-

zoeksvragen. Vervolgens geven we aan hoe we voor onszelf de opdracht hebben 

afgebakend en beschrijven we kort met welke methodes we het onderzoek hebben 

aangepakt. 

Hoofdstuk 2 gaat over de door ons gebruikte definities en gehanteerde theorie.  

We gaan in op het begrip radicalisering en wat de voedingsbodem en trigger-

factoren zijn waardoor mensen radicaliseren. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving en analyse van aanpak van het gehanteerde 

anti-radicaliseringsbeleid voor de COVID-19 crisis, gericht op de preventieve kant 

van het beleid. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling van de COVID-19 crisis die wij duiden als 

een multicrisis van ongekende omvang. Hierin geven we aan hoe binnen deze 

crisis gekeken wordt naar het onderwerp radicalisering en op welke wijze dit is 

aangepakt. 

Hoofstuk 5 begint met het aangeven van de verschillen die wij zien tussen het 

anti-radicaliseringbeleid en de context van voor de COVID-19 crisis en de gewij-

zigde context door COVID-19. Vervolgens werken we een drietal scenario’s uit die 

we gebruikt hebben als inspiratie en input om te komen tot ons uiteindelijk 

advies (‘terug naar normaal’, ‘door schade en schande’ en ‘never waste a good 

crisis’). We sluiten dit hoofdstuk af met ons advies voor de te volgen strategie. 
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2. Definitie en theorie 

 2.1 Radicalisering

Het begrip radicalisering wordt in de literatuur op verschillende manieren 

beschreven, een aantal kernelementen komt daarbij steeds naar voren. De gemene 

deler1 is dat er eerst een omstandigheid is waardoor iemand bevattelijk wordt voor 

radicaal gedachtegoed, dat vervolgens vanwege een bepaalde gebeurtenis het 

radicaal gedachtegoed zich gaat ontwikkelen en/of dat de persoon aansluiting 

vindt bij gelijkgestemden en dat tenslotte in strafrechtelijke zin een grens over-

schreden wordt (of dreigt te worden) door het uitvoeren van een extremistische 

daad. Deze laatste fase is niet het centrale onderwerp van ons onderzoek, maar 

speelt wel een rol omdat het aanpakken van radicalisme beoogd te voorkomen  

dat gedrag extremistisch wordt. Tegelijk betekent dit ook dat we in ons onderzoek 

niet blind zijn voor de fasen die voorafgaan aan radicalisme.

Er bestaan verschillende schema’s en modellen die er vanuit gaan dat radicalisering 

via een proces van opeenvolgende fasen verloopt2. Wij hebben deze fasen en 

bijhorende definities in dit onderzoek gebruikt voor onze analyse en het duiden 

van onze bevindingen. We hebben niet onderzocht of de veronderstelling van 

opeenvolgende fasen juist is. Uit onze analyse zal blijken dat we wel twijfels  

hebben of deze fasering nog geldig is gezien de diversiteit en snelheid waarmee 

(groepen) mensen lijken te radicaliseren. 

1 Volgens onder meer Spee en Reitsma, Tuinie (2015) en Schmidt (2013)

2 Moghaddam, F.M. (2005). The staircase to terrorism: a psychological exploration. American 

Psychologist, 60(2), 161-169 en Mc Cauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political 

radicalization: Pathways to terrorism. Terrorism and Political Violence, 20(3), 415-433.
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Fasen problematisch gedrag 

› Activisme: Activisme kan worden omschreven als een vorm van belangen-

behartiging, omdat het ook sociale of politieke veranderingen bevordert of 

ondersteunt. Activisme kan worden gedefinieerd als “het gebruik van directe, 

vaak confronterende actie, zoals een demonstratie of staking

› Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de 

samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en  

toename van segregatie. 

› Radicalisering: Een proces van toenemende bereidheid om de uiterste  

consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten.

› Extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen bij het streven  

naar hun idealen bewust over de grenzen van de wet gaan. Activisme wordt 

extremisme als er sprake is van het bewust plegen van strafbare feiten, zoals 

bedreigingen en vernieling.

› Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden van  

of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op  

het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel 

maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige  

vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Graag benadrukken wij hier dat het classificeren van gedrag en uitingen als radicaal 

niet zonder gevaar is. Standpunten die vaak aanvankelijk als radicaal werden 

omschreven hebben immers bijgedragen tot de evolutie van onze democratische 

maatschappij (o.a. stemrecht voor vrouwen, stelsel van sociale zekerheid, anti- 

discriminatiewetgeving) (Moors, 2010). Daarom blijft het cruciaal om ook binnen 

onze maatschappij plaats te behouden voor radicalisme en niet-conventionele 

overtuigingen, weliswaar binnen de ons geldende rechtsregels (Easton et al., 2013). 

Wij denken dan ook dat vooral de wijze waarop radicale uitingen gedaan worden, 

de frequentie waarmee, de bereidheid om ook naar de ander te luisteren en het 

grote podium die radicale uitingen tegenwoordig in de (sociale) media krijgen voor 

nieuwe uitdagingen zorgen met betrekking tot hoe te handelen ten opzichte van 

radicalisme.
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 2.1.1 Voedingsbodem en triggerfactoren

De begrippen voedingsbodem en triggerfactoren komen veelal terug in de literatuur 

als “voorwaarden” voor een radicaliseringsproces. Bij voedingsbodem gaat het om 

politieke, sociale, economische en culturele omstandigheden die een stimulans 

zouden vormen voor de ontwikkeling van radicale opvattingen3. Kees van den Bos4 

ziet hierbij als grote gemende deler ‘het ervaren van onrechtvaardigheid’. Mensen 

kunnen onrechtvaardigheid ervaren als zij denken dat de meerderheid of de rege-

ring van een land hun symbolen, gebruiken of belangen respectloos behandelen. 

Deze waargenomen onrechtvaardigheid leidt tot boosheid en een rigide opstelling 

tot andersdenkenden die het gevoel geeft dat ‘hun’ standpunten moreel superieur 

ten opzichte van de standpunten van anderen en leidt vervolgens ook tot minachting 

voor de democratie. Geweld is dan alleen een middel om het doel te bereiken; de 

maatschappij de in ’hun’ ogen superieure waarden opleggen. 

Behalve voedingsbodem spelen concrete gebeurtenissen een rol in het radicalise-

ringsproces, zogenaamde triggerfactoren, aldus Feddes, Nickolson en Doosje (2015). 

Zij benoemen triggerfactoren op persoonlijk niveau (zoals problemen thuis, verlies 

van werk, schooluitval of directe ervaringen met discriminatie), op groepsniveau 

(zoals het verbreken van sociale verbanden of het toetreden tot een radicale groep) 

en op samenlevingsniveau (zoals aanslagen, oproepen tot actie of politieke  

debatten). Andere mogelijke drijfveren kunnen ook herkenbaarder zijn zoals  

sensatiezucht, loyaliteit aan vrienden of familie. Niet alleen het niveau, maar ook 

de sterkte, duur, moment en aantal optredende triggerfactoren beïnvloeden het 

radicaliseringsproces5. Daarnaast spelen persoonskenmerken een rol, zoals leeftijd 

en geslacht. Diverse onderzoeken geven aan dat vooral jonge mannen tussen 16  

en 25 jaar vaker activistisch zijn of extremistisch gedrag vertonen en mogelijk ook 

ontvankelijker zijn voor radicaal gedrag.

 

 

3 DSP groep ‘Zorgelijke signalen’

4 Kees van den Bos ‘Waarom mensen radicaliseren’ 2019

5 DSP groep ‘Zorgelijke signalen’
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 2.2 De politieke voedingsbodem

In de voorgaande paragraaf beschreven we dat politiek een omstandigheid is die 

de voedingsbodem voor radicalisme kan voeden. We durven hier wel te stellen  

dat het politieke handelen gedurende de COVID-19 crises onder de streep geen 

stabiliserende factor is geweest. De aanpak van de COVID-19 crisis op zichzelf heeft 

veel losgemaakt, maar daarnaast speelde gelijktijdig een stikstofcrises, toeslagen-

affaire, dossier Groningen, het “functie-elders debat”, een humanitaire crises in 

Afghanistan en een voortslepende formatie. En steeds stond daarbij het functio-

neren van de politiek en overheid volop in de schijnwerpers. De modules met  

Roel in ’t Veld en zijn boek ‘Kennisdemocratie-opkomend stormtij’ leerden ons dat 

de noodzaak tot vernieuwing binnen politiek en overheid al langer gevoeld wordt 

en dit onder andere om nieuwe verhoudingen tussen politiek, media, wetenschap 

en de samenleving vraagt. Ook heeft dit ons laten inzien dat er sprake is van een 

multicrisis en dat wat wij typeren als de maatschappelijke vertrouwenscrisis daar 

onderdeel van is. In hoofdstuk vier gaan we hier nader op in.

We verkregen onder andere het inzicht dat de politieke agenda vol is van zoge-

naamde ‘wicked problems’. Dat zijn vraagstukken die in tenminste twee opzichten 

onzekerheid en complexiteit veroorzaken: er bestaat geen consensus over dominante 

waarden die bij de oplossing van een vraagstuk in acht moeten worden genomen, 

en er bestaat al evenmin overeenstemming over de vraag welke kennis nu eigenlijk 

relevant is om het vraagstuk aan te pakken. Daarbij lijken de nieuwe media voor-

namelijk bottom-up te werken, terwijl de klassieke top-down informatie uitzaaien.

Het thans spelende maatschappelijke debat levert inzichten over de (wens tot) 

vernieuwing van de democratie en deze hebben we gebruikt in ons advies aan het 

eind van dit rapport. De aangereikte scenariomethodiek heeft ons geholpen bij 

het vormgeven en bespreken van een drietal scenario’s met een aantal belangrijke 

stakeholders. 
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 2.3 Veranderen als samenspel

“Tegenover” het stormtij stond voor ons de positieve kijk op het veranderen  

en vernieuwen van organisaties door Jaap Boonstra. Zijn boek ‘Veranderen als 

samenspel’ en zijn praktische lessen hebben ons eigen groepsproces geholpen, 

maar ook waardevolle inzichten opgeleverd voor ons advies in dit rapport.  

Boonstra laat in zijn boek zien wat het samenspel kan zijn tussen sociale groepen 

die samen culturele normen en waarden creëren en past dit toe op het samenspel 

binnen organisaties en tussen organisaties en de omgeving. Het samenspel tussen 

sociale groepen hebben wij gebruikt bij onze analyse van de groepen die zich 

manifesteren rondom het corona-protest. 

Ook het veranderproces waarbij er sprake is van interactie tussen voortrekkers en 

volgers hebben wij gebruikt bij onze analyse. Boonstra schetst dat er bij verande-

ringen in veel gevallen een kleine groep enthousiaste voorstanders zich geplaatst 

ziet tegenover een ongeveer even kleine groep fervente tegenstanders. Een iets 

grotere groep is positief kritisch, een andere groep is sceptisch, terwijl de grote 

meerderheid zich neutraal opstelt. Een patroon dat we gedurende de COVID-19 

crisis ook regelmatig voorbij hebben zien komen, met vaak (onevenredig) veel 

media-aandacht voor de groepen aan de uitersten van dit spectrum. Boonstra 

beschrijft daarbij tevens dat veel verandermanagers geneigd zijn bovenmatig veel 

aandacht te schenken aan de fervente tegenhangers en sceptici en vergeten om 

voorstanders te mobiliseren en te bewegen om de neutrale groep mee te krijgen. 

In ons advies schenken we ook aandacht aan maatregelen die positieve beweging 

versterken en willen we niet eenzijdig maatregelen voorstellen gericht op het 

aanpakken van ongewenst radicaal gedrag. 
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3. Context en aanpak radicalisering 
 voor de COVID-19 crises 

In dit hoofdstuk beschrijven we de recente geschiedenis van het anti-radicalise-

ringsbeleid in Nederland. Dit doen we om inzicht te krijgen of deze aanpak van 

voor de COVID-19 crisis, die veelal gericht was op religieus radicalisme, rechts 

extremisten en persoonsgericht, ook toepasbaar is in de huidige context. Of welke 

elementen nog steeds toepasbaar zijn. Na de beschrijving van de COVID-19 crisis 

in het volgende hoofdstuk komen we terug op de verschillen en overeenkomsten.

 3.1  Geschiedenis radicaliseringsbeleid voor COVID-19

De beschrijving van de geschiedenis van het recente beleid in de paragraaf is voor 

een belangrijk deel gebaseerd op het rapport Zorgelijke Signalen van de DSP-groep 

uit 2017. DSP groep is een bureau voor beleidsadvies en onderzoek en heeft in de 

jaren 2015-2017 in opdracht van Politie en Wetenschap onderzoek gedaan naar de 

lokale aanpak van het voorkomen van radicalisering, de rol van de politie daarbij 

en de activiteiten van de politie die een bijdrage kunnen leveren aan het voor-

komen van (verdere) radicalisering. Het overzicht van het onderzoek van de DSP 

groepen hebben we aangevuld op basis van de door ons geïnterviewde deskundigen. 

De DSP-groep geeft aan dat het preventief aanpakken van radicalisering vanaf 

circa 2004 in eerste instantie een lokale aangelegenheid is geweest, waarbij 

gemeenten de regie voeren. In de loop van de tijd lijken landelijke organisaties 

ook een steeds grotere rol te pakken. Uitgezet in de tijd beschrijft DSP de volgende 

ontwikkelingen:

• Wereldwijd was de aandacht voor radicalisering toegenomen na de aanslagen 

in New York (9/11/20), in de jaren daarna volgende grote aanslagen in Barcelona 

(verschillende treinen), Parijs en Manchester (concert) en op straat in bijvoor-

beeld Londen. Deze aanslagen waren allen religieus gedreven.

• De moord op Theo van Gogh (2004) en het arresteren van leden van de  

Hofstadgroep (2004 en 2005) zijn belangrijke aanleidingen geweest voor het 

opzetten van formele lokale aanpakken in Rotterdam en Amsterdam. Andere 

steden zetten eveneens aanpakken op, maar kozen ervoor deze te integreren  

in het lokale OOV-beleid. 

• De lokale aanpakken zijn vanuit het Rijk ondersteund met de juist opgerichte 

NCTV en met een preventief actieprogramma vanuit de directie Integratiebeleid 

gericht op gemeenschappen van migratieherkomst. 
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• Kern van veel gemeentelijke aanpakken is het idee dat informatie uit verschil-

lenden instanties gedeeld wordt in casusoverleg en veiligheidshuizen om tot 

een volledig beeld van een persoon te komen.

• In 2007 volgt een landelijk Actieplan Polarisatie en Radicalisering (dat loopt tot 

2011). Met het landelijke actieplan komen vanuit het Rijk financiële middelen 

vrij voor lokale aanpakken. 

• In 2007 komt ook de gemeente Den Haag met een aparte aanpak die zich  

primair richt op signalering, training van eerstelijnsmedewerkers en netwerk-

vorming. 

• In de periode 2008-2013 neemt evenwel de belangstelling voor radicalisering  

af en daarmee de inspanningen om radicalisering tegen te gaan, zowel landelijk 

als lokaal. De verklaringen daarvoor zijn volgens DSP dat het aantal signalen 

terugloopt en dat vervolgens de financiering vanuit het Rijk ophoudt. Ook 

constateren gemeenten dat veel signalen niet zozeer betrekking hebben op 

dreigende radicalisering, maar op multi-problematiek.

• Vanaf eind 2012 (en in het bijzonder na het uitroepen van een wereldwijd  

kalifaat door de Islamitische Staat in 2014) neemt het aantal jihadisten sterk 

toe, hetgeen in 2014 aanleiding is voor een nieuwe aanpak van het Rijk. De 

overheid concludeerde dat de aanpak voor wat betreft radicalisering niet alleen 

vanuit de NCTV en de AIVD kon worden opgepakt, maar dat ook lokale inzet 

nodig was vanuit gemeentes, jeugdzorg, de politie en welzijnswerk. Dit is de 

aanleiding geweest voor de start van het Actieprogramma Integrale Aanpak 

Jihadisme (een samenwerkingsverband tussen JenV/NCTV en SZW) , inclusief 

zogenoemde versterkingsgelden voor een aantal gemeenten. Het actieprogramma 

had als doel de democratie en de rechtstaat te beschermen, de jihadistisch 

beweging in Nederland te verzwakken en de voedingsbodem voor radicalisering 

weg te nemen. Op lokaal niveau worden nieuwe aanpakken opgezet en 

bestaande aanpakken aangescherpt met een focus op training van eerstelijns-

medewerkers, versterken van netwerken, signalering en persoonsgerichte  

aanpakken, hoewel ook activiteiten op het gebied van het versterken van 

weerbaarheid worden ontplooid. Onder meer het Landelijk Steunpunt  

Extremisme (LSE), het Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering (ROR), 

de Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) en de Taskforce Problematische Gedrag 

en Ongewenste Buitenlandse Financiering zijn vanuit dit programma opgericht.

• Het merendeel van de gemeenten in het DSP onderzoek start in 2015 met een 

afzonderlijke aanpak (waar ze die voorheen nog niet hadden). Ze noemen 

daarvoor verschillende redenen:

 - Een push vanuit de landelijke overheid (ministeries, OM/politie, AIVD) met 

het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme als paraplu.

 - Aanslagen in Europa.
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 - Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat (sinds maart 2013)  

‘substantieel’ is.

 - Problematiek in de eigen gemeente: een dreigend radicaliseringsgeval,  

een haatprediker of uitreizigers en/of terugkeerders.

 - In de gemeenten waar lokale incidenten plaatsvonden wordt met name 

politieke druk genoemd die de aanleiding vormden voor de ontwikkeling 

van een aanpak.

• Terrorisme en radicalisering zijn een topprioriteit van het Openbaar Ministerie, 

en dus zeer belangrijk voor de politie, die in dat kader een CTER-structuur6 

 heeft opgezet. Ook bij de reclassering, de IND en de kinderbescherming wordt 

expertise gebundeld in ‘dedicated teams’

• De coördinatie van het landelijke beleid ten aanzien van contraterrorisme en 

extremisme ligt bij de NCTV. De coördinatie ten aanzien van het tegengaan van 

polarisatie ligt bij de ministeries van SZW en BZK. Beide onderdelen van het 

beleid maken gebruik van het begrip radicalisering. Voor de NCTV is dit echter 

van belang als het gaat om het tegengaan van extremisme en terrorisme. Dit  

is een fase verder dan voorkomen maar wel met oog voor de voedingsbodem. 

Het ESS (SZW), dat zich (alleen) richt op radicalisering die te maken heeft met 

verschillen in etniciteit, cultuur en religie, gaat in haar aanpak uit van zowel 

de voedingsbodem en het opgaan met signalen, hetgeen de basis vormt van 

een persoonsgerichte aanpak.

• De politie sluit aan bij de visie op landelijk niveau, vanuit onder meer de NCTV, 

waarin de nadruk ligt op het onderzoeken van signalen en interveniëren bij 

dreigende radicalisering.

• In 2017 evalueerde de Inspectie Veiligheid en Justitie het Actieprogramma  

Integrale Aanpak Jihadisme. Enkele bevindingen zijn:

 - Grote gemeenten voeren meer activiteiten uit om radicalisering tegen te 

gaan dan kleine gemeenten en hebben er ook vaker specifiek beleid voor. 

Middelgrote gemeenten zitten hier tussenin.

 - Gemeenten passen vooral preventieve maatregelen toe zoals samenwerking 

met de islamitische gemeenschap, ondersteuning van onderwijsinstellingen 

en de versterking van de deskundigheidsbevordering. Persoonsgerichte 

(repressieve) maatregelen worden minder vaak toegepast.

6 CTER = Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering
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 3.2  Twee type aanpakken

DSP concludeert dat Nederlandse overheidsorganisaties in grote lijnen twee typen 

aanpakken hanteren ten aanzien van het voorkomen van radicalisering: 1) het 

wegnemen van de voedingsbodem en 2) het opvangen en beoordelen van signalen 

en zo mogelijk inzetten van een persoonsgerichte aanpak7. Bij het eerste type is  

in feite (nog) geen sprake van radicalisering, bij het tweede type zijn er signalen 

waarvan kan blijken dat het inderdaad radicalisering betreft. Het eerste type heeft 

betrekking op grote groepen burgers, het tweede type op afzonderlijke personen 

waarbij radicalisering dreigt (of lijkt te dreigen). 

Ten aanzien van de aanpakken die gericht zijn op het wegnemen van de voedings-

bodem voor radicalisering concludeert DSP dat het ontwikkelen van een netwerk 

van lokale partijen dat gezamenlijk vormgeeft aan de aanpak in de meeste 

gemeenten centraal staat. Een deel van de gemeenten heeft er voor gekozen dit 

netwerk niet specifiek in te zetten voor de preventie van radicalisering maar het  

in een bredere context van het tegen gaan van discriminatie, achterstelling en uit-

sluiting te plaatsen. Scholen doen nog maar beperkt mee in dergelijke netwerken.

Ten aanzien van de persoonsgerichte aanpak concludeert DSP dat gemeente, politie 

en stakeholders in toenemende mate samenwerken. De informatiepositie van  

de politie ten aanzien van radicalisering is sinds 2015 sterker geworden. Dat komt 

door de prioriteit die eraan gegeven wordt, het intern stroomlijnen van het regis-

teren en behandelen van CTER-gerelateerde signalen en de toegang tot signalen 

van andere stakeholders via de integrale casustafels. Politiemedewerkers en 

andere professionals zijn in toenemende mate getraind op het herkennen van 

radicaliseringssignalen waardoor de kwantiteit en kwaliteit van signalen toeneemt. 

Juist vanwege het grote aantal lokale partijen dat deelneemt heeft de geïntegreerde 

werkwijze van het oppikken en duiden van signalen een groot bereik. Er kan in dit 

opzicht gesproken worden van een werkwijze die daadwerkelijk ‘in de haarvaten’ 

van de samenleving is doorgedrongen. Daar staat echter tegenover dat stigmatise-

ring van bevolkingsgroepen (met name jonge moslims) op de loer ligt. Bovendien 

wordt de informatiedeling tussen betrokken organisaties in toenemende mate als 

zorgelijk gezien. Er is sprake van knelpunten in gegevensuitwisseling bij de politie 

intern, bij gemeenten intern, tussen gemeenten en politie en tussen politie/

gemeente en zorgpartijen. De knelpunten komen naar boven aan de multidiscipli-

naire casustafels.

7 Vanuit onze gesprekken met het LSE wordt aangegeven dat er ook een belangrijke midden 

variant bestaat: gerichte preventie. Hierbij gaat het om  interventies rondom extremistische 

netwerken of ideologisch aanbod (o.a. ondersteuning van families, weerbaarheid van  

moskeeën en aanbod van gericht tegengeluid)
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4. De COVID-19 crisis; een multi- 
 crisis van ongekende omvang

Vanaf begin 2020 heeft Nederland te maken met de grootste crisis sinds de  

Tweede Wereldoorlog: de COVID-19 crisis. Deze crisis typeren wij als een multicrisis; 

het is zowel een publieke gezondheidscrisis, een crisis die voor veel mensen hun 

bestaanszekerheid (economisch) bedreigt alsook een (bredere) maatschappelijke 

vertrouwenscrisis. Een snelle blik op het overzicht met genomen maatregelen door 

de Rijksoverheid laat dit ook zien.8 Onze tijdslijn start met een eerste signaal over 

het COVID-19 virus in China. Al gauw blijkt dat dit virus ook grote gevolgen zal 

hebben voor Nederland. Door de acties en maatregelen van de Rijksoverheid te 

analyseren wordt duidelijk dat de initiële gezondheidscrisis zich razendsnel ver-

breedt tot een multicrisis. De te nemen maatregelen en acties ter verspreiding van 

het COVID-19 virus veroorzaken ook een bestaanszekerheidscrisis en verdiepen  

de reeds bestaande maatschappelijke crisis. Vanuit de multicrisis zien we ook  

de verschillende achtergronden waarom mensen tegenstand bieden aan de maat-

regelen die de Rijksoverheid neemt om de crisis te bestrijden; mensen vertrouwen 

bijvoorbeeld het vaccin niet (gezondheid), zien hun mogelijkheid om te onder-

nemen wegvallen (lockdown, aangepaste sluitingstijden, 1.5m afstand) vertrouwen 

de overheid en ‘hun’ feiten niet, zien hun persoonlijke vrijheid ingeperkt worden, 

vrezen voor hun privacy of vermoeden een duister plan van een kleine macht die 

de wereld wil overnemen. De weerstand uit zich op vele verschillende manieren; 

ieder groep gebruikt zijn eigen instrumenten; demonstraties, rechtszaken (al dan 

niet betaald/gesponsord door bedrijven/beroepsverenigingen (Agro-industrie die 

de boerenprotesten sponsort) en rijke ondernemers, geweld, online campagnes  

of verspreiden alternatieve feiten. De radicalisering moderniseert in een rap tempo 

tijdens de multicrisis!

8  Zie bijv: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn
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 4.1 Aanpakken van de multicrisis

Het aanpakken van de crisis is voor het Kabinet een lastige opgave. Premier Rutte 

zegt het aan het begin van de crisis: “Met 50 % van de kennis en informatie,  

moeten we 100 % van de maatregelen nemen”. Veel beleid, acties en maatregelen 

zijn gaandeweg ingevoerd op basis van adviezen van het RIVM of het OMT, aange-

vuld met andere verantwoordelijke acterende bewindspersonen. De adviezen 

werden gevolgd door stevige politieke debatten. Het beleid werd steeds bijgestuurd 

zodra effecten van een maatregel duidelijk werden. Hoewel ieder theoretisch 

model beperkingen kent, is het gebruik hiervan in ieder theoretisch kader usance. 

Roel in’t Veld spreekt van drie machten die elkaar in balans moeten houden; 

overheid, wetenschap en media. Dit zijn clusters van organisaties, gezamenlijk 

vormen ze drie clusters binnen de samenleving. En hoewel vaak niet expliciet 

benoemd werken ze wel samen aan een doel. Wij gebruiken daarom de speltheorie 

van Boonstra.9 Boonstra stelt terecht dat het leven weliswaar geen spel is maar 

samen spelen en samenwerken. Het model bevat een ‘wat’ een ‘wie’ een ‘hoe’  

en een ‘doen’. Al spelend kom je daarmee tot een doel een strategie, spelregels 

en een taakverdeling.

Door de samenleving als organisatie te zien scheppen we een kader. Er is een actor 

(overheid) die denkt gezamenlijk te werken aan een verandering (oplossen van de 

multicrisis) volgens een gezamenlijk doel, strategie, spelregels en taakverdeling. 

En net als in een organisatie zijn er medestanders en tegenstanders die wel of niet 

mee willen veranderen, een andere strategie voor ogen hebben, eigen spelregels 

willen en iets wel of niet als hun taak zien. De verdeling early adapters, followers, 

sceptici en achterblijvers zien we ook in de multicrisis, waarbij de weerstand tegen 

de maatregelen zit bij de sceptici en de achterblijvers.

De spelambitie benoemen wij hierbij als gezond en stabiel samenleven, in vrijheid 

met een positief toekomstperspectief. Tegelijkertijd was er kritiek op het kabinet 

over de gekozen aanpak om niet de focus te leggen op risicogroepen, maar de 

gehele bevolking, de impact op de economie en op het openbare leven. 

9 (Boonstra, 2020)
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Gedurende de multicrisis hebben de Rijksoverheid, gemeenten en veiligheidsregio’s 

het breedst mogelijke palet aan beleidsinstrumenten ingezet om de multicrisis  

te lijf te gaan. Instrumenten zijn vooral geweest: noodmaatregelen voor het 

indammen van gezondheidsrisico’s, handhaven van de openbare orde en veilig-

heid, subsidies en steunmaatregelen. Met eerst noodverordeningen en later 

spoedwetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen  

worden acute knelpunten opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlengen 

van termijnen voor verstrijken rijbewijzen, versnellen van procedures, uitstellen 

van deadlines en vooral het bieden van financiële zekerheid (ondersteuning zelf-

standigen, overnemen van loonsommen), maar ook het instellen van de 1.5 meter 

samenleving, lockdown of avondklok. Tot slot zet de overheid communicatie in  

als beleidsinstrument om gedragsverandering tot stand te brengen en om mensen 

te waarschuwen en te informeren.

Hierbij zet het Kabinet veelvuldig kennis en expertise in en werkt intensief samen 

met alle overheidslagen, inclusief de EU. Kennisinstituten zoals RIVM (en OMT),  

SCP, CPB wordt gevraagd om input. En zij leveren ook ongevraagd advies. Grote 

invloedrijke belangenbehartigers zoals VNO-NCW, MKB Nederland en de SER denken 

actief mee aan het implementeren van effectieve en efficiënte maatregelen die op 

de kortst mogelijke termijn ingezet kunnen worden. 
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Specifiek op het domein van Veiligheid en Justitie zien we in het begin van de 

multicrisis dat er geen verandering is op het gebied van het tegengaan van  

radicalisering. AIVD en NCTV bleven bezig met het bestaand beleid v.w.b. aanpak 

Jihadisten (Salafisme). Ook is er niet vroegtijdig contact gezocht met weten-

schappers met kennis op het gebied van gedrag in crisisperioden. RIVM heeft  

een tijdelijke gedragsunit ingericht, maar deze was gericht op een specifieke 

gedragsverandering; hoe zorgen we ervoor dat mensen zich aan de nieuwe regels 

gaan houden die gelden in de 1.5 meter maatschappij? Dit ging niet zo zeer om  

de impact van een multicrisis op houding en gedrag van mensen.

Begin 2021 geeft het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) opdracht om een interbe-

stuurlijk programma op te zetten. Het SBV is het bestuurlijk overleg over veiligheid 

tussen Rijk en gemeenten en acht een brede aanpak van maatschappelijke onrust 

en ongenoegen op zijn plaats zijn. BZK coördineert dit programma, waarin wordt 

gezocht naar onderstromen, oorzaken, verbanden, tendensen, etc.

 4.2 Van multicrisis naar maatschappelijke crisis 

De multicrisis zal naar alle verwachting in dezelfde volgorde als dat deze is opge-

schaald, ook weer worden afgeschaald. De gezondheidscrisis zal naar verwachting 

het eerste worden afgeschaald, met name door grootschalige vaccinaties. Het 

aantal besmettingen zal snel dalen zodra het aantal vaccinaties stijgt, het risico op 

besmettingen zal dalen, het aantal herbesmettingen per besmette persoon neemt 

af en door snel testen neemt de mogelijkheid uitbraken effectief in te dammen 

toe. Hierdoor neemt de druk op de gezondheidszorg en de risico’s voor de 

publieke gezondheid af. Gelijktijdig start de reguliere gezondheidszorg weer op; 

de zomer van 2021 heeft waar mogelijk in het teken gestaan van het laten uitrusten 

van het personeel. Veel organisaties hebben getracht een adempauze in te lassen 

voor overbelaste medewerkers en nu wordt gestart met het wegwerken van wacht-

lijsten en achterstanden. 

Beperkende maatregelen, die ingezet werden om verspreiding van het virus in te 

dammen, kunnen stapsgewijs worden opgeheven als de risico’s op het terrein van 

de publieke gezondheid af nemen, zoals de sluiting van horeca, sportlocatie en 

andere winkels, het gebruik van mondkapjes, de verplichting tot thuis werken,  

de 1,5 meter regel en tot slot het Corona Toegangsbewijs (CTB). Hierdoor zal de 

economie aantrekken, waardoor meer mensen hun bestaanszekerheid zien  

herstellen. Het politieke debat zal zich gaan richten op het al dan niet afbetalen 
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van ontvangen steun en betalen van uitgestelde verplichtingen (belastingen en 

andere lasten). Hier zal bezit en ongelijkheid een grote rol gaan spelen en leiden 

tot een politiek debat.

De maatschappelijke crisis zal naar verwachting overblijven. De multicrisis zal 

aldus terug geschaald kunnen worden tot een maatschappelijke crisis. Echter deze 

maatschappelijke crisis is een multicrisis in zichzelf! Uit de gesprekken die wij 

gevoerd hebben blijkt duidelijk dat de weerstand tegen de maatregelen komt van 

een eclectisch gezelschap met heel verschillende reeds bestaande en veel oudere 

zorgen over de overheid en de door haar genomen maatregelen. De disruptieve 

werking van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding van het virus zijn onge-

kend, komen voor veel van deze mensen bovenop hun al bestaande argwaan en 

wordt aangevuld met een nieuwe speler: de zelfbenoemde waarheidsvinders.  

In de volksmond wordt deze groep met de term wappies aangeduid. Een term  

die wij lastig vinden om te gebruiken, maar we hier wel noemen; mede omdat  

uit ons gesprek met een ‘waarheidsvinder’ blijkt dat zij zelf soms zelfs trots zijn  

op de benaming; een geuzennaam als het ware! 

Wappies: een geuzennaam

In dit rapport komt de term wappies geregeld voor. Deze is niet beledigend 

bedoeld, maar hanteren we naar aanleiding van het interview dat we hielden 

met Niek ter M. Niek is een hoogopgeleide man van in de veertig, met een 

(goede) baan, groot netwerk met cricket- en hockeyvrienden en zonder  

(ons  bekende) problematiek. Niet het prototype mens dat radicaliseert,  

maar Niek stond wel meermaals op het Malieveld en dronk geregeld koffie  

in Amsterdam (Museumpleinprotesten). Zijn wantrouwen richting de overheid  

is groot, wat zelfs leidde tot het goedpraten van geweld richting de politie. 

Niek typeert zichzelf als waarheidsvinder en wappie. Hij is “proud to be a  

wappie” en definieert met die term zijn (veelal) nieuwe vrienden die hetzelfde 

denken over de overheid en COVID-19.
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 4.3 Radicaal anders

Bijzonder in deze crisis is de groep mensen zich actief of passief verzetten tegen 

maatregelen om de crisis in te dammen. Zij wantrouwen de overheid en zoeken 

online in dubieuze bronnen naar antwoorden die beter passen bij hun belevings-

wereld. Hun gedrag is te duiden met behulp van de escalatieladder. De uitingen 

van weerstand of het verzet tegen de voorgestelde maatregelen is meestal nog 

legitiem, past binnen onze democratische traditie (demonstraties, debat, burger-

lijke ongehoorzaamheid) maar kent zeker ook zwaar problematisch gedrag en is 

soms zelfs radicaal te noemen. Sterker nog: veel van deze mensen radicaliseren 

snel en nemen niets meer aan van hetgeen reguliere bronnen melden. De over-

heid, wetenschappers en de traditionele media worden niet geloofd, hebben 

andere doelen (new world order) of kijken niet verder dan hun neus lang is. En zo 

radicaliseert in korte tijd een groep mensen, die lang niet altijd een gezamenlijke 

achtergrond had. Er is een eclectisch gezelschap ontstaan dat zich verzet tegen 

(onderdelen van) het overheidsbeleid. Hooligans, complotgelovers, mensen met 

(financiële) problemen, mensen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt hebben 

elkaar gevonden. Tezamen vormen ze een nieuwe grote groep: de waarheidsvinders 

of de wappies. De escalatieladder is slechts een theoretisch hulpmiddel, sommige 

individuen of groepen ‘wonen’ op een specifieke trede van de ladder, zonder ooit 

een stap naar boven of naar beneden te maken. Maar andersom kan het ook zijn 

dat een individu uit het niets heftig radicaal gedrag vertoont. Dit is de modernisering 

van problematisch en/of radicaal gedrag. Iedere subgroep binnen het eclectische 

gezelschap van tegenstanders van de aanpak van de multicrisis gebruikt zijn of 

haar eigen instrumenten, legaal of illegaal.

“DE POLITIE HEEFT INMIDDELS ZESTIEN MANNEN AANGEHOUDEN DIE ZIJN HERKEND  

OP BEELDMATERIAAL VAN DE RELLEN OP HET MUSEUMPLEIN OP 17 EN 24 JANUARI.  

DE JONGSTE IS 16 JAAR OUD, DE OUDSTE 71.”

RTL Nieuws, over arrestaties n.a.v. de koffiedrinkprotesten op het Museumplein

Wel moet niet uit het oog verloren worden dat het gebruiken van de term “radica-

lisering” maakt dat de signalen die deze eclectische groep afgeeft niet volstrekt 

moeten worden genegeerd. Zoals ook in hoofdstuk twee aangegeven, in het verleden 

hebben standpunten die als radicaal werden omschreven geregeld bijgedragen 

aan de ontwikkeling van onze democratie. Zonder radicaal gedrag hadden wij nu 
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bijvoorbeeld geen algemeen kiesrecht gehad.10 Aandacht voor het radicale geluid 

en onderliggende zorgen zoals de privacy is dan ook noodzakelijk. Zolang zij die 

dit radicale geluid voortbrengen maar binnen de geldende rechtsregels opereren.

‘IEDEREEN DIE IN HET KAMP VAN WAARHEIDSVINDERS KOMT, DOET DIT NADAT ER  

VOOR HEM OF HAAR EEN PERSOONLIJKE GRENS IS OVERSCHREDEN. DIT KAN DE AVOND-

KLOK ZIJN GEWEEST, DE MONDKAPJESVERPLICHTING OF WAT DAN OOK, MAAR ALS ZIJ 

EENMAAL ZIJN OVERGESTAPT NAAR ONS KAMP, GAAN ZE NOOIT MEER TERUG’.

Niek ter M., wappie en waarheidsvinder

Naarmate de crisis langer duurt verschijnen er echter steeds meer artikelen in de 

media over COVID-19 gerelateerd geweld, de toename hiervan en worden moge-

lijke verklaringen gegeven. Een voorbeeld is een artikel in de Volkskrant door Haro 

Kraak. In het artikel beschrijft universitair hoofddocent psychologie Pontus Leander 

de volgende oorzaak: ‘Als je het gevoel hebt dat je geen controle over een situatie 

hebt, ga je zoeken naar alternatieve manieren om invloed uit te oefenen op je 

omgeving. Een agressieve daad kan dan je gevoel van controle en autonomie  

herstellen; je hebt in elk geval wat teweeg gebracht’.11

Angst, onzekerheid over de (eigen) toekomst, persoonlijke vrijheid, bezit en onge-

lijkheid en een behoefte aan zich afzetten tegen de politiek-bestuurlijke elite zijn 

motieven voor ‘problematisch gedrag’. En juist door COVID-19 zijn mensen over 

hun grens heen gegaan en overtuigd geraakt dat het verzet nodig en noodzakelijk 

is. Het blijft dus niet bij wantrouwen, maar de radicalisering leidt in sommige 

gevallen uiteindelijk tot geweld. 

Concluderend: wat verstaan wij onder de maatschappelijke crisis? Ontwrichting 

door maatregelen, onzekerheid over voortbestaan basisstructuur gezondheidszorg 

en essentiële voorzieningen breidt naar mate de crisis langer duurt uit naar onrust 

vanwege inperken persoonlijke vrijheid, verdieping economische crisis (bestaans-

zekerheid), democratische en juridische legitimiteit en dit wordt gevoed door een 

onzichtbaar virus. Dit leidt de laatste tijd vaker tot escalerend, maatschappelijk 

onwenselijk gedrag. En versterkt ook de al aanwezige maatschappelijke onrust van 

mensen met grote zorgen over privacy, macht van Bigtech en Big Pharma, mensen 

die zich niet vertegenwoordigd voelen binnen de democratie en complotdenkers. 

10 (Moors, 2010)

11 (Kraak, 2020)
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Waar wij de laatste jaren bij radicalisering vooral aan Jihadisme dachten, zien we 

nu een groep van divers pluimage ontstaan. Daar waar deze mensen samenkomen 

tot een groep, is deze radicaal anders.
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 4.4 Radicalisering in de COVID-19 crisis; herkenning kost tijd

Tijdens ons eerste gesprek met medewerkers van de NCTV (januari 2021) was het 

standpunt nog: ‘Een toename van maatschappelijk ongenoegen door de COVID-19 

crisis zien wij, maar dit scharen wij onder onrust op thema’s. Zeg maar zoals de 

boerenprotesten, milieuactivisme of de gele-hesjes.’ Actie wordt pas ondernomen 

als het gaat over extremisme en terrorisme. Het onderscheid zit vooral in georga-

niseerd zijn; op dat moment waren het eenlingen die te ver gaan (dreigen met 

geweld, of gewelddadige activiteiten), en geldt het persoonsgerichte beleid.  

NCTV is in deze situatie vooral ook adviseur aan gemeenten, politie en AIVD over 

de persoonsgerichte aanpak.

De NCTV beschrijft echter sinds oktober 2020 in het dreigingsbeeld terrorisme de 

situatie ten aanzien radicalisering in de crisistijd als volgt: Sinds de uitbraak van 

het COVID-19 virus heeft het maatschappelijk ongenoegen zich zowel online als 

offline verder gemanifesteerd. Een deel van de verschillende groepen en individuen 

vindt elkaar in het afwijzen van de overheid of overheidsbeleid. Dit gebeurt niet 

zozeer vanuit ideologische motieven, maar vanwege gevoelens van onrechtvaardig-

heid, groot onbehagen of een andere werkelijkheidsbeleving. Mensen die de  

overheid, wetenschap en traditionele media al langer wantrouwen, kunnen hun 

denkbeelden bevestigd zien in complottheorieën en desinformatie. Sociale media 

spelen daarbij een faciliterende en mobiliserende rol en fungeren als een soort 

blaasbalg. Behalve de relatief brede, gemêleerde activistische bovenlaag, bestaat er 

een radicale onderstroom met soms extremistische gedragingen, zoals het belagen 

van journalisten en politici of het intimideren van politiemensen.12

Begin februari waarschuwt het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) dat zij in 

toenemende mate zorgelijke signalen ontvangen over mensen die radicalisering 

vanuit ongenoegen over de COVID-19 maatregelen. In dezelfde nieuwsuitzending 

uit ook de politie haar zorgen, met name over een toename in bedreigingen  

richting onder meer ambtsdragers, politie en media. 

12 https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/nieuws/2020/10/15/dreigingsbeeld-nctv-aanslag- 
nederland-voorstelbaar-dreiging-vooral-van-eenlingen

https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/nieuws/2020/10/15/dreigingsbeeld-nctv-aanslag-nederland-voorstelbaar-dreiging-vooral-van-eenlingen
https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/nieuws/2020/10/15/dreigingsbeeld-nctv-aanslag-nederland-voorstelbaar-dreiging-vooral-van-eenlingen
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De NCTV heeft in april 2021 ‘De verschillende gezichten van de COVID-19 protesten’ 

gepubliceerd. Maar eerder al liet de NCTV de Volkskrant optekenen: ‘Boosheid en 

ongenoegen over COVID-19 maatregelen leiden vaker tot radicalisering. Sinds het 

uitbreken van de COVID-19 crisis maakt een ‘radicale onderstroom’ van activisten 

zich schuldig aan het belagen van politici, journalisten en het intimideren van 

politiemensen. Vooral via sociale media is de drempel om tot extremistische  

gedragingen te komen de afgelopen tijd verlaagd.’13

Vanaf de start van de multicrisis heeft het Kabinet maatregelen ingezet om maat-

schappelijke onrust te voorkomen. Hierbij is ingezet op het verminderen van de 

voedingsbodem voor gedrag dat kan leiden tot radicalisering. In de kabinetsreactie 

op de Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen 

heeft het kabinet een definitie van problematisch gedrag opgenomen, die eigenlijk 

ook naadloos past op de radicale onderstroom die we nu zien. Onder problematisch 

gedrag wordt hier verstaan: gedragingen van personen of groepen die voornamelijk 

binnen de grenzen van de wet vallen, maar tot aantasting en ondermijning van de 

democratische rechtsorde kunnen leiden. Bepaalde vormen van problematisch gedrag 

kunnen als (niet-gewelddadig) extremisme worden gekenmerkt. Problematisch 

gedrag en niet-gewelddadig extremisme overlappen elkaar in die gevallen dat 

sprake is van doelbewuste en structurele activiteiten die zijn gericht op het creëren 

van eigen normen, waarden, regels en wetten die haaks staan op de uitgangs-

punten van een open democratische rechtsorde. Voorbeelden van niet-gewelddadig 

extremisme zijn vormen van eigenrichting , het tot stand brengen van parallelle 

rechtsstructuren waarbij het gezag van de Nederlandse overheid en het rechtssysteem 

wordt afgewezen, of het creëren van een klimaat van angst en intimidatie. Proble-

matisch gedrag kan achter ook plaatsvinden zonder een doelbewuste strategie 

gericht op ondermijning van de democratische rechtsorde. In die gevallen kunnen 

de effecten die het gedrag sorteert wel bijdragen aan condities die een dergelijke 

ondermijning vergemakkelijken. Te denken valt aan het verspreiden van vijandbeelden 

en superioriteitsdenken en/of het bemoeilijken van participatie van Nederlandse 

ingezetenen aan de samenleving met vervreemding en isolatie tot gevolg.14

Bedoeld of onbedoeld heeft de reeds eerder beschreven aanpak van de multicrisis 

mogelijk ook een preventieve en/of dempende werking gehad bij het ontstaan  

van problematisch gedrag. Uit onderstaande tijdlijn blijkt dat het problematisch 

gedrag pas maanden na de eerste maatregelen zichtbaar werd.

13  (Piekartz, 2020)

14  Kamerstukken II 2020/21, 35228, nr. 33.



R A D I C A A L  A N D E RS32

 



R A D I C A A L  A N D E RS33

 4.5 Ontstaansgrond van problematisch gedrag

Weerstand, problematisch gedrag of zelfs radicalisering in deze multicrisis kent 

een aanleiding. Naarmate de crisis langer duurde ontstaat steeds meer weerstand 

tegen de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het virus in  

te dammen. Naarmate de publieke gezondheidscrisis intenser wordt, worden de 

maatregelen zwaarder en hebben een steeds grotere impact op het dagelijks leven. 

In het belang van de publieke gezondheid wordt de persoonlijke vrijheid en bewe-

gingsruimte ingeperkt. Daarbij speelt ook de lange duur van de maatregelen mee.

Uit onze analyse blijkt duidelijk dat er veel verschillende redenen zijn waarom 

mensen weerstand hebben tegen de maatregelen en deze uiten op een wijze die 

valt onder problematisch gedrag. Angst, onzekerheid, economische bestaanszeker-

heid valt weg, niet gehoord voelen, persoonlijke vrijheid die ingeperkt wordt. 

Voldoende redenen worden genoemd, zowel in onze gesprekken met deskundigen 

alsook in de media. Vrijwel altijd verwijzen deze naar waarden, meestal persoon-

lijke of morele waarden. Roel In ‘t Veld beschrijft dit als morele waarden zijn  

enerzijds indicatoren en toetsen voor handelen, maar veranderen anderzijds onder 

invloed van ervaring en impulsen uit de omgeving.15

Als we kijken naar de door het Kabinet beschreven democratische rechtsorde zien 

we dat er in deze COVID-19 crisis door het eclectische gezelschap op twee manieren 

druk op de samenleving wordt uitgeoefend. Zowel op de relatie tussen overheid 

en burger, maar ook op de relaties tussen burgers. Gezag wordt niet erkend, feiten 

worden ter discussie gesteld of ontkend en de boodschapper (media) niet vertrouwd. 

Ook wordt persoonlijke vrijheid belangrijker gevonden dan publieke gezondheid 

en de vrijheid van anderen. Waarheidsvinders vinden de maatregelen onnodig, 

overtrokken, hechten geen geloof in de werking ervan, ontkennen soms zelfs 

volledig het bestaan van het virus. Er zijn ook groepen die vinden dat alleen de 

mensen die kwetsbaar zijn (ouderen, mensen met een medische aandoening  

en groot risico lopen) in quarantaine moeten gaan. Voorbeeld is de ‘dor hout’ 

benadering die zegt dat het virus nu eenmaal de zwakkeren opruimt. Angst voor 

een vaccin dat onvoldoende getest is en “wordt opgedrongen”. Testen voor Toegang 

leidt volgens de wappies tot een testmaatschappij, waarbij een tweedeling in de 

samenleving ontstaat. Deze tweedeling wordt nog verder versterkt, indien het 

Corona Toegangsbewijs alleen voor 2G gaat gelden: gevaccineerd of genezen.  

Daarbij durft men zelfs een vergelijking te trekken met het lot van de Joden in de 

Tweede Wereldoorlog. 

15  (Veld in ‘t, 2010)
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De waarheidsvinders opereren geheel volgens hun eigen methodes. Zoals Teun van 

Dongen aangeeft opereerden de complotdenkers die na de aanslagen in New York 

(Twin Towers) hun complottheorieën openbaar maakten nog binnen ‘ons’ systeem 

en op ‘onze’ manier. Via rapporten, binnen het wetenschappelijke discours en 

volgens de geldende normen en waarden. Maar de waarheidsvinders die nu actief 

zijn hanteren een geheel eigen logica, die niets lijkt op die van de anderen. Normen 

en waarden zijn voor waarheidsvinders iets heel anders geworden; wetenschappe-

lijk onderzoek en meningen worden gelijk gewaardeerd, waardoor nieuws en 

fake-nieuws elkaars beconcurreren. Dit tast de democratische rechtsorde en de 

samenleving aan en dit wordt ook nog versterkt door internet en social media.

 4.6 Media in de multicrisis

Tijdens de multicrisis is het onderwerp COVID-19 en de impact van het virus nog 

geen dag uit het nieuws geweest. Klassieke en social media staan bol van de 

effecten (negatief en positief) van de crisis. Daarnaast kiezen media verschillende 

invalshoeken om verklaringen te geven voor allerlei optredende verschijnselen. 

Hierbij is de achtergrond van het medium doorslaggevend; het FD kijkt naar de 

korte en lange termijneffecten voor de economie, meer algemene media zoals NRC 

en Volkskrant kijken naar maatschappelijke effecten en wetenschappelijke media 

verdiepen zich in allerlei medische en gedragseffecten. 

Ook al ervaren waarheidsvinders het anders; verschillende geluiden worden 

gehoord. Kritische tegengeluiden krijgen ruim baan. Maurice de Hond en Willem 

Engel aan de ene kant, Diederick Gommers en verschillende Kabinetsleden aan  

de andere kant; ieder kan aan het woord komen, op zowel Radio, TV alsook in de 

papieren en digitale media. Daarbij valt op dat uitersten vaak tegenover elkaar 

worden gezet en de meer neutrale middengroep buiten beeld blijft. 

Daarnaast spelen social media een nieuwe rol. Internet, Twitter, Facebook, TikTok, 

Instagram en wat er allemaal nog meer is; iedereen kan en mag nu zijn eigen 

geluid laten horen en zijn eigen waarheid delen met de wereld. Gelijkgestemden 

vinden elkaar zo en dankzij het algoritme van de social media zie je steeds meer 

van de zaken die jij leuk vindt. Als je dus kritisch bent over het gevoerde beleid 

dan zal je ook steeds meer en steeds vaker kritische berichten te lezen en te zien 

krijgen. Je komt in een bubbel! Hierbij merken we op dat ook binnen de groep 

waarheidsvinders er mensen zijn die juist geen gebruik maken van deze main-

stream social media; zij zitten op een heel ander soort platforms zoals telegram  

en internetfora. 
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Ook speelt mee dat de geloofwaardigheid van de bron steeds meer ter discussie 

staat. Waarheidsvinders vinden de grote Nederlandse en Internationale media 

onbetrouwbaar, partijdig en beschuldigen hen van liegen, manipuleren, censuur etc.

Tot slot; social media zijn persoonlijk. Je bent online een individu die onderdeel 

uitmaakt van je identiteit. Dit is een belangrijke factor. Het betekent namelijk dat 

je niet snel en makkelijk afstand neemt van eerder gedane uitspraken. Ook al 

weet je dat ze fout zijn, gelogen of feitelijk onjuist. Niemand maakt graag een fout 

en geeft dat toe; online werkt dit ook zo. Het roept vaak zelfs een tegenreactie op; 

mensen gaan juist met grote kracht de fout bevestigen, versterken dit en komen 

met onlogische redeneringen, alternatieve feiten of volledige complottheorieën 

om het eigen gelijk te bewijzen. En als dit scoort (meer volgers, meer interactie, 

een groter bereik) versterkt dit het ‘gelijk’ en spoort het gedrag juist aan.

 4.7 Maatschappelijke ontrust en COVID-19 in internationale  
context

De problematiek met betrekking tot problematisch gedrag, waaronder radicalise-

ring, in relatie tot COVID-19 zoals deze speelt in Nederland is niet uniek. Net als 

het virus waart maatschappelijke onrust de hele wereld over. Als we de situatie  

in Nederland vergelijken met andere westerse landen, lopen we misschien zelfs  

al wat achter in het aanpakken van maatschappelijke onrust. Weliswaar is er al 

enige jaren sprake van een stevig populistisch politiek debat: tot de COVID-19 crisis 

viel het qua maatschappelijke protesten in Nederland mee. Waar in Frankrijk de 

gele hesjes al ruim voor de huidige crisis de straat opgingen en in Amerika Donald 

Trump aan de macht kwam, bleef de onderstroom in Nederland slechts beperkt 

zichtbaar voor het grote publiek. Dat is tijdens de COVID-19 crisis zichtbaar en snel 

veranderd.

De aanpak van desinformatie en het verstevigen van de democratie worden inter-

nationaal gezien vooral ingezet om de maatschappelijke onrust te beteugelen.  

De Europese Commissie heeft inmiddels concrete maatregelen voorgesteld voor  

en sterkere en veerkrachtigere Europese Unie.16 Deze dienen als input voor de 

toekomstige werkzaamheden van de EU, dit betreft met name het actieplan voor 

Europese democratie en de wet inzake digitale diensten.

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020JC0008

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020JC0008
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5. Scenario’s en advies  
 beleidsstrategie 

Nadat we de analyse over het ontstaan en acteren van de overheid en andere 

betrokkenen op radicalisering in relatie tot COVID-19 hebben uitgevoerd kunnen 

we ons focussen op het handelingsperspectief. Welke strategie moet de Rijksover-

heid kiezen om radicalisering te voorkomen, te minimaliseren of te bestrijden.  

En is het wel COVID-19 die aanzet tot radicalisering of is het een breder fenomeen 

waarmee Nederland worstelt? Hoe heeft Nederland het eigenlijk gedaan? Uit de 

analyse komen verschillende aanknopingspunten en knelpunten naar voren die 

helpen bij een antwoord in de vorm van een advies. In dit hoofdstuk kijken we 

eerst naar verschillen tussen aanpak en context van voor en gedurende de crises, 

vervolgens reflecteren we aan de hand van drie scenario’s op de analyse. Tot slot 

beschrijven we welke elementen uit de verschillende scenario’s wij veelbelovend 

vinden, gebaseerd op onze analyse en de inzichten die wij aangereikt kregen uit 

de wetenschap en de praktijk. We eindigen met een overall advies over welke 

beleidsstrategie passend zou zijn om radicalisering in de context van het COVID-19 

tijdperk te voorkomen en bestrijden. Daarbij gaan we in op:

• de rol van decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke 

partijen, waarbij voor onze opdracht het domein Veiligheid en Justitie specifiek 

wordt beschouwd,

• de rol van kennis en expertise,

• de betrokkenheid van burgers, en

• de omgang met klassieke en sociale media. 

De input die we vergaard hebben op de bijeenkomst die we op 21 juni 2021 organi-

seerden voor een brede groep professionals (voor uitgebreid verslag zie bijlage 3) 

is in dit hoofdstuk meegenomen. 

 5.1 Verschillen

Om tot een goed advies te komen duiden we in deze paragraaf de voor ons meest 

opvallende verschillen in context en het aanpakken van radicalisering in de periode 

vanaf begin 2000 tot aan de COVID-19 crises en de periode daarna (zie hoofdstuk 3). 

Deze verschillen maken het waarschijnlijk dat ook het beleid en de aanpak anders 

zullen moeten en dat er behouden moet worden wat goed is.
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• Aanpak radicalisering voorheen enkelzijdig gericht op Jihadisme/ Salafisme

• Toegenomen onzekerheid door COVID-19 bij een veel grotere groep mensen 

(thuis/werk) 

• Onthechting/eenzaamheid toegenomen door COVID-19

• Waardering voor expertise verder afgenomen (trend die al aanwezig was)

• Media-aandacht verschoven: focus op COVID-19 en het overheidshandelen. 

Waarbij het onderscheid tussen daadwerkelijk functioneren van de overheid of 

meningen over het al dan niet falende functioneren vervagen (oppositie kiest 

bijna automatisch tegenovergestelde aanpak dan kabinet: we moeten sneller 

versoepelen versus we zijn te snel overgegaan op versoepelen) hetgeen het 

wantrouwen voedt. Vertrouwen in de overheid verder afgenomen door toe-

slagenaffaire, gaswinning in Groningen, stikstof problematiek, hetgeen de 

voedingsbodem voor problematisch gedrag verbreed naar meerdere doelgroepen.

• Toename van demonstraties, media-aandacht, protesten, live tv debatten en 

ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijke leven. 

• Eenlingen versus groepsvorming: Ontevreden- en radicale groepen weten elkaar 

te vinden en kunnen elkaar versterken.

We concluderen dat er een duidelijk verschil is tussen de doelgroep van het 

anti-radicaliseringsbeleid van voor de crises en de groep die tijdens de COVID-19 

crisis is ontstaan. Niet langer is het radicalisme door een specifieke ideologie 

gedreven, maar is er radicaliseringspotentieel bij een bredere doelgroep. Ook lijkt 

er veel sterker sprake van brede groepsvorming dan bijvoorbeeld bij het jihadisme. 

Ook lijkt het er op dat de voedingsbodem voor radicalisme groter is geworden en 

dat het aantal potentiële triggerfactoren gegroeid is. Met het afschalen van de 

gezondheidscrisis en het economische herstel zullen waarschijnlijk ook voedings-

bodem en het aantal triggerfactoren afnemen. Of dit effect ook echt optreedt  

en wat de consequenties daarvan zijn doorgronden we in het navolgende via  

een drietal scenario’s. We zien daarnaast ook dat de persoonsgerichte aanpak  

in specifieke situaties nog altijd goed bruikbaar kan zijn, zoals genoemd in het 

DSP-rapport (hoofdstuk 3).
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 5.2 Scenario’s 

In de analyse (hoofdstuk 4) zijn verschillende mogelijke onderliggende problemen 

en knelpunten blootgelegd. Via drie scenario’s die zijn uitgewerkt worden een 

aantal van deze punten geadresseerd en worden handelingsperspectieven 

beschreven. De scenario’s variëren in intensiteit en in diepgang ten aanzien  

van de achterliggende knelpunten en ten aanzien van de uitvoering. Globaal 

beschouwd zal scenario 1 zich richten op ‘terug naar normaal’ en baseert zich op 

een lokale aanpak, scenario 2 richt zich op het thema ‘door schade en schande’  

en stelt een integrale aanpak voor en scenario 3 ‘never waste a good crisis’ richt 

zich op een duurzamer lange termijn oplossing.

 5.2.1 Scenario 1: ‘Terug naar normaal’: een lokale aanpak 

Bij dit scenario wordt geprobeerd de schade van de crisis zo snel mogelijk te  

herstellen en terug te keren naar de oude vertrouwde en stabiele verhoudingen. 

Dit scenario gaat ervan uit dat de voedingsbodem voor radicalisme snel zal  

afnemen als de COVID-19 pandemie voorbij is. Terugkeren naar het oude normaal 

vraagt wel om begeleiding, maar na een overgangsperiode van één of twee jaar 

volstaat het beleid van voor COVID-19.

Beleidsmaatregelen binnen dit scenario moeten de bestaanszekerheid en het 

toekomstperspectief voor deelgroepen zoals scholieren, bedrijven en ondernemers, 

huurders en sociaal zwakkeren garanderen, waarbij tevens huidige steunpakketten 

op een verantwoorde wijze worden afgebouwd en passende afspraken worden 

gemaakt voor terugbetalen van steun en uitgestelde belastingen en andere  

retributies. Ook worden hersteldoelen geformuleerd en worden de effecten op  

het gebied van veiligheid, economisch perspectief en zorg gemonitord. Hierdoor 

zal de voedingsbodem voor radicaal gedrag snel afnemen en kan na een overgangs-

periode van één of twee jaar, het leven van begin 2020 weer worden opgepakt.

Voor het beleid gericht op triggerfactoren en de persoonsgerichte aanpakken kan 

ook weer teruggekeerd worden naar de situatie van vóór de crisis. De aanpak van 

radicalisering is vooral gericht op het bestrijden van Jihadisme en bestaat uit een 

repressieve kant en een preventieve kant. Voor de repressieve, veelal het domein 

van Veiligheid en Justitie, betekent dit hard optreden tegen iedereen die geweld 

pleegt of haat zaait en voor de preventieve kant betekent dit de doelgroep weer-

baarder maken tegen propaganda, families te ondersteunen en samen te werken 

met direct betrokkenen of influencers van de doelgroep. Deze aanpak is overwegend 

lokaal en het kennen van de doelgroep en hun directe omgeving zijn voorwaarden 

voor het slagen van deze aanpak. Enige echte noodzakelijke wijziging is het uit-

breiden van de doelgroepen.
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De huidige preventieladder zoals deze nu ook wordt toegepast blijft in gebruik. 

Beleid van vóór de multicrisis die ontstond bij de uitbraak van COVID-19 was 

immers dat maatschappelijke onrust (radicaal of problematisch gedrag) voorname-

lijk draait op eenlingen die geen georganiseerd netwerk hebben. Hiervoor wordt 

een persoonsgerichte aanpak gebruikt, gericht op eenlingen. Ook dit wordt lokaal 

uitgevoerd door de politie of door AIVD bij dreiging van bewindslieden. De NCTV 

adviseert hier gemeenten of ondersteunt door het nemen van maatregelen via  

de Wet Bestuurlijke Maatregelen. Binnen het domein Veiligheid en Justitie is de 

specifieke opdracht voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om repressie 

mogelijk te maken via wetgeving en dit toe te passen.

Ook de aanpak van de social media wijzigt niet rigoureus. Programma’s gericht  

op het bevorderen van mediawijsheid en tegengaan en kunnen identificeren van 

desinformatie worden voortgezet. Wel verdient het aanbeveling te onderzoeken  

of en hoe deze social media in te zetten zijn in het kader van (lokale) preventie-

maatregelen en om de intensiteit en omvang van deze programma’s te vergroten.

 5.1.2 Scenario 2: ‘Schade en schande’: een integrale aanpak

Bij dit scenario trekken we lessen uit de crisis COVID-19 over evidente beleidsfouten 

uit het verleden en proberen we voor de toekomst de weerbaarheid te vergroten 

en de veerkracht te versterken. Het scenario vertrekt vanuit de situatie dat we 

leren van de nieuwe inzichten die de crisis heeft opgeleverd over radicalisering en 

de nieuwe vormen en uitingen daarvan. Zoals ook in het eerste scenario gaat dit 

scenario ervan uit dat radicalisering door COVID-19 vermindert door o.a. het ver-

dwijnen van de voedingsbodem, maar dat er altijd andere aangrijpingspunten zijn 

voor mensen om te radicaliseren, zoals ook blijkt uit de analyse. Ontevredenheid 

en andere crisissen liggen op de loer. We moeten ons anti-radicaliseringsbeleid 

daar op aanpassen. 

Het beleid en aanpakken voor COVID-19 waren voornamelijk gericht op het bestrij-

den van Jihadisme. Zowel op het tegengaan door hard op te treden tegen iedereen 

die geweld pleegt, haat zaait, ronselt, uitreist of terugkeert uit een strijdgebied, 

alsook het voorkomen dat iemand radicaliseert door jongeren weerbaarder maken 

tegen propaganda, families te ondersteunen, samen te werken met imams en 

moskeeën en het intrekken van Nederlanderschap van jihadisten die zich in het 

buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie. De radicale uitingen die 

we nu zien vragen om een andere aanpak. Het lokale beleid moet vertaald worden 

naar andere doelgroepen, waarbij t.b.v. de preventieve kant wordt geïnvesteerd  

in het verhogen van de weerbaarheid en het kritische denken.
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Een eerste belangrijke stap is het erkennen dat er sprake is van een eclectische 

groep. Achter radicaliserings-groepen rond COVID-19 gaat een palet schuil van 

verschillende ongenoegen, motieven en de wijze waarop men uiting geeft aan 

meer of minder radicale standpunten. Dit vraagt om diversificatie van de aanpak 

per subdoelgroep binnen het geheel en waarbij steeds kritisch gekeken moet 

worden of het stempel radicaal terecht is. 

De overheid moet in gesprek met de verschillende doelgroepen en proberen om 

zicht te krijgen over wat er leeft in de onderstroom en hierbij oog te hebben voor 

het wantrouwen in de overheid. Erkenning van deze onderstroom is hier cruciaal, 

want onder veel radicale uitingen zit boosheid. Leer wat daarachter zit en laat 

oplossingen daarop aansluiten. Door diversiteit van doelgroepen en achtergrond 

mag het duidelijk zijn dat er geen eenduidig en eenvoudig antwoord bestaat. 

Erkenning van de onderstroom staat daarbij nadrukkelijk niet gelijk aan begrip  

of goedkering van de standpunten. We hebben zelf ondervonden dat het goed 

mogelijk is om met elkaar een gesprek te voeren, ook als standpunten recht 

tegenover elkaar staan. Daarvoor zouden ook nieuwe vormen van dialoog ontwik-

keld kunnen worden. Jelle van Buuren, wetenschapper verbonden aan het Institute 

of security and Global Affairs van de Universiteit Leiden, en gepromoveerd op 

onderzoek naar complottheorieën, adviseert: “richt je op de groep om de harde 

kern heen! En bejegen hen niet als gekkies of tuig. Leer door de verhalen heen  

te kijken bij deze mensen. Richt je op de onderstroom van de emotie; het is vaak 

bezorgdheid over bijvoorbeeld de invloed van technologie op het leven.”17 

Aanvullend vraagt het scenario om het inwinnen van informatie, waardoor de 

informatiepositie wordt versterkt en nieuw beleid kan worden ontwikkeld. Een 

voorbeeld hiervan is de inzet van de ME bij voetbalrellen: dit verloopt nu volgens 

een bekend patroon. Ten aanzien van de COVID-19 demonstraties moet de dyna-

miek en patronen opnieuw worden herkend, waardoor de informatiepositie van 

de politie van dit type demonstraties wordt versterkt waarmee nieuw beleid wordt 

ontwikkeld, zodat de (nieuwe/andere) aanpak van dit type onrust daarna weer 

routine kan worden.

Om dit beleid vorm te geven is het van belang intensief samen te werken met alle 

partijen, dus een brede interdepartementale samenwerking. Wat we nu zien is dat 

het onderwerp ‘herkennen en tegengaan van radicalisering’ (te) versnipperd wordt 

17 Het ministerie van AZ heeft hier al het een en ander op ontwikkeld (Halte Ongemak, 
dilemma-logica)
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aangepakt waardoor kansen gemist worden en de effectiviteit van het gevoerde 

beleid te laag is. Ook eenduidige communicatie is hierbij van belang zodat burgers 

niet kunnen gaan shoppen en instanties niet tegen elkaar uitgespeeld worden. 

Hierbij is een oproep om meer interbestuurlijk te werken. Een intensieve samen-

werking tussen landelijke en lokale overheden, waarbij je elkaar aanvult en 

ondersteunt leidt tot betere eenduidigheid in het beleid waarbij ook de bevoegd-

heden helder belegd zijn. 

Aanvullend is het cruciaal dat landelijke kennisinstellingen bijdragen met expertise 

waardoor alle beschikbare kennis wordt gebruikt. Dit kan op velerlei vlakken zoals 

het uitvoeren van internationale verkenning om daar lessen uit te trekken, het 

analyseren van andere langdurige periodes van protestbewegingen (bijvoorbeeld 

de jaren ’70) om daar de oorzaak of legitimiteit van de antidemocratische gedachtes 

te benoemen en onderzoeken naar parallelle patronen met soortgelijke stromingen 

die op dit moment spelen op het gebied van migratie en vluchtelingen. Via een 

ordelijke kennisinfrastructuur, een lemniscaat, kan opgedane kennis uit (weten-

schappelijke) kennisinstituten en ervaringen uit de praktijk samenkomen, waardoor 

beleid en wetenschap input zijns voor praktijk en vice versa. Samengevat is het 

advies te investeren in landelijke kennisnetwerken, interbestuurlijke verbinding 

met lokale uitvoering via een kennislemniscaat. En hierbij kan en moet de Rijks-

overheid ook het beleidsinstrument van wetenschappelijk onderzoek in opdracht 

breder overwegen. Mits de onafhankelijkheid hiervan gewaarborgd is.

Tot slot is het van belang om het beleid te laten aansluiten op de media die 

gebruikt wordt in de verschillende doelgroepen en te zorgen voor eenduidige 

(betrouwbare) communicatie. Hiervoor ligt het verkennen van nieuwe manieren 

van omgang met de media en de inzet van social media voor de hand. Dit moet 

vanuit het sociaal-maatschappelijke domein worden opgepakt waarbij NVJ het 

voortouw zou kunnen nemen.

 5.1.3 Scenario 3: ‘Never waste a good crisis’: duurzamer, lange termijn 

oplossing

Bij dit scenario wordt de crisis gebruikt om een aantal bestaande ambities, 

gewenste transities of gesignaleerde knelpunten sneller en effectiever te realiseren. 

Dit scenario gaat er vanuit dat de crisis weliswaar voorbij is, maar het speelveld is 

definitief veranderd. Nieuwe radicale elementen zijn blijvend en radicale groepen 

weten elkaar te vinden en zullen al snel een volgend aangrijpingspunt zoeken 

voor hun streven. Voor de crisis was het beleid al niet optimaal en nu is het tijd 

om het echt anders en grootschalig aan te pakken.
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Bij uitingen van radicalisering tegen COVID-19 lijken persoonlijke onzekerheden op 

economisch of maatschappelijk als voedingsbodem te werken en een rol te spelen, 

vaak in combinatie met bepaalde (geloofs)overtuiging, zoals antroposofisch, alter-

natieve geneeswijze of aanhanger Qanon, big tech of big pharma, antivaxers etc. 

Daarnaast hebben we signalen dat uitingen van radicalisering tijdens de COVID-19 

periode niet op zichzelf staan, maar dat bijkomende persoonlijke problemen de 

trigger zijn die in de COVID-19 periode zijn uitvergroot. In scenario 3 is het speel-

veld definitief veranderd. Nieuwe radicale elementen zijn blijvend en radicale 

groepen weten elkaar te vinden en zullen al snel een volgend aangrijpingspunt 

zoeken voor hun streven.18

Dit scenario is erop gericht om de onderliggende problemen bloot te leggen en 

deze rigoureus aan te pakken en gaat daarmee een stap verder dan het tweede 

scenario. Dit scenario is erop gericht de verhoudingen tussen overheid en burger, 

waarbij de afstand in afgelopen jaar gegroeid is, te herstellen. Er is wantrouwen 

tegen de overheid. We realiseren ons dat het aanpakken van de bron van wan-

trouwen een lastige en langdurige opdracht wordt. We moeten identificeren wat  

er zo’n 20 tot 30 jaar geleden is misgegaan. Dat moet gerepareerd worden. Nu we 

op de weg terug zijn uit de crisis is het een mooie kans om juist nu het gesprek  

te starten. 

Hierbij sluiten we aan op andere maatschappelijke issues die actueel zijn, denk 

bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, waar het vertrouwen in de overheid ernstig 

is geschaad. De overheid moet in gesprek gaan met burgers die zorgen hebben  

en zich richten op de onderstroom van de emotie. Het gaat bijvoorbeeld over de 

bezorgdheid over de invloed van technologie op het leven of over privacy. Op basis 

van het kennen van deze bezorgdheid is er beleid te ontwikkelen en kan de kloof 

over wat de overheid wil en hoe burgers denken verkleind worden. Rode draad 

achter veel uitingen van ongenoegen zijn de sociaal economische omstandigheden. 

Gecombineerd met de wetenschap dat een laag of onzeker inkomen, baanzekerheid 

en ongelijkheid belangrijke aspecten zijn voor de voedingsbodem voor radicalisme 

zetten we in dit scenario volop in op sociaal economische maatregelen. Deze ver-

minderen de voedingsbodem voor radicalisme en dragen tegelijkertijd bij aan de 

andere grote vraagstukken van deze tijd. Daarbij gaat het om maatregelen als het 

verhogen van het minimumloon, structureel hogere salarissen in de zorg en bij  

de politie en extra steun voor de culturele en evenementensector.

18 https://www.vpro.nl/lees/specials/2021/onrecht-en-protest/protest.html

https://www.vpro.nl/lees/specials/2021/onrecht-en-protest/protest.html
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Een andere ontwikkeling die we zien is groepsradicalisering. Dit is anders dan 

radicalisering door één persoon, waar het huidige beleid altijd op gericht was.  

Dit is jaren weggeweest, maar we kunnen wellicht leren van de jaren 70 en 80 

toen dit ook speelde. Men voelt zich binnen een groep meer beschermd en het 

aanpakken van zo’n groep vraagt om een andere aanpak in beleid. 

Ook moet er veel meer aandacht komen voor het opvangen en reageren op ‘weak 

signals’. Zowel de wetenschap, de bestuurders als organisaties die ontwikkelingen 

in de maatschappij volgen hebben belangrijke signalen gemist. De oorzaak is dat 

we op de verkeerde (traditionele) manier gekeken hebben en dat er geen specifieke 

opdracht lag om deze ‘weak signals’ op te vangen. Belangrijke influencers waren 

bijvoorbeeld lang buiten beeld. De overheid moet zich meer focussen op personen 

die posities hebben om een achterban iets te zeggen, met name op social media. 

Mensen met extreme ideeën, bijvoorbeeld aanhangers van Qanon, big tech of big 

pharma, antivaxers moeten niet zonder meer afgedaan worden als ‘wappies’. 

Meer onderzoek naar het verhaal achter de overtuiging is onderdeel van de aanpak 

volgens dit scenario. Advies is om te investeren in het structureel opvangen van 

‘weak signals’ van alle mogelijke bronnen via kennisinstituten, een zogenoemd 

rapid-respons system, en hier dus geld in te investeren, zodat de overheid beter 

wat er speelt. Door dit in het kennislemniscaat te delen kan ook vroegtijdig(er) 

beleid worden ontwikkeld. 

Aanvullend op het opvangen van informatie op internet en social media zou er 

ook beleid moeten komen over hoe de overheid met deze relatief nieuwe media 

omgaat, immers bij internet en social media gebruik speelt fakenieuws een grote 

rol. Het doel is het tegengaan van (verspreiding van) fakenieuws en het kunnen 

aanpakken van het aanzetten tot radicalisering.

Naast het voorzetten van preventief bevorderen van mediawijsheid, moeten er  

een stevig pakket aan maatregelen en afspraken komen met de grote techbedrijven 

zoals Google, Twitter en Facebook. Het Europees Actieplan tegen desinformatie 

moet versnelt en geïntensiveerd worden. Het inzicht geven in de algoritmen  

door techbedrijven moet onderdeel zijn van dit plan. Immers; deze versterken  

de eenzijdigheid van de aangeboden informatie voor het individu (de bubbel van 

gelijkgestemden). Dit beleid moet de overheid niet in de eigen “bubbel” bepalen 

en in gang zetten. De brede discussies over wat wel en niet van deze bedrijven 

geëist kan worden m.b.t. verantwoordelijkheid van content op hun platformen 

moet in het parlement gevoerd worden. Twitter heeft de discussie zeker doen 

oplaaien toen zij het twitteraccount van Donald Trump schorsten en uiteindelijk 

hebben opgeheven. Het parlement zal, al dan niet op initiatief van het Kabinet,  
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in deze discussie een standpunt moeten innemen, zeker als nieuwe Europese 

wetgeving op dit terrein actief wordt. Een andere kant van dit spectrum is dat  

dergelijke regels de vrijheid van meningsuiting sterk kunnen beperken en óf het 

voeding geven aan het standpunt dat dit de bedoeling is. Neem de internationale 

voorbeelden van uit China of Myanmar.

 5.3 Advies voor beleidsstrategie

De bespreking van de verschillende scenario’s met deskundigen tijdens de bijeen-

komst op 21 juni leverde veel stof tot nadenken op voor het formuleren van ‘ons’ 

advies voor een beleidsstrategie aan de rijksoverheid. Hoewel de scenario’s 

bedoeld waren als denkkader valt op dat ze toch snel op wenselijkheid gerangschikt 

worden. Zo werd bijvoorbeeld overduidelijk dat scenario 1 een niet meer realistisch 

en daarmee ook niet wenselijk scenario was. De crisis heeft te veel zaken bloot-

gelegd en duidelijk gemaakt waar iets aan gedaan moet worden. Tevens kregen 

we het advies om niet voor één scenario te kiezen. Naar aanleiding hiervan hebben 

we er voor gekozen om de meest bruikbare elementen vanuit de drie scenario’s  

te combineren in de door ons voorgestelde beleidsstrategie. Onze beleidsstrategie 

vormt daarmee eerder een vierde scenario. We hebben daarbij geprobeerd onze 

neiging tot grootschalig en integraal overheidsingrijpen te onderdrukken.

Wij adviseren om een beleidsstrategie te ontwikkelen die aansluit op de theorie 

van radicalisering, welke zegt dat er twee begrippen belangrijk zijn om het radica-

liseringsproces in gang te zetten de voedingsbodem en triggerfactoren. Het beleid 

zou er dan enerzijds op gericht moeten zijn de voedingsbodem, waarbij het vaak 

gaat om personen die zich bedreigd voelen in hun bestaanszekerheid vanwege 

politieke, sociale, economische en/of culturele omstandigheden, te neutraliseren. 

En anderzijds zouden triggerfactoren in beeld moeten komen of worden beperkt, 

zodat voorkomen wordt dat personen die bevattelijk zijn voor radicale uitingen 

ongezien ‘in opstand komen’. Met het grote podium dat de sociale media biedt 

lijkt het er op dat individuen steeds beter in staat zijn om volgers aan te sporen  

of te vinden. Als we dit koppelen aan de beschreven handelingsperspectieven in 

de verschillende scenario’s komen we tot het volgende advies waarbij niet alle 

maatregelen integraal toepasbaar zullen zijn voor iedere subgroep binnen het 

eclectische gezelschap. Wel vergroot de middelenmix dat het effect wordt versterkt 

en wij verwachten dat de meeste subgroepen ontvankelijk zijn voor een deel van 

deze maatregelen. We beseffen dat het volledige bestrijden van radicalisering een 

onmogelijk opdracht is omdat er altijd nieuwe vormen en triggers zullen zijn. 
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Anderzijds moet in de samenleving altijd ruimte zijn voor tegengeluid, maar moet 

er een balans zijn in het toestaan van die ruimte, en het voorkomen of minimali-

seren van verdere radicalisering, hetgeen een lastige opgave zal zijn.

 5.3.1  Investeren in een gezonde voedingsbodem

Sociaal economische maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van de 

voedingsbodem voor radicalisme en dus tegelijk bijdragen aan de demping van  

de grotere problemen in onze samenleving. Dit zien wij als een belangrijke bouw-

steen van de aanpak tegen radicalisme. Om de voedingsbodem van radicalisering 

te neutraliseren is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in hun 

bestaanszekerheid op economisch en maatschappelijk vlak. Hier is tijdens de crisis 

door middel van steunmaatregelen zeker ook op ingezet en uit onderzoek van de 

Rabobank blijkt de brede welvaart in Nederland als gevolg van COVID-19 niet is 

afgenomen en dat inkomen en baanzekerheid zelfs zijn toegenomen. Echter, dit 

gaat over de brede gemiddelde welvaart, waarbij de bovenlaag rijker is geworden 

en de onderlaag steeds langer een somber financieel perspectief heeft en houdt. 

Maatregelen gericht op het verkleinen van de economische kloof zijn nodig, maar 

niet afdoende. De voorgestelde maatregelen zullen met name effect hebben op 

personen die vanuit weinig perspectief op een goed bestaansrecht bevattelijk zijn 

voor radicaal gedrag. Voor subdoelgroepen met grotere bestaanszekerheid zal dit 

minder of zelfs niet bijdragen.

We hebben in de analyse geconcludeerd dat de verhoudingen tussen overheid en 

burger onder druk staan (2.2). Op basis hiervan luidt het advies dat er geïnvesteerd 

moet worden in nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de burger, waarbij 

de afstand die in afgelopen jaar gegroeid is hersteld wordt. We realiseren ons dat 

het aanpakken van de bron van wantrouwen een lastige en langdurige opdracht 

wordt. We moeten identificeren wat er zo’n 20 tot 30 jaar geleden is misgegaan. 

Hierbij denken we aan stevige bezuinigingsoperaties met onvoldoende aandacht 

voor kwaliteit van dienstverlening, verzakelijking en het geloof in een planbare 

samenleving, wantrouwen richting de burger waarbij de focus ligt op aanpak van 

fraude etc. Dat moet gerepareerd worden. Nu we op de weg terug zijn uit de crisis 

is het een mooie kans om juist nu het gesprek te starten en ook dit breder onge-

noegen te verkleinen. De angst voor de toekomst is niet zomaar weg. Zoals ook 

beschreven in de analyse heeft ook de NCTV geconstateerd dat mensen die de 

overheid al wantrouwden hun denkbeelden bevestigd kunnen zien in complot-

theorieën. Dat zegt natuurlijk niet automatisch dat deze personen ook zullen 

radicaliseren, maar als dit wantrouwen van de overheid andersom wel aan radica-

lisering ten grondslag kan liggen, is het wat ons betreft van belang dit wantrouwen 

te herstellen en te werken aan een verbetering van de verhouding tussen overheid 
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en burger. Als COVID-19 niet de aanleiding tot radicalisering is, dan zal zich  

ongetwijfeld een andere aanleiding voordoen. We zien immers soortgelijke ont-

wikkelingen als het gaat om het boerenprotesten, milieu activisten of andere 

maatschappelijk ongenoegen.

Het gesprek tussen de overheid en de verschillende doelgroepen moet op gang 

komen waarbij erkenning van de gevoelens die daar leven essentieel is. Hiertoe 

is het nuttig om nieuwe vormen van dialoog te ontwikkelen (Jelle van Buuren)  

om goed te kunnen duiden wat er in de onderstroom leeft om vervolgens ook  

met passende oplossingen te komen. Voer het gesprek met deze onderstroom op 

respectvolle wijze, zoals wij dat met onze ‘wappie’ ook gedaan hebben en neem 

hun zorgen serieus. Dat is wat anders dan er in meegaan!

De Maatschappelijke Impact Analyse (MIA), ontwikkeld door het Verwey-Jonker 

Instituut in opdracht van ministerie JenV i.s.m. BZK en SZW, kan hier behulpzaam 

zijn. Dit instrument maakt het mogelijk tot een systematisch oordeel te komen 

over de mogelijke effecten van grote beleids- en wetgevingstrajecten op sociaal 

vertrouwen, kansengelijkheid, vertrouwen in de overheid en andere dimensies 

van sociale cohesie. Ook is het de moeite waarde een nieuwe kerncompetentie  

te ontwikkelen voor rijksambtenaren: maatschappelijke sensitiviteit. Voorwerk  

ligt hiervoor vanuit JenV/BZK/SZW.

 5.3.2 Verbeteren persoonsgerichte aanpakken en uitbreiden richting groepen

Tegelijkertijd constateren we (zie ook de analyses van de NCTV) dat sinds het begin 

van de crisis het maatschappij ongenoegen zich verder heeft gemanifesteerd en 

dat verschillende groepen en individuen elkaar vinden in het afwijzen van de 

overheid. Het is dus ook van belang om hierop beleid en maatregelen te ontwik-

kelen. Om de triggerfactoren te beperken voor personen die bevattelijk zijn voor 

radicale uitingen, zijn er verschillende aangrijpingspunten te benoemen. Ten 

eerste het weerbaarder maken van individuele personen door op verschillende 

niveaus en samen met kennisinstituten effectieve aanpakken (verder) te ontwik-

kelen. Daarnaast is het advies om vroegtijdige nieuwe signalen op te vangen, 

zodat kennis up-to-date is. We denken hierbij aan het volgende:

Rol JenV/NCTV

Daar waar de focus voor en in het begin van de crisis vanuit JenV/NCTV vooral lag 

op het gebied van het voorkomen van Jihadisme is raadzaam voor JenV/NCTV dit 

blikveld te verbreden. Aanbeveling is om naast de bestaande persoonsgerichte 

aanpakken, ook een aanpak van groepsradicalisering te ontwikkelen. We bevelen 
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aan onderzoek te doen naar de ervaringen en lessen vanuit de aanpak groeps-

radicalisering in de jaren 70 en 80 (bijvoorbeeld de kraakbeweging in Amsterdam 

of de opkomst van de neonazi’s in Duitsland). 

Rol decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partijen

De vaak lokaal ingerichte en georiënteerde aanpak van radicalisering tegen  

Jihadisme heeft elementen in zich die ook in een bredere aanpak van radicalise-

ring goed toepasbaar zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het netwerk en de routes 

voor kennisuitwisseling. We adviseren deze vooral te (blijven) benutten. 

We concluderen dat bijvoorbeeld met het ingang zetten van het Actieprogramma 

Integrale Aanpak Jihadisme (samenwerkingsverband tussen JenV en SWZ in 2017) 

een waardevolle stap is gezet op preventief gebied ter voorkoming van Jihadisme. 

Hierbij is ingezet op twee typen van aanpak te weten het wegnemen van de  

voedingsboden en het zo vroeg mogelijk opvangen van signalen die kunnen leiden 

tot radicalisering. Op beide vlakken wordt momenteel door lokale overheden, 

politie en maatschappelijks instanties steeds beter samengewerkt. Het ESS, het 

LSE, het ROR en ook het in 2019 opgerichte platform JEP zijn belangrijke spelers in 

deze context. Investeren in voortzetting, verbreding en samenwerking van deze 

partijen maakt de preventiekant effectiever en slagvaardiger. Verbreding is nodig 

omdat bijvoorbeeld het ESS zich alleen richt op problematiek rond de multiculturele 

samenleving.

Het beperken van triggerfactoren op persoonlijk niveau (zoals problemen thuis, 

verlies van werk, schooluitval of directe ervaringen met discriminatie) sluit aan  

bij de lopende lokale initiatieven. Via de lokale overheid moeten professionals als 

wijkagenten, jeugdwerkers en onderwijzers blijven investeren in burgers zodat zij 

weten wat er speelt en hier lokaal beleid op kunnen ontwikkelen en burgers, en 

zeker jongeren, weerbaarder kunnen maken. Dit raakt zeker niet iedereen binnen 

de groep waarheidsvinders, maar zal in ieder geval effect hebben op een kwets-

bare groep jongeren. Randvoorwaardelijk is dat hier financiële middelen voor 

vrijgemaakt worden. Lokale overheden en maatschappelijke organisaties geven 

samen aan dat door de bezuinigen van afgelopen jaren de middelen ontbreken 

om hier invulling aan te geven. Ook de bekendheid van veel organisaties/instanties 

die werkzaam zijn op dit vlak kan verbeterd worden, aangezien burgers maar soms 

ook lokale overheden niet weten waar ze kunnen aankloppen. Hierbij geldt dat  

dit geen ‘one size fits all’ aanpak kan zijn. We constateren verschillende trigger-

factoren waardoor een generieke aanpak waarschijnlijk niet effectief gaat zijn.  

Van belang is te identificeren wat voor diverse groepen nodig is om tot een goede 

aanpak te komen. 
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Kennis en advisering

Hierop aansluitend is het van belang om kennis over effectieve aanpakken te 

verbreden met kennis over de nieuwe vormen van groepsdynamiek. Het betrekken 

van kennisinstituten hierbij is van belang. Zij kunnen nieuwe inzichten toevoegen 

via internationale verkenningen, door het analyseren van andere langdurige  

periodes van protestbewegingen (bijvoorbeeld de jaren ’70) om daar de oorzaak of 

legitimiteit van de antidemocratische gedachtes te benoemen en door onderzoek 

te doen naar parallelle patronen met de groepsvorming die we nu zien. 

Naast het ontwikkelen van effectieve integrale aanpakken is het tevens van belang 

om nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig op te vangen. Zodat niet zoals nu belang-

rijke signalen gemist kunnen worden. Dus het inrichten van een rapid-respons- 

system door het investeren in het structureel opvangen van ‘weak signals’ en dit 

te verbinden aan het kennislemniscaat. Het is belangrijk om sneller inzichtelijk  

te krijgen wie vatbaar is voor radicalisering. Advies is om een profiel op te stellen 

op basis vanuit de ervaringen van de afgelopen periode. Het lijkt er namelijk op 

dat er nu sprake is van radicalisering bij personen die niet in beeld zijn bij de 

gangbare instanties zoals de wijkagent of jeugdzorg bijvoorbeeld.

Inzet sociale media

Tot slot is het van belang om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen en de 

discussies op het gebied van de nieuwe media. Een bestaande preventieve aanpak, 

waarbij door het bevorderen van mediawijsheid het doel is de weerbaarheid te 

versterken, sluit aan bij de persoonlijk benadering en zou een integraal onderdeel 

kunnen worden. Het concreet aanpakken van fakenieuws wat zou kunnen aanzetten 

tot radicalisering is ingewikkelder. Dit heeft een internationaal karakter, vaak 

wettelijke beperkingen en is vaak verstopt in de diepere kanalen van de social 

media. Maar juist omdat dit zo ingewikkeld is zou hier extra op ingezet moeten 

worden bijvoorbeeld via een specifieke taskforce. Via dit gremium kunnen de 

banden met de media aangehaald worden en kunnen zij betrokken worden bij  

het ontwikkelen van strategieën die polarisatie tegengaan en om kennis van 

online processen en groepsradicalisering te verdiepen. Social media zijn nu vaak 

een katalysator van radicalisering. Hier is de omgang met alle vormen van media 

dus evident.
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 5.4  Een advies: en dan? 

Het formuleren van een advies is één ding, maar het uitvoeren ervan is minstens 

zo belangrijk. In ons advies hebben we meermaals benadrukt dat er naast extra 

investeringen blijvende aandacht en inzet voor onderliggende problemen nodig 

zijn om de aanbevelingen te realiseren. Bovendien vraagt ook de aanpak meer  

en anders van betrokken spelers dan tot nu toe het geval was. Hoe zorgen we nu 

dat ons advies gerealiseerd wordt? 

We sluiten daarom af met een paragraaf redenerend vanuit de politieke keuze-

ruimte. Hoewel daar een opdracht op zichzelf over te schrijven is, komt daar toch 

immers vooral de sturing en het geld vandaan.

 

 5.4.1 Politieke keuzeruimte

Op het moment van schrijven van ons advies zitten we nog steeds midden in de 

periode van formatie. Dit biedt kansen zowel voor de korte alsook voor de lange 

termijn. Herstel van de COVID-19 crisis is een actueel thema, dit zal voor het  

aanstaande kabinet een hoge prioriteit hebben en dat zal vertaald worden naar 

ambities en afspraken die in het regeerakkoord worden vastgelegd.

Met de korte termijn duiden wij de duur van een regeerakkoord, dus de eerst-

volgende vier jaar (Kabinetsperiode). Komt er wellicht een minister van Herstel?  

Er zullen ongetwijfeld maatregelen worden aangekondigd om de gezondheidszorg 

te verbeteren en de economische schade te verlichten. De uitgestelde betalingen 

(belastingen en heffingen) en ontvangen financiële steun zullen tot stevige discus-

sies leiden over noodzaak en haalbaarheid voor terugbetalen en ook de ontstane 

maatschappelijke onrust zal doorwerken in de aanstaande Kabinetsperiode.

Ook is er nu waarschijnlijk een breed gedeeld gevoel voor urgentie en noodzaak 

dat het tegengaan van radicalisering nodig is. Waar dit van oudsher vooral een 

thema was voor de meer rechtse partijen, is de inschatting dat er nu meer weer-

klank vanuit ook de linkse hoek te verwachten is. Vanuit de gedachte van een 

nieuwe bestuurscultuur kan het frame van herstel de verschillende partijen  

mogelijk verbinden. ‘Laten we eerst kijken naar wat er vandaag en morgen nodig 

is voor we de hele wereld willen gaan oplossen’
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Ook voor de lange termijn zijn er kansen. Verschillende groeperingen zijn zichtbaar 

en hoorbaar geworden. Door nu een stevige impuls te geven aan het herstel van 

vertrouwen in democratie en overheid kan er op langere termijn een merkbare 

nieuwe bestuurscultuur ontstaan. Het nu zorgdragen voor een interbestuurlijk 

programma dat radicalisering breed aanpakt, moet hiervoor een eerste stap zijn. 

Gebaseerd op wat eerder gedaan en is gewerkt heeft en aangevuld met gedegen 

kennis van de lessen die geleerd kunnen worden n.a.v. de COVID-19 crisis met 

betrokkenheid van bestaande en nieuwe spelers. 

Een breed interbestuurlijk programma waarbij dus ook de wetenschap een promi-

nente rol moet spelen. Met het oog op de actieve groepen die rondom COVID-19 

protesten radicale standpunten innemen en ook radicaler lijken in de protestvormen 

en uitingen is het noodzakelijk om het nieuwe aanpakken te ontwikkelen. Bij het 

interveniëren en ingrijpen moet ook gekeken worden naar groepen. Waarbij de 

ervaringen en lessen vanuit de jaren 70 en 80 naar processen van groepsradicali-

sering betrokken moeten worden (bijvoorbeeld de kraakbeweging in Amsterdam  

of de opkomst van de neonazi’s in Duitsland). Juist om te leren van en over de 

dynamiek binnen groepen (leiders en volgers), maar bijvoorbeeld ook waarom  

en hoe een beweging op termijn uitdooft of in kracht afneemt. En wat maakt een 

groep veilig waardoor mensen zich onkwetsbaar/ongrijpbaar gaan voelen.

De infrastructuur voor een goed interbestuurlijk programma is al aanwezig. In  

de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste financiering (voortrekker SZW) 

zijn alle relevante partijen al vertegenwoordigd. Door de Taskforce een ruimere 

opdracht en meer body te geven (meer focus op samenleving in het geheel, niet 

alleen op Jihadisme) kan er worden voortgeborduurd op reeds opgedane ervaring. 

Meer financiële middelen zijn hiervoor uiteraard noodzakelijk.

Een interbestuurlijk programma is alleen niet genoeg, brede maatschappelijke 

betrokkenheid is ook noodzakelijk. Denk ook aan onze eerdere opmerking over  

de rol van de media en de noodzaak om hier het gesprek over aan te gaan. Dit is 

echter nadrukkelijk iets dat niet door de overheid moet worden geïnitieerd. Het 

kan namelijk al snel als een poging tot controle op de media of censuur worden 

opgevat. 
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Ook communicatief ligt er een grote kans; onder de noemer van herstel en weder-

opbouw kunnen nu grote stappen gemaakt worden die bijdragen aan het wegnemen 

van het wantrouwen tegen de overheid. Een overheid die een open uitgestoken 

hand naar de burger uitsteekt om samen te gaan bouwen, in plaats van een frame 

van partijen die met de ruggen naar elkaar staan en elkaar wantrouwen. 

Bij het opstellen van nieuw beleid voor de grote maatschappelijke opgaven van 

onze tijd (bijvoorbeeld energietransitie, klimaat, wonen, migratie) moet veel beter 

dan nu rekening worden gehouden met de veranderde samenleving. De overheid 

moet veel meer inzetten op draagvlak, en juist niet alleen onder de grote groep 

trouwe burgers, maar ook onder ‘radicalere’ groepen. Een betere, bredere en 

voortdurende dialoog is nodig met de verschillende groepen die nu zichtbaarder 

zijn geworden. Hierbij dient oog te zijn voor het feit dat de oorzaak waarom de 

groepen dreigen te radicaliseren en de mate waarin kan verschillen. De aanpak 

‘one size fits all’ gaat hier niet op. Deze dialoog moet gelijkwaardig zijn en ruimte 

laten om het echte issue op tafel te krijgen. Te vaak wordt bijvoorbeeld bij burger-

participatie het gesprek van te voren al begrensd door de organisator, de overheid. 

Frames en kaders moeten meer thuis gelaten worden!
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Bijlage 2   Lijst van geïnterviewde personen

De volgende personen hebben wij bij de totstandkoming geraadpleegd of  

geïnterviewd.

• Jaap van den Berg, directie Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport

• Marion Biezen, bestuurlijk juridisch beleidsadviseur, afdeling Openbare Orde  

en Veiligheid van de gemeente Den Bosch

• Maarten van Boekel, hoofd expertise unit sociale stabiliteit, Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• Jelle van Buuren, wetenschapper verbonden aan het Institute of security  

and Global Affairs van de Universiteit Leiden

• Johan Cats, hoofd Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

• Dion Coomans, directie Democratie en Bestuur, Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties

• Teun van Dongen, wetenschapper Verwey Jonker Instituut en inmiddels over 

gestapt naar International Centre for Counter-Terrorisme

• Karin van Eerde, directeur Communicatie Ministerie van Justitie en Veiligheid

• Niels Emeis, senior beleidsadviseur Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid

• Maarten Glorie, directie Media en Creatieve industrie, Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap

• Ellen Kiersch, directeur Wetgeving en Juridische Zaken Ministerie van Justitie  

en Veiligheid

• Pieter van Koetsveld, directie Media en Creatieve industrie, Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

• Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting

• Mariken Leurs, hoofd Centrum Gezondheid en Maatschappij/hoofd Corona 

gedragsunit Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

• Niek ter M., waarheidsvinder

• Carrie van Schaayk, beleidsadviseur sociale veiligheid, afdeling Openbare Orde 

en Veiligheid van de gemeente Den Bosch

• Jacqueline Timmer-Smeele, directie Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport

• Willem Wagenaars, wetenschapper van de Anne Frank Stichting

• Frits Warnar, projectleider Brede Aanpak Maatschappelijke Onrust, Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



R A D I C A A L  A N D E RS55

Bijlage 3   Verslag bijeenkomst 21 juni

Aanwezigen:

Frits Warnar, Dion Coomans, Saskia Tempelman, Farid Bouchlaghmi, Karlijn van  

de Boon, Isabelle Frens, Teun van Dongen, Willem Wagenaar, Savannah Mellendijk, 

J. Wegman

Scenario 1: Terug naar normaal

A) Evalueren, wat willen we leren 

 - Planning en control cyclus

 - Herstel doelen vooraf scherp stellen

 - Blijf je afvragen zorgen we goed genoeg voor onze mensen, bieden we 

kaders, geborgenheid, veiligheid, woning, zorg, … 

 - Investeren in kritisch denken, burgerschap, mediawijsheid en herkenning 

van fake news, desinformatie en … Dus in weerbaarheid 

B) Neveneffecten

 - Bouw zichtbaar af, zorg dat wetten/maatregelen niet blijven bestaan

 - Financiële maatregelen, … geen verdere <voorrang> geven aan het narratief 

… 
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C) Huidig beleid

 - Inzet op voornemen en aanpakken concrete uitspattingen van radicalisering 

onder actuele groep

 - Door het wegvallen van een duidelijke agenda zal een groot deel van groep 

vermoedelijk wegvallen, ook al denken ze van niet. 

 - Dit … valt in langere termijn van protesten, Oostvaardersplassen, vluchtelin-

gencrisis, Corona. … en voorspelbaar

 - Anti-overheidsdenken en antidemocratische sentimenten zijn voor kern-

groep leidend.

 

Samengevat:

De reactie van de groep was eensluidend: alleen maar terug naar normaal is niet 

wenselijk. De crisis leert ons te veel lessen om überhaupt voor dit scenario te 

kiezen en biedt te veel kansen om te laten liggen. Voor dit scenario zijn deson-

danks een aantal adviezen gegeven. Die adviezen laten zich samenvatten onder 

een aantal door ons gerubriceerde thema’s: evalueren (wat willen we leren), 

neveneffecten en huidig beleid.

A) Bij evalueren/ wat willen we leren gaat het samengevat om het op voorhand 

goed stilstaan bij wat we willen bereiken, hoe moet dat eruit zien en hoe kan 

gemeten worden wie daarbij aan zet is en of doelstellingen ook bereikt worden. Er 

werden adviezen gegeven als het op voorhand formuleren van scherpe herstel-

doelen om die vervolgens ook te volgen met behulp van een planning en control 

cyclus. Daarbij voldoende oog te houden voor onze burgers op gebied van onder 

meer veiligheid en zorg. Tevens investeren in weerbaarheid en kritisch denken. 

Dat vraagt om gezamenlijk optrekken van overheid en kennis- en expertise-in-

stellingen, maar ook om goede betrokkenheid van burgers en inzet van de media. 

B) Onder neveneffecten verstaan we het zichtbaar afbouwen van maatregelen. 

Hierbij zijn vooral de overheid en kennis- en expertise nodig ondersteund met 

goede communicatie. 

C) Huidig beleid neemt de huidige Covid-groep als startpunt. Er werd gesteld dat 

een deel van de groep zal gaan wegvallen bij gebrek aan een duidelijke agenda. 

Ook werd deze groep geplaatst binnen een langere termijn van protesten, bijvoor-

beeld bij de Oostvaardersplassen en de vluchtelingencrisis. Advies aan overheden-

instellingen is om te zorgen dat concrete uitspattingen van radicalisering 

voorkomen en in ieder geval aangepakt worden. 
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Scenario 2: Door schade en schande

A) Leren

 - Fouten zonder afrekenen

 - Lerende overheid, breed opbouwen

 - Internationale verkenning (lessen)

 - Kijk naar andere periodes van langdurige, consistente protestbewegingen 

(jaren ’70), legitimering van radicale en antidemocratische gedachten

 - Analyseer/doorzie de narratiever rond andere brandbare thema’s  

(klimaat, vluchtelingen, de volgende pandemie, etc.) 

B) Nieuw beleid

 - Nieuw interbestuurlijk werken ontwikkelen 

 - Herbezinning op prioriteit in radicaliseringsbeleid nodig 

 - Nieuwe monitor bouwen? 

 - Online monitor bevoegdheden 

 - Meer normeren (tijdens protest) als overheid 

 - Eenduidige communicatie, laat je niet uit elkaar spelen, laat mensen  

niet shoppen

 - Sluit aan bij beleid/initiatieven ahgv misinformatie, fake news,  

mediawijsheid e.d.  
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C) In gesprek 

 - Bied vanuit links-midden ook erkenning en oplossing voor het afnemen  

van gevoel van geborgenheid (waar extreemrechts op inspeelt)

 - Wat betreft focus: meer aandacht voor de onderstroom van wantrouwen  

in overheid, ook door opener te zijn en minder aanleiding te geven, soms.

 - Mensen die een identiteit vormen rondom het tegen een outgroup zijn, 

proberen van verschillende heads. Een deel van de groep kan doorstromen 

naar een andere thema als- Covid minder relevant is. 

 - Nieuwe vormen van dialoog ontwikkelen 

 - De Corona hackers zowel in apathie als in actie (protest en rellen) zien te 

begrijpen en de basis van de democratische rechtstaat zien te onderschrijven 

 - Onder alle radicale uitingen zit boosheid. Probeer te zien wat daar onder  

zit en daar bij aan te sluiten met je oplossing 

 - Luister echt naar burgers, ook naar die je ziet als wappies. Erken de proble-

men die er zijn en betrek hen bij oplossingen, zonder in popularisme te 

vervallen. 

Samengevat:

De bespreking van dit scenario leverde veel reflectie en adviezen op. Deze adviezen 

hebben we gerubriceerd naar de volgende onderwerpen: 

A) Het worden van een lerende overheid.

Dit op velerlei vakken; het uitvoeren van internationale verkenning om daar  

lessen uit te trekken en het analyseren van andere langdurige periodes van  

protestbewegingen (bijvoorbeeld de jaren ’70) om daar de oorzaak of legitimiteit 

van de antidemocratische gedachtes te benoemen. Ditzelfde geldt voor andere 

soortgelijke stromingen die op dit moment spelen op het gebied van migratie en 

vluchtelingen. 

Een opvallende hierbij is de uitspraak ‘fouten maken zonder afrekenen’. Waarbij 

de vraag rijst of dit de overheid op zich betreft of eerder de maatschappij/ burgers 

die de overheid afrekent op haar daden (toeslagenaffaire ?). 

B) Bij nieuw beleid klonk de oproep om meer interbestuurlijk te gaan werken, 

meer de afstemming en de samenwerking opzoeken en daarmee ook te komen  

tot eenduidigheid in het beleid waarbij ook de bevoegdheden helder belegd zijn. 

Het onderwerp ‘herkennen en tegengaan van radicalisering’ wordt nu te ver-

snipperd aangepakt waardoor kansen gemist worden en de effectiviteit van het 

gevoerde beleid te laag is. Ook eenduidige communicatie is hierbij van belang 

zodat burgers niet kunnen gaan shoppen en instanties niet tegen elkaar uitge-

speeld worden. 
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Daarnaast is het aanpassen of een herbezinning op de (prioritering) van het  

huidige radicaliseringbeleid een advies inclusief het inrichten van nieuwe monitor. 

Wat ons betreft een oproep aan overheden, in nauwe samenwerking met kennis-

partijen. Hier ligt ook het verkennen van nieuwe manieren van omgang met de 

media voor de hand. 

C) In gesprek: à integrale aanpak 

Hier geldt overduidelijk het advies om meer in gesprek te gaan. Dus te praten  

met groepen in plaats van over groepen. Probeer zicht te krijgen van wat er in  

de onderstroom leeft en oog te hebben voor het wantrouwen in de overheid.  

Ook erkenning van gevoelens die leven is hierbij van belang. Meer inzicht en 

begrip van acties en protesten kunnen voor passender oplossingen zorgen. Erken 

de problemen die er zijn, betrek groepen bij de oplossingen, zonder in populisme 

te vervallen. Onder veel radicale uitingen zit boosheid. Leer wat daarachter zit  

en laat oplossingen daarop aansluiten. Daarvoor zouden ook nieuwe vormen van 

dialoog ontwikkeld kunnen worden. 

Het advies was om meer te gaan voor een brede interdepartementale samenwerking 

waar kennis op een effectieve manier goed ingezet wordt door te leren van het 

verleden en van de (internationale) omgeving. Hierbij vooral oog te hebben voor 

wat er leeft in de onderstroom. Probeer vat te krijgen op de oorzaak van het  

wantrouwen in de overheid waardoor mogelijk radicaliseringen wordt veroorzaakt. 

Vooral vanaf de tweede lockdown is de radicalisering ( ook online) erg snel 

gegaan. Ook dit is relevant om te analyseren. 

Laat beleid hier op aansluiten en maak gebruik van de mogelijkheden die media 

van vandaag bieden en zorg voor eenduidige (betrouwbare) communicatie. 
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Scenario 3: Never waste a good crisis

A) Groepen om in de gaten te houden

 - Ook sekteachtige groepen in de gaten houden (off grid leven)

 - Dit vloeit uit die lange termijn agenda van rechts conservatieven  

(al sinds WOII)

 - Bij wegvallen van outgroep kan groepsgevoel bij bepaalde mensen juist 

versterken. Niet het gevoel willen hebben het goed te hebben gehad  

en dus een dubbel down plaatsvinden

B) Social media

 - Verdiep kennis van online processen en groepsradicaliseren. 

 - Haal banden aan met media, betrek hen bij strategieën die polarisatie 

tegengaan (in plaats van brandstof te leveren).

 - Internet katalysator van radicalisering, met overheersend wappie, snel  

verbinden met radicale stromingen, die ook social media benutten voor 

eigen agenda

C) Investeren

 - Investeren in buurt/wijk

 - Investeer in de dialoog met jongeren en kwetsbaren 

 - Budget voor aanpak
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D) Voor de democratie

 - Belang van procedurele rechtvaardigheid – wetten die voor mensen werken

 - Herbevestigen centrale waarden

 - Doordenk de consequenties van wat burgerschap tegenwoordig inhoudt

 - Individualisme

E) Brede samenwerking en meer richten op de groep

 - Minister van herstel 

 - Combinatie met opgaven zoeken

 - Nieuwe coalities bouwen (overheid)

 - Kijk naar meer structurele overlap

 - Brede preventie van aanpak van antiradicalisme 

 - Interbestuurlijk programma opzetten

F) Losse plakkers

 - Hoe komen mensen tot de ervaringen en wat voor beroep doet dat in  

de opstelling naar overheden

 - Bedenk welke groepen kwetsbaar zijn

De bespreking van dit scenario leverde de meest diverse inbreng op tijdens de 

bijeenkomst van 21 juni. 

• Nadrukkelijk werd de aandacht gevraagd om breder te kijken dan de groepen 

die nu radicale uitingen doen. Kijk ook naar groepen die die ver buiten beeld 

(off grid) zijn en rechts conservatieve groepen. Interessante reflectie was ook 

dat bij het laten wegvallen van de ‘outgroup’ in dit scenario het negatieve 

gevoel jegens de overheid juist kan versterken; mensen die niet het gevoel 

hebben het goed te hebben gehad, kunnen dan een double down ervaren.  

Heb ook oog voor groepsradicalisering. Dit zien we nu weer terugkomen sinds 

de jaren 80. Dit laatste is fundamenteel anders dan individuele radicalisering; 

binnen een groep voelt men zich meer beschermd. Een groep vraagt ook om 

een andere aanpak in beleid. 

• Social media wordt binnen dit scenario gezien als een kans om banden aan te 

halen met de media, hen te betrekken bij strategieën die polarisatie tegengaan 

en om kennis van online processen en groepsradicaliseren te verdiepen. Internet 

is nu vaak een katalysator van radicalisering. Hier is de omgang met de media 

dus evident. 

• Investeren vertrouwen overheid (rand voorwaardelijk / voedingsbodem wegne-

men); à kans om nu het gesprek te voeren (bij het terugkomen vanuit de crisis)
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• De oproep werd gedaan om te investeren, zowel in buurt als in de wijk en 

neem hier ook het onderwijs in mee. Dit vooral als preventie. Ook dit is een 

manier om dichter bij de burgers te komen en vroegtijdig te signaleren wat er 

leeft. Herhaaldelijk werd hier aangegeven dat door bezuinigingen de afgelopen 

decennia hier op lokaal niveau maar zeer beperkt mogelijkheden zijn. In een 

volgende kabinetsperiode hier budget voor vrijmaken is daarom noodzakelijk.

• Onder de noemer voor de democratie scharen we adviezen als het herbevestigen 

van centrale waarden, het doordenken van de consequenties van wat burger-

schap tegenwoordig inhoudt en het belang van procedurele rechtvaardigheid. 

Allemaal zaken om bij dit scenario ter harte te nemen. (Paul Frissen). De al 

eerder genoemde benodigde brede samenwerking kwam bij dit scenario expliciet 

naar voren. Daarbij zou gestreefd moeten worden naar het bouwen van nieuwe 

coalities, een interbestuurlijk programma opgezet moeten worden, gekeken 

moeten worden naar overlap en opgavegericht gewerkt moeten worden. Ook 

een minister voor herstel kwam hier nadrukkelijk aan de orde.

Tips

• Kies een scenario

• Kijk naar verschillende vormen van radicale narratieven van verschillende  

groepen in de samenleving

• Communicatie

• Zorg voor een gedeelde probleemanalyse 

• Aandacht voor journalistiek, met name regionaal

• Blijf oog houden voor de democratische normen en … van partners (?) en …

• Media als partner

• Bekijk niet alleen het veiligheidsdomein
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