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5 jaar LSE: wat een reis!
Het begon met een idee en een overtuiging. Het idee dat er steun zou moeten komen
voor de omgeving van personen die radicaliseerden evenals een aanpak om ‘spijtoptanten’ individueel te begeleiden uit het extremisme. De overtuiging dat dit bij zou
dragen aan het tegengaan van radicalisering en extremisme.
Door het Actieprogramma jihadisme in 2014 werden het concrete maatregelen. Toen
Fier het project in 2015 wilde gaan draaien werd het een realiteit en kon de reis echt
beginnen. Het was een enerverende reis, met hobbels en bochten, maar met een
vergezicht over wat het LSE zou kunnen zijn. We bevonden ons op onontgonnen
terrein waarin we verder kwamen door goed samen te werken en de beschikbare
kennis en expertise te bundelen. We maakten de slag van pionieren naar standaardiseren, evalueren en professionaliseren. Daarbij pasten we voortdurend onze
werkzaamheden aan op de ontwikkelingen in de samenleving en in dit werkveld.
Zo werd er verbreed naar het adviseren van andere professionals, het valideren van
werkwijzen en methodieken en de kennis- en expertisefunctie. Waar de focus in
de begintijd op jihadisme lag, zet het LSE zich nu in om hulp en ondersteuning te
bieden bij alle vormen van extremisme. Het vervult me met trots en dankbaarheid
dat de vergezichten werkelijkheid zijn geworden.
Dit voorwoord is voor mij ook een afsluiting. Waarin ik graag dank uitspreek voor
het vertrouwen dat we hebben gekregen. Van de honderden cliënten die ons het
vertrouwen gaven om samen aan de slag te gaan. Van de duizenden professionals die
opdrachtgever zijn voor trajecten en die ons advies en expertise inwinnen. Vanuit
Fier, die het aandurfde om dit project op te pakken en die we vonden in gedrevenheid om bij te dragen aan verandering ten positieve voor cliënten. Vanuit de Raad
van Bestuur van Fier die ontwikkeling en professionalisering stimuleerde. Van de
NCTV – zonder wie het LSE er niet geweest zou zijn. En vooral dank aan alle medewerkers die zich hebben verbonden aan het LSE. Wat hen kenmerkt is de enorme
gedrevenheid het verschil te willen maken ten positieve. De openheid en het willen
delen van hun kennis, expertise en ervaringen. De wil om samen te werken en er
voor elkaar te zijn, ook als het pittig is in de casuïstiek en in dit werkveld. Het meest
diverse, warmste, bijzondere en getalenteerde team waarin ik ooit heb gewerkt.
Het LSE gaat de volgende fase in, waarin het LSE zich verder ontwikkelt als hét
kennis- en expertisecentrum in de omgang met personen die radicaliseren of
geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Waarin praktijk met wetenschap wordt
gecombineerd. Zorg met veiligheid. En het LSE het verschil blijft maken.

Sarah van de Beek
Sarah was manager bij het Landelijk Steunpunt Extremisme

van januari 2017 t/m september 2020
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Veiligheid door zorg

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Wij zijn het Landelijk Steunpunt
Extremisme. Sinds 2015 dragen
wij bij aan de veiligheid en leefbaarheid in Nederland door het
bieden van specialistische hulp aan
burgers en professionals op
het gebied van radicalisering
en extremisme. Omgaan met
personen die radicaliseren
of al geradicaliseerd zijn –
en met hun naasten; dát is
ons specialisme. Ook onze
kennisopbouw en kennisdeling richt zich hierop. De
opgedane ervaring uit de
praktijk en de kennis vanuit
wetenschappelijk onderzoek wordt
gebundeld en beschikbaar gesteld.

Snijvlak veiligheid en zorg

Wij begeven ons op het snijvlak van
veiligheid en zorg. Ons verhaal gaat
over een veilige samenleving én het
gaat over mensen. Het gaat over
contact maken en houden, onbevooroordeeld. Vanuit een professionele houding en met kennis van
zaken. Betrokken bij onze cliënten
en bevlogen in ons werk. Daarbij
zijn mensenrechten, de kaders van
de Nederlandse wet en de nationale
veiligheid leidend. We baseren ons
op de laatste wetenschappelijke
inzichten en diepgaande kennis over
radicaliseringsprocessen.

Een totaalaanpak vanuit
verschillende disciplines

We dragen bij aan de preventie van
verdere radicalisering en aan re-integratie na extremisme. We bieden

Ons verhaal gaat
over contact
maken en houden,
onbevooroordeeld
specialistische hulp aan mensen
van wie een familielid of iemand in
hun omgeving radicaliseert of geradicaliseerd is. De opgedane kennis
en ervaringen integreren we in onze
methodiek. We werken methodisch,
maar tegelijkertijd gaat het altijd om
maatwerk: we kijken bij iedereen die
we begeleiden naar de verschillende leefgebieden en stellen samen
met de cliënt een plan van aanpak
op. Deze aanpak wordt wekelijks
besproken in ons multidisciplinaire
team dat bestaat uit hulpverleners,
religiewetenschappers, geestelijk
verzorgers en diverse behandelaren.

Voor en met professionals

We helpen professionals om signalen
te interpreteren en deze in de juiste

context te plaatsen. Hiermee ontstaat
een beter begrip van het verschil
tussen vreemd en gevaarlijk gedrag.
We bieden begeleiding, hulpverlening en advisering bij alle vormen van
extremisme en werken daarbij
altijd samen met de lokale
professionals. We geven advies
op maat, verzorgen trainingen,
verrichten onderzoeken en
organiseren seminars. Het doel
hiervan is het versterken van
de handelingsbekwaamheid
en verdiepen van het kennisniveau bij elke professional
waarvoor dit relevant is.

Een veilige samenleving

Vanzelfsprekend staat in ons werk
de veiligheid in Nederland centraal,
maar ook de veiligheid van onze
medewerkers. De casuïstiek is
ingewikkeld, maar door onze
jarenlange ervaring en ons brede
netwerk weten we door te dringen
tot de betrokken persoon en de
onderliggende problematiek. We
werken vanuit een unieke combinatie van uitvoering, onderzoek
en kennisopbouw en -borging. Op
die manier dragen we bij aan een
veilige en leefbare samenleving. We
vertellen je graag meer over hoe we
dat precies doen en wat we voor jou
kunnen betekenen.

‘Ik heb in mijn leven al heel veel met
hulpverlening te maken gehad, maar nog nooit
heb ik zo’n gevoel gehad als bij de begeleiders
van het LSE. Ik voelde me gehoord, gesteund en
veilig. Deze mensen stonden er voor mij op het
moment dat ik het zelf niet aankon.’

Deelnemer Familieondersteuning
4
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in het kort

Kenmerken van het LSE
‘De training was
inspirerend,
verhelderend
en praktisch. De
informatie over recente
ontwikkelingen is
meteen toepasbaar in
mijn werk’

Zorg en veiligheid
Specialistisch

Ons aanbod

Practice based
Transcultureel en
levensbeschouwelijk

Maatwerk
Informatie en advies
Het LSE is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en
professionals voor advies, hulp en zorg bij de omgang
met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn.

• Consultatie: Advies bij korte hulp- of ondersteunings•

•

•

•
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vragen van professionals m.b.t. casuïstiek die (mogelijk)
met radicalisering te maken heeft.
Trajectadvisering: Langdurig advies en ondersteuning
voor professionals die te maken hebben met personen
of groepen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn of
met hun omgeving zoals familieleden.
Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen
(LIV): Analyse en advies op basis van een goede
duiding en diagnose over passende zorg en
ondersteuning bij zorgen en vragen over mogelijke
radicalisering van vluchtelingen of statushouders. Het
team bestaat uit duidingsexperts en zorgexperts met
kennis van onder andere radicalisering, (gewelddadig)
extremistische bewegingen, geopolitiek en psychologie
waaronder (oorlogs)trauma.
Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders
(LAT): Analyse en re-integratieadvies bij minderjarige
terugkeerders en hun netwerk. Onze experts
maken onderdeel uit van het Adviesteam dat
wordt gecoördineerd door de Raad voor de
Kinderbescherming.
Duidingen en duidingssystematiek: Op verzoek van
diverse partijen heeft het LSE zijn intern ontwikkelde
duidingssystematiek toepasbaar gemaakt voor de
werkvragen van andere partners en kan het LSE
duiding als product leveren. Het gaat hierbij om een
integrale duiding t.b.v. de werkvraag óf er (nog) sprake
is van (gewelddadig) extremisme en om het bieden van
handelingsperspectief.

Trajectbegeleiding
Aan personen die geradicaliseerd zijn en/of actief zijn
(geweest) bij extremistische netwerken bieden we
begeleiding op maat. Ook familieleden van radicaliserende
en geradicaliseerde personen worden begeleid wanneer
sprake is van complexe problematiek waar reguliere zorg of
ondersteuning geen antwoord op biedt.
Forsa: Begeleiding van individuen die actief zijn
(geweest) in extremistische netwerken waarbij
beschermende factoren versterkt worden met
als doel het afzweren van extremistisch geweld
en/of het afstand nemen van een extremistisch
netwerk.
Familieondersteuning: Systemische
begeleiding en advies aan families waarvan een
familielid radicaliseert of geradicaliseerd is.
Behandeling: Diagnose en behandeling bij
personen die worden begeleid vanuit Forsa
of Familieondersteuning. Het transcultureel
geschoolde behandelteam heeft onder andere
ervaring op het gebied van extremisme, LVB en
antisociaal gedrag.
Kennis en expertise
Het LSE heeft een landelijke kennis- en expertisefunctie
bij het omgaan met radicaliserende of extremistische
personen en hun omgeving. Er wordt gewerkt vanuit
een diversiteit aan disciplines en volgens de laatste
wetenschappelijke inzichten. Het LSE participeert
in wetenschappelijke netwerken en verricht
wetenschappelijk onderzoek naar radicalisering
en extremisme in relatie tot veiligheid en mentale
gezondheid. We ontwikkelen interventies en werkwijzen
en valideren deze in de praktijk. De opgedane kennis
en ervaringen vertalen we tevens naar factsheets,
trainingen, methodieken en publicaties, die we actief
voor professionals ter beschikking stellen.

Verbindend en in
samenwerking

Flexibel op basis
van actualiteit
Landelijk en
outreachend

Deelnemer aan
training LSE

Holistisch

Multidisciplinaire
aanpak

Wetenschappelijk
onderbouwd

Betrouwbaar,
integer, objectief

Het LSE heeft
ruim 150 families
intensief begeleid en
ondersteund

‘Mijn coach was er voor mij en begreep mijn
situatie. Hij heeft mij goed geholpen bij het
maken van keuzes. Zonder de gesprekken
met hem en zijn hulp, zou het zeker verkeerd
met mij zijn afgelopen.’
Deelnemer Forsa

Voor wie zijn we er?
• Individuen die zich binnen een extreem netwerk bevinden
• Families en omgeving van personen die radicaliseren of
geradicaliseerd zijn

• Professionals die beroepsmatig te maken hebben met
radicalisering en extremisme

zo’n 50 personen
individueel begeleid
in Forsa trajecten
meer dan 1000
professionals voorzien
van informatie, advies
en/of training

Onderdeel van Fier
Het LSE is onderdeel van zorgorganisatie Fier,
landelijk expertise- en behandelcentrum op het
gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
www.fier.nl

7

Vijf jaar Landelijk
Steunpunt Extremisme

‘Radicalisering
gaat over mensen en
veiligheid’

Vijf jaar Landelijk Steunpunt Extremisme. Wat een reis, schrijft Sarah van de Beek in het voorwoord
van dit magazine. Maar hoe is die reis eigenlijk ontstaan? En waar gaat die reis nu naartoe? We
spreken met Simone Smit, directeur Contraterrorisme bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Linda Terpstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fier.
Het LSE is in 2015 opgericht. Vanuit welk maatschappelijk vraagstuk was dat? En waarom was
Fier dé partij om hierin met de NCTV samen te
werken?

Smit: ‘In 2014 was er sprake van een toenemende
dreiging van het jihadisme. Er is toen door de
ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een actieprogramma
opgesteld, waarbij één van de maatregelen was dat
er ondersteuning zou komen voor geradicaliseerde
personen en hun familie. Ondersteuning op het
gebied van zorg en veiligheid, een unieke combinatie die in Nederland niet veel voorhanden is. Het
was zoeken naar een partij die dit kon leveren. Een
partij ook die de guts, de moed, had om dit thema
op te pakken. En zo kwamen we bij Fier uit.’
Terpstra: ‘Aanleiding voor Fier om dit thema op te
pakken, was de aanmelding van twee minderjarige
meisjes die een uitreispoging hadden gedaan. Of
we hen konden opvangen. Dat vergde intern de
nodige gesprekken, want radicalisering is een heftig
thema. Waar beginnen we aan? Past dit bij ons?
We hebben toen de essentie van Fier erbij gepakt,
onze maatschappelijke opdracht: hulp bieden bij de
gevolgen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Is
daar bij radicalisering sprake van? Ja, vonden we.
Onze specialist, die met de meiden had gesproken,
zei: deze twee meisjes hadden net zo goed in handen
kunnen vallen van een loverboy. Zelfde kwetsbaarheid, en daardoor ontzettend beïnvloedbaar. Toen
wisten we: hiervoor mogen we niet wegkijken.’

Het LSE werkt op het snijvlak van veiligheid
en zorg. Waarom is die combinatie juist zo van
belang op dit thema?

Smit: ‘Radicalisering gaat over mensen en veiligheid. Wil je dit thema op een effectieve manier
kunnen aanpakken, dan moeten die twee hand in
hand gaan. Een brede, integrale blik is nodig, met
oog voor mens en samenleving. Bij het LSE hebben
we daartoe wetenschap, beleid en praktijk met
elkaar verbonden. Je kunt niet behandelen als je
niet weet wat er beleidsmatig en wetenschappelijk
speelt. Anderzijds kun je geen beleid maken als
je niet weet wat er in de praktijk - op straat, in de
spreekkamers en bij de mensen thuis - gebeurt.’
Terpstra: ‘De verbinding tussen wetenschap, beleid
en praktijk zorgt niet alleen voor een integrale
aanpak, maar ook voor doorontwikkeling. Je doet
nieuwe inzichten op, waardoor je steeds effectiever
wordt in de resultaten die je boekt.’

Hoe kijken jullie terug op vijf jaar LSE? Zijn er
succesfactoren te benoemen?

Terpstra: ‘Heel positief. Alhoewel deze reis niet
zonder slag of stoot is gegaan. We hadden te maken
met een nieuw maatschappelijk vraagstuk dat
politiek gezien ook nog eens heel gevoelig ligt. Dat
vraagt wat. Niet alleen vanuit de directies, maar
ook van de medewerkers. Succesfactoren waren
een hele heldere visie én een zeer gemotiveerd
team. Een team dat bereid is om een extra mijl te
gaan als dat nodig is. Een team dat er voor elkaar
staat, dat loyaal is en gáát voor de doelgroep. In vijf
jaar tijd hebben we al een grote cliëntgroep kunnen
helpen. En we werken, samen met andere partijen,
aan een inclusieve samenleving – niemand wordt
uitgesloten. Daar ben ik trots op.’
Smit: ‘Ik ben blij dat we dit in Nederland hebben
kunnen neerzetten. Wat we hier doen is lang niet
in elk land zo goed geregeld. Vijf jaar geleden
dachten we: laten we maar gewoon beginnen. En
kijk eens wat er nu staat. Het LSE is een unieke
voorziening die in een paar jaar tijd ontzettend veel
expertise heeft opgebouwd en een mooie samenwerking met partners in het veld heeft neergezet.
Maar het allerbelangrijkst: cliënten voelen zich
in hoge mate gesteund en geholpen door het LSE.
Mooier kan niet.’

En nu? Hoe ziet de toekomt van het LSE eruit?

Terpstra: ‘We hebben een bureau ingehuurd om te
kijken: hoe nu verder? Ik ben er voorstander van
om per drie of vijf jaar te kijken wat we gaan doen.

De wereld verandert snel; het heeft geen zin om
zaken structureel vast te leggen. Ja, we willen door.
Maar de vorm staat nog niet vast.’

‘Cliënten voelen
zich in hoge mate
gesteund en
geholpen door het
LSE. Mooier kan niet’
Smit: ‘Zowel de NCTV als Fier zijn bereid om te
reflecteren: wat is nodig en zijn we nog op de juiste
weg? De komende tijd zal uitwijzen in welke vorm
we verdergaan. Ik wil er in ieder geval voor pleiten
dat onze kennis en ervaring behouden blijft. Niet
denken: de dreiging is momenteel wat minder, dus
we stoppen er maar mee. Dat zou doodzonde zijn.’
Terpstra: ‘Eens. We moeten alert blijven, zoals
altijd met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Niet
achteroverleunen, niet wegkijken. Want als je dat
doet, voltrekt het geweld zich in het verborgene. En
tegen de tijd dat je het wél ziet, ben je te laat.’

Smit: ‘Bij de start van het LSE lag de focus vooral
op het jihadisme en op de uitreizigers, de meest
prominente dreiging van dat moment. Maar dat
is al lang niet meer zo. Nu komen mensen juist
terug uit strijdgebieden, wat weer heel andere
vragen met zich meebrengt. Daarnaast kijken we
nu ook naar andere vormen van extremisme, zoals
rechts-extremisme en links-extremisme. Onze
opdracht ligt in de volle breedte van gedachtegoed
dat leidt tot dreiging, ongeacht de ideologie.’
Linda Terp
stra
it

Simone Sm
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Landelijk
Interventieteam
Vreemdelingenketen

Tegengaan van radicalisering
bij asielzoekers en
statushouders
Ali is een jongen van 19 jaar. Hij is vanuit Syrië
naar Nederland gevlucht en heeft een tijdelijke
verblijfsstatus. In Syrië heeft hij een tijd in
detentie gezeten omdat hij niet mee wilde
vechten met IS. Hij is daar mishandeld en heeft
in korte tijd meerdere dierbaren verloren. Ali
heeft geen werk, blowt en is soms verbaal
agressief naar de mensen in zijn omgeving.
Hij laat zich negatief uit over de Nederlandse
overheid. Volgens de professional van het
sociaal team kijkt Ali bepaalde filmpjes die
als mogelijk radicaal kunnen worden geïnterpreteerd. Hij lijkt teleurgesteld in zichzelf en
spreekt meermaals uit dat hij geen reden meer
heeft om te leven.
De coördinator van het Landelijk Interventieteam
Vreemdelingenketen (LIV) wordt door het sociaal team
gebeld over deze casus. Zij bespreekt de casus met
specialisten uit de expertpool. Deze expertpool kan
zowel voor het LIV als voor het Landelijk Adviesteam
minderjarige Terugkeerders (LAT) worden ingezet en
bestaat uit duidingsexperts en zorgexperts met kennis
van onder andere radicalisering, jihadisme, geopolitiek
en psychopathologie. Het LIV besluit meer te willen
weten om te kunnen inschatten of er veiligheidsrisico’s
zijn en om te kijken wat deze jongen nodig heeft. De
duidingsexpert gaat eerst met hem in gesprek omdat Ali
aangeeft absoluut geen zorg nodig te hebben.
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Het onderzoek

In het Arabisch voert de duidingsexpert meerdere
gesprekken met Ali over zijn ervaringen in Syrië, zijn
vlucht en zijn tijd in Nederland. Al snel blijkt Ali in Syrië te
zijn opgegroeid in een Palestijns vluchtelingenkamp. Hij
geeft aan zich nooit ergens thuis te hebben gevoeld en
nergens geworteld te zijn. Ook in Nederland heeft hij nu
een tijdelijke status. Het lukt hem weer niet om een goed
bestaan op te bouwen. Zijn Nederlands is nog niet goed
genoeg en vaak zijn er gesprekken zonder tolk. Dat frustreert hem. Hij heeft flashbacks naar de oorlog en zijn
tijd in detentie en wordt ’s nachts schreeuwend wakker.
Hij geeft gaandeweg de gesprekken aan dat hij van
binnen ‘kapot’ gaat. De duidingsexpert weet Ali zover te
krijgen dat hij in gesprek gaat met een psycholoog uit
het team. In die gesprekken concludeert de psycholoog:
ernstige depressieve, suïcidale en PTSS-klachten.

De psycholoog
concludeert: ernstige
depressieve, suïcidale en
PTSS-klachten
Het advies
Duiding

Onder duiding verstaan wij het op methodische
en objectieve wijze contextualiseren, verdiepen en
interpreteren van signalen en symbolen van individuen, groepen en bewegingen. Zo kunnen we een
beeld scheppen van de positie op het spectrum van
(gewelddadig) extremisme. Vervolgens kunnen we op
maat gemaakte interventies en re-integratie trajecten
vormgeven. Deze duidingssystematiek draagt
daarmee bij aan het zoveel mogelijk objectief kunnen
interpreteren van een casus.

De duidingsexpert stelt op basis van de gesprekken dat er
ondanks de gewelddadige context waaraan Ali is blootgesteld geen indicaties van een acceptatie van geweld
zijn. Ali is wel, door wat hij heeft meegemaakt, eerder
geneigd om geweld toe te passen. De filmpjes die Ali kijkt
zijn bestudeerd door de duidingsexperts en als niet-zorgelijk beoordeeld. Er is wel een grotere kwetsbaarheid
voor radicalisering door de combinatie van een lagere
geweldsdrempel, zorgen rondom psychopathologie en
een gebrek aan beschermende factoren. Het LIV adviseert
behandeling van de psychische klachten en helpt bij
de doorverwijzing naar een behandelaar. Daarnaast
adviseert het LIV de professionals om altijd een tolk in te

schakelen en een (liefst Arabisch sprekende) hulpverlener
aan Ali te koppelen die hem kan helpen met praktische
zaken als het vinden van een baan, het opbouwen van
een netwerk en financiën.
De professional van het jeugdteam die betrokken is bij de
casus geeft bij de afsluiting aan zelf veel inzicht te hebben
gekregen over Ali en zijn achtergrond. Hij geeft aan dat het
gedrag van Ali nu een context heeft, en dat hij concrete
handvatten heeft om mee aan de slag te gaan.

Vluchtelingenproblematiek en
kwetsbaarheid voor radicalisering

Posttraumatische stressoren en sociaalmaatschappelijke omstandigheden kunnen vluchtelingen en
statushouders kwetsbaar maken voor radicalisering.
Een gevoel van deprivatie (van een sociale groep)
kan leiden tot het ervaren van onrecht, ongelijkheid,
marginalisatie, grieven, sociale uitsluiting, frustratie, slachtofferschap en stigmatisering. Daarnaast
kunnen personen die uit een strijdgebied komen in
aanraking zijn geweest met oorlogsgeweld waardoor
hun geweldsdrempel mogelijk laag is. Ook worden
vluchtelingenkampen wereldwijd gebruikt voor radicalisering en rekrutering. Vooral bij jongeren tussen
16 en 24 spelen serieuze problemen waar het gaat om
integratie. Hierdoor kan een afkeer en/of boosheid
tegen de samenleving worden ontwikkeld en dit kan
mogelijk meespelen in een radicaliseringsproces. Het
meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan ook
een escalerende werking hebben in het doorlopen
van de fasen van radicalisering. Of een gebeurtenis
– of een combinatie van gebeurtenissen - als triggerfactor fungeert, heeft ook met persoonlijke factoren
te maken. Zo kunnen kwetsbaarheden op het gebied
van bijvoorbeeld sociale binding, psychologische
problematiek, persoonlijkheidskenmerken en dagbesteding een rol spelen.
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vragen over radicalisering
Radicalisering… je kunt er natuurlijk honderden vragen over
stellen. Wij kozen er alvast drie uit én gaven de antwoorden.

Wat is (het verschil tussen) radicalisering en extremisme?
Radicalisering en extremisme worden regelmatig in één adem genoemd, maar verschillen
wezenlijk van elkaar. Bij het LSE definiëren we radicalisering als een proces waarbij
een persoon geraakt wordt door radicaal gedachtengoed, steeds meer zwartwit gaat
denken en zich afzet tegen andersdenkenden. Iemand distantieert zich steeds verder
van de maatschappij. Het is een proces van een toenemende mate van bereidheid om de
idealen in polariserende daden en maatschappelijk conflict om te zetten. Radicalisering
kán leiden tot extremisme. We spreken van extremisme als een persoon of groep een
gedachtegoed hanteert dat vijandig is naar de maatschappij en de democratische
rechtsstaat, waarbij men vanuit die idealen de samenleving ingrijpend wil veranderen
door geweld of het overtreden van de wet. Er zijn verschillende vormen van extremisme.
Belangrijke vormen zijn religieus extremisme, links-extremisme, rechts-extremisme en
milieu-extremisme.

‘Ik was heel erg in de war toen mijn dochter besloot
om uit te reizen. Ik schaamde me en durfde nergens
meer te komen. Door het lotgenotencontact leerde ik
mij beter te uiten en kwam ik in contact met mensen
die hetzelfde meegemaakt hebben. Ik heb dit als een
enorme steun ervaren.’

Kan iedereen radicaliseren?
Onder bepaalde omstandigheden kan – in theorie – iedereen radicaliseren.
Dat gebeurt gelukkig niet, want er spelen bepaalde risicofactoren mee.
Iemand wordt vatbaarder voor radicalisering als er sprake is van psychopathologie, psychosociale problemen, licht verstandelijke beperking,
gedragsproblemen en instabiele leefomstandigheden, waardoor de
weerbaarheid in meerdere leefgebieden afneemt. Daarnaast komt radicalisering het vaakst voor bij jongeren tussen 14 en 23 jaar. Bij deze groep zijn
de hersenen en de persoonlijkheid nog volop in ontwikkeling, waardoor ze
moeite hebben met het maken van weloverwogen keuzes en het overzien
van de consequenties ervan. Naast deze persoonlijke factoren spelen ook
sociale factoren mee: met wie men omgaat. De meerderheid van personen
die radicaliseren doen dit via een groep waar ze op een bepaalde manier
mee omgaan (on-en offline) waarin ze elkaar versterken in het radicale of
extreme gedachtegoed en gedrag.

Wat is er nodig om te deradicaliseren?

Deelnemer Lotgenotencontact
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Er is niet één uniforme aanpak die voor iedereen werkt. We kijken bij
het LSE daarom per individu wat iemand drijft, wat er speelt in zijn/haar
leven en wat iemand nodig heeft. Op basis daarvan maken we een plan
van aanpak dat we intern bespreken met medewerkers vanuit diverse
expertises. Een ‘duo-benadering’ werkt vaak heel goed. Daarbij wordt een
persoon begeleid door zowel een hulpverlener als een levensbeschouwelijk verzorger. Op die manier worden meerdere leefgebieden vanuit
meerdere invalshoeken benaderd, om zowel in de persoonlijke als sociale
factoren beschermfactoren aan te brengen. Essentieel is dat er verbinding
gemaakt wordt, zodat het individu gemotiveerd raakt om tot positieve
verandering te komen.
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Asiya en de
psycholoog
Twee jaar geleden kwam Asiya bij het LSE. Samen met haar
ouders, die toen al zorg van het LSE kregen. Haar zus was
uitgereisd en dit bracht thuis veel problemen met zich mee.
Na deelname aan de lotgenotengroep en een psychologisch
traject bij Noura, ontpopte ze zich van de rechterhand van
haar vader tot een jongedame die de wereld aan haar voeten
heeft. Nu draaien de rollen om en vraagt Asiya Noura het
hemd van het lijf.

Wat vind je zo mooi aan je werk?

zakdoekjes mee, haha. Hoe kijk je eigenlijk terug
op ons traject?’ Noura: ‘‘Ik vind het mooi om te zien
hoe jij met je pittige karakter nu keuzes voor jezelf
maakt. Precies hierom vind ik mijn werk zo mooi.’

Noura: ‘Dat ik mensen zie groeien. Ik zeg nooit
mensen helpen, want uiteindelijk doen ze het zelf.
Ik stuur alleen. Als ik de oplossing aandraag leren
mijn cliënten niets en blijven ze me nodig hebben.
De oplossing moet uit iemand zelf komen. Ik vind
het mooi als iemand daardoor groeit.’ Asiya: ‘Ben
je trots op wat je doet in je werk?’ Noura: ‘Meestal
wel. Het geeft mij voldoening als ik iemand weer
sterker uit een situatie zie komen. Zeker als ik
degene weer terugzie, zoals nu met jou. Soms is
het ook zwaar hoor. Dan denk ik: kan ik niet beter
een andere droom najagen zoals een lunchroom
openen? Het is niet altijd makkelijk om geconfronteerd te worden met het leed van anderen. Dat kan
me raken, vooral als je nauw betrokken bent in het
proces. Maar over het algemeen ben ik heel trots.’
Asiya: ‘Ik vind ook dat je trots mag zijn!’ Noura:
‘Wat lief.’

Hoe zouden anderen jou omschrijven?

Je hoort heftige verhalen. Hoe houd jij
werk en privé gescheiden?

Noura: ‘Dat vond ik eerst heel moeilijk - ik ben
ook maar een mens. Om werk en privé te
scheiden gebruik ik zelf tips die ik ook aan
jou gegeven heb. Dan zoek ik ontspanning.
Ik kan mijn hoofd goed leegmaken, omdat
wij landelijk werken en ik dus veel reis.’
Asiya: ‘Ik wil de hulpverlening in, maar ik
heb zelf veel bagage. Heb jij tips voor me
zodat ik die niet meeneem?’ Noura: ‘Daar
wil ik je graag bij helpen. Het is belangrijk
dat je kritisch naar jezelf kunt kijken. Het
feit dat je die vraag stelt betekent dat je dit
kan. Vraag jezelf dus gerust af of je op dat
moment zware gesprekken aankunt. Verder moet je
eerlijk durven te zijn en mag je best aangeven dat
iets je raakt. Wat mij ook altijd hielp is de casuïstiek
bespreken met collega’s, anoniem uiteraard.’ Asiya:
‘Dankjewel, daar heb ik wat aan.’

Noura: ‘Mensen zien me vaak als energiek, pittig,
iemand die wel op de voorgrond wil treden. Maar
de mensen dichtbij me zien ook hoe zacht en
gevoelig ik ben. Mijn voelsprieten staan altijd aan.
Ik heb wel een beetje twee kanten dus. Hoe zou
jij mij omschrijven?’ Asiya: ‘Lief, positief en heel
meelevend’. Noura: ‘Hoe heeft dit jou geholpen?’
Asiya: ‘Verhalen raakten jou en dat maakte je
zichtbaar. Je deed ook moeite voor iedereen en
gaf mij een keer een schouderklopje toen ik moest
huilen. Dat was fijn. Het moment dat me altijd
bijblijft was toen we een bord maakten, waar
we mijn familie op uittekenden. Met name de
patronen in ons gezin. Ik besefte opeens: ah, zo zit
dat!’ Noura: ‘Toen vielen de puzzelstukjes voor jou
op zijn plaats en snapte jij waarom het soms botste
thuis.’ Asiya: ‘Ja, daar heb ik nog elke dag wat aan.’

‘Ik vind het mooi om te
zien hoe jij met je pittige
karakter nu keuzes voor
jezelf maakt’

Noura werkt al drie jaar als gz-psycholoog bij
het LSE en begeleidde Asiya. Daarnaast is ze
teamleider bij het LSE.
Asiya kwam in 2018 voor hulp bij het LSE. Ze
nam deel aan de lotgenotengroep en volgde
een psychologisch traject bij Noura. Nu wil
ze zelf maatschappelijk werk gaan doen,
om anderen te helpen.
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Ik kwam hier voor het eerst binnen
met mijn ouders. Wat was jouw eerste
indruk van mij?

Noura: ‘Zorgzaam, wijs, je droeg veel verantwoordelijkheid. Je was de rechterhand van je vader en
voerde vaak het woord voor hem. Ik gunde het je
ontzettend om je ook op jezelf te kunnen richten.
Hoe vind je dat om te horen?’ Asiya: ‘Ik word er
een beetje emotioneel van. Ik vond het altijd al
moeilijk om dit soort dingen aan te horen en op die
manier naar mezelf te kijken. Heb ik net nú geen

Oké, je hebt dus je werk. Wat doe je
daarnaast graag in je vrijetijd?

Noura: ‘Dat is eigenlijk heel cliché: tijd met familie
en vrienden doorbrengen. Ik ben sinds een jaar
mama en heb minder tijd voor mezelf, des te
leuker als ik mijn vriendinnen zie. Verder hou ik
echt van lezen, vooral van spannende verhalen
waardoor ik even in een andere wereld ben. En
dansen. Ik heb veel streetdance en hiphop gedaan
en zoek nu weer een dansschool in de buurt. En
spelletjes. Maakt niet uit welke, als ik maar kan
winnen.’ Asiya: ‘Jij kunt niet tegen je verlies, hè?’
Noura: ‘Hmmmm, nee… haha.’
De naam van Asiya is vanwege veiligheidsredenen
veranderd.
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‘We zien veel
handelingsverlegenheid
op dit thema’
RECHTS-EXTREMISME

‘Vaak wordt er
gedacht dat het allemaal
wel wat meevalt, maar

‘Extremisme is een aftekening van de maatschappij’, zegt Niels van het LSE. Hoe rumoeriger de
samenleving en hoe ontevredener, des te meer
uitingen van extremisme. ‘Ontevredenheid werkt
als een katalysator: wie is er schuldig aan mijn
situatie? Wat kan ik hiertegen te doen ? En hoever
ben ik bereid daarin te gaan? Vanuit die vragen
ontstaan mooie dingen, maar ook minder mooie.’
Niels is consultant bij het LSE. Zijn expertise:
rechts-extremisme.

Nu bijvoorbeeld met corona. Zie je wel, zeggen
de rechts-extremisten, de overheid wil ons leven
beheersen. Eerder zag je dat met de vluchtelingenstromen vanuit Griekenland: meerdere rechtse
activisten meldden zich in Griekenland om de
vluchtelingen tegen te houden. Er wordt heel
handig ingehaakt op de actualiteit. Dat betekent
voor ons als professionals dat we moeten bijblijven,
nooit denken dat je het allemaal wel weet.’

perspectief kunnen plaatsvinden. Een eenling
is veel minder zichtbaar. Het kan heel goed zijn
dat zo’n eenling wel eerder lid is geweest van een
rechts-extremistische groepering, maar dat-ie is
weggestuurd of zelf is opgestapt met het idee dat
het niet snel of extreem genoeg ging: “met dat
tijgeren in het bos komen we er niet, er moet iets
heel anders gebeuren”. Zoiets.’

‘Rechts-extremistisch gedachtegoed kent vele
jassen’, weet Niels. ‘Voor elke ontevreden rechtse
denker is er een aanbod in Nederland - van niet zo
zorgelijk tot heel zorgelijk. De afgelopen vijf jaar
hebben we bij het LSE veel tijd gestoken in het
ontrafelen van dit fenomeen. Veel signalen uit de
praktijk opgehaald, gekeken naar wat er precies
speelt en bij wie. We willen awareness creëren,
ook op het gebied van deze problematiek. Lange
tijd lag in Nederland de focus op het jihadisme,
maar door gebeurtenissen in onder andere Europa
en Nieuw-Zeeland, zorgt de huidige polarisering
voor meer aanwas onder het rechts-extremisme.
Dat betekent overigens niet automatisch dat er
ook meer terroristen of extremisten binnen rechts
zijn. Wel dat we onze aandacht erop moeten blijven
vestigen. Mensen hebben tegenwoordig overal een
mening over, zijn ontevreden, lopen op ijs, slaan
door. Alert blijven, daar gaat het om. Ook vanwege
hybriditeit van rechts-extremisme; het beweegt
mee met wat er in de maatschappij gebeurt.

Handelingsverlegenheid

Niels merkt dat er zowel bij professionals en
instanties als bij families van wie een familielid
is geradicaliseerd behoefte is aan advies. ‘We zien
veel handelingsverlegenheid op dit thema. Heel
vaak krijgen we de vraag: heb ik überhaupt met
rechtse problematiek te maken en zo ja, hoe ga ik
daarmee om? Vanuit onze expertise kunnen we
daarin handvatten bieden. Rechts-extremisme
is lastig te identificeren. Wanneer is iemand
gewoon fanatiek over iets en wanneer spreek je
van extreemrechts? Ook een belangrijke: Wanneer
moet je je zorgen maken?’

Het LSE komt in veel gevallen in een zorgelijke
fase aan bod. Niels: ‘Vaak heeft iemand een uiting
gedaan die zorgen baarde bij de betrokkenen.
Bijvoorbeeld: “Ik ga vandaag of morgen zoveel
mogelijk buitenlanders neersteken”. Dit soort
opmerkingen zijn voor de omgeving vaak de reden
om hulp in te schakelen. Wij zijn tijdens zo’n
proces veel in contact met het systeem rondom de
persoon in kwestie: familie, gemeente, behandelaars en noem maar op. De eerste stap is zorgen
voor veiligheid en het betrekken van de juiste
personen en instanties. Aan de betrokkenen vragen
we om meer informatie over hun naaste, wij op
onze beurt informeren hen over het extremistische
gedachtegoed. Waar gelooft deze persoon in en
waarom? Daarnaast delen we ons gevoel van
urgentie. Vaak wordt er gedacht dat het allemaal
wel wat meevalt, maar dit is serious business. De
geweldsbereidheid van deze individuen moeten we
nooit onderschatten.
Extra uitdaging in dit hele verhaal is dat de
meesten van hen een hoog IQ hebben in
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Die zorg ligt volgens Niels in eerste instantie niet
zozeer bij groeperingen, maar bij individuen. ‘Als
er rechts-extremistisch geweld ontstaat, is dat
negen van de tien keer een actie van een eenling.
Nederland is een klein land en dat maakt dat
groeperingen sneller geïdentificeerd kunnen
worden. Nederland biedt ook geen gebieden waar
trainingen of bijeenkomsten met extremistisch

Zorgelijke fase

dit is serious business ’
combinatie met een psychiatrische of psychosociale stoornis. Ze zijn razend slim, maar denken niet
in nuances. Ze hebben verregaande kennis van
oorlog, strategie en geschiedenis. En ze kennen
soms het hele wetboek uit hun hoofd, dus ze zijn
geweldig goed in staat om zichzelf te verdedigen.
Dat maakt het vaak lastig voor familie en betrokken
professionals om hiermee om te gaan.
Daarom is de rol van het LSE zo belangrijk.
Nergens anders kunnen burgers en professionals
zo goed terecht voor dit soort vraagstukken. We
denken mee, analyseren de situatie, benoemen
de problematiek, geven advies over mogelijke
interventies en begeleiden eventueel een de-escalerend proces. Ik ben ervan overtuigd dat we met
onze expertise in een aantal casussen erger hebben
voorkomen. Alhoewel je dat natuurlijk nooit met
zekerheid kunt zeggen. Of het allemaal zo heftig is?
Nee hoor, we krijgen ook genoeg minder urgente
vragen. Denk aan de orthopedagoog van een grote
scholengemeenschap die vragen heeft over het
symboliek- en multimediagebruik van een leerling.
Ook in dat geval leggen we uit en verduidelijken we
de boel. Daarmee kan zo´n professional weer verder.’
‘Het mooiste aan mijn werk? Dat we mensen kunnen
bijstaan in hun onzekerheid. Dat we ze minder
bang kunnen maken, maar ook dat we ze kunnen
begeleiden als hun angsten wél gegrond blijken.’

17

Mooi moment...
Wat is jouw mooiste moment of meest indrukwekkende
herinnering? We vroegen het aan mensen die in de
afgelopen vijf jaar betrokken zijn geweest bij het LSE.

Echt contact
Chakir, casemanager en werkbegeleider: ‘Ik
zeg altijd: je moet luisteren om te begrijpen,
niet om te antwoorden. Een mooi moment was
mijn eerste afspraak met een cliënt die een
serieuze bedreiging vormde voor zijn omgeving.
Hij was woedend en schreeuwde erop los. Ik
zei: “Ik zie je frustratie en je pijn. Je voelt je als
een schaap tussen de wolven”. “Ja, precies!”,
antwoordde hij. “En je zoekt een herder, iemand
die je beschermt”, vervolgde ik, “die gaan we
samen voor je zoeken en tot die tijd zijn wij er
om je te beschermen.” Hij kon zich vinden in
die metafoor, het ijs was gebroken. Daar haal ik
energie uit, écht contact maken en vanuit dat
echte contact iemand verder kunnen helpen.’

Pionieren
Khalid, voormalig casemanager: ‘Ik denk met
plezier terug aan het prille begin: hoe we samen
aan het pionieren waren in een nieuw domein.
We kwamen schrijnende gevallen tegen en
maakten lange dagen, maar hadden altijd elkaar
om hierover te praten en konden letterlijk dag
en nacht bellen met ingevlogen adviseurs uit het
werkveld. Samen hebben we toen in korte tijd
heel veel geleerd binnen ons vakgebied.’

Tradities
Successen
Latifa, behandelaar: ‘Ik heb mooie herinneringen aan het behandeltraject van een jongen
die eigenlijk met niets begon; hij had geen
onderdak, geen steunsysteem, weinig familie die
hem kon bijstaan en hij wantrouwde de hulpverlening enorm. We hebben hard gewerkt om
een vertrouwensband met hem op te bouwen
en veel met hem bereikt. Deze jongen was
ontzettend negatief over zichzelf en anderen.
Inmiddels staat hij heel anders in het leven en in
de samenleving en is hij dankbaar voor de hulp
die hij heeft gekregen. In een van onze laatste
gesprekken vroeg ik hem een lijstje te maken van
zijn successen. Ik stond er versteld van hoeveel
positiefs hij kon opnoemen.’

Prachtig gesprek
Bevlogen

Meer begrip
Mirije, projectleider Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV): ‘Ik herinner me een heel geslaagd traject
vanuit het LIV: we hebben een jeugdwerker ondersteund die het gevoel had dat zij en haar collega’s vastliepen bij een
gezin waarbij zorgen waren rondom mogelijke radicalisering van de zoon. Er was veel onduidelijkheid over wat er nu
precies aan de hand was en er werd geoordeeld door professionals. Het lukte de duidingsexpert en de systeemtherapeut van het LSE om de kloof te overbruggen door vanuit een open, oordeelloze houding aansluiting te vinden qua
taal, geloof, cultuur en het verhaal over de oorlog. Daardoor ontstond er zoveel meer begrip tussen de professionals
en het hele gezin. Het mooiste vind ik dat de jeugdwerker achteraf aangaf niet alleen anders naar dit gezin, maar nu
ook anders naar andere cliënten te kunnen kijken.’
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Imke, office manager: ‘We hebben
zowaar LSE-tradities. Onze gezamenlijke lunch is
er één van. Die wordt met heel veel zorg en liefde
voorbereid door collega’s – om de beurt. Meer
mooie tradities: we vieren alles, tot aan zwangerschapsverlof toe én we delen lief en leed met
elkaar. Het is een heftig werkveld, maar collega’s
nemen serieus de tijd om een luisterend oor
voor elkaar te zijn en staan dag en nacht voor
elkaar klaar. Ik ben er trots op dat ik eraan kan
bijdragen dat wij hier met veel bevlogenheid
vanuit een goede, veilige én plezierige basis
kunnen werken.’

Amber, onderzoeker: ‘Ik zat nog in de sollicitatieprocedure toen ik een seminar van het LSE
bijwoonde en merkte hóe bevlogen het team
was om mensen verder te helpen in hun leven.
Ik vind het heel mooi om met zulke collega’s
samen te werken, die zoveel passie voor hun
werk hebben en zo met hun poten in de klei
staan. De mooiste momenten vind ik wanneer
we de praktijkinzichten vanuit het team kunnen
koppelen aan de wetenschap; dan sluit ons
onderzoekswerk écht aan bij wat er speelt in de
maatschappij en het werkveld.’

Anouk, voormalig systeemtherapeut en
teamleider: ‘Tijdens een systeemgesprek gaf de
moeder van een tot de islam bekeerde jongen
aan hoe vervelend ze het vond dat ze door dat
“rotgeloof” niet eens meer een glas wijn mocht
drinken in haar eigen huis. Later in het gesprek
kwam naar voren dat haar broer was overleden
door zijn alcoholverslaving en dat de jongen
eigenlijk vooral bang was zijn moeder ook te
verliezen. Hierdoor ontstond er wederzijds begrip
en zei de moeder ineens: “Ik hou toch van jou!”.
Wat een prachtig gesprek en supermooi moment.’
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Het LSE viert op 1 oktober 2020 zijn vijfjarige bestaan. Een mooi moment om
eens stil te staan bij de ontwikkeling van de organisatie door de jaren heen.
Hoe zag de beginfase eruit? Is het LSE geworden zoals men voor ogen had?
En welke momenten zijn altijd bijgebleven? Sarah van de Beek (manager
LSE, tijdens de oprichtingsfase werkzaam bij de NCTV), Elske van Amelsfort
(afdelingshoofd aanpak Contraterrorisme bij de NCTV) en Joost van Rossum
(coördinerend senior beleidsmedewerker Contraterrorisme bij de NCTV)
blikken terug op het ontstaan van het LSE.

New kid on the block

Joost: ‘Het is alweer dik vijf jaar geleden dat we
zijn gestart met de oprichting van het LSE. Er was
veel aan de hand in de wereld op het gebied van
jihadisme. Sarah kreeg de verantwoordelijkheid
om een exit-programma voor geradicaliseerden te
ontwikkelen. Aan mij de taak om een steunpunt
voor familieleden op te zetten. Binnen enkele
maanden moesten beide faciliteiten er zijn.’
Sarah: ‘Ik weet nog heel goed dat wij elkaar op de
gang tegenkwamen en jij zei: Laten we onderzoeken of we onze projecten kunnen combineren in
één overkoepelende organisatie. Daar zijn we in
de zomer van 2014 toen dag in dag uit mee bezig
geweest. In een klein team, maar dat werkte juist
heel goed.’ Joost: ‘Er lag een enorme maatschappelijke en politieke druk op. Bovendien was er
nog maar weinig ervaring op dat gebied, dus we
moesten echt pionieren. Wat we terugkijkend

anders hadden kunnen doen? Ik had graag meer
tijd willen hebben voor afstemming met de
andere partijen en organisaties in het veld. Dat
is belangrijk voor het draagvlak. Het LSE was
‘the new kid on the block’, dus andere partijen
keken kritisch mee. Onbekend maakt onbemind,
je moet jezelf eerst bewijzen.’ Sarah: ‘Maar
we namen nooit ondoordachte besluiten. We
baseerden ons op de ervaring die er was vanuit
de wetenschap en de praktijk, ook uit de ons
omringende landen. Het was cruciaal dat wát we
deden, 100% goed was.’

Op volle toeren

Joost: ‘Wat ik bij de start heel indrukwekkend
vond was de bevlogenheid van alle collega’s – die
de sprong in het diepe waagden en hun vaste
baan achterlieten om bij het LSE te gaan werken.
Binnen enkele maanden was er gewoon een plek
waar mensen letterlijk op de deur
konden kloppen.’ Elske: ‘Het is
ongelooflijk wat er sindsdien aan
doorontwikkeling is gebeurd.
Van het begeleiden van cliënten
naar het opbouwen van kennis en
het uitleren daarvan. Ik heb veel
respect voor jullie moed, enorme

‘Binnen enkele maanden
was er gewoon een plek
waar mensen letterlijk op
de deur konden kloppen’
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Vijf jaar LSE:
De pioniers in
de voorhoede
ontwikkelings- en innovatiekracht en professionaliteit, wat nog steeds kenmerkend is voor het LSE.’
Joost: ‘Ik kwam laatst nog mijn ontwerp tegen
van hoe alles eruit moest komen te zien. Dat lijkt
eigenlijk een beetje op een nieuw ontwerp voor
een wasmachine, maar als je goed leest klopt het
wel met hoe het LSE in de basis in elkaar zit. Als
ik nu terugkijk op de beginplannen, hebben we
bereikt wat we wilden. En méér. Meer dan ik toen
had kunnen denken.’
Elske: ‘Wat ook interessant is, is hoe de samenwerking tussen het LSE en de NCTV zich ontwikkeld heeft. Aanvankelijk was het de opdracht
voor de NCTV om te zorgen dat de faciliteiten er
kwamen. Onder de hoede van Fier heeft het LSE
zich verder ontwikkeld en kwam de NCTV meer
op afstand. Vanuit de NCTV financieren we de
activiteiten en zien we erop toe dat doelstellingen
behaald worden, maar met individuele casuïstiek
is er geen bemoeienis. Daarin opereert het LSE
onafhankelijk van de overheid.’

In de voorhoede

Elske: ‘Op het veld van deradicalisering liggen
nog volop vraagstukken – er ís al veel ontwikkeld maar tegelijkertijd staat het ook nog in de

kinderschoenen. Alleen samen kun je de grote
opgave aan. Aan die samenwerking participeert
het LSE volop.’ Joost: ‘Volhouden, volharding
en verduurzamen is hierbij van belang. Er zijn
in het verleden goede initiatieven gestopt toen
de aandacht voor het thema minder werd. Het
is belangrijk dat die kennisbundeling er is en
behouden wordt.’ Sarah: ‘Ik verwacht dat het LSE
zich in de toekomst verder positioneert als kennisen expertisecentrum. Het is niet te voorspellen
hoe het werkveld en extremisme er dan uitziet.
Wat ik wél weet is dat het LSE zich hierop aanpast,
in de voorhoede staat en state-of-the-art werk
levert.’ Joost: ‘Voorhoede en state-of-the-art,
dat vind ik mooie – en bij het LSE passende –
woorden. Dit is één van de mooiste projecten
waar ik ooit aan heb gewerkt.’ Sarah: ‘Daar sluit ik
me helemaal bij aan. Omdat concreet het verschil
wordt gemaakt en je mensen echt verder helpt.
En dat met zo’n mooi, bijzonder en bevlogen
team.’ Joost: ‘Het voelt nog steeds als een warm
bad, elke keer als ik er kom. Het is zo’n bijzonder,
divers en kundig team. Echt uniek. Zoals een
vooraanstaand wetenschapper het zei: het LSE is
uniek in Nederland, uniek in Europa en uniek in
de wereld.’

21

Familie als beschermende
factor tegen radicalisering

Familieondersteuning tegen radicalisering

Door familieleden te ondersteunen dragen we bij aan het
tegengaan van verspreiding van radicalisering. Dat doen
we op verschillende manieren:
1. Bijdragen aan het voorkomen van verdere
radicalisering binnen families
We zien vaak dat er wordt gerekruteerd binnen het
gezin door het geradicaliseerde familielid. We zetten
daarom in op het weerbaarder maken van de overige
gezinsleden. Er gaat vaak veel aandacht van de ouders
naar het geradicaliseerde kind en daardoor is er soms
minder aandacht voor de andere kinderen in het gezin.
Het is van essentieel belang dat ouders zich bewust
worden van mogelijke rekrutering en daar goed zicht
op hebben en in staat zijn om daarmee om te gaan.

Een radicaliseringsproces is niet alleen ingrijpend
voor de persoon in kwestie maar heeft ook een
enorme impact op de rest van het gezin. De betrokken
familieleden ervaren vaak veel stress en kampen met
gevoelens van onzekerheid, angst en schaamte. In
zo’n situatie kan de familie terecht bij het LSE voor
familieondersteuning.

Ondersteuning op maat

‘Het LSE biedt ondersteuning aan
families met zorgen rondom radicalisering van een familielid’, aldus
Sarah van de Beek, manager van het
LSE. ‘De families die we begeleiden
zijn zeer divers, net als de situatie
van het geradicaliseerde familielid.
Soms is het meteen duidelijk wat
er aan de hand is, bijvoorbeeld
wanneer een familielid vastzit of is
uitgereisd naar een strijdgebied. In
andere gevallen hebben we meer
informatie nodig om de situatie
goed in kaart te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer ouders contact met
het LSE opnemen omdat ze zich
zorgen maken over hun kind dat
bekeerd is en waarbij er sprake is
van veranderd gedrag van hun kind.
Vinden we het verhaal zorgelijk?
Dan gaan we in gesprek.’
Naar aanleiding van zo’n gesprek
zijn er verschillende mogelijke
vervolgstappen, want elk traject is
maatwerk. Van de Beek licht toe:
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‘Indien blijkt dat er geen sprake
is van radicalisering verwijzen we
naar de reguliere hulpverlening. Als
uit de gesprekken blijkt dat er wél
sprake is van radicalisering, dan
bespreken we dit met de familie
en ondersteunen we hen daarbij.
Soms is de situatie zeer zorgelijk
en is het van belang dat dit snel
onder de aandacht wordt gebracht
bij de gemeente en politie. Laatst
nam een vader contact op met ons
omdat zijn zoon felle uitspraken
deed over niet-autochtone
Nederlanders, agressief was tegen
familieleden, over wapens beschikte
en concrete gewelddadige plannen
op papier had gezet. Het LSE heeft
snel geschakeld en zorgen gedeeld

met betrokken instanties. Zo kon
onderbouwd worden waarom een
spoed uithuisplaatsing nodig was,
die vervolgens ook is uitgevoerd.’

Impact radicalisering

Volgens Van de Beek reageert elke
familie op zijn eigen manier op
radicalisering: ‘Sommige familieleden schamen zich, zijn depressief
of kampen met een persistente
rouwstoornis. Anderen gaan zo
goed mogelijk verder met hun
leven. Veel familieleden worstelen
met vraagstukken als: vertel ik
op mijn werk dat mijn zusje is
uitgereisd? Kan ik mijn zorgen over
mijn zoon die extreme uitspraken
over moslims doet op zijn school

Als ouders radicaliseringsprocessen begrijpen en herkennen
kunnen zij hun kind beter steunen.

bespreken?’ Van de Beek vertelt dat
familieleden vaak de behoefte hebben
om met iemand te spreken die de
thematiek en vraagstukken begrijpt:
‘Ze vragen zich af: hoe heeft dit kunnen
gebeuren? En hoe ga ik daarmee om?
Wij ondersteunen hen bij die vraagstukken en begeleiden hen in de wijze
waarop zij het contact kunnen houden
met het geradicaliseerde familielid.
Maar we ondersteunen ook in hoe zij
om kunnen gaan met anderen, zoals
met de media. Soms zien we dat het
van belang is om het contact met
overheidsinstanties te herstellen. Zo
begeleidden we een gezin dat had
geleden onder verschillende politie-invallen. Een jong broertje kroop meteen
onder de tafel als de deurbel ging.
Voor hun verwerking was het nodig
om in gesprek te gaan met de politie
over hun ervaringen. Dat die samenwerking weer tot stand kwam, was
ook van belang omdat het uitgereisde
familielid terug wilde keren naar
Nederland en een goede afstemming
met de autoriteiten noodzakelijk was.’

2. Bijdragen aan het voorkomen van verdere
radicalisering van het radicaliserende gezinslid
Als ouders radicaliseringsprocessen begrijpen en
herkennen kunnen zij beter een gesprek aangaan met
hun geradicaliseerde kind en hun kind beter steunen.
Zo kunnen ouders een sterke beschermende factor zijn
tegen verdere radicalisering.
Wanneer er sprake is van een ambivalente of afwezige
rol van een ouder is dat vaak geen onwil, maar
onmacht. Door financiële-, relationele-, of gezondheidsproblemen zijn ouders soms niet in staat om goed
om te gaan met de processen waarin hun kind(eren)
zich bevinden. Het is dan ook nodig om de verschillende leefgebieden en aspecten te bespreken en samen
met de familie een plan van aanpak op te stellen.
3. Bijdragen aan re-integreren in de samenleving
Door met de families te werken kunnen zij een beschermende factor vormen en bijdragen aan het re-integratieproces. Daar beginnen we al mee als het familielid
nog in detentie of in het buitenland verblijft. Door de
familie te informeren over radicaliseringsprocessen, de
situatie van hun kind en eventuele problemen binnen
het gezin aan te pakken, krijgt een familie meer grip op
de situatie en zo kunnen zij het geradicaliseerde kind
beter begeleiden. Systeemtherapie wordt regelmatig
ingezet om de onderlinge relaties te versterken.
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Mijn liefste broer, mijn maatje, mijn voorbeeld
Ik werd groot, omdat jij mij groot maakte
Ik werd wijs, omdat jij mij wijsheid leerde
Door jou leerde ik het verschil herkennen
en te onderscheiden tussen het goede en het verkeerde

Wetenschappelijk
onderzoek bij het LSE;
een nieuwe fase

Mijn liefste broer, mijn maatje, mijn voorbeeld
Waar ik ooit zo trots op jouw naam was
Werd hij opeens met schaamte besmeurd
En als iemand mij vroeg naar mijn grote broer
Zei ik: hij bestaat niet meer voor mij, hij is ‘m gesmeerd
De tranen bewaarde ik voor de nachten alleen
en lieve broer, het gemis aan jou heeft al zo lang geduurd
Jouw vertrek brak mijn hart, jouw daad brak mijn ziel,
juist jij die mij opbouwde, hebt mij nu verscheurd

De eerste jaren van haar bestaan heeft het wetenschappelijk onderzoek binnen het LSE richting
gegeven aan het onderbouwen van methodieken
voor de omgang met individuen die radicaliseren
of geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Een
belangrijke vraag daarbij was hoe bepaald kon
worden of er sprake is van radicalisering of
extremisme bij bepaalde individuen waarover
zorgen bestaan.
Ten behoeve hiervan zijn op grond van de wetenschappelijke literatuur en bevindingen en data uit
de praktijk onder andere de duidingssystematiek,
de Attitude Inzicht Matrix Extremisme (AIM-E) en
verschillende interventiemodellen en -methodieken ontwikkeld voor Forsa, Familieondersteuning,
het Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen
(LIV) en het Landelijk Adviesteam minderjarige
Terugkeerders (LAT).
Het LSE baseert zich hierbij op uiteenlopende
wetenschappelijk disciplines zoals religiewetenschappen, conflict- en genocidestudies, terrorismestudies, klinische (forensische) psychologie,
sociale psychologie en politicologie. Er zijn diverse
factsheets en handreikingen geschreven zoals de
‘Factsheet Radicalisering’, ‘Handreiking LVB en
Radicalisering’ en het onderzoeksrapport ‘Vreemd
of radicaal’ over indicatoren van radicalisering bij
jeugdigen in het forensisch domein.

Empirisch onderzoek

Inmiddels zijn we door vijf jaar praktijkervaring
in een nieuwe fase beland waarin het mogelijk is
empirisch onderzoek te doen. Door middel van

dossieronderzoek kunnen we nu de effecten van
onze interventies op veiligheid en (psychische)
gezondheid onderzoeken. En bovendien kunnen
we onderzoeken welke interventies bij welke
cliënten en (risico)profielen passend zijn en wat de
relatieve invloed is van zaken als psychopathologie
en sociale netwerken. Door wat we de afgelopen
jaren geleerd hebben, zijn we nu ook in staat onze
dataverzameling nog systematischer op te zetten.
Op een terrein waar nog zoveel onbekend is, is
wetenschappelijk onderzoek van groot belang.
Het LSE zal daarom de komende jaren meer in
wetenschappelijk onderzoek investeren door de
wetenschappelijke staf te versterken en strategische samenwerkingen aan te gaan. Dit jaar in
ieder geval met kennisinstituten zoals Universiteit
Leiden, het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en TACTIC
(TransferAble tool for monitoring radicalisation to
Terrorism In prison Contexts).

Werkveld

Daarnaast blijft het LSE zich bezighouden met
het ophalen van behoeften uit het werkveld als
het gaat om kennis en professionalisering, om zo
gericht kennis en expertise uit te kunnen leren
en bij te dragen aan het verbeteren en faciliteren
van de praktijk. Dit doen we onder andere door
middel van veldonderzoek, zoals het onderzoek
naar kennisdeling- en benutting van het LSE,
en actieonderzoek, zoals het mede-ontwikkelen
en onderbouwen van het Werkmodel Veilige
re-integratie ten behoeve van het versterken van
methodisch werken en het samenwerken binnen
de keten.
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Het onderzoeksteam van het LSE
Maak kennis met ons onderzoeksteam
Arno van Dam

Van Dam is bijzonder hoogleraar ‘Antisociaal gedrag,
psychiatrie en Maatschappij’ bij Tilburg University en is als
klinisch psycholoog werkzaam in de specialistische en de
forensische psychiatrie. Van Dam is lid van het landelijk
expertpodium Antisociaal gedrag van het Kenniscentrum
Persoonlijkheidsstoornissen en consulent op het gebied
van antisociaal gedrag bij het centrum voor consultatie en
expertise (CCE). Bij het LSE onderzoekt Van Dam individuen die mogelijk geradicaliseerd zijn op psychopathologie
en behandelmogelijkheden. Het onderzoek waar hij zich
op richt, betreft de effectiviteit van deradicaliseringstrajecten, hoe bepaalde interventies zich verhouden
tot individuele kenmerken en waarom individuen zich
aansluiten bij extremistische groeperingen en deze ook
weer verlaten.

Sanne Tji

Tji is onderzoeksconsultant met een achtergrond in de
psychologie. Bij het LSE werkt zij aan de interne analyseen interventiemethodiek van het LSE. Haar focus ligt
onder andere op de psychologie van (de)humanisering,
conflict en (gewelddadig) extremisme, (de)radicaliseringsprocessen en -interventies en re-integratie na (gewelddadig) extremisme. Tji combineert wetenschappelijke
inzichten met haar praktijkervaring en vertaalt dit naar
analyse- en interventiemethodieken en trainingen. Vanuit
het LSE neemt Tji deel aan uiteenlopende (interdepartementale) werkgroepen. Zo ontwikkelt ze momenteel, in
samenwerking met de NCTV en Politie, het werkmodel
Veilige re-integratie.

Daan Weggemans

Weggemans is programmadirecteur van de BSc Security
Studies en onderzoeker aan het Institute for Security
and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij doet
onderzoek naar deradicalisering, re-integratieprocessen
van gewelddadige extremisten, nieuwe terrorismestrategieën en technologieën. De afgelopen jaren is Weggemans
op diverse manieren betrokken geweest bij het LSE. Hij
maakte onder meer deel uit van een onafhankelijke groep
wetenschappers en experts die meedachten met het LSE.
Momenteel houdt Weggemans zich bezig met Lotgenotencontact, onderzoeksontwikkeling en advies bij het LSE.
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Arnold Mol

Mol promoveert bij de Universiteit van Leiden binnen
Religiewetenschappen op het concept van ‘othering’ en
islamitische ethiek binnen klassieke Koraninterpretatie.
Eerder volgde hij studies in religiewetenschappen en
islamitische theologie, levensbeschouwelijke zorg en
pastorale theologie. Mol is fellow bij meerdere internationale onderzoeksinstituten en moslimadviesraden. Binnen
het LSE is hij inhoudelijk adviseur en onderzoeker. Zijn
onderzoeken gaan over religie en geweld, ideeëngeschiedenis van fundamentalisme en extremisme, bekerings- en
radicaliseringsprocessen, islamitisch (anti)extremisme,
ideologische attitude profielen, ethiek en mensenrechten
en levensbeschouwelijke interventies en (re)integratie.
Vanuit het LSE ontwikkelt en publiceert Mol verschillende
duidings- en interventiemodellen en methodieken,
doceert op bovenstaande onderwerpen en participeert in
meerdere (internationale) onderzoeken naar extremistische casuïstiek.

Amber van Suijlekom

Van Suijlekom is coördinator consultatie & advies en
onderzoeker met een achtergrond in Holocaust- en
genocidestudies. Voordat Van Suijlekom bij het LSE begon
was zij adviseur bij bureau Andersson Elffers Felix. Bij
het LSE is zij betrokken bij onderzoek naar effectiviteit.
Eerder deed Van Suijlekom onderzoek naar indicatoren
van radicalisering bij jeugdigen in het forensisch domein
en naar de kennisfunctie van het LSE. Van Suijlekom is
vanuit het LSE ook aangesloten bij diverse werkgroepen
en samenwerkingsverbanden om het kennislandschap
rondom radicalisering en extremisme te versterken.

David Proost

Proost is projectmedewerker en heeft een achtergrond
in politicologie en Crisis and Security Management.
Voordat Proost bij het LSE begon, liep hij stage bij de
gemeente Amsterdam en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de afdeling Terrorismebestrijding
en Nationale Veiligheid. Werkervaring deed hij op als
onderzoeker bij het Openbaar Ministerie. Binnen het LSE
ondersteunt hij het onderzoeksteam en richt hij zich op
onderzoek naar de vraag waarom individuen extremistische groeperingen verlaten.

Trainingen en intervisie

Het LSE heeft een landelijke kennis- en expertisefunctie in de omgang met
radicalisering en extremisme. Er wordt gewerkt vanuit een diversiteit aan
disciplines en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De kennis
en expertisefunctie wordt onder meer ingevuld door de werkzaamheden
van het onderzoeksteam en door het geven van trainingen en intervisie.
In aanvulling op het trainingsaanbod van het Rijksopleidingsinstituut
Radicalisering (ROR) biedt het LSE specialistische verdiepingstrainingen
en intervisie die zijn bedoeld voor professionals die beroepsmatig met
casuïstiek werken waar radicalisering of extremisme speelt. In trainingen
van het LSE wordt ingezet op verdieping van kennis en vaardigheden. In
de modules staan fenomeenbegrip, werken met beproefde methodieken
en het aanscherpen van praktijkvaardigheden centraal. Zowel de interactieve trainingen als intervisie worden gegeven door deskundige trainers
die ruime ervaring hebben met casuïstiek. De trainingen zijn gebaseerd op
praktijkkennis, wetenschappelijke inzichten en de actualiteit. Het aanbod
bestaat uit verschillende modules waaruit in onderling overleg een keuze
kan worden gemaakt, afhankelijk van de kennis en werkzaamheden van
de deelnemers. Iedere module staat voor een dagdeel.

Beschikbare modules
•

•

•

•

•

Religie, ideologie, (politiek) geweld en extremisme: motieven en
relaties. Deze module geeft de professional meer inzicht in en begrip
van de genoemde fenomenen en de samenhang daartussen.
Begrip van radicaliseringsprocessen en interventies in de praktijk.
Deze module geeft de professional zicht op hoe het fenomeen van
radicalisering en extremisme in de praktijk te benaderen.
Richtlijnen en handvatten in duiding en analyse. In deze module
worden de vaardigheden van de professional op het gebied van het
duiden en analyseren van signalen aangescherpt middels het uitleren
van methodieken.
Basishouding en gespreksvoering. In deze module worden de
vaardigheden om in gesprek te komen en te blijven met de doelgroep
aangescherpt middels het oefenen met casuïstiek uit de praktijk.
Begeleide casusbespreking. In deze module staan sparren en oefenen
met dilemma’s en successen uit de praktijk centraal. Dit gebeurt aan
de hand van een concrete casus.

Intervisie

Het LSE biedt specialistische intervisie aan waarin eenzelfde groep
professionals meerdere malen bijeenkomt om praktijkervaringen uit te
wisselen, dilemma’s uit casuïstiek te bespreken en te oefenen met actuele
praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt onder begeleiding van casemanagers
met ruime ervaring in het begeleiden van radicaliserende/geradicaliseerde
personen en hun omgeving.
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Kennis delen voor
een leefbare en veilige
samenleving

ONDERZOEK

Voor een effectieve aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme is kennisdeling van enorm belang. Maar hoe zorg je
ervoor dat de kennis die je hebt opgedaan op
de juiste manier gedeeld wordt? Sterker nog:
hoe zorg je ervoor dat deze kennis bijdraagt
aan een leefbare en veilige samenleving?
Het LSE deed onderzoek.

‘Veel kennis over radicalisering en extremisme ligt
bij verschillende organisaties, zelfstandig onderzoekers en experts in het veld’, vertelt onderzoeker
Amber van Suijlekom van het LSE. ‘Dat maakt dat
deze kennis versnipperd is. En dat niet alleen: de
kennis die er is - zowel vanuit de wetenschap als
vanuit de praktijk - wordt nog onvoldoende met
elkaar gedeeld. Dat betekent iets voor de effectiviteit in het werkveld én voor het behouden van de
kennis. Want wat als professionals overstappen
naar een ander werkveld? Het is dus van groot
belang dat we de kennis die we hebben borgen en
delen, bijvoorbeeld door middel van methodieken
en publicaties.’

Bijzondere expertise

‘Het LSE heeft een bijzondere expertise’, vervolgt
Van Suijlekom, ‘namelijk de omgang met geradicaliseerde personen en hun naasten. Onze
jarenlange ervaring met deze doelgroep heeft ons
veel inzichten opgeleverd, die - gedeeld met de rest
van het werkveld - het nationale belang kunnen
dienen. We maken de samenleving er een stukje
leefbaarder en veiliger mee. Maar voor we in het
wilde weg onze kennis gaan verspreiden, wilden
we eerst een aantal zaken duidelijk hebben. Wie
heeft belang bij deze kennis en op welke
manier willen ze die tot zich nemen?
Wat is hierin het meest effectief? Hoe
verhoudt onze kennis zich tot die
van anderen die zich met dit
thema bezighouden? En: hoe
kunnen we aanvullend
zijn op elkaar en
>>
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Implementatie van de kennis van
het LSE

Het LSE deelt zijn kennis en expertise met professionals
in het veld. Dat gebeurt op het gebied van uitvoering,
beleid en wetenschap.
Kennisuitwisseling ten opzichte van uitvoering:
• De kennis en ervaring van het LSE worden doorlopend geïntegreerd in de aanpak, werkwijze en
methodieken. Onderdelen daarvan kunnen lokaal
in de aanpakken geïmplementeerd of overgedragen
worden.
• Door zowel kortdurend als langdurig advies vanuit
de praktijk van het LSE kunnen consultants de lokale
aanpak versterken door het één op één coachen van
lokale professionals.
• Door het aanbieden van specialistische verdiepingstrainingen, casusbesprekingen en intervisie in
aansluiting op al bestaande (basis)trainingen, maakt
het LSE zijn praktijkkennis toegankelijk voor professionals die reeds werken met de doelgroep.
• Door bijdragen te leveren op (landelijke) conferenties
of seminars over radicalisering of extremisme
verspreidt het LSE zijn praktijkkennis.
Kennisuitwisseling ten opzichte van beleid:
• De kennis en ervaring van het LSE worden gedeeld
in samenwerkingsverbanden, werkgroepen en
programma’s die vanuit de overheid georganiseerd
worden en waar het LSE vaste partner is.
• Het LSE denkt op maat mee met diverse (overheids)
instanties bij het evalueren of ontwikkelen van nieuw
beleid.
Kennisuitwisseling ten opzichte van wetenschap:
• Met het inrichten van een onderzoeksagenda bij het
LSE is een basis gelegd om een actieve bijdrage te
kunnen leveren aan wetenschappelijke inzichten op
het gebied van radicalisering en extremisme.
• Ten behoeve van de validatie van de kennis en
praktijkervaring waar de methodieken op gebaseerd
zijn, nodigt het LSE met regelmaat onderzoekers en
professors uit van universiteiten en/of wetenschappelijke instituten.
• Het LSE wisselt zowel nationaal als internationaal
kennis uit. Het LSE heeft contact met diverse
organisaties in het buitenland die (op onderdelen)
vergelijkbare werkzaamheden verrichten en
neemt met regelmaat deel aan (internationale)
paneldiscussies.

>>
elkaar versterken? Dat is de puzzel die we moeten
leggen. Het gaat er uiteindelijk om dat we samen
de professionals in het veld zo goed mogelijk
kunnen bedienen.’

Methodisch werken

Voor dit onderzoek ging Van Suijlekom samen
met een stagiair het veld in. ‘We spraken met
gemeenten, haakten aan bij kennisoverleggen
en woonden masterclasses bij. Puur om de
behoeften te peilen en uit te vinden hoe en waar
we onze kennis kunnen laten landen. Zo hebben
we gemerkt dat er in het veld veel behoefte is aan
methodisch werken. Hoe pak je een casus aan?
Hoe breng je de zorgen, de risico’s en de kwetsbaarheden in kaart, waar verzamel je de juiste
informatie en welke samenwerkingspartners
betrek je? Daar heeft het LSE een methodiek voor
ontwikkeld, die we graag delen met onder andere
gemeenten. Met name de kleinere gemeenten,
die niet de middelen hebben om zelf een aanpak
tegen radicalisering in te richten, kunnen we
hiermee goed helpen.’

Kennis concretiseren

Ook binnen het LSE zelf werd onderzoek gedaan.
Van Suijlekom: ‘We noemen onszelf specialist,
maar waar bestaat die specialisatie dan precies
uit? Die vraag stellen maakte dat we gingen
concretiseren. Onze kennis vastleggen op papier,
waar die eerst nog voor een deel in de hoofden
van onze medewerkers bestond. Nu deze inhoud
concreet op papier staat, kan iedere LSE-medewerker er gebruik van maken. Dat komt ieders
professionaliteit alleen maar ten goede.’
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NCTV.
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Methodisch werken
in de praktijk
Professionals die contact hebben met individuen die radicaliseren moeten inschattingen kunnen maken van afwijkende
situaties of gedrag. Daarnaast moeten ze risicovol gedrag
kunnen herkennen. In de praktijk blijkt dat zij vaak tegen
dilemma’s aanlopen. Hoe komt het dat radicalisering voor
deze dilemma’s zorgt en hoe kan methodisch werken deze
professionals ondersteunen?

Professionals hebben een
belangrijke rol in het identificeren van signalen en risico’s op
het gebied van radicalisering.
Ook wanneer er nog geen sprake
is van buitenwettelijk handelen.
De te identificeren signalen en
risico’s bevinden zich daarmee
niet binnen een helder zorg- of
juridisch kader, maar op levensbeschouwelijk vlak. Dit brengt in
ieder geval twee dilemma’s met
zich mee.
Ten eerste is het kunnen interpreteren van uitingen en gedragingen op levensbeschouwelijk
gebied lastiger dan bij concreet
buitenwettelijk handelen. Het
eigen referentiekader van de
professional speelt hierbij
een grote rol, wat subjectieve
oordelen in de hand werkt. In de
praktijk vertaalt zich dit vaak in
stigmatisering of juist de angst
om te stigmatiseren, en daarmee
een handelingsverlegenheid.
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Ten tweede behoort de professional vaak tot de outgroup
(‘de ander’) in de ogen van een
geradicaliseerd individu. Dit
kan de professional raken en
onzeker maken, doordat hij niet
weet – maar soms gist naar- welke
consequenties er verbonden
zijn aan het zijn van ‘de ander’.
Dit kan zelfs zorgen oproepen
over de eigen veiligheid. Deze
onzekerheid kan een belemmering vormen in het contact of de
begeleiding. Wat kan de professional helpen deze handelingsverlegenheid te doorbreken?

Behoefte aan methodisch
werken

Uit meerdere behoeftepeilingen
van de afgelopen jaren onder
professionals blijkt dat er
behoefte is aan het aanscherpen
van het professioneel oordeelsvermogen en methodisch werken.
Methodisch werken is een middel
om de integriteit, kwaliteit en

effectiviteit van het handelen van
professionals te borgen en geeft
de professional en organisatie de
mogelijkheid om verantwoording
af te leggen over de inzet en de
invloed op een individu.

De methodiek op
procesniveau en op inhoud
Het LSE is continu bezig met
de doorontwikkeling van zijn
methodieken volgens de laatste
inzichten vanuit de wetenschap
en praktijk. Methodisch werken
kent zowel procesmatige als
inhoudelijke aspecten.

Methodisch werken op procesniveau
Binnen het LSE wordt gewerkt
met een cyclische werkwijze die
zich kenmerkt door het op basis
van grondige analyse vaststellen
van een beginsituatie, het
stellen van doelen, het uitvoeren
daarvan, en het evalueren en
bijstellen van doelen. Daarbinnen
wordt gewerkt met een specifieke
analyse- en interventiemethodiek
bestaande uit drie stappen:
analyseren wat er aan de hand
is (de signalen verstaan), analyseren waarom het aan de hand
is (de signalen verklaren) en
bepalen wat te doen en door wie
(handelen). De gedachte hierachter is dat eerst de vraag beantwoord moet worden óf er wel echt
sprake is van extremisme. Iets wat
in de praktijk vaak op basis van
aannames verondersteld wordt.
Wanneer vastgesteld is dat er
sprake is van extremisme, volgen
de vragen: hoe is dit zorgelijke
gedrag te verklaren en welke

Een bepaalde uiting kan voor
een professional ‘vreemd’ zijn,
maar is daarmee niet per definitie
zorgelijk of gevaarlijk.
interventies zijn nodig, door wie
en op welk moment? Er wordt
hierbij gebruik gemaakt van
onderbouwde schaalverdelingen,
zodat inschattingen en keuzes
geobjectiveerd en verantwoord
kunnen worden. De praktijk wijst
uit dat deze benaderingswijze
leidt tot objectievere analyses van
een individu en een doelmatiger
inzet van mens en middelen.
Methodisch werken op inhoud
Een voorbeeld van methodisch
werken op inhoudelijk niveau
is het werken met een classificering of typologie. Zo worden
potentieel zorgelijke uitingen en
gedragingen aan de hand van een
onderbouwde schaalverdeling
geclassificeerd onder gematigd
(open of conservatief), radicaal
(reactionair of fundamentalistisch) of extremistisch (niet-gewelddadig of gewelddadig). Deze
werkwijze maakt dat professionals een gezamenlijk begrippenkader hanteren en dat zij signalen
objectiveren. Een bepaalde
uiting kan voor een professional
namelijk afwijken van de eigen
norm, en daarmee voor hem
‘vreemd’ zijn, maar is daarmee
niet per definitie zorgelijk of
gevaarlijk. Methodisch werken is

dus meer dan het werken volgens
een vaststaand kader, het heeft
ook alles te maken met kwaliteit,
integriteit en bewust werken.

Belang van evalueren

Een belangrijk onderdeel van
methodisch werken is het

evalueren van het werk. Het
evalueren van trajectbegeleiding
wordt geborgd middels de
cyclische werkwijze en middels
multidisciplinair overleg
en intervisie. Het LSE hecht
daarnaast veel waarde aan het
onafhankelijk laten evalueren van
zijn dienstverlening in brede zin.
Dit doen we om te zien of onze
werkwijze doelmatig en effectief
is en of wij het werkveld faciliteren op een manier die aansluit
bij de behoeften. Zo krijgen we
steeds meer zicht op wat écht
werkt en wat nog nodig is.

In 2018 is een eerste evaluatie van Forsa en Familieondersteuning
uitgevoerd door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF).
Daaruit kwam onder andere naar voren dat het LSE effectief multidisciplinair werkt en volgens een onderbouwde methodiek, dat gemeenten
en netwerkpartners veel baat hebben bij de kennis en expertise van het
LSE en dat deze dienstverlening van nationaal belang is. Ook concludeerde AEF dat cliënten zeer positief zijn over de begeleiding en dat zij
voor het grootste deel de gestelde doelstellingen behalen, waardoor
zij weerbaarder en stabieler in het leven staan. Het rapport van de
evaluatie is te downloaden via de website van het LSE.
In 2019 is daarnaast het project Familiecontact geëvalueerd door
onderzoeksbureau Regioplan. Daaruit bleek dat de op basis van literatuuronderzoek veronderstelde effecten in de praktijk daadwerkelijk
zichtbaar waren en deelnemers veel baat hadden bij de professioneel
begeleide lotgenotengroepen. Door feitelijke kennis, psycho-educatie
en de behoeftes van de deelnemers tijdens de bijeenkomsten centraal
te stellen, gaven deelnemers aan nieuwe vaardigheden te hebben
aangeleerd.
Na vijf jaar zijn er dusdanig veel trajecten gedraaid dat er dit jaar een
effectiviteitsevaluatie van zowel Forsa als Familieondersteuning kan en
zal plaatsvinden.
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Mark raakte geïnteresseerd in de islam, maar kreeg ook
steeds radicalere gedachten. Zijn traject bij Forsa hielp
hem alles beter in perspectief te plaatsen.

‘Ik miste een
leidraad in mijn
leven’
‘Wat gebeurt er met je als je
doodgaat? Mijn vader overleed
toen ik negen was en een goede
vriend van me een paar jaar later
toen ik in de eerste klas van de
middelbare school zat. Die vraag
bleef me bezighouden. Kom je
terug als dier? Als een ander
persoon? En waarom gingen juist
míjn vader en míjn vriend dood
en niet die van iemand anders?
Ik ben opgegroeid in een gezin
zonder religie, maar ik miste
een leidraad in mijn leven, een
levensbeschouwing die antwoorden zou kunnen geven op de
vragen waarmee ik worstelde en
die me kon helpen mijn leven
op de juiste manier te leiden.
Uit wat ik had gehoord over de
verschillende religies, leek de
islam mij de meest oprechte.
Het christendom sprak me niet
zo aan; het leek niet helemaal
compleet, niet af. Christenen
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leken alleen met hun geloof
bezig als het ze uitkwam. Ik
vergelijk het wel eens met een
computerprogramma: het
jodendom en christendom
zijn de eerdere versies van
het programma, de islam is
de update: nieuwer en beter
doordacht.

Moskee

Toen ik een jaar of vijftien
was, ben ik een keer naar een
jongerenavond in een moskee
bij mij in de buurt gegaan. Daar
kwam ik jongens tegen die ik al
kende van school of de voetbalclub, maar met wie ik eerder niet
omging. Zij wilden natuurlijk
weten wat ik daar deed en ik
wilde alles weten over hun
geloof. Ik bleef naar de jongerenavonden komen en al gauw
voelde ik me daar thuis, ik had
er een nieuwe vriendengroep bij.
Mijn andere vrienden begrepen

niet wat ik aan het doen was, dus
verwaterde het contact met hen.
In de moskee kwam ik ook
Daniël tegen, net als ik een
Nederlandse jongen maar ouder
en met veel meer kennis van
de islam dan ik. We zaten toen
midden in de periode van de
aanslagen in Parijs. Daniël legde
de moord op de redactieleden
van Charlie Hebdo zo uit: als je
een bij probeert te slaan, word je
gestoken. Dat klonk heel logisch.
Ze hadden tenslotte de profeet
beledigd, wat de moslims aan
het hart ging. Geen wonder dat
ze daarop reageerden. Daniël zag
het niet als terrorisme, maar als
een noodzakelijk en bepalend
moment in de geschiedenis van
de islam. Zo dacht hij over alle
daden van Al Qaida en ISIS.
Die stonden allemaal in het
teken van die enige ware religie,
waarin geen ruimte zou zijn voor
niet-moslims.

Strijd in Syrië

Ondertussen was ik ook op
internet op zoek gegaan naar
meer informatie. Maar alle
vragen die ik had, leidden me
steeds naar webpagina’s vol
nieuws – oorlogspropaganda,
dat zie ik nu in – over de strijd
in Syrië. Ik zag filmpjes van
een bomaanslag door Amerika,
waarna baby’s, vrouwen en
mannen in stukken langs de
weg lagen. Een gevoel van
boosheid en onmacht bekroop
me. Ik begon steeds beter te
begrijpen waarom moslims
deze strijd voerden. Omdat ik
zelf zo enthousiast was over de
islam, voelde het ook alsof de
“westerse” wereld iets van mij
wilde afpakken.

Forsa

Op een dag stond er politie voor
mijn deur. Ze vonden dat ik
er alarmerende contacten op
nahield en de wijkagent wilde
graag in contact met me blijven.
Mijn moeder maakte zich
hierdoor ook zorgen om me en
soms hadden we ruzie. Op een
gegeven moment kwam haar
nieuwe vriend bij ons wonen,
terwijl ze me had beloofd dat
dat niet zou gebeuren. Ze zei
toen: ‘Dan ga jij toch lekker
weg!’ Ik vertrok, naar een vriend
in Den Haag. Toen ik daar
aankwam, stonden er ineens
tien politieauto’s voor ons. Ik
was boos van huis weggelopen,
maar zij dachten dat ik bezig was
met een uitreispoging. Ik wilde
wegrennen, maar een enorme
agent dook bovenop me, waarna
ik me verzette. Ik werd als een
terrorist afgevoerd. Ik moest
voor de rechter komen voor

mishandeling van de agent. Ik
kreeg de keuze: meedoen aan
een traject voor deradicalisering
of twee jaar voorwaardelijk. Zo
kwam ik bij Forsa terecht.
We hebben veel gepraat, mijn
Forsabegeleider en ik. Natuurlijk
over het geloof – hij was ook
moslim – maar ook over voetbal,
een netflix-serie waar we allebei
naar keken of over hoe het thuis
ging, op school of op mijn werk.
Ook heeft hij geholpen om de
band met mijn moeder weer te
herstellen. Hij kon de situatie
steeds goed van beide kanten
bekijken en daardoor kregen mijn
moeder en ik weer meer begrip
voor elkaar. Ik zag hem niet echt
als een hulpverlener. Ook niet
echt als een vriend, maar iemand
waarmee je af en toe gaat zitten
voor een goed gesprek. Er was
altijd een relaxte sfeer.
>>

‘Alle vragen die ik had,
leidden me steeds
naar webpagina’s vol
oorlogspropaganda’
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Forsa

>>
Ook had ik bij Forsa een
contactpersoon die mijn
inhoudelijke vragen over het
geloof kon beantwoorden.
Hij had echt heel veel kennis
van de islam en omdat hij
ook altijd verwijzingen naar
de Koran en de Hadith erbij
gaf, kon ik zelf de informatie
dubbelchecken. Zo hoefde ik
niet op internet op zoek om
weer bij dezelfde propagandabronnen met nare filmpjes te
belanden.

Beïnvloedbaar

Door de gesprekken en alle
informatie die ik kreeg van
Forsa, zag ik ook steeds
meer in dat de zogenaamde
jihadstrijd in Syrië een soort
opgezet spel is dat juist heel
ver afstaat van waar de islam
voor staat. Als ik nu terugkijk
op de periode dat ik voor de
eerste keren in die moskee
kwam, zie ik dat ik toen heel
beïnvloedbaar was. Ik snap de
zorgen die ze om me hadden
dus wel een beetje.
De islam is voor mij nog
steeds een levenskeuze waar
ik me goed bij voel. Maar
ik ben nu, zoals dat wordt
genoemd, een gematigd
moslim. Ik denk dat elke
religie eigenlijk draait om
het goede doen, er zijn voor
een ander. En dat zit hem in
kleine dingen. Er is bijvoorbeeld een verhaal over een
prostituee die door Allah werd
vergeven omdat ze een kat
wat te drinken gaf. Een kleine
daad, maar een goede. Het
is nooit te laat om een goed
mens te zijn.’
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Bij Forsa wordt individuele trajectbegeleiding geboden aan personen die
De naam van Mark is vanwege
extremistische overtuigingen hebben, betrokken zijn (geweest) bij extremistiprivacyredenen veranderd.
sche netwerken, of die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor extremistische strafbare feiten. Op basis van gesprekken en de hulpvragen die daarin
worden geïnventariseerd, wordt een traject op maat gemaakt. Onderdelen
van de trajectbegeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn: weerbaarheid vergroten,
traumaverwerking, kritische reflectie, levensbeschouwelijke vragen, (her)
opbouwen van een sociaal netwerk, relaties met familie en maatschappelijke
participatie (o.a. opleiding en werk).
In de periode oktober 2015 t/m juli 2020 hebben ongeveer 50 individuele trajecten
plaatsgevonden. Onderstaand een korte analyse van de begeleide personen:
Sekse

70% man en 30% vrouw.

Leeftijd

56% meerjarig en 44% minderjarig. Jongste 15 jaar, oudste
39 jaar, gemiddelde leeftijd van de meerderjarigen is
ongeveer 25 jaar.

Soort extremisme

De eerste jaren ging het om jihadistisch extremisme. In
30% van de trajecten ging het om bekeerlingen tot de
islam. De laatste tijd worden er ook trajecten op andere
vormen van extremisme gedraaid.

Opleiding

In de meeste gevallen is er geen afgeronde opleiding na de
middelbare school. Wel afgerond: 30% mbo en 8% hbo.

Psychopathologie Bij 62% is bekend dat er sprake was van psychopathologie.
Justitie

Het overgrote deel is in aanraking geweest met justitie,
54% is veroordeeld op basis van terrorismewetgeving,
waarvan 28% verbleef of verblijft op de Terroristenafdeling
van de gevangenis.

Vrijwillig

Deelname aan een Forsa-traject is vrijwillig.
In enkele gevallen was een traject opgelegd en heeft het
LSE erop ingezet om de deelname na de start alsnog vanuit
een vrijwillige insteek te realiseren.

Afgerond

Van de trajecten is 64% succesvol afgerond. Dit betekent
dat de doelen zijn behaald en zorgen over radicalisering
zijn weggenomen, of dat (lokaal) is overgedragen (8%).
De overige trajecten lopen nog (32%) of er was sprake van
geen motivatie of contra-indicaties wegens veiligheid (4%).

Duur traject

De gemiddelde duur van een traject is 14 maanden.
Ongeveer 10% kon binnen een half jaar afgesloten
worden, omdat de zorgen rondom radicalisering waren
weggenomen.

Opdrachtgever

Opdrachtgevers van Forsatrajecten zijn gemeenten,
Reclassering Nederland en de Dienst Justitiële Inrichtingen. In enkele gevallen heeft een persoon zelf met het
LSE contact opgenomen met de vraag om ondersteuning.
Ook in dergelijke gevallen wordt contact opgenomen met
bovenstaande instanties om opdrachtgever te zijn.

Kijktips
Exit: Leaving Extremism Behind

Intrigerende documentaire van Karin de Winther waarin ze diepgaande en open gesprekken
voert met voormalige extremisten. Karin – die vroeger zelf rechts-extremistisch was – sleept
je op toegankelijke wijze mee in het leven van een voormalig extremist. (www.2doc.nl)
Casemanager LSE: ‘In Exit wordt met voormalig extremisten uit verschillende landen in Europa en
de VS gesproken. Deze docu geeft een goed beeld van de moeilijkheden die zij hebben ervaren bij
het verlaten van het netwerk.’

Kalifat

Deze Scandinavische thrillerserie vertelt het aangrijpende verhaal van drie vrouwen: een
medewerker van de Zweedse geheime dienst, een uitreizigster in Syrië en een geradicaliseerd tienermeisje. Een dreigende terreuraanslag in Stockholm verbindt de levens van deze
drie vrouwen. (Netflix)
Consultant LSE: ‘Dit zou bijna verplicht kijkmateriaal moeten zijn voor iedereen die in het veld
werkt. De serie bevat veel elementen die wij ook tegenkomen in het werk.’

Ons moederland

In deze film probeert regisseur Shamira Raphaela ons land een spiegel voor te houden. Dit
doet ze aan de hand van het leven van Constant Kusters: politiek leider van een extreemrechtse partij én toegewijd huisvader. (www.2doc.nl)
Onderzoeker LSE: ‘Deze documentaire hebben we laten zien tijdens het seminar over verschillende vormen van extremisme in het najaar van 2019. Het zet je echt aan het denken: meten we met
twee maten? Wat mij betreft voer voor discussie!’

De verloren kinderen van het Kalifaat

Filmmaker Sinan Can volgt Hoessein door Noord-Syrië in zijn zoektocht naar zijn familie. Ze
reizen naar Raqqa waar zijn zoon omkwam. En ze trekken langs de Koerdische gevangenenkampen waar ze zijn dochter met haar kinderen vinden. (www.2doc.nl)
Casemanager LSE: ‘Deze documentaire geeft veel gevoelige aspecten weer van de situatie waar
de families in zitten waarvan de kinderen zijn uitgereisd. Aangrijpend en voor onze cliënten erg
herkenbaar.’

Le jeune Ahmed

Le jeune Ahmed draait om het leven van de dertienjarige Ahmed, die steeds meer in de
ban raakt van de plaatselijke imam en zijn ferme uitspraken. Intrigerend drama over een
radicaliserende tiener van wie je gaat houden.
Manager LSE: ‘Pakkende film waar veel aspecten in zitten: familie, een radicaliseringsproces en
vooral de interne worsteling van een jongeman. Wat bij mij bleef hangen was het belang van een
multidisciplinaire aanpak door mensen die die worsteling begrijpen en waar een Ahmed terecht
kan, ook met vragen over ideologie.’
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