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overheid als in het middenveld een hele catalogus aan 
beleidsinitiatieven.

De sleutel tot de preventie van gewelddadig extremisme 
ligt op lokaal vlak. De doelstelling van dit boek is om  
internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme  
te vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.

Het Vlaams Vredesinstituut vroeg aan zeven internationale 
experten om het bestaande empirisch onderzoek samen te 
vatten. We brachten deze auteurs in het voorjaar van 2017 
ook samen met praktijkdeskundigen uit Vlaanderen. 
Het resultaat van die vruchtbare dialoog vormt de basis 
voor de conclusies van dit boek, waarin we de bevindingen 
toepassen op de Vlaamse beleidsaanpak van radicalisering.
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Conclusies  
En in Vlaanderen?

Lore Colaert

Hoe kunnen we deze wetenschappelijke inzichten nu vertalen naar de Vlaamse 
context? In wat volgt passen we het onderzoek per deelthema toe op Vlaanderen. 
Daarna volgt een slotbeschouwing waarin we lessen trekken uit de dialoog tussen 
internationaal onderzoek en Vlaamse praktijkervaring.1 

Relevante bevindingen voor Vlaanderen

Ideologie en andere drijfveren

Carl Miller en Leah Chauhan schetsen in hun hoofdstuk hoe ideologie als verkla-
ringsfactor voor terrorisme aan belang won met de introductie van het concept 
radicalisering na de aanslagen op de WTC-torens in New York in 2001. De rol van 
ideologie, of van extremistische islam, is echter een controversieel gegeven in het 
academisch en maatschappelijk debat over radicalisering. Sommigen wijzen de 
islam met de vinger als voedingsbodem voor gewelddadig jihadisme, anderen 
geloven eerder dat ongelijkheid de motor is voor de Syriëgang. Ook andere auteurs 
verschaffen in deze bundel belangrijke inzichten die dit intussen vastgelopen debat 
kunnen ontmijnen. 

De experten in deze bundel definiëren ideologie in de context van radicalisering 
als een set ideeën over een diagnose van een probleem, een mogelijke oplossing 
voor dit probleem, en een toekomstvisie. De ideologie kan gebaseerd zijn op een 
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religieuze doctrine, maar ook op andere inspiratiebronnen. IS hanteert wel degelijk 
een jihadi-ideologie: ‘de islam wordt onderdrukt door de ongelovigen, daarom 
moet elke moslim een gewelddadige jihad voeren, om uiteindelijk het kalifaat 
opnieuw op te richten’.

Die jihadi-ideologie verleent een doel en legitimatie aan het gebruik van geweld, 
maar is daarom niet de enige oorzaak ervan. Een ideologie is een van de voorwaar-
den voor extremistisch geweld, maar niet de enige. Individuen zijn echter ontvan-
kelijk voor die jihadi-ideologie om verschillende redenen, en volgens praktijkdes-
kundigen is dat vaker omwille van hun eigen sociaal-psychologische noden dan 
van theologische kennis van de islam.2 De ideologie en het kameraadschap van een 
groep als IS bieden het kader waar onzekere jongeren zich aan vastklampen.3 
Verschillende studies concluderen dat religieuze of politieke doctrine een veel klei-
nere rol speelt voor de ‘IS-generatie’ dan voor eerdere jihadi-golven, of eerdere 
andere terroristische golven zoals de Rode Brigades of het IRA. Veel Belgische jiha-
di’s met een achtergrond in gebroken gezinnen en straatcriminaliteit lijken veeleer 
gedreven door een cocktail van persoonlijke motieven. Die motieven kunnen in 
wisselwerking met de sociale, economische, politieke en culturele context een 
explosief mengsel worden, zoals het triggerfactorenmodel in het hoofdstuk van 
Allard Feddes uitlegt. Rik Coolsaet vat die cocktail van motieven samen onder de 
noemer no future-subcultuur.4 Olivier Roy ziet als gemeenschappelijk kenmerk van 
deze jonge generatie jihadi’s dat ze geweld en hun eigen dood nastreven, en noemt 
ze ‘gewelddadige nihilisten.’ IS biedt een narratief kader om hun aspiraties in te 
passen, een imaginaire plek waar hun noden vervuld kunnen worden, en een 
super gang om deel van uit te maken. Eerder dan over de ‘radicalisering van de 
islam’ spreekt Roy over de ‘islamisering van radicalisering’.5 En Europol heeft het 
over een ‘gewelddadige extremistische maatschappelijke trend.’6 

Veel moslims voelen zich vandaag verontwaardigd over bepaalde ontwikkelingen; 
In de Arabische wereld zijn veel burgers kwaad op de dictatoriale regeringen, en 
gefrustreerd over het mislukken van de Arabische lente. In het Westen leeft bij 
sommige moslims ongenoegen over westerse inmenging in het Midden-Oosten, en 
hardnekkige discriminatie in het Westen.7 Jihadigroeperingen stellen gelijkaardige 
diagnoses en pikken zo op die gevoelens in. Maar, om terug te keren naar het trap-
model van radicalisering dat Miller en Chauhan bespraken in hun hoofdstuk; niet 
alle verontwaardigde moslims voelen zich geroepen om de wapens op te nemen, en 
nog veel minder onder hen projecteren hun ongenoegen op een gemeenschappe-
lijke ‘vijand’ zoals IS alle ‘ongelovigen’ voorstelt. Het gewelddadig jihadisme geniet 
weinig sociale en politieke steun, zo wijst onderzoek uit.8 Dit is belangrijk, want 
de status die terroristen genieten bij de bevolking kan voor hen een motivatie zijn 
om tot geweld over te gaan.9 Bovendien zijn veel jihadi’s niet zelf slachtoffer van 
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onrecht in het Midden-Oosten of het Westen, maar spreken ze over het lijden van 
anderen waarmee ze zich solidair voelen, zoals de Palestijnen. 

Met andere woorden, geweldda-
dige jihad begint voor velen met 
gevoelens van onrecht of frustra-
tie, maar niet alle gefrustreerden 
vinden dat alle ‘ongelovigen’ daar-
voor moeten boeten; niet alle gefrus-
treerden kanaliseren die gevoelens 
in criminaliteit of geweld.10 Dus, ja, 
ideologie speelt een rol als motiva-
tor voor de Syriëgang. En jihadi’s 
zijn in het algemeen op één of 
andere manier gelovig.11 Maar het is meestal niet kennis van de islam die mensen in 
handen van rekruteerders drijft. Daniel Koehler vat deze kwestie samen als volgt: 
“Jullie geloven allemaal in de westerse grondwet […]. Maar daarom wil je geen 
grondwetspecialist worden. […] Zij geloven op dezelfde manier.”12 

Profielen, processen, trappen, piramides: in deze bundel passeerden verschillende 
modellen om radicalisering te vatten de revue. Tegelijkertijd wezen de auteurs op 
de limieten van die modellen. De zoektocht naar eenduidige profielen van terroris-
ten werd al snel opgegeven, gezien de diversiteit aan biografieën van terroristen. En 
radicalisering weergeven als een lineair proces dat start met een extremistische 
ideologie en eindigt in geweld, bleek ook misleidend. Veel van de huidige jihadi’s 
werden niet eerst geradicaliseerd door een religieuze beweging voor ze een crimi-
neel pad opgingen. Radicaliseringsprocessen verlopen vandaag vaak grillig en snel, 
en zijn niet te herkennen aan uiterlijke kenmerken van radicaal gedachtegoed. 13

Het enige waar we zicht op hebben, zo concluderen we uit het hoofdstuk van Miller 
en Chauhan, zijn de stukjes van de puzzel. Factoren die extremisme voortstuwen 
vinden we op individueel niveau, groepsniveau en in de bredere context. Het gaat 
over persoonlijke en collectieve grieven, netwerken van vrienden en familie, een 
ondersteunende omgeving, en politieke en religieuze ideologieën. Hoe die stukjes 
samen passen, varieert enorm, afhankelijk van individuele levenslopen, groepsdy-
namieken en contextfactoren. Daarom stelden onderzoekers recent het model van 
een complexe puzzel voor, met veel mogelijke in- en uitgangen, afhankelijk van 
individu en context. 14 Als er één zaak is waar onderzoekers het dus over eens zijn, 
dan is het dat heel veel factoren een rol spelen als grondoorzaken voor gewelddadig 
extremisme. Daarom is het een groot risico om in de begeleiding van extremisten 
enkel op ideologie te werken.

Met andere woorden, gewelddadige 
jihad begint voor velen met gevoelens 
van onrecht of frustratie, maar niet 
alle gefrustreerden vinden dat alle 
‘ongelovigen’ daarvoor moeten boeten; 
niet alle gefrustreerden kanaliseren 
die gevoelens in criminaliteit of geweld.
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Preventie en re-integratie van geweldda-
dige extremisten mag dus niet enkel bestaan 
uit een ideologische component. Net zoals 
in algemene criminaliteitspreventie wordt 
het inwerken op individuele factoren best 
samen met de contextfactoren aangepakt. 
Interventies moeten focussen op de ver-

schillende, ook achterliggende problemen van een persoon, en moet dus multidis-
ciplinair zijn. De praktijk leert dat je extremistisch gedachtegoed maar moeilijk kan 
wegdiscussiëren. De meeste deradicaliseringsprogramma’s in het Westen beogen 
ideologische deradicalisering dan ook enkel op indirecte wijze. Sommige, zoals het 
Zweedse ‘EXIT’-programma, voeren zelfs helemaal geen ideologische debatten met 
de deelnemers, zo leren we uit Koehler’s hoofdstuk. Dit soort programma’s beogen 
in de eerste plaats de re-integratie van extremisten door het aanbieden van alterna-
tieven voor de vrienden, betekenis, ervaring, status, etc. die extremistische organi-
saties bieden.15 Bovendien vallen er onder de beleidsparaplu van radicalisering 
ondertussen verschillende soorten personen, die elk een andere aanpak vragen. Er 
is een kleine groep gewelddadige extremisten zoals homegrown en foreign terrorist 
fighters, en verder zijn er: geweldplegers zonder ideologische aspiraties, een grote 
groep niet-gewelddadige radicalen van verschillende strekkingen, en ten slotte 
radicalen die geen geweld plegen maar er wel mee sympathiseren. Ook kan iemand 
op het ene moment wel een geweldactie ondersteunen en later weer niet, of van 
crimineel gewelddadig gedrag dan toch verschuiven naar ideologisch geïnspireerd 
geweld, enzovoort. 

In Vlaanderen wordt volop gezocht naar de juiste plek voor de ideologische factor 
in het beleid inzake radicalisering. In het politieke debat worden instellingen en 
geschriften van de islam vaak met de vinger gewezen in verband met radicalisering, 
of worden moslims in het algemeen als kwetsbare groep voor extremisme bestem-
peld. Lokale casemanagers zetten echter op verschillende levensdomeinen in, zoals 
werk en sociale kring, afhankelijk van de noden van de persoon in kwestie. 

De Vlaamse overheid heeft de gangbare benadering van radicalisering als een 
proces duidelijk overgenomen (zie figuur). De conceptnota die het Vlaams actieplan 
ter preventie van radicalisering (verder ‘het actieplan’) voorafging, heeft het over 
preventie van ‘radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en ter-
rorisme’.16 En de Vlaamse overheid hanteert de definitie van ‘(gewelddadige) radi-
calisering’ van het federale Plan R: ‘Een proces waarbij een individu of groep van 
individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed dat dit individu of deze groep van 
individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van terroristische 
handelingen’.17 

Preventie en re-integratie van 
gewelddadige extremisten 
mag dus niet enkel bestaan uit 
een ideologische component. 
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postkaart over de opvoedingslijn voor ouders die vragen hebben 
over radicalisering.18

De inzet van beleidsdomeinen als Welzijn, Onderwijs, Werk, Integratie en 
Stedenbeleid wijst op een aanpak die verder kijkt dan de ideologische component 
van extremisme. Het departement Welzijn zegt in hun individuele begeleidingstra-
jecten ook oog te hebben voor verschillende levensdomeinen.19 De Vlaamse rege-
ring benadrukt dat er plaats is voor ‘verschillende ideologieën, denkbeelden en 
levensovertuigingen,’20 waarschuwt tegen het ‘culturaliseren’ van radicalisering en 
geeft aan dat radicaliseringsprocessen ‘vanuit welke ideologie ook’ ‘dezelfde 
mechanismen’ volgen.21 De ideologische component wordt wel aangepakt in maat-
regelen met betrekking tot islamonderwijs, imams, interlevensbeschouwelijke 
dialoog en begeleiding aan jongeren over de islam. De actieplannen voorzien oplei-
dingen Maatschappelijke Oriëntatie voor imams, een netwerk islamexperten dat 
duiding geeft bij de islam wanneer leraren of leerlingen met vragen zitten, en een 
infolijn over islam binnen het Executief van de Moslims van België (hierna 
Moslimexecutieve).22 

Praktijkdeskundigen pleiten ervoor om de ideologische component van politiek 
geweld zeker ook niet te negeren. Organisaties zoals Ceapire en het Netwerk 
Islamexperten voeren onder andere gesprekken over religie met hun doelgroep. In 
het lokaal casemanagement wordt op de brede waaier aan factoren ingezet die indi-
viduen kunnen weghouden van extremistische groepen. Afhankelijk van de noden 
van het individu spreken de casemanagers relevante partners en sleutelfiguren aan, 
zoals een vriend, een straathoekwerker of een imam, die met het individu aan 
de slag gaan om een sociaal netwerk uit te bouwen, familiebanden te herstellen, 
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een loopbaan te vinden, enzovoort. In Antwerpen bijvoorbeeld beschouwt het pre-
ventieteam radicalisering de ideologie van de huidige moslimextremistische 
groepen als een jas waaronder soms andere, persoonlijke en sociale, problematie-
ken schuil gaan. Met die problematieken gaan ze in de eerste plaats aan de slag. In 
gevallen van ideologische radicalisering zien ze de afwijzing van geweld als het 
belangrijkste doel.23

In principe is het casemanagement in de steden ook gericht op extremisme van ver-
schillende ideologische strekkingen, maar andere vormen zoals extreemrechtse 
radicalisering worden minder snel gemeld. De focus van het beleid in de steden lijkt 
zich ook uit te breiden van gewelddadig extremisme naar ‘spanningen tussen 
gemeenschappen,’ wat ze benoemen als ‘polarisering’.24 Ook het nieuwe actieplan 
poogt radicalisering en polarisering in samenhang aan te pakken.25

Risico-inschatting

In Vlaanderen heerst nogal wat onzekerheid bij eerstelijnswerkers over hoe ze radi-
calisering kunnen herkennen en wanneer een gedrag of uitspraken verontrustend 
zijn. Checklists van uitwendige factoren waaraan je moslimradicalisering zogezegd 
kan herkennen, volstaan niet. Zelfs al uiten veel jihadi’s hun opgedane extreme 
ideeën inderdaad vaak openlijk voor ze tot actie overgaan,26 heeft het gebruik van 
dergelijke checklists onbedoelde neveneffecten. Zeker in de periode na de aansla-
gen in Frankrijk en België werden moslims vaak onterecht verdacht gemaakt op 
basis van bijvoorbeeld het dragen van een baard of een hoofddoek. Voor Groot-
Brittannië merkt Paul Thomas op dat dergelijke lijstjes tot valse positieven hebben 
geleid, waardoor veel moslims zich verdachtgemaakt voelden, wat de vertrouwens-
relatie tussen hen en preventiewerkers ondermijnde.

Allard Feddes beschreef in zijn hoofdstuk wat risico-inschattingsinstrumenten zijn 
en waarvoor ze gebruikt worden. Sommige van deze instrumenten zijn eerder 
screeningtools die helpen na te gaan of een persoon vatbaar is voor gewelddadig 
extremisme, andere zijn echte risicotaxatie-instrumenten die helpen in te schatten 
of een gedetineerde na de vrijlating gewelddadige activiteiten zal hervatten of niet. 

In zijn hoofdstuk toont Allard Feddes dat veel screening tools, zoals de genoemde 
checklists, niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Een aantal instrumenten, zoals 
de VERA-2, is wel tot op zekere hoogte gevalideerd.27 Ook het triggerfactorenmodel 
dat online beschikbaar is, is gebaseerd op empirisch onderzoek.28 Risico-
inschattingstools worden best gebruikt als hulpinstrumenten die risico- en bescher-
mingsfactoren voor verschillende vormen van gewelddadig extremisme in kaart 
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brengen in verschillende levensdomeinen van een individu. Behalve naar de ideo-
logische opvattingen van een individu kijken ze dus ook naar gedrag en relaties.29

In Vlaanderen worden eerstelijnswerkers getraind om signalen van radicalisering 
te herkennen, en gebruiken verschillende diensten verscheidene screening tools. 
Eerstelijnswerkers zoals hulpverleners, jeugdwerkers, VDAB-consulenten en inte-
gratiemedewerkers kregen opleidingen over hoe ze signalen van radicalisering 
kunnen herkennen.30 Het departement Onderwijs legt in Handvatten voor de preven-
tie, aanpak en omgang van radicalisering binnen het onderwijs uit wanneer een situatie 
verontrustend is, en vraagt daarbij aandacht voor ideologische factoren, gedrags-
factoren en uiterlijke identiteitskenmerken. Leraren worden bovendien geadvi-
seerd om alvast nooit alleen te oordelen of bezorgdheid terecht is.31 Op lokaal niveau 
werkten verschillende pilootsteden een eigen screeningstool uit voor hun casema-
nagement. De stad Antwerpen ontwierp zo samen met partners uit de welzijnssec-
tor, politie en parket de Radix-tool. Dit is geen wetenschappelijk gefundeerd risico-
taxatie-instrument, maar een hulpinstrument dat probeert het algemeen welzijn 
en de vatbaarheid voor radicalisering van een persoon die wordt aangemeld bij de 
radicaliseringscel in kaart te brengen. Verschillende domeinen van het leven van de 
persoon worden bekeken: individuele eigenschappen, familie, omgeving en maat-
schappelijke visie. Zowel kwetsbaarheden als beschermende factoren worden in 
kaart gebracht. De Radix-tool wordt ondertussen verspreid bij andere lokale bestu-
ren via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).32 Ten slotte 
gebruikt het gevangenispersoneel het risicotaxatie-instrument VERA-2 om de reci-
divekans te voorspellen van extremistische gedetineerden.

De kennis over risico-inschatting die aanwezig is bij de pilootsteden en het gevan-
geniswezen is echter onvoldoende breed verspreid. Zorgprofessionals die een rol 
hebben in het taxeren van risico’s moeten daarom opgeleid worden in de bestaande 
instrumenten.33 Een grondige risico-analyse maken is echter niet voor iedereen 
weggelegd. Daarom wordt in Nederland volop geëxperimenteerd met de inzet van 
recherchepsychologen in de lokale overlegplatformen.34 In Vlaanderen adviseert de 
Expertencel Radicalisering Onderwijs-Welzijn ook om grondige risicoanalyse over 
te laten aan partners die getraind zijn in gedragswetenschappelijk gefundeerde 
risicotaxatie-instrumenten.35

Ook al is de wetenschappelijke onderbouwing van risicotaxatie-instrumenten dun, 
is een gedeelde inschatting van het probleem cruciaal om een effectieve interventie 
op te starten. Het Radicalisation Awareness Network (RAN) beveelt daarom aan om 
in een multi-agency samenwerking de inschatting van de problemen van een 
persoon samen met alle betrokken partners te doen.36 Ook in de Vlaamse pilootste-
den ervaren casemanagers dat een gezamenlijke inschatting van de problemen van 
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een individu de begeleiding ten goede komt. De Radix-tool bijvoorbeeld wordt 
gebruikt om een gemeenschappelijk kader te vinden om afspraken te maken met 
alle partners. De tool wordt niet als checklist gebruikt of als objectieve risico-
inschatting voor bijvoorbeeld een rechtszaak. Het instrument functioneert eerder 
als hulpinstrument bij een intuïtief ‘niet-pluis’-gevoel bij eerstelijnswerkers: ver-
schillende levensdomeinen van een persoon worden gestructureerd in kaart 
gebracht, bijvoorbeeld door middel van een gesprek. Zo’n instrument helpt case-
managers te letten op verschillende factoren, te identificeren welke informatie nog 
ontbreekt, op welke domeinen iemand al dan niet begeleid moet worden en door 
welk soort sleutelfiguur.

Preventief beleid start met een goed zicht op 
de risico- en beschermingsfactoren; enkel 
zo kan men gericht doelen bepalen. Een 
risico-inschatting kan ook voor groepen en 
bewegingen, buurten of hele samenlevin-
gen gemaakt worden. Individuele gegevens 
van extremisten samenleggen zou inzicht 
kunnen verschaffen in collectieve context-

factoren, bijvoorbeeld bepaalde (off- en online) ontmoetingsplaatsen. In Groot-
Brittannië verzamelen de inlichtingendiensten data over extremisten in zoge-
naamde heat maps, en in Nederland hebben onderzoekers een instrument 
ontwikkeld om risico- en beschermingsfactoren van polarisatie in buurten te 
meten.37 In Vlaanderen beschikken we echter maar in beperkte mate over risico-
inschattingen uit de verschillende gemeenten. Veel lokale besturen noemen bij-
voorbeeld een beperkt zicht op de problematiek van radicalisering op hun grondge-
bied een van de belangrijkste hindernissen om hun regierol op te nemen en een 
Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te starten.38 Enkel de zestien gemeenten 
die een Vlaamse projectsubsidie voor radicalisering aanvroegen, hebben een risico-
inschatting moeten maken van radicalisering op hun grondgebied. In de projectop-
roep wordt gefocust op Syriëstrijders, maar aangezien ook gemeenten zonder ver-
trekkers werden geselecteerd is het niet duidelijk welke risicofactoren er in acht 
werden genomen. De grote variatie in problemen die de gemeenten met hun de 
projectsubsidies voor radicalisering aanpakken, van het verhinderen dat mensen 
naar Syrië vertrekken tot het aanpakken van algemene integratieproblemen, 
bemoeilijkt ook het overzicht op Vlaams niveau.39

Preventief beleid start met 
een goed zicht op de risico- en 
beschermingsfactoren; enkel 
zo kan men gericht doelen 
bepalen.
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‘deradicaliserings’programma’s

Daniel Koehler beschrijft in zijn hoofdstuk de verschillende bestaande types ‘dera-
dicaliseringstrajecten.’ Deze trajecten worden ook ‘exit-programma’s’ genoemd 
omdat ze begeleiding bieden voor personen die een extremistische groepering 
willen verlaten of/en van hun extremistisch gedachtegoed af willen.40 In de praktijk 
worden ze ook soms re-integratietrajecten genoemd, naar het doel van dergelijke 
trajecten. Sommige programma’s beogen een gedragsverandering, om de betrok-
kenheid bij geweld te beëindigen (‘disengagement’). Andere beogen een attitudever-
andering waarbij het doel is dat de persoon extremistisch gedachtegoed loslaat 
(‘deradicalisering’). Koehler typeert deze trajecten als ‘interventie’ om radicalise-
ringsprocessen te keren. Naast repressie en preventie is deze interventie een essen-
tiële pijler van elke aanpak van radicalisering.

In Vlaanderen is er geen centraal ‘deradicaliseringscentrum,’ maar bestaan er ver-
schillende initiatieven om mensen uit de handen van een extremistische ideologie 
of groep te halen, om hen weg te houden van geweld, en te re-integreren in de 
samenleving. De eerste wordt georganiseerd door de lokale overheid en beoogt 
individuen opnieuw te integreren in de samenleving via een multidisciplinair 
casusoverleg. Het tweede betreft enkele private initiatieven, zoals CEAPIRE en 
Deradiant. Daarnaast zijn er ook individuele trajecten voor (ex-)gedetineerden. 

De meeste individuele trajecten worden georganiseerd door lokale besturen, die 
volop experimenteren met casusoverleg en begeleidingstrajecten in het kader van 
hun preventief beleid. Vilvoorde, Antwerpen en Mechelen begeleiden al langer 
individuen. Recent sprongen ook onder meer Gent, Maaseik, Genk, Menen, Zele, 
Oostende en Aalst op de kar. In die gemeenten coördineert een casemanager de 
begeleiding van jongeren over wie er bezorgdheid bestaat dat ze vatbaar zijn voor 
extremisme of ideologisch geweld. Vrijwillige begeleidingstrajecten worden op 
touw gezet samen met partners uit het bestaande hulpverleningsaanbod in de stad, 
sleutelfiguren in het sociaal netwerk, en soms partnerorganisaties zoals De Touter 
in Antwerpen, een organisatie gespecialiseerd in diversiteitsbeleid. 

Het gevangeniswezen focust tot nu toe vooral op het inperken van radicalisering 
door extremistische leidersfiguren te isoleren in twee afzonderlijke afdelingen. Het 
departement welzijn dat bevoegd is voor hulpverlening aan (ex-)gedetineerden en 
personen in een vrijheid onder voorwaarden heeft werk gemaakt van een gedeelde 
definitie van disengagementtrajecten. Die definitie hanteert ‘sociale re-integratie’ 
als doel en benadrukt een multidisciplinaire aanpak.41 Twee experten binnen het 
departement Welzijn werken een vrijwillig hulpverleningsaanbod voor geradicali-
seerde gevangenen uit. In juni 2017 begeleidden zij en hun partners negentien 
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gedetineerden. Daarnaast moeten de justitiehuizen, indien er een mandaat is van 
een magistraat bijvoorbeeld in het kader van vrijheid onder voorwaarden, personen 
begeleiden. De justitiehuizen hebben daarvoor evenwel nood aan vorming, een 
duidelijk mandaat, en informatie over de personen in kwestie. Tenslotte is er door 
de federale overheid in elke gevangenis is een moslimconsulent aangesteld.42 Zij 
staan echter in voor levensbeschouwelijke begeleiding in het algemeen en kunnen 
daarom niet in hun eentje instaan voor ‘deradicalisering’ in de gevangenissen. 

Door de versnippering van dit aanbod over verschillende niveaus en actoren heen is 
er weinig overzicht en leeft de bezorgdheid dat niet alle gekende extremisten een 
begeleidingsaanbod krijgen. Minder dan de helft van de Vlaamse gemeenten 
hebben een LIVC. Gemeenten pakken deze problematiek ook op heel verschillende 
manieren aan, afhankelijk van de specifieke problematieken op hun grondgebied, 
hun institutionele structuur en budget, wat het overzicht verder bemoeilijkt. Lokale 
‘deradicaliserings’-ambtenaren houden zich bijvoorbeeld ook bezig met algemene 
integratie- of polarisatieproblematieken en begeleiden dus niet enkel (voormalige) 
gewelddadige extremisten.43 Daarnaast draagt deze versnippering het risico in zich 
dat er gewerkt wordt met methodes waarvan de effecten niet altijd onderzocht zijn. 
Ten slotte is zo ook de expertise versnipperd. Eén privé-initiatief kan bijvoorbeeld 
veel theologische knowhow hebben, maar daarom niet aan degelijk risicomanage-
ment doen. 

Voor een dergelijke ‘multi-agency’ context is regie nodig van een coördinerende 
overheid. Uit het werk van Daniel Koehler en het RAN kunnen we twee taken voor 
de overheid distilleren. Ten eerste moet een centraal orgaan alle partners aan tafel 
zetten om de problemen in te schatten, af te spreken wat het doel is van het speci-
fiek traject, en hoe men zal werken.44 De overheid moet dus de veelheid aan initia-
tieven in Vlaanderen overzien, ook om de initiatiefnemers op te leiden en te onder-
steunen, te evalueren, en eventuele hiaten te dichten. Bestaande kennis bij al deze 
partners moet daarbij maximaal gedeeld worden.

Ten tweede kan de overheid organisaties ondersteunen bij de ontwikkeling van 
deradicaliseringstrajecten. Deze begeleidingstrajecten zijn zeer moeilijk en ontbre-
ken nog steeds wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsstandaarden.45 Op basis 
van het bestaand onderzoek en praktijkervaring geeft Daniel Koehler toch drie 
zaken mee waarover initiatiefnemers goed moeten nadenken.46 

Ten eerste moeten ze goed nadenken over hoe ze de doelgroep willen bereiken. 
Sommige initiatieven proberen personen te overtuigen (‘actieve’ programma’s), 
andere zijn gewoon beschikbaar voor wie er nood aan heeft (‘passieve’ program-
ma’s). Beide moeten werken aan hun zichtbaarheid, geloofwaardigheid en vertrou-
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wen bij hun doelgroep. Hoe meer een individu uit vrije wil deelneemt aan het 
traject, hoe groter de kans om een ‘cognitieve opening’ te bereiken. Een gesprek 
waartoe de betrokkene niet bereid is en waar het vertrouwen ontbreekt, zal sneller 
falen.47 In België werken zowel de begeleiding in gevangenissen als het casema-
nagement in de steden op vrijwillige en transparante basis. De lokale casemanagers 
bieden een individueel traject aan als een opportuniteit voor een persoon over wie 
er zorgwekkende signalen zijn. Het dient gezegd dat meerderjarigen op die manier 
veel moeilijker bereikt worden, omdat zij minder onder invloed staan van ouders of 
school, minder zichtbaar zijn in het stedelijk netwerk van onder meer jeugdwerk, 
en dat het hulpverleningsaanbod voor volwassenen beperkt is.

Om de noodzakelijke vertrouwensband te creëren met de deelnemers van het 
traject is het ook van belang om toegankelijke contactpersonen aan te stellen die 
vertrouwen genieten bij de doelgroep. Welke sleutelfiguur gaat best op huisbezoek? 
Een sociaal werker komt anders binnen bij gezinnen dan een politieambtenaar. 
Welke gesprekstechniek wordt gehanteerd? Ook wat meldpunten en hulplijnen 
betreft is het belangrijk dat er contactpunten buiten de politie zijn, omdat die 
sneller gebeld worden door familieleden van extremisten.

Een tweede zaak die initiatiefnemers 
kunnen leren uit Koehlers hoofdstuk is 
dat succesvolle exit-programma’s niet 
enkel focussen op de ideologie van extre-
misten. De meeste westerse deradicalise-
ringsprogramma’s proberen eerder indi-
rect ideologische ‘deradica lisering’ te 
bereiken. Begeleiders dagen best de ideo-
logie van de deelnemers niet openlijk uit 
met theologische debatten. Theologische 
gesprekken mogen niet vervallen in een 
debat over waarden en normen. Wel kun-
nen ze zonder oordeel vragen stellen en 
twijfel creëren. Daarnaast moet de begeleider een geloofwaardige gesprekspartner 
zijn voor de doelgroep, wat kan bereikt worden door te investeren in de relatie met 
de deelnemers, interesse te tonen, transparant te zijn over welke informatie gedeeld 
wordt en met welke overheden en partners samengewerkt wordt. Vanwege hun ge-
loofwaardigheid bij de doelgroep werken soms ook ‘formers’ mee aan exit-werk. 
Hiervoor moeten exit-initiatiefnemers echter goed nadenken over waar ze formers 
inzetten, vanaf wanneer ze klaar zijn, hoe ze hen moeten trainen, en wat mogelijke 
risico’s zijn.48 Zoals gezegd ziet het Vlaamse departement Welzijn disengagement-
trajecten als begeleiding op verschillende levensdomeinen: van psychosociale 

Daarnaast moet de begeleider 
een geloofwaardige gespreks-
partner zijn voor de doelgroep, 
wat kan bereikt worden door te 
investeren in de relatie met de 
deelnemers, interesse te tonen, 
transparant te zijn over welke 
informatie gedeeld wordt en 
met welke overheden en part-
ners samengewerkt wordt.
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begeleiding over tewerkstelling tot het aanbieden van een tegendiscours door be-
paalde religieuze sleutelfiguren.49 Dit is in lijn met de aanbevelingen van Koehler en 
het RAN. Het lokale casemanagement springt omzichtig om met de inzet van reli-
gie als instrument om iemand te begeleiden. Deradicaliseringsambtenaren willen 
alvast ten stelligste vermijden dat ze een ‘gedachtepolitie’ worden die radicale ui-
tingen criminaliseert.

Ten derde kan men het best goed nadenken over wie de deradicaliseringstrajecten 
uitvoert. Overheidsinstanties hebben het voordeel van veel middelen, maar niet-
gouvernementele partners zijn geloofwaardiger. Daarom besluiten Daniel Koehler 
en het RAN dat samenwerking tussen overheid en andere partners de voordelen 
van beide kan combineren. Bovendien verhoogt samenwerking met verschil-
lende partners de kwaliteit van de diagnose en de begeleiding. Multi-agency 
samenwerking heeft wel sterke coördinatie nodig en goede afspraken over infor-
matie-uitwisseling. 

counternarratieven

Uit het onderzoek over counter- of alternatieve narratieven leren we dat de geloof-
waardigheid van de boodschapper de kritische succesfactor is. Dat maakt het moei-
lijk voor overheden om zelf rechtstreeks een tegendiscours te brengen. Toch 
kunnen ze een belangrijke rol opnemen op dit terrein. 

Ten eerste moeten overheden ervoor zorgen 
dat wat ze zeggen overeenstemt met wat ze 
doen, bijvoorbeeld inzake buitenlands beleid 
of integratiebeleid. Samen hangend erken-
nen overheden best collectieve grieven zoals 
ongelijkheid en discriminatie (en onbeha-
gen over migratie in het geval van rechts 
extremisme), en moeten ze vermijden om de 
volledige moslimgemeenschap als doel-
groep te benaderen voor counternarratives, 

want dit maakt hen een ‘verdachte groep’ en kan dus wantrouwen voeden. Ten 
tweede kan de overheid, weliswaar van achter de schermen, wel initiatieven vanuit de 
samenleving ondersteunen, met financiële steun, expertise of andere ondersteuning. 
Niet-gouvernementele initiatiefnemers kennen vaak beter de taal en gevoeligheden 
van de groep die kwetsbaar is voor radicalisering.

Overheden moeten ervoor 
zorgen dat wat ze zeggen 
overeenstemt met wat  
ze doen, bijvoorbeeld inzake 
buitenlands beleid of 
integratiebeleid.
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In het nieuwe Vlaams actieplan staan verschillende initiatieven om een counter-
narratief te voeren. De minister van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid zal een 
oproep lanceren om ‘maatschappelijke tegengeluiden te mobiliseren.’ Er komt ook 
een oproep voor gemeenten om initiatieven te nemen ‘rond normen en waarden, 
rechten en plichten en actief en gedeeld burgerschap.’ In het project rePresent 
praten jongeren met een migratie-achtergrond met mediamakers over hoe deze 
jongeren gerepresenteerd worden in de media, en de VRT bundelt getuigenissen 
van ‘stemmen uit het kalifaat’ online. Ook private organisaties zoals CEAPIRE pro-
beren extremistisch discours te counteren op sociale media en in gesprekken.50

evalueren 

In Vlaanderen is een evaluatie van het Vlaams actieplan gepland in 2018.51 De 
Vlaamse Regering rapporteert halfjaarlijks aan het Vlaams Parlement in de 
Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Ondertussen is het 
actieplan, na een consultatieronde met onder andere onderzoekers, herzien. Er zijn 
nog geen concrete plannen over wie (intern of extern, administratie of parlement) 
de evaluatie zal doorvoeren en hoe er geëvalueerd zal worden. Het Britse Prevent-
programma werd bijvoorbeeld door het parlement geëvalueerd op basis van schrif-
telijke en mondelinge getuigenissen en een werkbezoek. Eveneens moet er uitge-
klaard worden of ook de projecten, zoals de acht projecten voor ‘positieve 
identiteitsontwikkeling bij jongeren’, mee geëvalueerd zullen worden. Ook voor dit 
soort projecten is nog niet veel bekend over de mogelijke impact (bedoeld en onbe-
doeld) en is er dus nood aan wetenschappelijke onderzoek. 

Uit het hoofdstuk van Amy-Jane Gielen leren we dat preventief beleid evalueren 
niet evident is. Toch zijn er realistische evaluatieve methoden beschikbaar, zo toont 
ze aan, die ook preventief beleid meer knowledge based kunnen maken. De weten-
schappelijke literatuur leert ons alvast dat het nooit te vroeg is om te bedenken hoe 
je zal nagaan of je beleid de beoogde doelen bereikt. Enerzijds omdat een weten-
schappelijk onderbouwde evaluatie een tijdrovende bezigheid is. Anderzijds omdat 
al bij de opmaak van beleid nadenken over wat je gaat evalueren, ook helpt om te 
formuleren wat je precies wil bereiken, en welke acties daarvoor nodig zijn. Daarom 
denken de beleidsmakers dus best tijdig na over de evaluatie van de maatregelen en 
projecten van het actieplan. 

De lokale besturen denken ondertussen na over hoe ze de maatregelen ter preventie 
van radicalisering kunnen evalueren. Dat is bijvoorbeeld relevant om te kunnen 
beslissen waar ze Vlaamse projectsubsidies het best in investeren. In het kader van 
casemanagement is evaluatie ook van belang om de kwaliteit van de begeleiding te 
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verhogen, te bepalen wanneer een begeleiding kan worden afgerond, en om met 
alle partners een kader af te spreken voor de begeleiding van een individu, met 
gemeenschappelijke doelstellingen en methodes.52 Dit alles helpt om alle partners 
in de begeleiding op dezelfde lijn te krijgen. Pilootsteden hebben verschillende eva-
luatiemechanismen ontwikkeld. Het doel van het casemanagement is er geformu-
leerd als ‘inclusie,’ ‘(re-)integratie,’ of ‘verbondenheid met de samenleving.’53 
Daarom wordt er telkens een inschatting gemaakt vóór het begin van het casema-
nagement hoe de persoon zich gedraagt in verschillende kringen, zoals het gezin, 
het werk of de school, de sociale of sportkring. De overlegtafel neemt zowel bescher-
mings- als risicofactoren in rekening. Na het traject wordt dezelfde inschatting 
opnieuw gemaakt om te kijken of er verdere begeleiding nodig is.

Beleidsmakers zouden een model moeten hebben, zegt Amy-Jane Gielen. Onder-
zoek en ervaring tonen de noodzaak om een gezamenlijk idee te hebben van wat 
precies het probleem is dat moet aangepakt worden. Wegens de ambiguïteit van 
het concept radicalisering kan je de impact van een breed actieplan als het Vlaamse 
moeilijk meten. Doordat lokaal casemanagement met verschillende doelgroepen 
werkt is het bijvoorbeeld moeilijk om hierover data te analyseren. Van cruciaal 
belang is daarom dat er in het Vlaams actieplan duidelijke doelen geformuleerd 
worden bij alle acties, en dat er vervolgens geëxpliciteerd wordt hoe de overheid 

denkt die doelen te bereiken.54 In de 
opeenvolgende actieplannen staat als 
doelstellingen: ”jongeren en jongvolwas-
senen die risico lopen om te radicalise-
ren zo snel mogelijk te detecteren en hen 
zo aan boord te houden van onze samen-
leving,” en ”voorkomen dat personen 
radicalisering, en signalen van geweld-
dadige radicalisering zo vroeg mogelijk 

detecteren.” Het “merendeel van de maatregelen” situeert zich volgens de Vlaamse 
regering in “primaire en secundaire preventie”.55 Het is echter niet duidelijk welke 
acties bedoeld zijn als primaire preventie en welke gericht zijn op mensen die 
vatbaar zijn voor gewelddadig extremisme, of hoe het plan “jongeren die risico 
lopen” afbakent. Het niet helder stellen van de doelgroepen bemoeilijkt een zicht 
op de resultaten, én houdt het risico in dat moslimgemeenschappen zich geviseerd 
voelen. 

Een aandachtspunt bij het helder stellen van doelstellingen is dat brede preventie 
van het huidige gewelddadig extremisme in grote mate overeenkomt met brede 
preventie van (jeugd)criminaliteit. Lokale uitvoerders en partners van dit actieplan 
worden dagelijks geconfronteerd met structurele noden op het vlak van onder meer 

Het niet helder stellen van de 
doelgroepen bemoeilijkt een 
zicht op de resultaten, én houdt 
het risico in dat moslimgemeen-
schappen zich geviseerd voelen.
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jeugdwerk voor jongvolwassenen, toegankelijkheid van hulpverlening, integratie 
van gezinnen met een migratieachtergrond, discriminatie op de arbeidsmarkt, 
schooluitval, kwaliteit van islamonderricht en spanningen tussen gemeenschap-
pen. Hoewel dit allemaal potentiële elementen zijn in de voedingsbodem voor 
extremisme, maakt de structurele aanpak van deze problemen geen deel uit van het 
ad-hoc deradicaliseringsbeleid.

de ervaring van jongeren en eerstelijnswerkers

Jongeren, en specifiek moslimjongeren, worden in het Vlaams actieplan als een 
belangrijke doelgroep beschouwd. Dit zien we in maatregelen zoals vormingen 
over “identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren” en de projecten rond ”positieve 
identiteitsontwikkeling bij jongeren”. Drie van deze acht gesubsidieerde projecten 
om met jongeren in hun vrije tijd te werken om radicalisering te voorkomen 
noemen moslimjongeren namelijk expliciet als doelgroep.56 Ook wordt aan leraren 
geleerd hoe ze verontrustende signalen bij jongeren kunnen herkennen en doorge-
ven.57 In deze bundel schreef Paul Thomas over de impact van deradicaliseringsbe-
leid op jongeren. We halen uit zijn hoofdstuk twee conclusies voor Vlaanderen: één 
over preventie van een voedingsbodem voor radicalisering, en één over informatie-
doorstroming in de keten detectie-interventie-nazorg.

Uit het onderzoek over het Britse Prevent-programma leren we dat we, als we jeugd-
werk reduceren tot preventie van radicalisering, heel wat kansen voor positieve 
identiteitsontwikkeling laten liggen. Bovendien dreigt het de voedingsbodem voor 
radicalisering juist te vergroten. Paul Thomas toont in zijn hoofdstuk ook wat de 
gevolgen zijn als preventie van radicalisering onder de verantwoordelijkheid van 
de politie wordt geplaatst. Binnen het brede beleidsdomein van ‘radicalisering’ 
worden fenomenen zoals radicale uitingen van jongeren op school door een veilig-
heidsbril bekeken in plaats van door een pedagogische bril. Paul Thomas houdt dan 
ook een pleidooi om jeugdwerk en samenlevingsopbouw te herwaarderen in hun 
eigen, positieve finaliteit van positieve identiteitsontwikkeling en inclusie.

Ook in ons land voelen moslimjongeren zich soms geviseerd door het deradicalise-
ringsbeleid,58 of is het niet steeds duidelijk of een jongerenproject al dan niet kadert 
in de preventie van radicalisering. Dat werkt vervreemding in de hand en geeft 
brandstof voor het argument van moslimextremisten dat moslims worden onder-
drukt. Daarom vreesden jeugdwerkers bij de lancering van de oproep voor jeugd-
projecten in het kader van het actieplan voor de vertrouwensrelatie met hun doel-
groep. Gezien de schaarste aan subsidies in het veld zagen sommige organisaties 
zich echter genoodzaakt om het projectgeld aan te vragen om hun reguliere acties 
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te kunnen behouden.59 Praktijk-
deskundigen in Vlaanderen wijzen 
echter op het belang van dat regu-
liere aanbod, dat hiaten vertoont 
op het vlak van bijvoorbeeld jeugd-
hulpverlening en lokale sociale wer-
king voor meerderjarige jongeren.60 

Wat betreft de plaats van preventie 
van radicalisering maken gemeen-

ten hun eigen keuzes. In Antwerpen zit het team deradicalisering bij het Stedelijk 
Bedrijf Samen Leven, in Vilvoorde is er een afzonderlijke deradicaliseringscel, in 
Kortrijk wordt het beleid inzake radicalisering onder de burgemeester en lokale 
politie geplaatst. Huisbezoeken worden meestal niet door de politie gedaan maar 
door casemanagers of sociale diensten. In kleinere steden is vaak de preventie- of 
integratieambtenaar verantwoordelijk gemaakt voor radicalisering. Op federaal 
niveau is Plan R ondertussen onder het OCAD geplaatst, het coördinatieorgaan 
voor de dreigingsanalyse. Lokale beleidsmakers stellen echter vragen bij het onder-
brengen van preventief werk bij veiligheidsdiensten.61

Een tweede pijnpunt dat naar voren komt uit het Britse Prevent-programma is de rol 
van eerstelijnswerkers in detectie van radicalisering. Hoewel sommige praktijk-
mensen aangeven dat het thema radicalisering ondertussen bespreekbaarder is 
geworden bij sociale partners, blijft ook in ons land het delen van informatie tussen 
socio-preventieve diensten en politie een heikel punt.62 Sociale partners, zoals 
jeugdwerkers of OCMW-medewerkers, zijn enerzijds weigerachtig om informatie 
over hun doelgroep te delen omdat ze vrezen voor de vertrouwensband met hun 
doelgroep.63 Ze wijzen erop dat ze niet tegelijkertijd kunnen detecteren en begelei-
den.64 Anderzijds luidden eerstelijnswerkers wel eens te snel de alarmbel en wordt 
de politie bijvoorbeeld onterecht naar school gehaald. In omgekeerde richting 
krijgen eerstelijnswerkers dan weer niet altijd een terugkoppeling van de veilig-
heidsdiensten: was hun bezorgdheid over iemand terecht of niet? Soms krijgen ze 
geen informatie over iemands betrokkenheid bij extremisme, informatie die ze 
nodig hebben om een persoon adequaat te kunnen begeleiden.65 In nog andere 
gevallen is er geen vlotte doorstroming van informatie van bijvoorbeeld scholen 
naar lokale politie.66 

Sommige steden kunnen voortbouwen op jarenlang opgebouwd vertrouwen tussen 
socio-preventieve diensten en politie; andere zijn pas aan de contacten met sociale 
partners, scholen, sleutelfiguren beginnen werken naar aanleiding van het vertrek 
van Syriëstrijders uit hun gemeente. Op het terrein spreekt men zowel van hande-

Praktijkdeskundigen in Vlaanderen 
wijzen op het belang van het reguliere 
aanbod, dat hiaten vertoont op het 
vlak van bijvoorbeeld jeugdhulp-
verlening en lokale sociale werking 
voor meerderjarige jongeren.
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lingsverlegenheid als van handelingsdrang; beide zijn een uiting van het feit dat eer-
stelijnswerkers zich vaak niet bekwaam voelen om met signalen van radicalisering 
om te gaan. Doordat jongeren als potentiële daders (van terrorisme) én als slachtof-
fers (van rekrutering) worden gezien, is het voor de eerstelijnswerkers niet altijd 
duidelijk wanneer ze hen moeten beschermen dan wel aanmelden bij aanspreek-
punten voor radicalisering.67 De federale overheid heeft de lokale besturen in de 
omzendbrief van 21 augustus 2015 over de informatie-uitwisseling rond en de 
opvolging van de Foreign Terrorist Fighters aangespoord om Lokale Integrale 
Veiligheidscellen (LIVC’s) op te richten waarin socio-preventieve diensten en politie 
informatie delen. In veel LIVC’s zitten echter enkel lokale bestuursdiensten en vei-
ligheidsdiensten, en worden externe socio-preventieve diensten hoogstens ad hoc 
uitgenodigd.68 Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft daarom 
in 2016 een omzendbrief verspreid om de lokale socio-preventieve actoren te sti-
muleren om deel te nemen aan de LIVC’s.69 En minister van onderwijs Hilde Crevits 
stuurde een toelichting over de samenwerking tussen scholen en politie rond en 
stelde een databank met aanspreekpunten bij de politie ter beschikking van de 
scholen.70

In een integraal veiligheidsbeleid is systematische opvolging van individuen en 
een vlotte doorstroming van informatie cruciaal om te kunnen interveniëren in 
soms zeer snelle radicaliserings- of rekruteringsprocessen. Veiligheidsdiensten 
én socio-preventieve diensten hebben een rol in die integrale veiligheidsketen en 
zijn genoodzaakt samen te werken, maar met respect voor ieders eigenheid. 
Internationaal wordt multidisciplinair overleg inderdaad als hoeksteen gezien in 
de aanpak van radicalisering en ook de Vlaamse pilootsteden benadrukken dat. 71 

Op basis van onderzoek en praktijker-
varing kunnen we twee hefbomen 
aanwijzen om de samenwerking tus-
sen veiligheidsdiensten en sociale 
partners te bevorderen. Ten eerste is 
er nood aan een duidelijk wettelijk 
kader om gevoelige informatie veilig 
te delen, vanuit socio-preventieve 
diensten naar veiligheidsdiensten en 
omgekeerd.72 Ten tweede kan het ver-
trouwen tussen stadsbestuur, socio-preventieve diensten en veiligheidsdiensten 
op lokaal vlak opgebouwd worden door duidelijke afspraken binnen LIVC’s of an-
dere overlegtafels. Van belang is duidelijk af te spreken wat ‘nice to know’ en ‘need to 
know’ is, wat gesignaleerd moet worden en wat eerstelijnswerkers zelf kunnen aan-
pakken, waarom informatie wordt vergaard en hoe de informatie gebruikt zal 

Duidelijkheid over de doelstelling 
van het delen van informatie over 
een persoon kan wantrouwen 
opheffen, zeker in het geval van 
de overlegtafels, waar het doel 
preventieve begeleiding is.
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worden. Duidelijkheid over de doelstelling van het delen van informatie over 
een persoon kan wantrouwen opheffen, zeker in het geval van de overlegtafels, 
waar het doel preventieve begeleiding is.73 Het is van belang terug te koppelen 
naar eerstelijnswerkers over wat er met hun informatie gebeurd is en waarom die 
belangrijk was.74 Bovendien moeten veiligheidsdiensten de nodige informatie 
delen met de eerstelijnswerkers die personen moeten begeleiden. Om geruchten 
onder jongeren in te perken is het ook belangrijk duidelijk te maken wanneer dos-
siers afgesloten worden.75 

Ten slotte moeten eerstelijnswerkers ook ondersteund worden om kwetsbare jon-
geren te begeleiden, en om het gesprek aan te gaan over radicale opvattingen en 
diversiteitsconflicten. De overheid heeft daarom ook de belangrijke functie om eer-
stelijnswerkers te vertrouwen en te empoweren om hun pedagogische en sociale 
vaardigheden in te zetten als die problemen opduiken. De overheid kan daarvoor 
bestaande structuren in kaart brengen, verbinden en engageren.76 Een randvoor-
waarde is wel dat eerstelijnswerkers de leefwereld van de leerlingen kennen of 
kunnen inschatten. Dit is een aandachtspunt in Vlaanderen waar het lerarenkorps 
de diversiteit van de leerlingen niet weerspiegelt.77

Islam in de Vlaamse samenleving

Het Vlaams actieplan ter preventie van radicalisering bevat maatregelen zoals de 
professionalisering van het islamonderwijs, de opleiding van imams, en de interle-
vensbeschouwelijke dialoog. Er is bijvoorbeeld een pilootproject dat imams opleidt 
in Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie om de integratie van de moskeewer-
king in de samenleving te bevorderen. Het Netwerk Islamexperten gaat praten met 
jongeren, leraren en eerstelijnswerkers over hoe leerlingen hun religie kunnen 
beleven met respect voor de ander.78 Dit netwerk wordt gedeeltelijk gefinancierd 
door het departement Onderwijs. Het netwerk werkt met vrijwilligers en staat op 
zijn onafhankelijkheid om zijn geloofwaardigheid bij de doelgroep te bewaren en 
aan de samenleving te tonen dat de moslimgemeenschap mee strijdt tegen extre-
misme.79 Het departement Onderwijs richtte samen met de Moslimexecutieve een 
stuurgroep Imamopleiding op en de verschillende koepels leidden leraren op over 
de islam, radicalisering en diversiteit.80 De Moslimexecutieve werd ten slotte onder-
steund om een infolijn op te zetten.81 Tegelijk waarschuwt het actieplan in de inlei-
ding dat we radicalisering niet mogen ‘culturaliseren’ en dat het plan moslims niet 
wil viseren.

Het debat over ‘euro-’, ‘rationele’ of ‘mainstream’ islam, met thema’s zoals de erken-
ning van moskeeën, vindt vandaag plaats in de context van antiterreurbeleid, met 
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de Syriëstrijders als aanleiding. Een eerste vraag die we dus moeten behandelen, is 
die van de rol van de islam in de huidige golf van gewelddadig extremisme. De 
huidige jihad staat uiteraard niet los van de islam. Als er sprake is van de islamise-
ring van een gewelddadige extremistische trend, is een belangrijke vraag waarom 
en hoe deze extremisten in de islam hun inspiratie vinden voor hun revolte. 
Onderzoek toont aan dat de meeste jihadi’s zich vandaag slechts kort voor ze tot 
actie overgaan tot de islam wenden, en niet in hun moskeegemeenschap of familie. 
Veel jihadi’s zetten zich expliciet af tegen hun ouders en hun lokale gemeenschap 
en radicaliseren in kleine groepen vrienden, of gaan te rade bij ‘sheikh Google’.82 

Dat betekent dat imams, moslimleraren en moskeeën alleen het probleem van ver-
vreemding en rekrutering van deze jongeren niet kunnen oplossen, maar dat ze wel 
mee de islamisering van extremisme kunnen counteren. Daarom is het van belang 
dat islamorganisaties een aanbod hebben voor jongeren die op zoek zijn naar religi-
euze inspiratie, om er zo mee voor 
te zorgen dat ze niet meeheulen 
met extremistische groeperingen. 
Goed opgeleide religieuze autori-
teiten, degelijk religieus onderwijs 
en infolijnen, islamexperten of 
andere vormen van permanentie 
kunnen in dit aanbod voorzien. 

IS maakt wel degelijk gebruik van concepten uit het erfgoed en de geschriften van 
mainstream islam. Het feit dat IS zo succesvol de islam kaapt, roept vragen op bij 
veel moslims: is dit nu de islam? Is dit ook islam? Welke islam hang ik dan aan, op 
basis van welke bronnen? De waarden van de islam zijn dus geen voedingsbodem 
voor extremisme, wel is een gebrek aan kritische zin om de islamtradities en 
geschriften te bekijken een risicofactor. Praktijkdeskundigen wijzen daarom op de 
nood aan meer kwaliteitsvolle Nederlandstalige teksten over de islam.

Ondertussen werken leraren en imams, zoals die van het Netwerk Islamexperten, 
aan die kritische zin. Met het eerste woord van de Koran indachtig, ‘Iqra’, ‘Lees’, 
leert de voorzitter van het netwerk, imam Khalid Benhaddou, jongeren de Koran 
te interpreteren in zijn context. Hij vertaalt ook concepten zoals ‘jihad’ – een 
containerbegrip dat zowel heilige oorlog als inspanning voor andere doeleinden 
kan betekenen – naar het leven van de jongeren vandaag in de democratie. 
Oorlogsverzen worden in hun historische context geplaatst, en de islam wordt 
geplaatst in de context van vandaag, met een erfenis van migratie naar het Westen 
en kolonisatie en dictaturen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Benhaddou 
wil moslims in Europa hoeden voor vormen van islam die in de moslimwereld 

De waarden van de islam zijn dus geen 
voedingsbodem voor extremisme, wel  
is een gebrek aan kritische zin om de 
islamtradities en geschriften te bekij-
ken een risicofactor.
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politieke hervormingen tegenhouden. Zijn medewerkers beroepen zich op de flexi-
biliteit van de islamitische godsdienst om de dialoog tussen gemeenschappen aan 
te gaan, elkaars referentiekader te proberen begrijpen, op zoek naar gedeelde 
waarden.83 Dat gaat in tegen het appel op autoriteit dat IS in háár islam-versie doet, 
maar stimuleert integendeel kritische zin: een democratische vaardigheid op zich.

Niet iedereen op het terrein vindt die aandacht voor levensbeschouwing in onder-
wijs en jeugdwerk opportuun, maar religie blijkt nu eenmaal belangrijker bij mos-
limjongeren met een migratieachtergrond dan bij andere jongeren.84 In ons land 
blijkt bijvoorbeeld voor Marokkaanse jongeren religie een houvast in hun identi-
teit, aangezien velen onder hen geen nauwe band hebben met hun moederland 
maar tegelijk het gevoel hebben geen volwaardige Belgische burgers te zijn vanwege 
discriminatie.85 Bovendien worden mensen met een migratieachtergrond sinds 
9/11 vaak aangesproken op en dus bevestigd in hun religieuze identiteit. Debatten 
over migratie, vluchtelingen en diversiteit worden steeds vaker als islam-problema-
tieken geframed.86 

Op dit moment voeren moslims een debat over de integratie van de islam in de 
samenleving in Vlaanderen. Het is van belang dat dit debat niet over moslims 
gevoerd wordt maar met moslims, en met aandacht voor de diversiteit binnen de 
moslimgemeenschappen. De islam, een godsdienst zonder centrale religieuze hië-
rarchie, kent namelijk een grote diversiteit. Dat blijkt ook uit de verschillende 
manieren waarop de godsdienst is ingebed in de Europese landen, zoals Marcel 
Maussen en Merel Talbi in hun hoofdstuk schetsen. Ook in België zijn er verschil-
lende strekkingen en organiseren moslims zich vaak volgens land van herkomst. 
Verschillende generaties beleven hun godsdienst bovendien anders: ouderen 
bezoeken de moskee vaker, jongeren beleven hun godsdienst individueler.87 De 
Moslimexecutieve kan dus niet beschouwd worden als een centraal orgaan dat alle 
moslims in België in alle aspecten van hun godsdienstbeleving representeert en 
stuurt.88 Het is van belang dat een debat over de integratie van de islam gebeurt in 
een rustige, veilige omgeving voor de verschillende strekkingen binnen moslimge-
meenschappen. Daarbij moet de islam op gelijke voet met andere levensbeschou-
wingen behandeld worden.

De diversiteit binnen de moslimgemeenschappen negeren zet aan tot een stereo-
tiep beeld en voedt polarisatie. Alleen al de term ‘euro-islam’ houdt een impliciete 
beschuldiging in. Khalid Benhaddou herinnerde ons tijdens het seminarie in maart 
2017 in dat verband aan het feit dat ook veel moslims buiten Europa voorstander 
zijn van een rationele of gematigde islam. En ten tweede geef je door een adjectief 
voor islam te zetten aan dat de islam zonder dat adjectief niet deugt.
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Is er dan enige rol weggelegd voor de overheid in dit debat? Maussen en Talbi schet-
sen de grenzen van de inmengingsmogelijkheden van de staat in levensbeschou-
wingen. Net als voor andere levensbeschouwingen geldt ook voor de islam de 
scheiding van kerk en staat. Daardoor kunnen debatten over religieuze doctrine en 
interne organisatie enkel van binnenuit komen. De islam hoeft juridisch gezien 
namelijk helemaal niet rationeel of Europees te zijn. De staat kan en moet uiteraard 
wel controleren of instanties zoals moskeeën niet tot geweld aanzetten of aan bui-
tenlandse spionage meewerken. Over sociale aspecten zoals onderwijs, activiteiten 
en publieke symbolen heeft de staat dan weer meer te zeggen. En de overheid kan 
initiatieven van onderuit ondersteunen die de sociale integratie van moslimge-
meenschappen bevorderen. 

De debatten over euro-islam gaan over 
veel meer dan over de preventie van 
extremistisch geweld. Ook de opkomst 
van de fundamentalistische islam, de 
erkenning van moskeeën, de geldstro-
men uit Saudi-Arabië naar de Grote 
Moskee, de coördinatie van moskeeën 
vanuit Turkije, thuisonderwijs in sala-
fistische gezinnen, levensbeschouwe-
lijke conflicten op school, en zo meer 
worden in het bad getrokken. Enerzijds 
heeft de Syriëgang voor een momen-
tum gezorgd om een constructieve dialoog te voeren over dit soort uitdagingen van 
de superdiverse samenleving; anderzijds is het moeilijk een eerlijk debat te voeren 
in een klimaat van dreiging. Een sfeer van verdachtmaking en polarisatie is boven-
dien koren op de molen van extremisten. IS kan met zijn geweld de democratie 
moeilijk rechtstreeks vernietigen, en probeert dat dus te doen door onze samenle-
ving te verdelen en door in te spelen op de angst voor de islam. Net daarom is het 
belangrijk onze eigen democratische instellingen en rechtsstaat te beschermen en 
de samenleving niet te laten verdelen. Bij elke communicatie over terreur en anti-
terreurbeleid is het belangrijk dat in het achterhoofd te houden. 

Enerzijds heeft de Syriëgang  
voor een momentum gezorgd  
om een constructieve dialoog te 
voeren over dit soort uitdagingen 
van de superdiverse samenleving; 
anderzijds is het moeilijk  
een eerlijk debat te voeren in  
een klimaat van dreiging. 
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Wat leren we uit de ontmoeting tussen onderzoek en
praktijk? 

wetenschappelijk onderbouwd beleid 

Waarom plegen mensen extremistisch geweld? Hoe kunnen ze terug in de samen-
leving geïntegreerd worden? Radicalisering is een complexe puzzel gebleken, met 
vele ingangen en enkele mogelijke uitgangen. Ook de Vlaamse overheid benadrukt 
dat er geen quick wins verwacht mogen worden en dat preventie op lange termijn 
werkt.89 Net wegens die complexiteit is een knowledge based beleid noodzakelijk om 
gewelddadig extremisme zo doeltreffend mogelijk aan te pakken en onbedoelde 
gevolgen in te perken. In dit veld worden vaak projecten gestart zonder vooraf-
gaand onderzoek over de mogelijke effecten; of worden good practices overgeno-
men zonder veel zicht op waarom die praktijken als ‘goed’ wordt beschouwd.

Uit deze bundel halen we alvast twee lessen: for-
muleer concrete en gedeelde doelen, en bedenk 
tijdig hoe je de effecten van de maatregelen zal 
onderzoeken. Wegens de ambiguïteit van het 
beleidsconcept radicalisering is het van cruciaal 
belang doelen helder te formuleren. Elke ge-
meente, sector, of politieke strekking, vult het 
probleem ‘radicalisering’ helemaal anders in. On-
duidelijkheid over wat ‘radicalisering’ inhoudt bij 

de opstart van een project of bij de opmaak van een risico-inschattingsinstrument, 
blijft de poort openzetten voor onbedoelde gevolgen, zoals stigmatisering van radi-
cale opvattingen, van jongeren, en van moslims. Op het terrein wordt daarom vaak 
niet meer van deradicalisering gesproken maar van re-integratie in de samenleving. 

Het ontwikkelen van een kader is niet alleen noodzakelijk om genomen maatrege-
len te kunnen evalueren, maar is ook nodig om de maatregelen uit te voeren. Een 
inschatting van het probleem en gemeenschappelijk geformuleerde doelstellingen 
bevorderen de samenwerking tussen verschillende partners op lokaal, Vlaams en 
federaal niveau en over sectoren heen. 

Ondertussen blijft het onderzoek naar de voedingsbodem voor terrorisme verderlo-
pen. De sleutel tot een doeltreffend antiterreurbeleid blijft het verzamelen en ana-
lyseren van informatie.90 Om uitspraken te kunnen doen over de oorzaken en risi-
cofactoren van huidige en toekomstige golven van terrorisme ontbreken echter 
veel gegevens. De kleine omvang van de groep terroristen bemoeilijkt kwantitatief 
onderzoek. Onderzoek naar levenslopen van terroristen gebeurt ook altijd achteraf, 

Formuleer concrete en 
gedeelde doelen, en 
bedenk tijdig hoe je de 
effecten van de maat-
regelen zal onderzoeken.
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als hun daden al bekend zijn. Het is niet mogelijk om individuen te volgen en te 
kijken wie wel en niet overgaat tot terrorisme; er is met andere woorden geen con-
trolegroep.91 In de zoektocht naar voedingsbodems, risico- en beschermingsfacto-
ren is het evenwel ook belangrijk onderzoek te doen naar mensen die opgroeien in 
dezelfde condities en niet in extremistische kringen verzeild raken. Data zijn boven-
dien beperkt tot interviews met mensen die uit extremistische organisaties zijn 
gestapt, of tot publiek beschikbare data zoals boodschappen die terroristen nalaten 
via internet, of levenslopen die uitgepluisd zijn door journalisten. 

Om voldoende data te verzamelen is er meer samenwerking nodig: tussen wijkpoli-
tie, inlichtingendiensten, onderzoekers en praktijkdeskundigen uit bijvoorbeeld 
exit-programma’s. Als men de beleidsaanpak van radicalisering meer knowledge-
based wil maken, moeten er manieren gevonden worden om in vertrouwen data te 
verzamelen en delen. Individuele gegevens van foreign en homegrown terrorist figh-
ters moeten samengelegd worden, evenals resultaten van risico-inschattingsinstru-
menten. Dit om activiteiten van terroristische groepen te detecteren; netwerken, 
collectieve drivers en contextfactoren in kaart te brengen en onderliggende trends 
te identificeren. 

onderzoek naar (lokale) context

Na twaalf jaar onderzoek naar ‘radi-
calisering’ weten we iets meer over 
het socialiseringsproces dat vooraf-
gaat aan terroristische daden, maar 
hebben we weinig bijgeleerd over de 
grondoorzaken van terrorisme in de 
politieke, sociale en economische 
context. De zoektocht van de oor-
spronkelijke terrorismestudies naar 
de voedingsbodem voor terrorisme 
ging in radicaliseringsstudies wat 
verloren.92 Eigenlijk weten we nog 
steeds niet zoveel over de kleine vijf-
honderd Belgische burgers die naar Syrië en Irak trokken, en waarom bepaalde 
gemeenten zoals Molenbeek en Vilvoorde zo veel meer getroffen werden dan andere 
zoals Mechelen. Sinds hun vertrek is er ook niet zoveel veranderd aan de mogelijke 
grondoorzaken: de oorlog in Syrië woedt, het mislukken van de Arabische Lente 
maakte de regio onstabiel, en ook al krimpt het IS-kalifaat, de cocktail aan frustra-
ties blijft een vat waaruit verschillende extremistische organisaties kunnen tappen. 

Sinds hun vertrek is er ook niet 
zoveel veranderd aan de mogelijke 
grondoorzaken: de oorlog in Syrië 
woedt, het mislukken van de 
Arabische Lente maakte de regio 
onstabiel, en ook al krimpt het 
IS-kalifaat, de cocktail aan frustraties 
blijft een vat waaruit verschillende 
extremistische organisaties  
kunnen tappen.
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Er blijkt geen empirische basis te bestaan voor het screenen van individuen op basis 
van uitwendige gedragingen om te gebruiken voor preventief beleid. Veel meer 
geloof hechten wetenschappers aan het vaststellen van condities en omgevingsfac-
toren waarbij (verschillende vormen van) extremisme makkelijk gedijen. Uit de 
‘personeelsfiches’ van IS blijkt dat hun buitenlandse strijders vaak afkomstig zijn 
van dezelfde plekken. Dat wijst erop dat we individuele beweegredenen van extre-
misten moeten plaatsen in heel specifieke lokale contexten.93 Onderzoekers bena-
drukken dat contextfactoren zoals polarisering een belangrijke rol kunnen spelen 
in radicaliseringsprocessen.94 Daarom blijft onderzoek nodig naar de condities 
waarin terrorisme wortel schiet – uiteraard met aandacht voor een waaier aan fac-
toren, met inbegrip van online netwerken, de actieradius van rekruteerders, en 
internationale politiek. Onderzoek in onze Vlaamse buurten zouden we kunnen 
samenleggen met internationaal onderzoek in de buurlanden, waar de foreign figh-
ters vaak andere persoonlijke achtergronden hebben. 

de rol van de Vlaamse overheid

Uit de dialoog tussen onderzoekers en 
praktijkdeskundigen in dit project halen 
we drie pijlers voor een Vlaamse aanpak 
van gewelddadig extremisme. 

Ten eerste spelen Vlaamse socio-preven-
tieve diensten en lokale besturen een cru-
ciale rol in de integrale veiligheidsketen 
detectie – risico-inschatting – inter ventie 
– nazorg. Die keten is een noodzakelijk 

middel om gewelddadige extremisten van verschillende strekkingen te detecteren, 
en indien mogelijk te re-integreren. Het gaat dus om een heel specifiek beleid, 
gericht op een kleine groep geweldplegers. Er is echter meer coördinatie nodig, ook 
op Vlaams niveau. In een multi-agency context waarbij verschillende overheden en 
partners een rol hebben is coördinatie cruciaal op vlak van risico-inschatting, 
gemeenschappelijke doelstellingen, randvoorwaarden en vorming voor lokale en 
private partners. Andere belangrijke aandachtspunten voor de integrale veilig-
heidsketen in Vlaanderen zijn een multidisciplinaire aanpak en samenwerking 
tussen socio-preventieve diensten en veiligheidsdiensten. 

Re-integratie van extremisten is individueel maatwerk dat best geregisseerd wordt 
door gemeenten in samenwerking met lokale partners. Toch is gebleken dat een 
gedeeld kader op federaal en Vlaams niveau, met een gedeelde diagnose van wat 

In een multi-agency context is 
coördinatie cruciaal op vlak 
van risico-inschatting, 
gemeenschappelijke doelstel-
lingen, randvoorwaarden en 
vorming voor lokale en private 
partners.
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problematisch is en wat niet, en gedeelde doelstellingen, belangrijk is. Zowel lokale 
beleidsmakers als de Vlaamse regering benadrukken terecht dat ze bestaande 
structuren inzetten en geen parallel circuit willen installeren.95 Daarom is vorming 
belangrijk om bestaande organisaties te versterken om een rol op te nemen in 
deradicaliseringstrajecten. 

Ten tweede kan Vlaanderen inzetten op brede preventie van gewelddadig gedrag 
in het algemeen. In de voedingsbodem voor extremistisch geweld speelt duidelijk 
een veelheid aan factoren een rol. Veel van die risicofactoren gelden ook voor 
andere vormen van criminaliteit, én criminaliteit is zelf een risicofactor voor 
gewelddadig extremisme. Door preventie op verschillende factoren te richten en 
niet enkel op moslimfundamentalisme heeft men dus het meeste kans om de voe-
dingsbodem voor gewelddadig gedrag effectief te versmallen. Bovendien vermijdt 
men zo onbedoelde gevolgen zoals polarisering en vervreemding. Dit vraagt dus 
om een herwaardering van brede preventie in reguliere beleidsdomeinen zoals 
integratie, onderwijs, jeugd, welzijn, werk en wonen.

Ten derde horen we bij veel praktijkmensen ook een oproep om meer in te zetten op 
een inclusieve samenleving. Beleidsdomeinen als Onderwijs, Integratie, Jeugd, 
Werk, Welzijn en Wonen kunnen daarop inzetten. De voorbije jaren zijn ‘deradica-
liseringsambtenaren’ op een aantal knelpunten in de samenleving gestoten: school-
uitval, discriminatie op de arbeidsmarkt, stedelijk samenleven in kwetsbare wijken, 
toegankelijkheid van hulpverlening, opvoedingsondersteuning, welzijnsaanbod 
voor jongvolwassenen, en de diversiteit van lerarenkorps en lokale politie. Ze 
grepen het deradicaliseringsbeleid aan om aan deze knelpunten te werken in 
samenwerking met lokale diensten en partners uit het middenveld.96 Ook het 
departement Welzijn werkt bijvoorbeeld aan interculturalisering van de zorg.97 
Zowel in de conceptnota als in de actieplannen over radicalisering wijst de Vlaamse 
regering ook op het belang van werken aan een inclusieve samenleving.98 De noden 
op het terrein op dat vlak blijven hoog.

Een beleid voor sociale inclusie dat uitgaat 
van een positieve doelstelling kan niet 
vervangen worden door een deradicalise-
ringsbeleid dat uitgaat van een negatieve 
doelstelling, namelijk het verhinderen dat 
mensen ‘radicaliseren’. Projecten rond 
integratie en positieve identiteitsontwik-
keling aanpakken onder de noemer dera-
dicaliseringsbeleid – of met projectgeld 
van dat beleid – maakt van moslimge-

Een beleid voor sociale inclusie 
dat uitgaat van een positieve 
doelstelling kan niet vervan-
gen worden dooor een deradi-
caliseringsbeleid dat uitgaat 
van een negatieve doelstelling, 
namelijk het verhinderen dat 
mensen ‘radicaliseren’.
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“Soms moet de angst heel dichtbij 
komen […] om een fundamenteel 
debat te voeren dat de afgelopen 
decennia niet gevoerd is.”

meenschappen onterecht een verdachte groep. Lokale deradicaliseringsambtena-
ren – die nochtans heel specifiek bezig zijn met de begeleiding van extremisten – 
zijn de eersten om te wijzen op het belang van sociale cohesie als beleidsprioriteit.99 
Net zij zien de nood aan een positief project, niet vanuit een probleembenadering, 
maar vanuit een visie op samenleven in een superdivers Vlaanderen. Inclusief 
beleid heeft uiteraard preventieve effecten. Het biedt mensen een perspectief en 
een gevoel van verbondenheid met de samenleving, zodat ze minder snel meesur-
fen op golven van extremisme. Maar het bouwen van een inclusieve samenleving 
met gelijke kansen voor iedereen is een positief toekomstproject op zich, dat 
verengd wordt als het onder ‘preventie van radicalisering’ wordt geschoven.

”Radicalisering ontstaat in het leven 
van alle dag”, schrijft Rik Coolsaet.100 
Het samenlevingsbrede probleem radi-
calisering vraagt dan ook een samenle-
vingsbrede aanpak. In Vlaanderen is er 
heel wat expertise op lokaal vlak. Lokale 
diensten kennen nu eenmaal de juiste 

sleutelfiguren om vroegtijdig problemen te detecteren en een pad uit te stippelen 
om mensen weer aansluiting te doen vinden bij de samenleving. Maar tegelijk 
geven bovenlokale dynamieken brandstof aan extremisme: geweld in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika, online propaganda, polariserende uitspraken in de 
publieke ruimte, structurele discriminatie, enzovoort. Bovenlokale dynamieken 
kunnen een lokale aanpak dus ondersteunen of hinderen.

In de zoektocht naar een antwoord op extremisme komen we onvermijdelijk 
terecht bij vragen over hoe we de samenleving vorm willen geven, en dus ook bij 
de politiek. Ook onderzoekers maken deel uit van de samenleving en stellen ver-
schillende diagnoses en oplossingen voor, zoals ook bleek uit deze bundel. Maar 
wat op onze bijeenkomst van onderzoekers en praktijkdeskundigen vooral bleek, 
was een gezamenlijk engagement om dit moment te grijpen om constructief de 
uitdagingen van een superdiverse samenleving aan te gaan. De praktijkdeskundi-
gen hebben de sense of urgency rond de Syriëstrijders als opportuniteit aangegre-
pen om nieuwe contacten te smeden en merken op het terrein veel toenadering. 

Tijdens ons seminarie getuigde imam 
Khalid Benhaddou hoe hij, hoewel 
behoedzaam voor de polarisering die 
het kan teweegbrengen, het Vlaamse 
deradicaliseringsbeleid heeft aange-
grepen om buiten de muren van zijn 
moskee en gemeenschap te treden en 

Het samenlevingsbrede probleem 
radicalisering vraagt een  
samenlevingsbrede aanpak.
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andermans perspectief te leren kennen. “Soms moet de angst heel dichtbij komen 
[…] om een fundamenteel debat te voeren dat de afgelopen decennia niet gevoerd 
is.” […] “Ik denk dat iedereen, niet enkel imams, […] zich misschien eens de vraag 
moet stellen: ‘hoe kan ik op een ander terrein komen, van de eigen ivoren toren, 
uit de eigen comfortzone’, om ook die dialoog echt mogelijk te maken.” Tijd dus 
om, naast een effectieve aanpak van gewelddadig extremisme, de uitdagingen 
van een superdiverse samenleving aan te gaan en de dialoog en verbinding voort 
te zetten. 

Brussel, 9 juni 2017
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EINDNOTEN
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Alexander Van Leuven (stad Mechelen), Anissa Akhandaf (stad Antwerpen) en Khalid 
Benhaddou (Netwerk Islamexperten). Daarnaast is deze conclusie gebaseerd op een 
interview met Jessika Soors van de stad Vilvoorde (Brussel, 5 januari 2016), een 
‘Opleiding Radicalisme’ van Fedasil (Brussel, 1 maart 2016), en een observatie van de 
‘werkgroep radicalisering’ met lokale preventie-ambtenaren bij de VVSG (27 mei 2016). 
Tenslotte werden ook literatuur en beleidsdocumenten gebruikt, die worden vermeld in 
de eindnoten.
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Files, Perspectives on Terrorism, 9: 2, http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/
pot/article/view/416/html, geraadpleegd op 23 mei 2017.
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changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-terrorist-attacks, geraadpleegd op 23 mei 
2017.

7 Gepercipieerde discriminatie omwille van geloof, taal en huidskleur onder Vlaamse 
jongeren is geen marginaal probleem. Vlaamse moslimjongeren en Vlaamse jongeren 
met Afrikaanse, Marokkaanse en Turkse roots ervaren het vaakst discriminatie. Zie Van 
Droogenbroeck, F., et al. (2016) , Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, 
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geraadpleegd op 23 mei 2017.
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