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Voorwoord 

Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar de resultaten van lokale projecten gericht 

op het verminderen van polarisatie en radicalisering in de periode 2007-2011. Wij hebben dit 

onderzoek met veel plezier uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie - 

Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid- en het Wetenschappelijk Onderzoek en 

Documentatiecentrum van het Ministerie.  

 

Ons team van onderzoekers heeft de afgelopen jaren het onderzoek uitgevoerd vanuit een 

bestuurskundig perspectief en vanuit onze ervaring met de implementatie van rijksbeleid bij 

gemeenten, onze ervaring met bestuurlijke trajecten en onze kennis van het lokale 

veiligheidsbeleid.  

 

De lokale projecten en het Actieplan Polarisatie en Radicalisering van het ministerie zijn 

bijzonder te noemen. Het Actieplan is in feite een stimuleringsprogramma geweest. Een 

belangrijk doel van het ministerie was om gemeenten (bestuurders en professionals) te 

'verleiden' om acties op te pakken tegen polarisatie en radicalisering in de lokale samenleving. 

Het ministerie liet de initiatiefnemers vrij in de vorm waarin zij acties opzetten. Dit is nieuw, 

omdat veel rijksbeleid gemeenten doorgaans weinig beleidsruimte laat voor keuzes in de 

uitvoering van beleid. In het geval van de lokale projecten polarisatie en radicalisering was dat 

anders: gemeenten waren in de beginperiode soms wel zoekende naar opzet en vorm, maar zij 

slaagden er in projecten te starten specifiek gericht op de lokale context en met de actoren die 

in hun gemeenten van belang waren.  

 

Als onderzoekers hebben wij kunnen waarnemen dat daar waar in 2007 de kennis en ervaring 

op dit terrein nog redelijk onontgonnen was, in de loop der jaren veel empirische kennis en 

ervaring is opgedaan met projecten gericht op het voorkomen van polarisatie en radicalisering. 

De netwerkbijeenkomsten die wij samen met het ministerie hebben georganiseerd, hebben een 

goede functie gehad in het ontwikkelen en verder verspreiden van die kennis en ervaring.  

 

Wat ons betreft is in dit type programma's 'samenwerken in netwerken' het sleutelbegrip. Daarbij 

gaat het om samenwerkingsverbanden van gemeenten met de maatschappelijke actoren, met 

professionals van onderwijsinstellingen, jeugdzorg, welzijnswerk en politie maar ook netwerken 

van gemeenten onderling. Wij zijn benieuwd hoe de opgebouwde kennis en ervaring nu verder 

gedeeld blijft worden. Het ministerie heeft inmiddels een handelingskader ontwikkeld en een 

database online beschikbaar gesteld (www.polarisatie-radicalisering.nl).  

 

Tot slot willen we iedereen bedanken voor de enthousiaste bijdrage en deelname aan dit 

onderzoek:  

 alle projectleiders en overige geïnterviewden van de 78 lokale projecten; 

 de deelnemers aan de diverse expertsessies in 2010, 2011 en 2012; 

 de beleidsmedewerkers en projectleiders van het Actieprogramma Polarisatie en 

Radicalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tot 2011) 

en Veiligheid en Justitie (vanaf 2011) 

 de begeleidingscommissie vanaf maart 2011 tot maart 2012 voor deze eindrapportage. We 

waarderen de kritische en constructieve blik op het onderzoek en rapport:  
  

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/
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   de heer prof.dr. A.J.A. Felling, emeritus hoogleraar Methodologie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen (voorzitter begeleidingscommissie); 

  de heer prof.dr. F. Bovenkerk, bijzonder hoogleraar radicaliseringstudies aan de FORUM 

Frank. J. Buijs leerstoel verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Instituut voor 

Migratie en Etnische Studies; 

   de heer Dr. F. Beijaard, senior projectbegeleider Wetenschappelijk Onderzoek en 

Documentatiecentrum (WODC); 

   mevrouw drs. W. Elzenga, beleidsmedewerker bij het Actieprogramma Polarisatie en 

Radicalisering van het ministerie van Veiligheid en Justitie; 

   mevrouw G. Gopie, beleidsmedewerker bij het Actieprogramma Polarisatie en 

Radicalisering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

 

Viola van Guldener en Henry Potman, KplusV organisatieadvies 
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Samenvatting 

In 2007 heeft het toenmalige kabinet Balkenende IV het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 

2007-2011 uitgebracht. Het Actieplan kent de volgende doelstellingen: 

 Preventie: Het voorkomen van (verdere) processen van isolatie, polarisatie en radicalisering 

door het (weer opnieuw) insluiten van mensen die dreigen af te glijden of zich af te keren 

van de Nederlandse samenleving en democratische rechtsorde.  

 Proactie: Het vroegtijdig signaleren van deze processen door bestuurders en professionals 

en het ontwikkelen van een adequate aanpak. 

 Repressie: Het uitsluiten van mensen die duidelijke grenzen hebben overschreden en 

ervoor zorgen dat hun invloed op andere zoveel mogelijk beperkt wordt. 

 

Het Actieplan omvat drie sporen: het lokale spoor, het nationale spoor en het internationale 

spoor. Binnen het lokale spoor heeft de rijksoverheid financiële ondersteuning ter beschikking 

gesteld aan projecten die worden uitgevoerd op lokaal niveau door gemeenten (door 

decentralisatie-uitkeringen via het Gemeentefonds). Daarnaast zijn er gelden beschikbaar 

gesteld aan bovenlokaal werkende niet-overheidsorganisaties – meestal non-profitorganisaties 

(de Tijdelijke subsidieregeling voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering). In 

totaal heeft het Rijk in de periode 2007-2011 ruim € 10,7 miljoen geïnvesteerd in het lokale 

spoor van het Actieplan. Dit heeft geresulteerd in 78 projecten. 

 

De uitvoering van de projecten is onderzocht. Over de projecten die in de jaren 2007, 2008 en 

2009 zijn uitgevoerd zijn onderzoeksrapportages gemaakt. In 2009 en 2010 zijn daarvan 

samenvattende onderzoeksrapporten verschenen. Het rapport dat voor u ligt geeft een 

samenvatting van de 35 rapportages van projecten waarvoor in 2010 een financiële bijdrage 

door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verleend en betrekt daarbij de resultaten 

van de eerste twee samenvattende rapportages. Ook bevat dit rapport het verslag van een 

verdiepingsstudie, waarin wordt getracht meer zicht te krijgen op de mogelijke doeltreffendheid 

van een aantal projecten. 

 

Doelstelling en onderzoeksvragen 

Van de projecten die in de jaren 2007 tot en met 2011 zijn uitgevoerd zijn per project 

rapportages gemaakt van de opzet, het verloop en de resultaten. In totaal zijn in de periode 

2007-2011 de resultaten van 78 projecten beschreven in 72 rapportages. De rapporten zijn te 

vinden op www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden. 

 

Het doel van de resultaatinventarisaties van de afgelopen jaren was:  

 de opzet en uitvoering van de projecten inzichtelijk te maken; 

 het bereik van projecten en aanpakken inzichtelijk te maken; 

 het resultaat van projecten en aanpakken te inventariseren; 

 te leren voor de aanpak van polarisatie en radicalisering in de toekomst. 

 

Dit rapport geeft in het kader van dit doel antwoorden op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe zijn de lokale projecten opgezet en uitgevoerd waarvoor in het kader van het Actieplan 

Polarisatie en Radicalisering het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) financiële 

bijdragen heeft toegekend? 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden
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2. Wat zijn de opbrengsten van deze projecten mede in relatie tot de doelstellingen van het 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering? 

3. Welke trends in de projecten – gefinancierd in 2007/2008, 2009 en 2010 - zijn te herkennen 

voor wat betreft opzet, uitvoering en resultaat? 

4. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de projecten met betrekking tot de inhoud en het 

proces van de aanpak van polarisatie en radicalisering op lokaal niveau?  

5. Welke veronderstellingen ten grondslag liggen aan de interventies in een aantal 

geselecteerde projecten en in hoeverre dragen deze bij aan de te verwachten 

doeltreffendheid van de projecten? 

 

Gekozen is voor een brede onderzoeksaanpak, waarin alle projecten zijn betrokken. Er zijn 

documenten onderzocht die betrekking hebben op de opzet van de projecten en die (soms) 

inzicht gaven in de resultaten. Projectleiders van de onderzochte projecten hebben een 

vragenlijst ingevuld, er zijn gesprekken gevoerd met de projectleiders en bij grote projecten (met 

een financiële bijdrage van meer dan € 100.000 van het ministerie van VenJ) zijn enkele 

aanvullende gesprekken gevoerd met stakeholders in de uitvoering van de projecten. De 

resultaten daarvan zijn weergegeven in de rapportages over de individuele projecten. 

 

Dit onderzoek is een resultaatinventarisatie die past bij Het Actieplan als 

stimuleringsprogramma. Het onderzoek richt zich op hetgeen aan activiteiten op lokaal niveau in 

gang is gezet door het Actieplan. Het gaat hierbij om activiteiten die gericht zijn op het 

voorkomen dat mensen afglijden en zich afkeren van de Nederlandse samenleving (preventie) 

en activiteiten die bij moeten dragen aan het vroegtijdig signaleren van processen van 

polarisatie en radicalisering door professionals en overheden (proactie). De directe effecten van 

projecten op houding en gedrag van de doelgroepen en de effecten van de projecten en het 

Actieplan als geheel, op de omvang van polarisatie en radicalisering in de Nederlandse 

samenleving, zijn niet gemeten. Dit onderzoek is dus geen effectevaluatie. 

 

Resultaten  

De resultaten van de individuele projecten zijn gerangschikt naar de stappen 'opzet', 

'organisatie', 'uitvoering en resultaten' en 'borging'. Onderstaand zijn de bevindingen naar deze 

stappen weergegeven, waarbij de opvallende trends in de onderzoeksperiode 2007-2011 in 

kaders zijn aangegeven.  

 

Aanleidingen 

Voor gemeenten is er een verscheidenheid aan aanleidingen voor de projecten: behoefte aan 

inzicht in de problematiek, signalen vanuit politie en andere professionals, concrete incidenten, 

specifieke aandacht in de media, resultaten van eerdere onderzoeken, of beleid op het vlak van 

integratie of wijkgericht werken. De non-profitorganisaties bouwen vaak voort op eerdere 

opgedane kennis en ervaring met methodiekontwikkeling op het vlak van educatie, 

opbouwwerkprojecten en welzijnsprojecten. 

 

Trend 2007-2011: Focus van radicalisering naar polarisatie 

Sinds 2007 zijn in totaal 53 decentralisatie-uitkeringen via het Gemeentefonds aan gemeenten verleend en 

25 subsidies aan non-profitorganisaties in het kader van de tijdelijke subsidieregeling toegekend. De 

projecten richten zich aanvankelijk vooral op radicalisering en met name op islamitische radicalisering en 

rechtsradicalisering en daarnaast ook op polarisatie. In de loop der jaren is de focus van de projecten 

verschoven naar preventie en signaleren van (voedingsbodems) van polarisatie. Het ministerie heeft daarop 

ook aangestuurd in de toekenning van financiële bijdragen. 
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Trend 2007-2011: Gemeenschappelijke voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering  

Het blijkt dat in de projecten er van uit wordt gegaan dat polarisatie en radicalisering deels overeenkomstige 

voedingsbodems kennen: onvoldoende reflectie op de eigen identiteit, te weinig inzicht in andere culturen 

en religieuze achtergronden, onvoldoende sociaaleconomisch perspectief. Deze resulteren er in dat 

jongeren onvoldoende weerbaar zijn en daardoor vatbaar zijn voor radicaliseren en polarisatie. De projecten 

richten zich op versterking van die weerbaarheid. 

 

Samenwerking 

Projecten van gemeenten en non-profitorganisaties verschillen van elkaar in opzet en aanpak. 

Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat gemeenten in de uitvoering van projecten veel gebruik 

maken van de projecten die door de non-profitorganisaties zijn ontwikkeld. 

 

De non-profitorganisaties vormen projectorganisaties voor de uitvoering van projecten. Bij 

gemeenten is dat alleen in de grotere gemeenten het geval. In andere gemeenten worden de 

projecten doorgaans vanuit de lijnorganisatie aangestuurd. 

 

Samenwerking in de uitvoering is van groot belang in de projecten. Vrijwel alle projecten, 

behoudens enkele onderzoeksprojecten, zijn projecten waarin wordt samengewerkt tussen 

overheden, welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties en organisaties van doelgroepen 

(zelforganisaties en religieuze organisaties). In de projecten worden nieuwe 

samenwerkingsrelaties aangegaan. Er moet soms wel veel tijd en energie worden geïnvesteerd 

in deelname van onder meer onderwijsinstellingen en organisaties van doelgroepen. Vooral 

daar waar vanuit deze organisaties de termen polarisatie en radicalisering als stigmatiserend 

ervaren, zijn zij terughoudend op het vlak van samenwerking en deelname aan de projecten. 

 

Overigens geven personen die in dit onderzoek zijn geïnterviewd aan dat alleen door 

samenwerking met verschillende partijen de projecten succesvol kunnen worden uitgevoerd. 

Daarbij wordt vanuit gemeenten naar voren gebracht dat samenwerking met de volgende 

partijen van essentieel belang is:  

 onderwijs, jeugd, welzijnsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie; 

 welzijnsinstellingen, jeugdzorginstellingen, maatschappelijk werk, onderwijs; 

 zelforganisaties, organisaties van de doelgroep. 

 

De projecten resulteren er in dat per saldo de samenwerking tussen organisaties toeneemt; 

netwerken van overheden en professionals worden uitgebreid en versterkt. Daarnaast vormen 

zich nieuwe netwerken van onder meer overheden en professionals enerzijds en 

doelgroeporganisaties anderzijds.  

 

Instrumenten 

In de projecten worden verschillende instrumenten ingezet. De instrumenten c.q. activiteiten zijn 

onderverdeeld in de volgende categorieën:  

 educatie/workshops voor de doelgroep; 

 kennisuitwisseling tussen professionals; 

 bevorderen contacten; 

 onderzoek; 

 meldpunt/informatiehuishouding; 

 training professionals; 

 acties ten behoeve van de doelgroep. 
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In de meeste projecten worden meer dan één instrument ingezet. Er zijn echter ook projecten 

die zich exclusief richten op onderzoek of onderwijs.  

 

Trend 2007-2011: Verschuiving van voorwaardenscheppende instrumenten naar acties met de doelgroep 

In de loop der jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van projecten die zich richten op het scheppen 

van voorwaarden en het inzichtelijk maken van de verschijnselen polarisatie en radicalisering, naar 

projecten die daadwerkelijk aan de slag gaan met de doelgroepen en die zich direct richten op de 

voedingsbodems van polarisatie en radicalisering.  

 

Bereik, kenniseffect en inzicht bij bestuurders, professionals en de doelgroep  

De opbrengsten van de projecten zijn: 

 meer kennis en inzichten bij overheden, bestuurders en professionals inzake polarisatie en 

radicalisering en de achtergronden daarvan; 

 meer bewustwording bij bestuurders en professionals van de problematiek; 

 integraliteit van de aanpak: de gemeentelijke aanpakken kenmerken zich in de loop der 

jaren door meer afstemming. De aanpakken zijn integraal op:  

 thema: zowel polarisatie als radicalisering; 

 beleidsterrein: zowel vanuit openbare orde en veiligheid als vanuit welzijn, onderwijs, 

maatschappelijke zorg en gezondheidszorg; 

 interventiekeuze: een combinatie van interventies (onderzoek, meldpunt, 

signaleringsnetwerk, trainingen, acties gericht op de doelgroep); 

 doelgroep: zowel bestuurders, professionals, als de doelgroep jongeren, ouders, 

maatschappelijke organisaties; 

 netwerkvorming: uitbreiding van netwerken en versteviging van netwerken; 

 opbrengsten bij doelgroepen: inzicht in identiteit, versterking weerbaarheid, acceptatie van 

andere culturen, rassen en geloof en leren samenwerken. 

 

Trend 2007-2011: Bereik van de projecten neemt toe 

De projecten waren in de eerste jaren beperkt van omvang en bereik van doelgroepen. In de laatste jaren 

zijn voor het betrekken van de doelgroep methoden ingezet die een groter bereik hebben, zoals 

onderwijsprojecten, tentoonstellingen en gebruik van sociale media. Daardoor steeg het bereik uitgedrukt in 

aantallen deelnemers sterk. Er is bijna een verviervoudiging van deelname in de projecten in 2010 en 2011 

ten opzichte van die in de periode 2007-2009. De intensiteit van betrokkenheid van deelnemers verschilt 

overigens van project tot project en is mede afhankelijk de ingezette methoden (van intensieve begeleiding 

van gezinnen tot 'vluchtige' communicatie via sociale media). 

 

Monitoring en evaluatie 

Het getalsmatige bereik van alle projecten is in de rapportage niet goed aan te geven. Dat heeft 

te maken met het ontbreken van systematische monitoring en evaluaties van de aantallen 

deelnemers aan projecten en de prestaties in de projecten. Hoewel in de meeste gevallen van 

de aanvragen in 2010 wel evaluaties zijn aangekondigd, zijn die vanwege het stadium van 

uitvoering van veel projecten nog niet uitgevoerd. Ook ontbreekt het bij de opzet van de 

projecten veelal aan formulering van onderwerpen die men in de evaluatie zou willen betrekken. 

De resultaatinventarisatie in dit rapport bevat daarom geen kwantitatieve en systematische 

weergave van de inhoudelijke resultaten en geen volledige informatie over de deelname aan de 

projecten. 
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Organisatorische en bestuurlijke borging 

Het Actieplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma waren tijdelijk (2007-2011). Het 

onderzoek laat zien dat de borging van de voortgang van projecten, van het vervolg op de 

projecten of van de resultaten van de projecten, beperkt is. Vanuit de projecten is men niet 

optimistisch over het vervolg, tegen de achtergrond van onder meer financiële bezuinigingen bij 

de overheden en verandering van politieke prioriteiten (vermindering van politiek-

maatschappelijke aandacht voor polarisatie en radicalisering). Daarnaast blijkt uit het onderzoek 

dat bij de opzet en de uitvoering van de projecten bij gemeenten vooraf ook weinig aandacht is 

besteed aan borging in de toekomst, bijvoorbeeld in beleid of in de staande organisatie.  
 

Bij non-profitorganisaties gaat het bij 'borging' vrijwel altijd over het overdragen van resultaten 

aan specifieke partijen of het beschikbaar stellen van resultaten voor de 'markt'. Of die partijen 

er wat mee doen en of de markt de producten afneemt, is uiteraard niet zeker. De 

daadwerkelijke borging van resultaten naar de toekomst toe is daarmee 'zwak' te noemen. 

 

Lessen  

Naast het onderzoek naar de opvallende zaken ten aanzien van de opzet en uitvoering van 

projecten, richt het onderzoek zich op lessen die geleerd zijn in de projecten. De lessen luiden 

samengevat:  

 De voedingsbodems voor polarisatie en radicalisering zijn bij jongeren en hun omgeving 

grotendeels dezelfde, waardoor een overlap bestaat in de aanpak bij preventie en 

bestrijding van polarisatie en radicalisering. 

 Persoonlijke benadering, persoonlijke verhalen en specifieke casuïstiek spreken de 

doelgroep jongeren meer aan dan beschouwende en normatieve verhalen. De doelgroep 

wordt beter bereikt als in de projecten direct wordt aangesloten bij de belevingswereld van 

jongeren en bij hun wijze van communiceren en als wordt gewerkt met interactieve 

methodieken.  

 Het werken met personen van buiten het reguliere onderwijs, ervaringsdeskundigen en 

vertegenwoordigers uit de peergroups bevordert dat educatieve projecten aanslaan bij de 

jongeren. 

 De uitvoering wordt bevorderd als gemeenten intern regie voeren op afstemming van 

benaderingen vanuit verschillende beleidsterreinen: openbare orde, welzijn, onderwijs, 

maatschappelijk werk, jeugdbeleid en wijkgericht werken. 

 Projecten die aansluiten op bestaande netwerken, bestaand beleid, bestaande kennis en/of 

doorlopende ontwikkelingen, verlopen doorgaans soepel in de uitvoering.  

 

Verdiepingsstudie: analyse van veronderstellingen in projecten 

In hoofdstuk 5 van dit rapport wordt nagegaan welke veronderstellingen aan de interventies in 

een aantal geselecteerde projecten ten grondslag liggen en in hoeverre die bijdragen aan de te 

verwachten doeltreffendheid van de projecten. In het hoofdstuk wordt in dit verband van 

veranderstrategieën gesproken. Er zijn tien projecten geselecteerd waarin veronderstellingen 

over de werking van instrumenten in de projecten zijn opgenomen in de projectplannen. 

Onderzocht is waarop die veronderstellingen zijn gebaseerd: op praktische kennis en ervaring 

en/of ook op wetenschappelijke kennis. Vervolgens is nagegaan of de gekozen interventies 

volgens actuele wetenschappelijke kennis en inzichten ook effectief kunnen worden geacht. 

 

Wetenschappelijke inzichten leveren vier interventietypen op die zich richten op de primaire 

doelgroep van polarisatie en radicalisering (vooral jongeren): 
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 Weerbaarheidversterking. 

 Peermethode. 

 Overbruggend contact. 

 Systeembenadering. 

In het onderzoek wordt daar nog aan toegevoegd de Integrale gemeentelijke aanpak, die zich 

ook richt op andere personen en instanties dan de primaire doelgroep.  

 

De onderzochte projecten worden beoordeeld aan de hand van een effectiviteitladder. Van de 

onderzochte projecten kunnen er drie als doeltreffend worden beoordeeld. De overige zeven 

projecten worden beoordeeld als veelbelovend wat betreft de effectiviteit op de 

interventiedoelstellingen.  

Uit de verdiepingsstudie blijkt dat er nog veel wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de 

werking van interventies. Alleen in die gevallen waar de effectiviteit van de projecten expliciet is 

onderzocht, kan met enige zekerheid iets over de effectiviteit worden gezegd. 

 

Conclusies 

In het rapport worden de volgende conclusies getrokken: 

 het Actieplan is een noodzakelijke impuls geweest voor het initiëren van een veelheid en 

verscheidenheid aan polarisatie- en radicaliseringprojecten op lokaal niveau; 

 de projecten hebben zich in de periode 2007-2011 van het Actieplan uitgebreid, zowel qua 

spreiding van deelnemende gemeenten over het land, inhoudelijke thematieken als qua 

inzet van werkwijzen en instrumenten; 

 de projecten geven invulling en uitvoering aan de eerste twee beleidslijnen van het 

Actieplan: vergroting van weerbaarheid van jongeren en vergroting van bewustwording bij 

bestuurders en professionals; 

 de projecten hebben bijgedragen aan versteviging van netwerken tussen overheden en 

professionals en tussen deze partijen enerzijds en organisaties van doelgroepen anderzijds; 

 de projecten worden vrijwel alle daadwerkelijk uitgevoerd, maar de monitoring en evaluatie 

van de projecten vinden niet systematisch plaats; het vervolg op de projecten en de 

resultaten zijn niet expliciet geborgd voor de toekomst; 

 projecten die expliciet gebaseerd zijn op veronderstellingen over de werking van interventies 

zijn veelbelovend op het vlak van hun effectiviteit en in een aantal gevallen zelfs 

doeltreffend; er is een tekort aan wetenschappelijke inzichten omtrent de aangrijpingspunten 

voor effectieve interventies en omtrent de effectiviteit van interventies. 

 

Overall lijkt het er op dat de bewustwording ten aanzien van de thematiek en het inzicht in 

polarisatie en radicalisering zijn toegenomen, dat er veel kennis is opgebouwd en ervaring is 

opgedaan met het uitvoeren van interventies. Maar de systematische monitoring van de 

geleerde lessen en de borging van de projecten blijft grotendeels achterwege. De projecten in 

het kader van het Actieplan hebben er toe bijgedragen dat de onderwerpen polarisatie en 

radicalisering – en vooral de voedingsbodems daarvan en hoe daarmee moet worden 

omgegaan – op de agenda zijn gekomen bij overheden (bestuurders en medewerkers), 

maatschappelijke organisaties en professionals op uiteenlopende werkvelden. 
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Summary 

In 2007, the then Balkenende IV cabinet published the 2007-2011 Polarisation and 

Radicalisation Action Plan. The goals of the Action Plan are as follows: 

 Prevention: The prevention of (further) processes of isolation, polarisation and radicalisation 

by the (re-) inclusion of people who are at risk of slipping away or turning away from Dutch 

society and the democratic legal order.  

 Proaction: The early identification of these processes by administrators and professionals 

and the development of an effective approach. 

 Repression: The exclusion of people who have crossed clear boundaries and seeing to it 

that their influence on others is limited as much as possible. 

 

There are three tracks in the Action Plan: the local track, the national track and the international 

track. For the local track, the national government has made financial support available to 

projects being run by municipalities at a local level (through decentralisation payments via the 

Municipalities Fund). Funds have also been made available to non-government organisations 

operating at a supra-local level, mostly non-profit organisations (which is called the Temporary 

subsidy scheme for preventing and controlling polarisation and radicalisation). In the 2007-2011 

period, the government invested more than €10.7 million in the local track of the Action Plan. 

This resulted in 78 projects. 

 

Research was conducted into how these projects were run. Research reports were drafted for 

the projects carried out in the years 2007, 2008 and 2009. In 2009 and 2010, summarised 

research reports of these appeared. This present report is a summary of the 35 reports on 

projects that received a financial subsidy in 2010 from the Ministry of Security and Justice and 

therefore also includes the results of the first two summary reports. This report also contains an 

account of an in-depth study, which attempts to gain a better understanding of the potential 

effectiveness of a number of projects. 

 

Goal and research questions 

Reports on the project set-up, progress and results were drafted for each project carried out 

from 2007 through 2011. The results of 78 projects run in the 2007-2011 period have been 

outlined in 72 reports in total. To read the reports, go to  

www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden. 

 

Inventorying the results in the past few years had the following purposes:  

 to make the set-up of projects and the way in which they were run transparent; 

 to make the scope of the projects and the approaches used transparent; 

 to inventory the result of the projects and approaches used; 

 to gain knowledge for the approach to polarisation and radicalisation in the future. 

 

With these purposes in mind, this report answers the following research questions: 

1. How have the local projects that received financial subsidies from the Ministry of Security 

and Justice (abbreviated in Dutch to VenJ) as part of the Polarisation and Radicalisation 

Action Plan been set up and run? 

2. What are the outcomes of these projects, partly in relation to the goals of the Polarisation 

and Radicalisation Action Plan? 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden
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3. What trends in terms of set-up, performance and result can be identified in the projects 

financed in 2007/2008, 2009 and 2010? 

4. What lessons can be learned from the projects in terms of the content and the process of 

the approach towards polarisation and radicalisation at a local level?  

5. What are the assumptions behind the interventions in a number of the selected projects, and 

to what extent do these contribute to the expected effectiveness of the projects? 

 

A broad investigation approach was chosen, incorporating all projects. Documents on the set-up 

of projects were reviewed, which (sometimes) provided an insight into the results. The project 

leaders of the projects reviewed completed a questionnaire, interviews were held with the 

project leaders, and a few additional interviews were held with stakeholders who were involved 

in the running of large projects (i.e. those that received a financial subsidy of more than 

€ 100,000 from the Ministry of VenJ). These results are given in the reports on the individual 

projects. 

 

This investigation is an inventory of results, that matches the Action Plan as an incentive 

programme. The investigation focuses on those activities set up at a local level as part of the 

Action Plan, i.e. activities focusing on preventing people from slipping away or turning away 

from Dutch society (prevention) and activities designed to help identify processes of polarisation 

and radicalisation by administrators and professionals at an early stage (proaction). The direct 

effects of the projects on the attitude and behaviour of the target groups, and the effects of the 

projects and the Action Plan as a whole on the scale of polarisation and radicalisation in Dutch 

society were not measured. This study is, therefore, not an evaluation of the effects. 

 

Results  

The results of the individual projects have been classified by the steps, 'set-up', 'organisation', 

'performance and results' and 'safeguards'. Below are the findings in relation to these steps, with 

the more noticeable trends in the 2007-2011 research period shown in the boxes.  

 

Motive and reasons  

For municipalities, there are a variety of reasons for the projects: a need for insight into the 

issue, indications from the police and other professionals, concrete incidents, specific media 

attention, results from previous research, or policy relating to integration or community-based 

activities. The non-profit organisations often build on knowledge and experience gained 

previously with methodology development in the field of education, community work projects 

and welfare projects. 

 

Trend 2007-2011: Focus shift from radicalisation to polarisation 

Since 2007, a total of 53 decentralisation payments were made to municipalities via the Municipalities Fund 

and 25 subsidies were awarded to non-profit organisations as part of the temporary subsidy scheme. The 

projects initially focused primarily on radicalisation, especially Islamic radicalisation and right-wing 

radicalisation, as well as on polarisation. Over the years, the projects' focus has shifted to preventing and 

identifying (breeding grounds for) polarisation. The Ministry has also aimed for this in awarding financial 

subsidies. 
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Trend 2007-2011: Common breeding ground for polarisation and radicalisation  

It appears that the projects assumed that polarisation and radicalisation partly share similar breeding 

grounds: insufficient reflection on own identity, not enough understanding of other cultures and religious 

backgrounds, insufficient socio-economic perspective. This results in young people not being assertive 

enough, making them susceptible to radicalisation and polarisation. The projects focus on enhancing that 

assertiveness. 

 

Working together 

Projects run by municipalities and non-profit organisations differ from one another in terms of 

set-up and approach. At the same time, however, it has been noted that municipalities running 

projects draw significantly on projects developed by non-profit organisations. 

 

The non-profit organisations form project organisations for running projects. As far as 

municipalities are concerned, only larger municipalities are doing that. In other municipalities, 

the projects are usually managed from the line organisation. 

 

Working together on the projects is of utmost importance. Practically all of the projects, except 

for a few research projects, are projects in which local authorities, welfare organisations, 

educational organisations and target-group organisations (i.e. self-organisations and religious 

organisations) collaborate. New collaborative relationships have started within these projects. 

Sometimes, a great deal of time and energy has to be invested into getting bodies such as 

educational institutes and target-group organisations to participate. In particular, those 

organisations that regard the terms "polarisation" and "radicalisation" as stigmatising were 

reluctant to collaborate and participate in projects. 

 

People who were interviewed for this study, however, stated that it was only by working together 

with different parties that the projects could be completed successfully. The municipalities stated 

that working together with the following parties was of utmost importance:  

 education, youth, welfare policy within the municipal organisation; 

 welfare institutes, youth welfare institutes, social work, education; 

 self-organisations and target-group organisations. 

 

On balance, the projects encourage collaboration between organisations; networks of local 

authorities and professionals are extended and enhanced. Furthermore, new networks arise that 

include local authorities and professionals, on the one hand, and target group organisations, on 

the other.  

 

Tools  

Various tools are used in these projects. The tools and/or activities are subdivided into the 

following categories:  

 education/workshops for the target group; 

 knowledge exchange between professionals; 

 improving contacts; 

 research; 

 contact desk/information management; 

 training courses for professionals; 

 campaigns aimed at the target Group.  
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More than one tool was used in most projects. However, there are projects that focused 

exclusively on research or education.  

 

Trend 2007-2011: Shift from encouraging tools to campaigns with the target group 

Over the years, there has been a shift from projects focusing on creating favourable conditions and gaining 

a better understanding of the phenomena of polarisation and radicalisation to projects that actually set to 

work with the target groups and that focus directly on the breeding grounds for polarisation and 

radicalisation.  

 

Scope, knowledge effect and insight on the part of administrators, professionals and the target 

group  

The projects have resulted in the following: 

 local authorities, administrators and professionals have more knowledge and a better 

understanding of polarisation and radicalisation and the underlying reasons; 

 greater awareness of the issue among administrators and professionals; 

 integrated approach: over the years, the municipal approaches have typically become more 

and more aligned. The approaches are integrated on:  

   subject: both polarisation and radicalisation; 

   policy field: in terms of public order and safety as well as welfare, education, social 

welfare and healthcare; 

   intervention decision: a combination of interventions (research, contact desk, 

identification network, training courses, campaigns focusing on the target group); 

   target group: administrators and professionals as well as the target group of young 

people, parents and community organisations; 

 network formation: extending networks and enhancing networks; 

 results in the target groups: insight into identity, enhanced assertiveness, acceptance of 

other cultures, races and faiths, and learning to work together. 

 

Trend 2007-2011: The scale of the projects is on the up 

In the first few years, the projects were limited in scope and scale of target groups. Over the last few years, 

however, methods with a wider reach have been employed to involve the target group, e.g. educational 

projects, exhibitions and the use of social media. As a result, there has been a significant increase in scale 

expressed in participant numbers. Participation in the projects in 2010 and 2011 has nearly quadrupled 

compared to the 2007-2009 period. The intensity of the participants' involvement differs from project to 

project, and in part depends on the methods employed (e.g. from close supervision of families to 'casual' 

communication via social media). 

 

Monitoring and evaluation 

The report cannot properly indicate the numerical range of all the projects. This is due to the 

lack of any systematic monitoring and evaluation of the numbers of participants in the projects 

and the projects' performance. Although most of the applications in 2010 did announce 

evaluations, these have not been carried out yet because of the stage the projects are at. In 

addition, the setup of projects is often lacking in the formulation of topics to be included in the 

evaluation. As such, the inventory of results in this report does not include a quantitative and 

systematic account of the substantive results, nor does it contain complete information on 

participation in the projects. 
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Organisational and governance safeguarding 

The Action Plan and the associated implementation programme were temporary (2007-2011). 

The study shows that there are limited safeguards for the progress of the projects, for any 

follow-up to the projects or for the project results. People working on the projects are not 

optimistic about any follow-up, considering such things as the financial cutbacks at the local 

authorities and the change in political priorities (i.e. a decline in politico-social attention to 

polarisation and radicalisation). Moreover, the study shows that when setting up and running the 

projects, the municipalities paid very little advance attention to safeguard the projects in the 

future, e.g. in policy or in the current organisation.  

 

In the case of non-profit organisations, 'safeguards' are always about passing on the results to 

specific parties or making the results available to the 'market'. Of course, it is not clear whether 

those parties then do anything with that or whether the market purchases the products. As such, 

any actual safeguarding of the results for the future is 'weak'. 

 

Lessons  

In addition to reviewing the most noticeable issues in terms of setting up and running projects, 

the study also focused on lessons learned in the projects. The lessons learned can be 

summarised as follows:  

 The breeding grounds for polarisation and radicalisation among young people and their 

environment are largely the same, as a result of which there is overlap in the approach to 

preventing and controlling polarisation and radicalisation. 

 Personal approach, personal stories and specific case studies appeal to the target group 

more than reflective and prescriptive stories. The target group can be reached better if the 

projects tie in directly with the experiences of young people and their way of communicating, 

and if interactive methods are used.  

 Working with people from outside regular education, as well as experts by experience and 

representatives from peer groups ensures that educational projects catch on with young 

people. 

 How a project is run is enhanced if municipalities take internal control of aligning approaches 

from different policy fields: public order, welfare, education, social work, youth policy and 

community-based activities. 

 Projects that tie in with existing networks, existing policy, existing knowledge and/or ongoing 

developments generally run smoothly.  

 

In-depth study: analysis of assumptions in projects 

Section 5 of this report reviews which assumptions are behind the interventions in a number of 

selected projects and to what extent these contribute to the expected effectiveness of the 

projects. As such, this section discusses change strategies. Ten projects were selected in which 

assumptions concerning the effects of tools in the projects were included in the project plans. 

The reasons behind the assumptions were reviewed: practical knowledge and experience 

and/or scientific knowledge. A review was then carried out into whether the interventions chosen 

could also be deemed effective based on current scientific knowledge and insight. 

 

According to scientific insight, there are four forms of intervention that focus on the primary 

target group of polarisation and radicalisation (especially young people): 

 enhancing empowerment; 

 peer method; 

 bridging contact; 
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 system approach. 

In this present study we added the integrated municipal approach, which also focuses on people 

and bodies other than just the primary target group.  

 

The projects reviewed were assessed according to an effectiveness ladder. Of the projects that 

were reviewed, three can be deemed to be effective. The remaining seven projects were 

deemed promising in terms of the effectiveness in respect of the intervention goals.  

 

The in-depth study shows that there is still a great deal of scientific uncertainty on the effect of 

interventions. The effectiveness of projects can only be reported with any degree of certainty in 

cases where that effectiveness was explicitly reviewed. 

 

Conclusions 

The report draws the following conclusions: 

 the Action Plan provided the essential impetus to initiate a diverse range of polarisation and 

radicalisation projects at a local level; 

 during the 2007-2011 period of the Action Plan, the projects have grown in terms of the 

spread of the municipalities participating across the country, themes and the use of working 

methods and tools; 

 the projects are the upshot of the first two policy lines of the Action Plan: increasing 

assertiveness of young people and increasing awareness among administrators and 

professionals; 

 the projects have contributed to enhancing the networks between local authorities and 

professionals, and between these parties, on the one hand, and target-group organisations, 

on the other; 

 practically all of the projects have actually been run, but their monitoring and evaluation has 

not been carried out systematically;  

 the results and any follow-up to the projects have not been explicitly safeguarded for the 

future; 

 projects that are explicitly based on assumptions concerning the effects of interventions are 

promising in terms of their effectiveness and even effective in some cases; there is a lack of 

scientific insight into pointers for effective intervention and the effectiveness of interventions. 

 

Overall, it would seem that awareness regarding the issue and insight into polarisation and 

radicalisation has increased, that a lot of knowledge has been built up and experience gained 

with carrying out interventions. However, the systematic monitoring of the lessons learned and 

safeguarding of the projects is largely neglected. The projects run as part of the Action Plan 

have contributed to the issues of polarisation and radicalisation - and especially the breeding 

grounds for these and how they should be dealt with - ending up on the agendas of local 

authorities (administrators and staff), community organisations and professionals from various 

fields. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Dit is het rapport van de resultaatinventarisatie van de projecten die zijn uitgevoerd in het kader 

van het lokale spoor en de bovenlokale regeling in het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 

2007-2011 (hierna: 'het Actieplan') van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). In de 

vorige kabinetsperiode is dit Actieplan opgestart vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK).  

 

Het Actieplan is een stimuleringsprogramma. Bij aanvang van het Actieplan bestond er nog 

nauwelijks literatuur op het vlak van polarisatie en radicalisering. Dat is inmiddels veranderd. Zie 

onder meer: Balogh en De Munijnck (2009), Van den Bos en Loseman (2009), Brons et al 

(2008), Holzmann et al. (2011), Moors et al. (2009), Noppe et al. (2011), Roex et al. (2010). 

 

Om de leemte aan kennis rond 2007/2008 te vullen heeft het ministerie destijds besloten tot een 

resultaatinventarisatie om te kijken hoe het stimuleringsprogramma uitwerkt en welke 

activiteiten het in gang zet. De resultaatinventarisatie betreft projecten waarvoor een subsidie of 

een decentralisatie-uitkering
1
 is verleend in 2007, 2008, 2009 en 2010. Er zijn in totaal 78 

projecten uitgevoerd. Van de 43 projecten uit de periode 2007-2009 zijn individuele 

projectrapportages verschenen die zijn samengevat in twee rapporten uit 2009 en 2010. 

 

Dit rapport is het derde samenvattende rapport van de resultaatinventarisatie. Bij dit rapport 

behoren de individuele rapporten die een beschrijving geven van de 35 projecten waaraan het 

ministerie in 2010 in het kader van het Actieplan een bijdrage heeft verstrekt. De rapporten zijn 

te vinden op www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden. In dit rapport wordt naast de 

samenvatting van de resultaten van de individuele rapporten, in hoofdstuk 5 verslag gedaan van 

een verdiepingsstudie naar tien projecten uit de gehele uitvoeringsperiode 2007-2011. In dat 

hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoudelijke veronderstellingen die aan de geselecteerde 

projecten ten grondslag liggen inzake de aanpak van polarisatie en radicalisering. 

 

1.2 Actieplan Polarisatie en Radicalisering 
In het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 heeft het kabinet in 2007 aangegeven 

dat het polarisatie en radicalisering ziet als een breed maatschappelijk probleem en dat het 

kabinet dit probleem wil voorkomen, belemmeren en indammen. 

 

Polarisatie wordt in het Actieplan omschreven als de verscherping van tegenstellingen tussen 

groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename 

van de segregatie langs etnische en religieuze lijnen. Radicalisering omschrijft het kabinet als 

                                                           

1
  De subsidie betreft een financiële bijdrage op grond van een tijdelijke subsidieregeling die door het Rijk wordt verstrekt 

aan zelfstandige rechtspersonen met als doel de ondersteuning van bovenlokale activiteiten ten behoeve van het 

voorkomen of tegengaan van polarisatie en radicalisering onder jongeren (zie voetnoot 3). De decentralisatie-uitkering is 

een uitkering aan een gemeente via het Gemeentefonds, ter ondersteuning en stimulering van beleidsuitvoering op lokaal 

niveau door het Rijk. Deze uitkering is niet geoormerkt en daarom vrij besteedbaar door de gemeente waaraan de 

uitkering is toegekend. De gemeenteraad besluit hierover. 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden
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de bereidheid om diep ingrijpende veranderingen in de samenleving (eventueel op 

ondemocratische wijze) na te streven, te ondersteunen of anderen daartoe aan te zetten. 

Ingrijpende veranderingen zijn ontwikkelingen die een gevaar kunnen opleveren voor de 

democratische rechtsorde (doel), vaak met ondemocratische methoden (middel), die afbreuk 

doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect). 

 

Het kabinet constateerde in 2007 dat voor Nederland op dat moment de islamitische 

radicalisering en de rechts-extremistische radicalisering de grootste maatschappelijke 

bedreiging vormden. Daarop ligt in het actieplan de focus. 

 

Doelen 

Het Actieplan kent de volgende doelstellingen: 

 Het voorkomen van (verdere) processen van isolatie, polarisatie en radicalisering door het 

(weer opnieuw) insluiten van mensen die dreigen af te glijden of zich af te keren van de 

Nederlandse samenleving en democratische rechtsorde. Daarbij dient met name gedacht te 

worden aan insluiting door scholing, stages en werk (preventie).  

 Het vroegtijdig signaleren van deze processen door bestuurders en professionals en het 

ontwikkelen van een adequate aanpak (proactie). 

 Het uitsluiten van mensen die duidelijke grenzen hebben overschreden en ervoor zorgen dat 

hun invloed op andere zoveel mogelijk beperkt wordt (repressie). 

 

In het Actieplan wordt aangegeven dat de aanpak van polarisatie en radicalisering vooral een 

zaak van het lokaal bestuur is. De aanpak moet op lokaal niveau gebeuren, gericht op 

preventie, signaleren én interveniëren. Het lokaal bestuur moet het vraagstuk aanpakken samen 

met professionals als wijkagenten, jeugdwerkers, leraren, CWI-medewerkers, 

leerplichtambtenaren en ingebed in het lokaal (veiligheids-)beleid. Het kabinet geeft aan dat het 

daarnaast van belang is algemeen en specifiek beleid in te zetten op nationaal niveau dat deze 

lokale aanpak ondersteunt en faciliteert. 

 

Lokale aanpak 

De voorgestelde lokale aanpak bestaat eruit dat wijken of plaatsen waar tendensen van 

polarisatie of radicalisering zichtbaar zijn een gebieds- of wijkgerichte behandeling krijgen die 

bestaat uit een combinatie van 'zacht' en 'hard'. De lokale overheid heeft de regie in handen.  

'Zacht' kan onder meer bestaan uit het organiseren van ontmoeting en debat, bevorderen van 

kennismaking tussen diverse levensbeschouwingen, creëren van stageplaatsen of werkplekken, 

specifieke arbeidsmarkttoeleiding voor risicovolle groepen en monitoren van schoolverlaters. 

'Hard' kan bijvoorbeeld bestaan uit handhaving van leerplicht c.q. een sluitende aanpak van 

spijbelen, afspreken en handhaven van gedragsregels, meer toezicht op straat, wellicht 

vestiging van een 'wijkinternaat' waar ouders op vrijwillige basis hun kind voor kunnen 

aanmelden, controle sociale zekerheid en zero tolerance beleid ten aanzien van discriminatie. 

 

Beleidslijnen 

In nauw overleg en op verzoek van de gemeenten die betrokken zijn geweest bij het opstellen 

van het Actieplan zijn de volgende beleidslijnen gedefinieerd waarbij het nationaal niveau de 

lokale aanpak kan ondersteunen: 

 vergroten van de weerbaarheid en binding aan de samenleving van individuen en groepen 

die vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering, en hun omgeving (ouders/opvoeders, 

overige familie); 
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 vergroten van competenties van het lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren 

en jongerengroepen werken; 

 vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering. 

 

Beleidslijn 1 

Vergroten van de weerbaarheid en binding aan de samenleving van individuen en groepen die 

mogelijk vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering, en hun omgeving. 

Om polarisatie en radicalisering te voorkomen, is het nodig de factoren te onderkennen die een 

katalyserend effect kunnen hebben op een radicaliseringproces dat door een jongere wordt 

doorgemaakt of die anderen ertoe brengen jongeren hierin (stilzwijgend) te steunen. Het gaat 

erom mensen kansen te bieden om volwaardig in de Nederlandse samenleving te participeren. 

Naast het wegnemen van de voedingsbodems is het van belang dat burgers accepteren dat 

Nederland een open, pluralistische samenleving is waar diverse religies en leefwijzen naast 

elkaar bestaan. Waardering voor de democratie en de rechtsstaat en loyaliteit aan kernwaarden 

horen daarbij. 

 

De volgende acties worden bij beleidslijn 1 genoemd. 

 Bevorderen van de kennis en vaardigheden van democratisch burgerschap onder jongeren 

die zich aangetrokken voelen door rechts-extremisme of islamitische radicalisering. 

 Betrekken van ouders via onderwijs, inburgeringstrajecten en opvoedingsondersteuning bij 

de maatschappij en de ontwikkeling van hun kinderen. Ook leren van ouders om het 

gesprek aan te gaan met kinderen die zich aangetrokken voelen door radicaal 

gedachtegoed. 

 Versterking van de binding van jongeren aan de samenleving door scholing, stageplekken 

en werk. 

 Bevorderen kennis van jongeren in het algemeen over verschillende culturen en hun 

overeenkomsten, de beginselen van de democratische rechtsstaat, ons buitenlands beleid, 

religies en hun gezamenlijke, recente geschiedenis (via het onderwijs en maatschappijleer). 

 Stimuleren van pluriform aanbod van (niet-extremistische) interpretaties van de islam (via 

onderwijs, media en internet). 

 Immigranten vertrouwd maken met de Nederlandse rechtsorde en samenleving, waaronder 

het vergroten van kennis bij autochtone Nederlanders over religie en cultuur van 'nieuwe 

Nederlanders'. 

 Contacten leggen en onderhouden met sleutelfiguren en moslimorganisaties ten einde 

gezamenlijk de weerbaarheid te vergroten. 

 Nationaal duidelijk stelling nemen en weerwoord bieden aan radicale uitingen in de 

samenleving die mogelijk een voedingsbodem zijn voor polarisatie of zelfs radicalisering. 

 

Beleidslijn 2 

Vergroten van competenties van het lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren en 

jongerengroepen werken. Om tijdig te kunnen optreden is het van belang dat de 'ogen en oren' 

van het lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren werken (zoals politie en 

jeugdwerkers), openstaan voor de signalen van polarisatie en radicalisering. 

 

De volgende acties worden bij beleidslijn 2 genoemd. 

 Ontwikkelen instrumenten/methodieken om weerwoord te bieden tegen radicale uitingen 

voor bestuurders, docenten, politie en jongerenwerkers. Stimulans om de discussie te 

blijven voeren met mensen die radicale ideeën uitdragen en daarbij duidelijk de grenzen van 

de rechtstaat aan te geven. 
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 Visievorming op specifieke vraagstukken die samenhangen met polarisatie en radicalisering. 

Voorbeeld: Hoe kunnen rijksoverheid en gemeenten samenwerken met maatschappelijke en 

religieuze organisaties zonder inbreuk te maken op de in Nederland gangbare scheiding 

tussen kerk en staat? 

 Inzet van teams van deskundigen, imams en islamgeleerden die ondersteunen bij het 

omgaan met toenemende polarisatie en/of radicalisering. 

 Organiseren van regionale platforms waar bestuurders en professionals informatie kunnen 

uitwisselen en kennis kunnen halen. 

 Organiseren van trainingen en workshops voor professionals. 

 

Beleidslijn 3 

Vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering. 

 

De volgende acties worden bij beleidslijn 3 genoemd. 

 Tegengaan van verspreiding van sterk polariserende en radicale gedachten via televisie, cd-

roms, lectuur en op internet. 

 Tegengaan van haatzaaiende en radicale boodschappen in onder andere gebedshuizen, 

gevangenissen, scholen en jeugdcentra. 

 Aanpak van (de financiële of verbale steun aan) radicale netwerken. 

 Voortzetten van de aanpak van radicaliseringhaarden en de persoonsgerichte aanpak. 

 Aanpak van verspreiding van radicale uitingen (veelal geïnitieerd vanuit de 

radicaliseringhaarden) samen met lokaal bestuur. 

 Deradicaliseringstrajecten, bijvoorbeeld door specifieke interventies in gevangenissen en in 

reclasseringstrajecten. 

 

Financiële bijdragen 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (en vanaf 2010 het 

ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)) heeft vanaf 2007 financiële bijdragen verstrekt aan 

lokale initiatieven op het vlak van aanpak van polarisatie en radicalisering. Het gaat daarbij om 

activiteiten in het kader van de eerste twee beleidslijnen. In dat jaar werd een bijdrage verstrekt 

aan stadsdeel Amsterdam-Slotervaart voor een project dat dit stadsdeel had ontwikkeld. In 2008 

en 2009 zijn de bijdragen verbreed naar aanvragen van andere gemeenten en particuliere 

organisaties die werkzaam zijn voor overheden op het vlak van preventie en bestrijding van 

polarisatie en radicalisering.  

 

Aanvankelijk verstrekte het ministerie bijdragen aan aanvragen die pasten binnen de aanpak 

van de problematiek in het kader van openbare orde en veiligheid. Vanaf 2009 is dit perspectief 

verbreed naar projecten die zich richten op voedingsbodems van polarisatie en radicalisering. 

De projecten werden ook geïnitieerd vanuit de beleidsvelden onderwijs en welzijn. Ook werd 

toen het accent verschoven van primair aandacht voor radicalisering naar meer aandacht voor 

polarisatie. 

 

De bijdragen aan particuliere instanties (in dit rapport aangeduid als non-profitorganisaties) 

werden verstrekt in de vorm van subsidies op grond van een tijdelijke subsidieregeling. De 

subsidies werden toegekend op basis van onderbouwde aanvragen. Voor 2010 dienden die 

aanvragen te worden ingediend volgens een format van het ministerie. 

 

De bijdragen aan gemeenten werden mede met het oog op beperking van administratieve 

lasten, verstrekt via een uitkering uit het Gemeentefonds. Gemeenten dienden hiervoor 
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onderbouwde aanvragen in te dienen. Daarbij moest worden aangegeven welk deel van de 

projecten of het project de gemeente zelf financiert en voor welk deel de gemeente 

cofinanciering bij het ministerie aanvraagt. De bijdragen van het ministerie zijn bedoeld voor de 

programmatische kosten en niet voor de personele kosten van projecten. 

 

1.3 Begrippen 
Op grond van het Actieplan omschrijven we de centrale begrippen polarisatie en radicalisering 

als volgt: 

 

Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan 

resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie langs etnische en 

religieuze lijnen. Er zijn verschillende vormen van spanningen en conflicten zoals: onwetendheid 

over andere bevolkingsgroepen, met als gevolg negatieve  

vooroordelen, gevoelens van onveiligheid en angst, onderlinge verwijdering tussen 

etnische/religieuze bevolkingsgroepen, afkeurende uitspraken over andere bevolkingsgroepen, 

discriminatie en racisme, spanningen of conflicten die resulteren in geweld, brandstichting, 

bedreiging en vandalisme. 

 

Radicalisering is het proces van toenemende bereidheid om diep ingrijpende veranderingen in 

de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven, te ondersteunen of 

anderen daartoe aan te zetten. Ingrijpende veranderingen zijn ontwikkelingen die een gevaar 

kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), vaak met ondemocratische 

methoden (middel), die afbreuk doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde 

(effect). 

 

Binnen het Actieplan wordt een aantal ontwikkelingen onderscheiden dat moet worden 

aangepakt. Deze zijn: 

a. polarisatie; 

b. linksradicalisering; 

c. links-extremisme; 

d. dierenrechtenextremisme; 

e. rechtsradicalisering; 

f. rechts-extremisme; 

g. islamitische radicalisering; 

h. islamitisch extremisme. 

In bijlage 13 van dit rapport omschrijven we deze begrippen. 

 

In dit onderzoek voegen we een aantal van deze ontwikkelingen samen: 

 linksradicalisering:   linksradicalisering plus links-extremisme; 

 rechtsradicalisering:   rechtsradicalisering plus rechts-extremisme; 

 islamitische radicalisering:  islamitische radicalisering plus islamitisch extremisme; 

 dierenrechtenextremisme. 

 

1.4 Resultaatinventarisatie Projecten 
Het lokale spoor van het Actieplan betreft, zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven, het deel van 

het Actieplan dat zich richt op het stimuleren en ondersteunen van lokaal beleid tegen 
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polarisatie en radicalisering
2
. Om dit te realiseren stelt het Rijk geld ter beschikking voor 

projecten die worden uitgevoerd op lokaal niveau door gemeenten (via decentralisatie-

uitkeringen) en bovenlokaal werkende niet-overheidsorganisaties ('non-profitorganisaties')
3
 

(Tijdelijke subsidieregeling voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering – 

Regeling, 2008).  

 

De projecten moeten bij voorkeur bijdragen aan lokale inzichten in processen van polarisatie en 

radicalisering doordat een nadere analyse wordt gemaakt van polarisatie en radicalisering. Het 

is aan gemeenten om samen met partners (onderwijs, welzijn, politie, minderhedenorganisaties) 

een plan van aanpak tegen polarisatie en radicalisering op te stellen en uit te voeren. De 

projecten die in het onderzoek zijn betrokken betreffen de eerste twee doelstellingen van het 

Actieplan (preventie en proactie). 

 

Sinds begin 2007 zijn in totaal 53 decentralisatie-uitkeringen verleend, waarbij in totaal volgens 

opgave van het ministerie van VenJ in totaal 147 gemeenten zijn betrokken: 

 in 2007 heeft 1 gemeente (Amsterdam Slotervaart) een decentralisatie-uitkering gekregen;  

 in 2008 zijn 17 decentralisatie-uitkeringen uitgekeerd;  

 in 2009 zijn 11 decentralisatie-uitkeringen uitgekeerd; 

 in 2010 zijn 24 decentralisatie-uitkeringen uitgekeerd
4
.  

 

Sinds 2007 is aan 25 non-profitorganisaties subsidie verleend: 

 in 2007 is 1 subsidie verleend; 

 in 2008 zijn 4 subsidies verleend; 

 in 2009 zijn 8 subsidies verleend; 

 In 2010 zijn 12 subsidies verleend. 

 

Het totaal aantal gemeenten dat deelneemt aan de projecten tegen polarisatie en radicalisering 

kan groter zijn dan de genoemde 147. In projecten waarvoor subsidie is verleend aan non-

profitorganisaties, nemen diverse gemeenten deel. Een aantal daarvan heeft ook zelf een 

decentralisatie-uitkering toegekend gekregen. En in gemeentelijke projecten worden opdrachten 

en middelen aan non-profitorganisaties verleend die ook zelf een subsidie van het ministerie 

hebben ontvangen voor vergelijkbare projecten. 

  

Het onderzoek richt zich op 72 projecten. Een aantal van de 78 toekenningen is namelijk naar 

vervolgprojecten van eerdere projecten gegaan. In die gevallen zijn de projecten als één project 

meegenomen. Het gaat in het onderzoek om 22 gesubsidieerde projecten en 50 projecten 

waarvoor een decentralisatie-uitkering is toegekend. Het onderzoek richt zich op de wijze 

waarop uitvoering is gegeven aan de lokale projecten.  

Voor alle projecten is een resultaatinventarisatie uitgevoerd, waarvan korte rapportages (zie 

www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden) zijn opgesteld. 

 

                                                           

2
  Naast het lokale spoor, kent het Actieplan een nationaal en internationaal spoor. Deze twee vallen niet binnen de scope 

van deze inventarisatie. 
3
  In de vorige samenvattende rapportages en in alle rapportages over individuele rapporten worden deze organisaties 

'maatschappelijke organisaties' genoemd. Wij achten thans de term non-profitorganisaties een meer correcte term. Tot 

maatschappelijke organisaties worden doorgaans bijvoorbeeld ook belangenorganisaties en bedrijven gerekend. 

4
  In één gemeente heeft het project geen doorgang gevonden en is de bijdrage door de gemeente teruggestort. 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden
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Dit rapport is een samenvattend rapport en bevat een overkoepelende analyse van de 

afzonderlijke rapportages over de projecten. Deze rapportage is de derde overall rapportage op 

rij van lokale projecten: 

1. Projecten t/m 2008 worden beschreven in de rapportage 'Evaluatie lokale projecten 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering' (Poolman et al., 2009). 

2. Projecten t/m 2009 worden beschreven in de rapportage 'Evaluatie lokale projecten 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering' (Mussche et al., 2010). 

3. Projecten waaraan in 2010 een bijdrage is toegekend door het ministerie worden 

samengevat in dit rapport. In dit rapport worden ook de bevindingen uit de vorige 

samenvattende rapportages betrokken.  

 

1.5 Afbakening onderzoek 
In overleg tussen de opdrachtgever het ministerie van VenJ, het WODC en KplusV is 

afgesproken het onderzoek aan te merken als een resultaatinventarisatie. De resultaten of 

opbrengsten waarover in deze rapportage gesproken wordt, hebben betrekking op hetgeen de 

financiële bijdragen aan projecten te weeg hebben gebracht aan: 

 aandacht binnen gemeenten en non-profitorganisaties voor de vraagstukken van polarisatie 

en radicalisering; 

 activiteiten binnen gemeenten en non-profitorganisaties in relatie tot aanpak van deze 

vraagstukken; 

 de prestaties die door organisaties zijn geleverd mede op basis van de financiële bijdragen; 

 de relaties tussen personen en organisaties bij de vraagstukken in beeld brengen; 

 de deelname personen en organisaties aan activiteiten ter voorkoming en bestrijding van 

polarisatie en radicalisering; 

 de ontwikkeling in de genoemde aandacht, activiteiten, deelname en relaties gedurende de 

looptijd van het Actieplan. 

 

Het onderzoek richt zich, zoals eerder is aangegeven, op de eerste twee doelstellingen van het 

Actieplan (preventie en proactie). Het onderzoek richt zich niet op de effectiviteit van het 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. Het Actieplan kent immers nog een derde 

doelstelling (repressie) en het omvat meer dan de lokale projecten. De directe effecten van 

projecten op houding en gedrag van de doelgroepen zijn niet gemeten. Dit onderzoek is dus 

geen effectevaluatie, noch van de projecten noch van het Actieplan.  

 

Met de opdrachtgever is wel afgesproken dat een korte verdiepingsstudie plaatsvindt naar tien 

projecten. Daarbij is nagegaan op welke veronderstellingen (of: beleidstheorie of theory of 

change) de tien projecten impliciet of expliciet zijn gebaseerd. Voor deze projecten is nagegaan 

of inhoudelijk de voorwaarden aanwezig zijn voor de beoogde effectiviteit van de interventie die 

in het project centraal staat. Hoofdstuk 5 doet verslag van de verdiepingsstudie. 

 

Het onderzoek van KplusV naar projecten waaraan in 2010 uitkeringen zijn toegekend, is 

gefaseerd uitgevoerd in de periode van juni tot en met november 2011. De eerste fase betrof de 

resultaatinventarisatie die liep van juni tot en met september 2011. De tweede fase betrof de 

overall analyse en de verdiepingsstudie, die liep van oktober tot en met december 2011.  
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Wij merken op dat tijdens de resultaatinventarisatie een deel van de projecten nog niet was 

afgerond.
5
 Dit betekent dat de resultaten van de projecten niet in alle gevallen beschikbaar 

waren, waardoor daar geen uitspraken over gedaan kunnen worden.  

 

1.6 Begeleidingscommissie 
Het onderzoek is uitgevoerd door KplusV organisatieadvies. Het onderzoek is begeleid door een 

commissie bestaande uit prof. dr. A.J.A. Felling (Radboud Universiteit – voorzitter), dr. 

F. Beijaard (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie), prof. dr. F. Bovenkerk (Universiteit van Amsterdam) en drs. W. Elzenga 

(ministerie van Veiligheid en Justitie). De commissie werd ondersteund door G. Gopie 

(ministerie van Veiligheid en Justitie). 

 

1.7 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het doel en de aanpak van het onderzoek. Hoofdstuk 3 

beschrijft de achtergrond, de opzet, uitvoering en opbrengsten van de lokale projecten. 

Hoofdstuk 4 bevat de lessen. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van de verdiepingsstudie naar de 

veronderstellingen die aan de projecten en interventies ten grondslag liggen. Hoofdstuk 6 bevat 

de conclusies van de resultaatinventarisatie.  

 

                                                           

5
  Een aantal projecten loopt door in 2012. 
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2 Het onderzoek 

2.1 Doel en onderzoeksvragen 
Dit rapport geeft een overzicht van de projecten waarvoor in de periode 2007-2011 een bijdrage 

in het kader van de tijdelijke subsidieregeling of een decentralisatie-uitkering is verleend om 

uitvoering te geven aan het lokale spoor
6
 van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-

2011. Aangezien in de eerdere twee rapportages van KplusV specifieker is ingegaan op de 

projecten uit de jaren 2007, 2008 en 2009 hebben wij in dit rapport het accent gelegd op de 

projecten die gefinancierd zijn in 2010. Waar mogelijk worden de projectrapportages vergeleken 

en worden de uitkomsten van de resultaatinventarisatie van de projecten uit 2010, wel 

vergeleken met die in de eerdere jaren van de uitvoeringsperiode van het Actieplan. 

 

Doel 

Het doel van de resultaatinventarisatie is:  

1. de opzet en uitvoering van de projecten inzichtelijk te maken; 

2. het bereik van projecten en aanpakken inzichtelijk te maken; 

3. het resultaat van projecten en aanpakken te inventariseren; 

4. de beleids- en programmatheorie van tien geselecteerde projecten inzichtelijk te maken; 

5. te leren voor volgende projecten en aanpakken. 

 

Onderzoeksvragen 

In het rapport wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 

1. Hoe zijn de lokale projecten opgezet en uitgevoerd waarvoor in het kader van het Actieplan 

Polarisatie en Radicalisering het ministerie van VenJ financiële bijdragen heeft toegekend? 

 Op welke onderwerpen en doelgroepen richten de projecten zich? 

 Wat is de context van de projecten? 

 Hoe is de organisatie van de projecten vorm gegeven? 

 Welke instrumenten zijn ingezet? 

2. Wat zijn de opbrengsten van deze projecten mede in relatie tot de doelstellingen van het 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering? 

 Wat is het bereik van projecten? 

 Op welke wijze zijn de opbrengsten van de projecten geborgd? 

3. Welke trends in de projecten – gefinancierd in 2007/2008, 2009 en 2010 - zijn te herkennen 

voor wat betreft opzet, uitvoering en resultaat?  

4. Welke veronderstellingen (beleidstheorie, programmatheorie of theory of change) liggen aan 

de interventies ten grondslag en in hoeverre dragen deze bij aan de te verwachten 

doeltreffendheid van de projecten?  

 Welke veronderstellingen liggen aan de geselecteerde projecten ten grondslag? 

 In welke mate zijn de veronderstellingen onderbouwd met theoretische en empirische 

kennis over effectiviteit van interventies vanuit wetenschappelijke literatuur? 

 Wat zijn de resultaten van de projecten in relatie tot de doelstellingen van de projecten 

en in de relatie tot de doelstellingen van het Actieplan? 

 Welk oordeel kan gegeven worden over de doeltreffendheid van de projecten? 

                                                           

6
 Het gaat hierbij om lokale activiteiten die zowel door lokale als bovenlokale organisaties worden geïnitieerd. 
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5. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de projecten met betrekking tot de inhoud en het 

proces van de aanpak van polarisatie en radicalisering op lokaal niveau? 

 

Het onderzoek is een resultaatinventarisatie. De opzet van de projecten en de projectuitvoering 

worden beschreven. De opbrengsten worden voor zover waarneembaar weergegeven en waar 

mogelijk gerelateerd aan de doelen en beleidslijnen van het landelijke Actieplan. 

 

2.2 Aanpak 
De aanpak van het onderzoek is als volgt: 

1. ontwikkeling van de aanpak voor onderzoek van de uitgevoerde projecten; 

2. onderzoek van de individuele projecten; 

3. een overall analyse op grond van de resultaatinventarisatie van individuele projecten; 

4. bespreking in een workshop van de voorlopige bevindingen met projectleiders van de 

projecten die in 2011 zijn onderzocht; 

5. een verdiepingsstudie naar tien geselecteerde projecten door aanvullend dossieronderzoek 

en telefonische interviews. 

 

Het ministerie van VenJ is voornemens dit rapport, met name hoofdstuk 5, in de eerste helft van 

2012 te bespreken in een werkbijeenkomst met wetenschappers werkzaam op het terrein van 

polarisatie en radicalisering. De resultaten van deze bijeenkomst worden eveneens 

gepubliceerd op de website www.polarisatie-radicalisering.nl. 

 

Ad 1. Ontwikkeling van de aanpak voor onderzoek van de uitgevoerde projecten 

De eerste fase van de aanpak betrof de ontwikkeling van de vragenlijst. Deze is zo ontwikkeld 

dat zij kon worden gebruikt bij de inventarisatie van alle projecten waarvoor een subsidie of 

decentralisatie-uitkering is verleend vanuit het Actieplan. Het doel van de vragenlijst was om 

vooraf een beeld te krijgen van de wijze van uitvoering van het project. De vragenlijst 

ondersteunde daarmee de resultaatinventarisatie. De vragenlijst diende via een webenquête te 

worden ingevuld door de projectleiders. De resultaten ervan vormden de input voor de 

interviews met de projectleiders en voor de rapportage over de projecten. De vragenlijst is dus 

geen zelfstandige enquête die los van de interviews kan worden geanalyseerd. 

 

De vragenlijst bestaat uit open en gesloten vragen. De vragenlijst is een operationalisering van 

indicatoren die geselecteerd zijn in nauw overleg met het ministerie van VenJ. De vragenlijst is 

in Bijlage 2 opgenomen. 

 

Ook in de onderzoeken van de afgelopen jaren is de vragenlijst gebruikt. Na het onderzoek van 

2009 is de vragenlijst herzien. In de vragenlijst meer nadruk komen te liggen op de relatie 

tussen het project en de activiteiten en doelstellingen van het Actieplan Polarisatie en 

Radicalisering.  

 

Ad 2. Onderzoek van de individuele projecten 

Het onderzoek van de individuele projecten is opgedeeld in vier stappen:  

 voorbereiding en dataverzameling: het uitzetten van de vragenlijst via een webenquête; 

opvragen van projectplannen, tussenrapportages en (zelf)evaluaties; 

 interviews met projectleiders; 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/
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 voor projecten met een bijdrage groter dan € 100.000 zijn aanvullende (telefonische) 

interviews gehouden met stakeholders van het project; 

 analyse en rapportage. 

 

De inhoudelijke rapportage- en evaluatiedocumenten per project zijn - indien beschikbaar - 

gebruikt als eerste input voor de web-based vragenlijst. De web-based vragenlijst betrof, zoals 

hierboven is aangegeven, een serie vragen die via het internet konden worden beantwoord 

voorafgaand aan een interview. Er zijn 35 enquêtes uitgezet. De respons is uiteindelijk 100%; 

alle projectleiders hebben de vragenlijst ingevuld. 

 

Op basis van de beantwoording van de vragen en de bestudering van de subsidieaanvraag en 

eventueel andere relevante documentatie zoals evaluatierapporten, zijn interviews afgenomen 

met de meest relevante betrokkenen, in hoofdzaak de projectleiders. Alle interviews met de 

projectleiders zijn face-to-face afgenomen, een deel van de overige betrokkenen is telefonisch 

geïnterviewd. 

 

De interviews zijn afgenomen aan de hand van een interviewrichtlijn. Deze richtlijn was 

gebaseerd op de door de gesprekspartner eerder ingevulde web-based vragenlijst.  

 

In het interview is doorgevraagd op de aangereikte gegevens in de vragenlijst en is ingegaan op 

de factoren die een rol hebben gespeeld bij de uitvoering van het project. De interviews hadden 

een inventariserend, beschrijvend en beschouwend karakter. Nadrukkelijk is gevraagd naar 

verwachtingen en oordelen van de gesprekspartners over de resultaten van het project. 

 

De informatie over de individuele projecten is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie 

verstrekt door de projectleiders. Dit maakt dat de informatie in beginsel gekleurd wordt door de 

inschattingen en oordelen van deze personen. Dit is zo goed als mogelijk ondervangen door 

een scherpe focus op concrete en aantoonbare resultaten. Ook is waar mogelijk informatie 

geverifieerd bij de schriftelijke documenten en bij stakeholders. 

 

De rapporten zijn ter verificatie van de feiten voorgelegd aan de projectleiders. De rapporten zijn 

te vinden op www.polarisatie-radicalisering.nl.  

 

Ad 3. Een overall analyse op grond van de resultaatinventarisaties van individuele 

projecten 

De overall analyse heeft tot doel intersubjectieve uitspraken te doen over de wijze waarop de 

projecten zijn uitgevoerd. Daarnaast is gezocht naar de inbedding van de projecten in de 

organisaties die het betreffen. Tenslotte is nagegaan op welke wijze zij bijdragen aan het lokale 

spoor van het Actieplan. Deze analyse is uitgevoerd door analyse en vergelijking van de 

rapportages van individuele projecten,. De resultaten uit de vorige rapportages zijn daarbij 

betrokken. Voorts zijn deze aangevuld met inzichten die zijn voortgekomen uit de 

werkconferentie van projectleiders in december 2011.  

 

Ad 4. Bespreking in een workshop van de voorlopige bevindingen met projectleiders van 

de projecten die in 2011 zijn onderzocht 

Op 15 december 2011 is een werkconferentie gehouden van projectleiders van de projecten die 

in 2011 zijn onderzocht. 

 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/
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Ad 5. Een verdiepingsstudie naar tien geselecteerde projecten door aanvullend 

dossieronderzoek en telefonische interviews 

De verdiepingsstudie voor de tien geselecteerde projecten is uitgevoerd door:  

 Selectie van de tien projecten uit het totaal van 75 projecten 

Op basis van vastgestelde criteria zijn in samenspraak met de begeleidingscommissie uit de 

75 projecten tien projecten geselecteerd, waarvan bekend was dat er enige vorm van inzicht 

in de veronderstellingen van het project beschikbaar was.  

 

 Nadere documentanalyse van de projectplannen en achterliggende (wetenschappelijke) 

literatuur 

Het ontrafelen van de veronderstellingen is vervolgens uitgevoerd door de projectplannen en 

achterliggende (wetenschappelijke) literatuur nader te bestuderen. Deze bestudering is 

uitgevoerd door oorzaak–gevolg en doel–middel relaties te identificeren en te beschrijven. 

Op deze manier is inzicht gekregen in de oorzaak–gevolg en doel–middel relaties waarop 

het project is gebaseerd.  

 

 (telefonische) Interviews met de grondleggers en/of projectleiders 

Tot slot is – bij onduidelijkheden – contact gelegd met de projectleiders of initiatiefnemers 

van het project om inzicht te krijgen in de veronderstellingen.  

 



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 27 

 

 

3 Projecten en programma's 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de rapportages over de projecten en programma's 

waarvoor in 2010 een financiële bijdrage is aangevraagd en toegekend in het kader van het 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering. Het hoofdstuk bevat: 

 een overzicht van de projecten; 

 de context en aanleiding van de projecten; 

 de uitvoering van de projecten (organisatie, budget en instrumenten); 

 de budgetten; 

 de opbrengsten, bereik en borging van de projecten. 

 

Zowel gemeenten als de non-profitorganisaties hebben financiële bijdragen aangevraagd. Het 

ministerie van VenJ heeft de aanvragen beoordeeld en bijdragen toegekend. De bijdragen aan 

projecten en programma's van gemeenten zijn via het Gemeentefonds toegekend. De bijdragen 

aan andere organisaties zijn uitgekeerd in de vorm van subsidies.  

 

3.1 Overzicht van projecten 
In Bijlage 3 is een overzicht van alle projecten van de periode 2007-2011 weergegeven. In deze 

paragraaf worden achtereenvolgens de onderwerpen van de projecten beschreven en de 

financiële bijdrage van het ministerie aan het project. In deze paragraaf wordt antwoord 

gegeven op de deelvraag: Op welke onderwerpen en doelgroepen richten de projecten zich? 

Het antwoord op deze vraag levert een bijdrage aan het antwoord op de vraag:  

Hoe zijn de lokale projecten opgezet en uitgevoerd waarvoor in het kader van het Actieplan 

Polarisatie en Radicalisering het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) financiële bijdragen 

heeft toegekend? 

 

3.1.1 Onderwerp van de projecten 

Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de onderwerpen waarop de projecten zich 

richten. In de eerste kolom staat kortheidshalve genoemd: 'Subsidie' of 'Uitkering'. Gedoeld 

wordt op respectievelijk:  

 aantal subsidies dat is toegekend aan non-profitorganisaties voor het uitvoeren van 

projecten; 

 aantal decentralisatie-uitkeringen aan gemeenten voor het uitvoeren van projecten. 

 

Zoals in paragraaf 1.4 is aangegeven is een aantal projecten waarvoor in achtereenvolgende 

jaren een bijdrage is toegekend, in het onderzoek samengevoegd tot één project. Daardoor 

wijken de aantallen in de tabellen in dit hoofdstuk af van de aantallen bijdragen die in paragraaf 

1.4 zijn genoemd. Het verschil bedraagt in totaal 6.
7
 

 

                                                           

7
  In 2010 zijn bijdragen toegekend aan 24 gemeentelijke aanvragen en aan 12 aanvragen van andere organisaties. Eén 

van de uitkeringen aan een gemeente is teruggegeven, omdat de gemeente haar project niet heeft doorgezet. Dat brengt 

het totaal aan uitkeringen in 2010 op 23 – zie tabel 1. 
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In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel projecten zich uitsluitend op het thema 

polarisatie en hoeveel projecten zich uitsluitend op het onderwerp radicalisering richten en 

hoeveel projecten zich op beide tegelijk richten. 

 

2007-2009 Uitsluitend 

polarisatie 

Uitsluitend 

radicalisering 

Polarisatie en 

radicalisering 

Totaal  

 N % N % N % N% 

Subsidie 4 40 0  0  6 60 10 100 

Uitkering 3 12 9 35 14 54 26 100 

Totaal 7  9 9 25 20 56 36 100 

        

2010 Uitsluitend 

polarisatie 

Uitsluitend 

radicalisering 

Polarisatie en 

radicalisering 

Totaal 

(N) 

 N % N % N % N% 

Subsidie 2 17 1  8  9 75 12 100 

Uitkering 7 30 3 13 13 57 23 100 

Totaal 9 26 4 11 22 63 35 100 

Tabel 1. De onderwerpen van de projecten: polarisatie en radicalisering. 

 

Driekwart van de gesubsidieerde projecten richt zich ondertussen op zowel polarisatie als op 

radicalisering. In meer dan de helft van de projecten van gemeenten is dat het geval. 

  

Focus in 2010 verschuiving naar polarisatie 

Opvallend aan tabel 1 is dat er bij gemeenten in de focus van de projecten een verschuiving 

heeft plaatsgevonden. Het aandeel van de projecten dat zich op zowel polarisatie en 

radicalisering richt is ruim de helft van het totaal aantal projecten en is redelijk gelijk gebleven. 

Maar in de periode 2007-2009 richtte een kwart van de projecten zich uitsluitend op 

radicalisering en één zesde deel van de projecten zich uitsluitend op polarisatie. In 2010 is dat 

verschoven naar één achtste deel uitsluitend op radicalisering en bijna één derde op polarisatie. 

De non-profitorganisaties richtten zich vanaf het begin vooral op polarisatie of op beide tegelijk. 

 

Non-profitorganisaties: accent op zowel polarisatie als radicalisering 

Van de projecten van non-profitorganisatie die in 2007-2009 zijn gesubsidieerd is het merendeel 

(60%) gericht op zowel polarisatie als op radicalisering. Voor vier van de tien projecten geldt dat 

ze alleen gericht zijn op polarisatie. Voor de projecten in 2010 van de non-profitorganisaties is te 

zien dat dit beeld een beetje is verschoven: driekwart van de projecten richt zich op zowel 

polarisatie als op radicalisering. Het aandeel van projecten die alleen gericht zijn op polarisatie 

bedraagt 17%. 

 

Gemeentelijke projecten: accent op polarisatie in 2010 

De gemeenten richten zich zowel op polarisatie als radicalisering. Meer dan voorheen is het 

accent verschoven naar polarisatie. Het voorkómen en tegengaan van spanningen tussen 

bevolkingsgroepen in de steden en buurten is in een aantal gemeenten in meer projecten aan 

de orde gesteld dan het tegengaan van de dreiging van radicalisering. Voorheen lag het accent 

bij gemeenten in projecten op het voorkómen van radicalisering.  

 

In de periode 2007-2009 had 89% van de gemeentelijke projecten mede betrekking op 

radicalisering. Dat is teruggelopen naar 70% in 2010. In 2010 heeft deelname (87%) aan de 

projecten mede betrekking op polarisatie. Dat was in de periode 2007-2009 nog 66%. 
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Een zevental gemeenten (30% van de projecten) richt zich in de projecten in 2010 uitsluitend op 

polarisatie, zoals de onderzoeken die de gemeenten Nijmegen, Capelle aan de IJssel, 

Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam en de gemeenten in de politieregio Utrecht hebben 

uitgevoerd naar de toenemende spanningen in wijken en buurten. De onderzoeken richten zich 

met name op polarisatie als verschijnsel.  

 

In de projecten van gemeenten is meer aandacht voor uitsluitend polarisatie. De projecten 

gericht op uitsluitend radicalisering nemen af. 

 

Accent op rechtsradicalisering en islamitische radicalisering 

Naast het onderscheid tussen polarisatie en radicalisering is een onderscheid te maken naar de 

vormen van radicalisering waar een project zich op richt. Onderstaande tabel geeft daarin 

inzicht. De tabel geeft een overzicht van de projecten die zich uitsluitend of in combinatie met 

polarisatie richten op de verschillende varianten van radicalisering. Een aantal projecten richt 

zich uitsluitend op één van de vormen van radicalisering, andere op een combinatie daarvan. 

 

2007-2009 Islam-

radicalisering 

Rechts-

radicalisering 

Links-

radicalisering 

Dierenrechten-

extremisme 

Totaal 

proj. 

radical. 

 N % N % N % N % N% 

Subsidie  4 67  6 100   3 50 2 33  6 100 

Uitkering 19 83 15 65  7 30 6 26 23 100 

Totaal 23 79 21 72 10 34 8 28 29 100 

          

2010 Islam-

radicalisering 

Rechts-

radicalisering 

Links-

radicalisering 

Dierenrechten-

extremisme 

Totaal 

proj. 

radical. 

 N % N % N % N % N% 

Subsidie  8 80  7 70 2 20 1 10 10 100 

Uitkering 11 69 10 63 2 13 2 13 16 100 

Totaal 19 73 17 65 4 15 3 12 26 100 

Tabel 2. Vormen van radicalisering waarop de projecten zich richten. 

 

De projecten richten zich in beide perioden voor veruit het grootste deel op rechtsradicalisering 

en islamitische radicalisering. De andere vormen van radicalisering die in het Actieplan worden 

genoemd, namelijk dierenrechtenextremisme en linksradicalisering, zijn in veel mindere mate 

(mede) onderwerp in de projecten (minder dan in een kwart van de gevallen). Het aandeel van 

de aandacht voor deze twee vormen in de projecten is in de loop der tijd ook nog afgenomen. 

Het ministerie heeft in zijn toekenning van bijdragen na 2009 ook aangestuurd op deze 

verschuiving.  

 

3.1.2 Financiële bijdrage 

Gemeenten en non-profitorganisaties die bijdragen aanvragen uit het budget van het Actieplan, 

dienen hun aanvragen in op standaardaanvraagformulieren. Gemeenten geven aan welke 

projecten zij aandragen. Zij geven in veel gevallen een totaal overzicht in het kader van een 

plan van aanpak met daarbij de gemeentelijke bijdragen en de vraag aan het ministerie. Uit de 

toewijzingsbrieven blijkt dat het ministerie in bijna alle gevallen een deel van de aanvraag 

honoreert.  
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De criteria op basis waarvan het ministerie besluit over te gaan tot honorering zijn onder meer:  

 het project sluit aan bij de doelstellingen van het Actieplan; 

 het project dient een projectplan in te leveren waarin minimaal een aantal onderwerpen zijn 

opgenomen (zoals doelstellingen, activiteiten, relatie met het Actieplan, risico's, bijdragen 

aan kennisuitwisseling, kostenbegroting); 

 het projectplan voorziet in een wijze van borging op termijn; 

 het projectplan voorziet in een evaluatiemoment; 

 voor het projectplan worden geen personele middelen (inhuur capaciteit) vergoed; er 

worden alleen bijdragen verstrekt voor instrumenten/interventies. 

 

Daarnaast dient er op het moment van aanvraag nog voldoende budget aanwezig te zijn binnen 

het Actieplan Polarisatie en Radicalisering om de aanvraag te kunnen honoreren. Dat heeft in 

de praktijk geen problemen opgeleverd. 

 

Overigens is deze wijze van beoordeling in de loop van het Actieplan aangepast. In 2007 waren 

er nog geen criteria opgesteld. Naar aanleiding van de eerste overall rapportage van de 

projecten in 2007 en 2008 is er door het ministerie een project-format opgesteld en zijn criteria 

bepaald aan de hand waarvan aanvragen beoordeeld worden. Dit is ingevoerd met ingang van 

de beoordeling van de projecten waarvoor in 2009 en 2010 bijdragen zijn aangevraagd. 

  

De financiële bijdragen per aanvraag wisselen sterk (zie Bijlage 3, laatste kolom). Voor non-

profitorganisaties variëren deze van € 14.000 tot € 495.000 en voor gemeenten van € 3.500 tot 

€ 1.514.000. De toegekende bedragen variëren bij gemeenten van minder dan 50% van het 

totale budget van het project tot 100% financiering. De projecten van non-profitorganisaties 

worden alle in principe voor 100% gefinancierd. Sommige kennen nog andere 

financieringsbronnen. Vanwege de grote verschillen in bedragen en bijdragen is het weinig 

zinvol hiervan een samenvattende tabel te geven. Wij volstaan met te verwijzen naar Bijlage 3. 

 

3.2 Context en aanleiding van een project 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag wat de context van het project was. 

Tot die context behoren verschillende onderdelen: relevante elementen in de organisatie en de 

aanleiding voor het project. Deze contextfactoren zijn van invloed op de opzet en uitvoering van 

een project. 

 

3.2.1 Context 

Voor de context van een project gaan we in op de centrale doelstelling en missie van een non-

profitorganisatie en op de aandacht van de leiding van de organisatie voor het vraagstuk. Voor 

gemeenten kijken we naar de beleidscontext en de politiek-bestuurlijke aandacht voor de 

vraagstukken van polarisatie en radicalisering. 

 

Non-profitorganisaties 

De non-profitorganisaties die subsidie hebben aangevraagd en toegekend gekregen, waren al 

voorafgaand aan het Actieplan actief op terreinen die aanverwant zijn aan de vraagstukken van 

polarisatie en radicalisering, zoals integratie, burgerschap, grondrechten, democratie, 

discriminatie, conflicthantering of jongerenbeleid. De initiatieven voor de projecten konden goed 
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worden ingepast in de doelstellingen van de organisaties, zoals bij Halt Limburg Noord en ACB 

Kenniscentrum. 

 

Halt(Limburg Noord) vormt samen met 17 andere Halt-organisaties een landelijk dekkend netwerk, 

aansluitend op de politieregio's, met als doel preventie en het tegengaan van jeugdcriminaliteit. Voor deze 

kerntaak werkt Halt samen met diverse ketenpartners en non-profitorganisaties. 

 

ACB Kenniscentrum is een kenniscentrum in Amsterdam dat onderzoek doet, projecten ontwikkelt en 

adviseert op de brede terreinen van diversiteit en integratie. Zo heeft het ACB Kenniscentrum in 2009 de 

training 'Melden helpt, helpt melden' ontwikkeld om mensen te stimuleren melding te maken wanneer zij van 

mening zijn te worden gediscrimineerd. De training heeft als doel te voorkomen dat mensen zich afkeren 

van de maatschappij.  

 

De gesubsidieerde projecten werden ingepast in de doorgaande activiteiten van de 

organisaties. De methodes die waren ontwikkeld voor de aanverwante terreinen konden ook 

worden ingezet voor de ontwikkeling van activiteiten op het vlak van polarisatie en 

radicalisering. De projecten sloten dus aan bij de doelstellingen van de organisaties en de 

ontwikkelde werkprocessen en producten.  

Sommige organisaties zijn gericht op het maken van (eenmalige) producten. Andere zijn gericht 

op het regelmatig maken van (educatieve) producten die buiten het project een grotere 

verspreiding krijgen. 

 

Net als voorgaande jaren richten de projecten zich op de aanpak van de mogelijke 

voedingsbodem van polarisatie en radicalisering. Dat gold in de periode 2007-2009 voor onder 

meer Critical Mass en het project Diamant van SIPI. In 2010 zijn projecten van IPP en 

Vredeseducatie gesubsidieerd die dezelfde doelen beogen.  

 

Gemeentelijke projecten 

Voor de projecten in de periode 2007-2009 bestond in tweederde van de onderzochte 

gemeenten vóór de start van het project al aandacht voor de thema's polarisatie en 

radicalisering (zie Bijlage 4). In 2010 was dat bij negen van de tien gemeenten het geval
8
. De 

moord op Theo van Gogh in Amsterdam en de acties van de Hofstadgroep in Den Haag in de 

eerste helft van het vorig decennium hebben radicalisering van islamitische jongeren op de 

beleidsagenda van gemeenten gezet. In eerste instantie vooral bij de vier grote gemeenten en 

aansluitend daarop ook in andere gemeenten. 

 

Verder was er in ruim de helft van de onderzochte gemeenten al enige vorm van beleid voor het 

tegengaan van radicalisering en polarisatie. In die gemeenten waar het onderwerp polarisatie 

en radicalisering al enige aandacht kreeg, gebeurde dit aanvankelijk vooral in het kader van 

beleid voor openbare orde en veiligheid en in iets mindere mate vanuit het integratiebeleid.  

Andere gemeenten hebben de onderwerpen gekoppeld aan het bredere beleid waaraan werd 

gewerkt, namelijk dat op het vlak van integratie, inburgering, wijkgericht werken of jeugdbeleid 

(zoals in de gemeente Amersfoort, Tiel, Roermond, Culemborg en Nijmegen).  

 

In de gemeente Culemborg is het thema opgepakt als wijkgericht beleid, omdat men polarisatie opvat als 

onderdeel van een meer omvattende problematiek van bevolkingsgroepen in een achterstandswijk.  

                                                           

8
  Opgemerkt moet worden dat de onderzochte gemeenten niet representatief zijn voor de Nederlandse gemeenten. Het 

zijn gemeenten die aanleiding hebben gezien tot het indienen van een aanvraag voor ondersteuning. 
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In Nijmegen is polarisatie vanuit de gemeenteraad naar voren gebracht als een belangrijk thema binnen het 

te voeren integrale veiligheidsbeleid.  

 

Het Actieplan heeft in de meeste gemeenten de aanzet gegeven om het beleid gericht op 

voorkómen en vermindering van polarisatie en radicalisering concreet handen en voeten te 

geven en in projecten tot uitvoering te brengen. De gemeenten geven in de interviews aan dat 

de financiële bijdrage van het ministerie een stimulans is geweest om concrete activiteiten 

gericht op het voorkómen van polarisatie en radicalisering op te zetten en uit te voeren. 

Gemeenten geven aan dat bestuurlijk en ambtelijk draagvlak makkelijker te realiseren was 

doordat er een bijdrage van het ministerie was; niet alleen de financiën waren daarbij 

doorslaggevend, maar de bijdrage werd ook geïnterpreteerd als een soort 'goedkeuring' op het 

project.  

 

3.2.2 Aanleiding van een project 

De meeste projecten hebben een algemene aanleiding voor het opzetten van een programma 

of een project. In een aantal gevallen was er concrete aanleiding – meestal in de vorm van 

incidenten – voor gemeenten om een programma of project op te zetten of voor een non-

profitorganisatie om een project te starten. In tabel 3 is weergegeven welk type aanleidingen ten 

grondslag lagen aan de projecten. 

 

2007-2009 Incident Extern rapport Overig Combinatie van 

aanleidingen 

Totaal  

 N % N % N % N % N% 

Subsidie 2 20 3 30 6 60 2 20 10 100 

Uitkering 17 65 14 54 3 12 7 27 26 100 

Totaal  19 53 17 47 9 25 9 25 36 100 

 

 

         

2010 Incident Extern rapport Overig Combinatie van 

aanleidingen 

Totaal  

 N % N % N % N % N% 

Subsidie 5 42 2 17 8 67  3 25 12 100 

Uitkering 10 43 9 39 9 39 5 22 23 100 

Totaal 15 43 11 31 17 49 8 23 35 100 

Tabel 3. Aanleidingen voor projecten. 

 

Ten opzichte van de periode 2007-2009 is het aandeel van concrete incidenten bij gemeenten 

in 2010 afgenomen en bij projecten van non-profitorganisaties juist toegenomen. Voor beide 

typen organisaties is het aandeel van externe rapporten als aanleiding afgenomen. Het aandeel 

van andere aanleidingen is toegenomen (zie Bijlage 5). Tot die andere aanleidingen behoren 

onder meer algemene signalen vanuit politie of hulpverlenende instanties en verhalen en 

signalen uit de wijken. In een kwart van de gevallen is er een combinatie van meerdere 

aanleidingen. Dit is stabiel gebleven. 

 

Non-profitorganisaties 

Bij non-profitorganisaties zijn concrete incidenten of andere concrete aanleidingen minder 

voorkomend. De organisatiedoelstelling en missie vormen in de meeste gevallen de aanleiding. 
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Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het project van de stichting Breaking Human Barriers en de 

stichting Kantara-brug.  

 

De aanleiding voor het project van Breaking Human Barriers lag in de zogeheten Bedir-brand op een school 

in Brabant en de nasleep daarvan. De brandstichting in de islamitische basisschool 'Bedir' vond plaats in 

november 2004 en de projectleider was direct betrokken bij het daaropvolgende gemeentelijk stageproject 

met de drie daders.  

 

Ook incidenten rond herhaaldelijke vormen van antisemitische uitingen in Amsterdam zijn voor de stichting 

Kantara-brug – die werkt met Marokkaanse mannen van 50 jaar en ouder (vaders) – reden geweest om een 

project op te zetten: Marokkaanse mannen bezoeken het Anne Frankhuis. 

 

Voor de non-profitorganisaties is de aanleiding gelegen in het verdienmodel dat men hanteert: 

het opzetten van projecten, het aandragen van projecten voor bekostiging of deelbekostiging bij 

overheden en het uitvoeren van die projecten al dan niet in samenwerking met de betreffende 

overheden.  

 

De concrete aanleiding voor de subsidieaanvraag bestond voor deze organisaties dan ook uit 

de noodzaak van continuïteit van werkzaamheden en inkomsten. In alle gevallen verleende het 

ministerie in het kader van het Actieplan subsidie ter volledige dekking van de kosten, tenzij 

andere cofinanciers in het aanvraagformulier waren aangedragen (zie ook paragraaf 4.6).  

In vrijwel alle gevallen gaat het om niet-commerciële organisaties c.q. om organisaties zonder 

winstoogmerk.  

 

Gemeenten 

Voor gemeenten zijn er verschillende typen aanleidingen om projecten of een programma te 

formuleren: 

1. Behoefte aan inzicht in de aard en omvang van de problematiek 

In de periode 2007-2009 bestond de behoefte aan inzicht in de aard en omvang van de 

problematiek in meer dan de helft van de gevallen. In 2010 is dat aandeel afgenomen, maar 

het komt nog wel voor daar waar gemeenten aanvragen doen voor ondersteuning van 

onderzoek (gemeente Apeldoorn namens de regio Noord-Oost Gelderland en de 

gemeenten Amersfoort en Nijmegen). 

 

De gemeente Amersfoort heeft te maken met spanningen in buurten. Deze uitten zich onder meer in 

respectloos gedrag van jongeren tegenover medemensen. Onduidelijk was wat de aard en 

achtergronden van dergelijke spanningen zijn. Het vermoeden bestond dat dergelijke incidenten 

beperkt waren tot jongerenproblematiek. Zowel ambtelijk als bestuurlijk bestond er behoefte om de 

spanningen in buurten en wijken nader onder de loep te nemen. Bestaande gegevens van de 

Stadspeiling en monitor leefbaarheid gaven onvoldoende inzicht in de aard van de spanningen in 

buurten. Het Verwey-Jonker Instituut had tegelijkertijd de gemeenten benaderd met het aanbod om via 

een elders (Amsterdam) reeds toegepast instrument een 'verdiepingsslag' te maken ten aanzien van 

kennis over spanningen in de stad. 

 

2. Signalen vanuit politie en of maatschappelijke organisaties (hulpverleners) 

Bij een aantal projecten komt de aanleiding voort uit signalen van de politie of van 

hulpverleners. Zo heeft in Apeldoorn de regionale politie bij incidenten mogelijke polarisatie 

tussen groepen jongeren gesignaleerd en bij de Stichting Wij bestonden er signalen van het 

uit elkaar vallen van de lokale Afghaanse gemeenschap in Krimpen aan den IJssel. 
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3. Resultaten van eerder gedaan onderzoek naar onder meer criminaliteit en spanningen 

tussen groepen 

Onderzoeken van instituten zoals het IVA uit Tilburg of het COT uit Leiden/Rotterdam naar 

de voedingsbodems voor polarisatie of radicalisering, overlast van jongeren en 

veiligheidsvraagstukken gekoppeld aan jongeren van verschillende achtergrond waren 

(mede) aanleiding om projecten te formuleren. Dat was de afgelopen jaren reeds het geval 

in Amsterdam, Rotterdam en Gilze en Rijen en dat is in 2010 nog in enkele gevallen zo, 

namelijk in Waalwijk en Roermond.  

 

4. Concrete incidenten 

In 2004 hebben de moord op Theo van Gogh in Amsterdam en de aanhouding van leden 

van de Hofstadgroep in Den Haag een aanzet gegeven tot concrete opzet van projecten. 

Een later voorbeeld vormen de Nieuwjaarsnachtrellen in Culemborg in 2010. Maar ook in 

andere gemeenten met minder 'bekende' incidenten, vormen concrete voorvallen een 

aanleiding voor het starten van een project. 
 

5. Specifieke aandacht in (landelijke) media 

In sommige gevallen is de specifieke aandacht in de media aanleiding om een project te 

starten. Als voorbeeld noemen we gemeente Gouda: de gemeente Gouda staat de 

afgelopen jaren in de aandacht van de landelijke media vanwege overlast van jongeren van 

Marokkaanse afkomst. Ook de landelijke politiek had expliciet aandacht voor de incidenten 

in Gouda. De gemeente heeft hierop onder meer gereageerd door met het project 'Kennen 

en gekend worden' dat in de tweede helft van 2009 is gestart en nog doorloopt tot in 2011.  

 

6. Beleid op het vlak van doelgroepen 

Tenslotte kan een aanleiding worden gevonden in het meer algemene beleid waarbinnen 

projecten worden opgezet, bijvoorbeeld beleid op het vlak van integratie (Roermond en 

Nijmegen). 

 

Zoals uit de rapportages uit de voorgaande jaren blijkt, werden de projecten in de eerste jaren 

opgepakt vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid. Dat was toen ook een 

voorwaarde vanuit het Actieplan. Van de 27 projecten die vóór 2010 werden ingediend werden 

er 24 (89%) opgezet vanuit openbare orde en veiligheid. Van de 23 aanvragen in 2010 waren 

14 (61%) projecten opgezet vanuit openbare orde en veiligheid. 

 

Bij de gemeenten is in toenemende mate het besef gegroeid dat de preventie- en 

proactiedoelstelling uit het Actieplan nadrukkelijk een welzijns- en onderwijsaspect kennen. In 

bijna alle projecten die in 2010 zijn aangevraagd, is een koppeling gelegd met deze terreinen 

van gemeentelijke zorg. De initiatieven tot de projecten waren gezamenlijke acties van de 

betrokken onderdelen van de gemeente: openbare orde en veiligheid (bestuursafdeling of 

kabinet van de burgemeester), onderwijs en met name welzijn. In een aantal gemeenten is deze 

relatie tussen deze terreinen geïncorporeerd in de projectorganisatie. Dit geldt met name voor 

de grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In andere gemeenten zijn er 

directe en korte werkrelaties tussen de betreffende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld 

afdelingen) bij de aanvraag van de subsidies en de uitvoering van de projecten. 

 

Onderzoeken naar de aard en de omvang van de problematiek kennen naast de invalshoek van 

openbare orde en veiligheid ook andere perspectieven.  
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Apeldoorn vraagt namens de politieregio NO Gelderland een bijdrage. Maar bijvoorbeeld de gemeente 

Nijmegen die ook 'Meer zicht op polarisatie in Nijmegen' wil hebben, doet dit vanuit een meer algemene 

achtergrond, namelijk vanuit perspectief van beleidsondersteunend onderzoek en statistiek. 

 

De gemeente Amsterdam heeft het onderzoek naar polarisatie in vijf stadsdelen vanuit de Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling DMO geïnitieerd. Bij de uitvoering van het onderzoek zijn de OOV 

ambtenaren van de vijf stadsdelen nadrukkelijk verantwoordelijk. 

 

3.2.3 Doelgroepen: accent op jongeren 

De aanleidingen voor de projecten van zowel de gemeenten als de andere organisaties hebben 

vrijwel alle betrekking op de doelgroep jongeren. Spanning en overlast in steden en buurten 

komen met name van groepen jongeren en ook bestaat bij beleidsmakers het besef dat vooral 

jongeren vatbaar zijn voor radicalisering. De veronderstelling in veel projecten lijkt dat de 

voedingsbodem voor radicalisering en polarisatie bij jongeren ligt. Daarnaast wordt de 

veronderstelling gebruikt dat andere groepen (ouders, overige familieleden) invloed kunnen 

hebben op deze voedingsbodem.  

 

Uit de rapportages blijkt dat bij hulpverleners en gemeentelijke beleidsmedewerkers het besef 

bestaat dat die voedingsbodems kunnen worden beïnvloed bij jongeren in het laatste stadium 

van de basisschool (groepen 7 en 8) en bij jongeren in het voortgezet onderwijs – met name 

VMBO en HAVO (VWO komt weinig voor in de projecten). Vanwege deze veronderstelling zijn 

in veel projecten jongeren de directe doelgroep.  

 

Het project Massada van Welzijn Leeuwarden - over bestrijden van antisemitisme - richt zich op jongeren 

van twaalf tot achttien jaar die zowel dader als slachtoffer kunnen zijn. 

 

In de projecten wordt niet alleen getracht de jongeren te bereiken via het onderwijs, maar ook 

via het jeugdwelzijnswerk. De projecten richten zich op: 

 de sociale context van jongeren; 

 het individu.  

 

De projecten richten zich op het inzicht geven in achtergronden van verschillende (etnische en 

sociale) groepen om wederzijds begrip te kweken en radicalisering en polarisatie te dempen. 

Ook wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de Nederlandse samenleving waarvan de 

jongeren deel uitmaken, functioneert en wat de waarden (democratie, respect, tolerantie, 

mensenrechten) in die samenleving zijn.  

 

Daarnaast zijn er projecten die er op zijn gericht dat jongeren inzicht krijgen in de eigen 

achtergrond en situatie en in eigen talenten en dat zij die talenten zelf ervaren om hen daarmee 

toekomstperspectieven te bieden. Het gaat om educatieve projecten, workshops en projecten 

die gericht zijn op het bevorderen van contacten tussen individuen en groepen. 

 

Voorts zijn er projecten die zich qua organisatie en instrumentatie richten op factoren rond 

jongeren. Er worden acties gericht op welzijnswerkers, onderwijsgevenden en hulpverleners die 

een rol kunnen hebben in het vroegtijdig signaleren van voedingsbodems voor polarisatie en 

radicalisering. Ook kunnen zij een rol hebben in het beïnvloeden van die voedingsbodem, door 
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met jongeren te werken aan hun identiteit en perspectief. Het gaat hierbij met name om 

trainingsprojecten, workshops en kennisuitwisselingsprojecten. 

 

Ook worden acties gericht op de directe omgeving van jongeren: het gezin of de vriendengroep 

van jongeren, om de omstandigheden van jongeren te beïnvloeden en de voedingsbodem voor 

polarisatie en radicalisering weg te halen. 

Een voorbeeld is het gezinsmanagementproject uit het programma Aansprekend Terweijde van de 

gemeente Culemborg. Dit project richt zich op het systeem (in dit geval het gezin) rond de individuele 

jongere die is ontspoord of dreigt te ontsporen en niet op die jongere alleen. 

 

Ook daar waar er een algemene zorg is over een bevolkingsgroep, zoals de groep Afghanen in Krimpen 

aan den IJssel die uit elkaar dreigt te vallen, richt de zorg zich met name op de jongeren die thuis blijven en 

de wereld via internet beleven en daarbij mogelijk vatbaar zijn voor informatie via internet die radicalisme- 

en extremismebevorderend is.  

 

In de projecten wordt in vrijwel alle gevallen over 'jongeren' gesproken. Er zijn ook projecten die 

specifiek als onderdeel meisjes als doelgroep hebben. Deze projecten richten zich vooral op 

meisjes ('meiden') van islamitische afkomst, bijvoorbeeld in het project 'Arnhem Weerbaar' en 

Sabr in Den Haag. 

 

Hoewel in onderzoeken wordt geconstateerd dat met name de jongeren van boven de achttien 

jaar deelnemen aan uitingsvormen van polarisatie en vooral radicalisering en extremisme, 

richten de projecten zich daar in beperkte mate op. Dit heeft onder meer te maken met de 

bereikbaarheid van deze groep jongeren. Zij kunnen maar ten dele via het onderwijs worden 

bereikt. 

 

Tot de doelgroepen van de projecten behoren: 

 Jongeren in verschillende leeftijdscategorieën: 

 tien tot twaalf jaar; basisschoolleeftijd; 

 twaalf tot zestien en twaalf – achttien jaar; voortgezet onderwijs en uitvallers van dat 

onderwijs; potentieel overlast gevende jeugd; 

 in beperkte mate: achttien jaar en ouder; de groep waar vormen van polarisatie en met 

name radicalisering zich kan manifesteren. 

 Ouders en overige gezinsleden. 

 Leraren van verschillende typen onderwijs. 

 Professionals op het vlak van welzijn en zorg. 

 Politie. 

 Bestuurders en medewerkers van gemeenten. 

 

3.3 De uitvoering 
Om de eerste onderzoeksvraag 'Hoe zijn de lokale projecten opgezet en uitgevoerd waarvoor in 

het kader van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering het ministerie van Veiligheid en Justitie 

(VenJ) financiële bijdragen heeft toegekend?' verder te beantwoorden, gaat deze paragraaf in 

op de subvragen 'Hoe is de organisatie van de projecten vorm gegeven?' en 'Welke 

instrumenten zijn ingezet?'  
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3.3.1 Organisatie 

Voor de beantwoording van de vraag Hoe is de organisatie van het project vorm gegeven? gaan 

we in deze paragraaf in op de wijze waarop de projecten organisaties zijn georganiseerd en met 

name of een aparte projectorganisatie is opgezet. Een belangrijk aspect van de organisatie van 

de projecten is de samenwerking met verschillende organisaties. Daarom brengen we de 

verschillende vormen van samenwerking tussen de organisaties in beeld. In tabel 4 is het 

overzicht gegeven van de mate waarin er sprake is van een aparte projectorganisatie (zie 

Bijlage 6).  

 

 2007-2009 2010 

 Projectorganisatie  Projectorganisatie  

 N % Totaal N % Totaal 

Non-profitorganisaties 8 80 10 10 83 12 

Gemeenten 17 65 26 11 48 23 

Totaal 25 69 36 21 60 35 

Tabel 4. Aandeel van projectorganisaties. 

 

Non-profitorganisaties 

Vrijwel alle non-profitorganisaties hebben een projectorganisatie opgezet voor de uitvoering van 

een project. Dit betekent dat er een intern projectteam is gevormd met een projectleider en 

projectmedewerkers.  

 

Samenwerking 

Er wordt samengewerkt met verschillende instanties in het veld: de onderwijsinstellingen en met 

doelgroeporganisaties (of: zelforganisaties), zoals een vereniging van een groep allochtone 

Nederlanders of een moskeebestuur (zoals in het project van ACB Kenniscentrum). Ook werken 

de organisaties samen met gemeenten. In de meeste gevallen betekent dit dat men voor 

gemeenten werkt c.q. in opdracht van gemeenten werkt (zoals het project van SIPI). 

 

Halt Limburg Noord heeft in het project intensief samengewerkt met KPC Groep die zich bezig houdt met 

dienstverlening voor en advisering aan de onderwijssector. De meerwaarde van de samenwerking is naast 

aanvullende competenties, dat beide organisaties goede contacten in het onderwijsveld hebben. 

 

De stichting Op Touw verzorgen trainingen op scholen, waarvoor samenwerking met het middelbaar 

onderwijs noodzakelijk is om het project bij de doelgroep te kunnen uitvoeren.  

 

De non-profitorganisaties beschikten reeds vóór de start van het Actieplan over een netwerk 

van organisaties waarmee zij ook eerder activiteiten hebben ondernomen. Omdat de projecten 

die zij uitvoerden in het kader van het Actieplan, sterk aansluiten bij hun kerndoelstelling 

(bijvoorbeeld jeugdbeleid, democratisering, les en voorlichting over sociale processen) konden 

zij hun bestaande netwerk gebruiken. 

  

Draagvlak voor samenwerking met gemeenten 

Non-profitorganisaties hebben veelal concrete ideeën over het opzetten en uitvoeren van een 

project en willen daarmee aan de slag. Als voor een project moet worden samengewerkt met 

een gemeente is draagvlakvorming en commitment van de gemeente een belangrijke factor die 

de nodige tijd kan vergen.  
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Met gemeenten wordt door Op Touw samengewerkt in het kader van het lokaal onderwijsbeleid. Bovendien 

is de insteek van het project dat gemeenten fungeren als cofinanciers. Zowel in het project van Op Touw als 

in het project van SIPI is het politieke en bestuurlijke draagvlak bij gemeenten broos. Voor Op Touw is de 

cofinanciering van het project door gemeenten (met uitzondering van Amsterdam) niet gerealiseerd. Het 

lobbyen en creëren van draagvlak door SIPI bij gemeenten en professionals heeft meer tijd in beslag 

genomen dan vooraf was geschat. Hierin hebben factoren een rol gespeeld waar SIPI geen directe invloed 

op had, zoals de bezuinigingen bij gemeenten. De bezuinigingen bij gemeenten zetten druk op de 

betrokkenheid van gemeentelijke medewerkers en borging van het project voor vervolgactiviteiten. 

 

De organisaties Codenaam Future en FDO (Forum voor Democratische Ontwikkeling) richten zich in het 

project 'Leren= Nuanceren' met lesmodules primair op scholen, maar hebben ook met gemeenten te maken. 

Zij hebben ondervonden dat samenwerking met gemeenten lastig is. Zij geven aan het lastig om hun weg 

binnen gemeenten en de juiste aanspreekpunten te vinden om de onderwerpen polarisatie en radicalisering 

te adresseren. 

 

Draagvlak voor samenwerking met andere organisaties 

Draagvlakvorming is ook een onderwerp voor de non-profitorganisaties als zij met scholen en 

andere particuliere of maatschappelijke organisaties samenwerken. Telkens is aan de orde de 

vraag of de gedachtegang die initiatiefnemers hebben over proactie en preventie in het 

algemeen en polarisatie en radicalisering in het bijzonder, aansluiten bij de belevingswereld en 

belangen van die andere organisaties. Er moet vaak nog worden geïnvesteerd in die aansluiting 

omdat met projecten op andere onderwerpen wordt aangehaakt dan waarvoor die andere 

organisaties zijn opgericht en worden aangestuurd. 

 

ACB Kenniscentrum werkt nauw samen met de besturen van acht moskeeën in Noord-Holland. De 

projectleider van ACB Kenniscentrum geeft aan dat de agenda's van de moskeeën en het kenniscentrum 

verschillen. Polarisatie en radicalisering staan bij moskeeën niet boven aan de agenda. Om toch 

commitment en samenwerking te krijgen voor projectactiviteiten, moet veel tijd en energie gestoken worden 

in de samenwerkingsrelatie.  

 

In Leeuwarden werken de welzijnsinstellingen Welzijn Leeuwarden en Sinne Welzijn nauw met elkaar 

samen en met andere instanties zoals onderwijsinstellingen, sportverenigingen en multiculturele 

organisaties. Er bestaat op de schaal van Leeuwarden al een hecht netwerk van dergelijke samenwerking 

met korte communicatielijnen en deze is benut in het project Massada (bestrijding van antisemitisme). 

 

In het Radicaliseringproject jongeren N.O. Brabant van de stichting Breaking Human Barriers verliep de 

samenwerking met scholen moeizaam. Een aantal scholen weigerde medewerking. Dat vond blijkens de 

rapportage over dit project, zijn oorsprong in de aanleiding voor het project, namelijk brandstichting in een 

islamitische school in Uden. Daarover is veel te doen geweest in de lokale en regionale samenleving. De 

materie ligt gevoelig en er wordt geconstateerd dat er een zekere 'onderwerpmoeheid' was, nu jongeren en 

scholen al vaak over dit vraagstuk zijn onderzocht. Ook geeft de rapportage blijk van vasthoudendheid van 

de directeur-onderzoeker van deze stichting. In deze context is dit ook van invloed geweest op de beperkte 

bereidheid tot medewerking bij de scholen. 

 

Zoals bij de meeste andere projecten van non-profitorganisaties blijkt, hebben deze organisaties 

doorgaans goede toegang tot onderwijsinstellingen. Die werken doorgaans dan ook goed mee 

aan projecten. 
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Gemeenten 

In de grotere gemeenten zijn doorgaans interne projectorganisaties ingericht voor de uitvoering 

van projecten. Dat is bijvoorbeeld het geval in de vier grote gemeenten. Ook gemeenten die 

mede namens een aantal andere gemeenten of namens een regio een aanvraag hebben 

ingediend en met die andere gemeenten het project uitvoeren, kiezen voor een projectstructuur, 

zoals de politieregio Utrecht.  

 

Voor het verkennend onderzoek van de politieregio Utrecht (Bunnik en andere gemeenten) wordt de 

coördinatie en begeleiding van het onderzoek vanuit het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie gedaan. De 

'Drivergroep ongelijkwaardigheid' fungeert als stuurgroep voor het verkennende onderzoek. 

 

In een aantal andere gemeenten - zoals Apeldoorn en Waalwijk – wordt er een (deels) externe 

projectorganisatie aangetrokken. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid en aansturing bij de 

gemeente en wordt het project uitgevoerd door een externe organisatie.  

 

Voor de aansturing en uitvoering van de activiteiten is in Waalwijk een zelfstandige projectorganisatie 

ingesteld buiten de gemeente. Het werven van deelnemers heeft de gemeente gedaan. Het trainingsbureau 

Van de Bunt heeft vervolgens de projectleiding op zich genomen en de trainingen verzorgd, een 

terugkomdag georganiseerd en aan de gemeente gerapporteerd via een evaluatieverslag.  

 

In de overige gemeenten worden de projecten vanuit de lijnorganisaties geïnitieerd en 

aangestuurd. Het initiatief wordt genomen vanuit het onderdeel (meestal een afdeling) Welzijn 

of vanuit Openbare Orde en Veiligheid (OOV). 

 

In Tiel wordt het project aangestuurd vanuit de afdeling Welzijn en Onderwijs. In Roermond sturen een 

medewerker van de afdeling Welzijn en een medewerker van het kabinet van de burgemeester het project 

aan. 

 

Organisatie en draagvlak bij bestuur en management 

De gemeenten vragen bijdragen aan in de bekostiging van projecten. In de aanvragen wordt in 

de meeste gevallen aangegeven dat de gemeente een deel van de kosten draagt en dat van het 

ministerie een deelbijdrage (cofinanciering) wordt gevraagd. Dat impliceert dat er draagvlak is 

bij in elk geval het management en doorgaans ook bij het bestuur. De gemeenten stellen geld 

ter beschikking. 

 

Bij alle gemeenten is een portefeuillehouder aangewezen in het college van B&W die 

verantwoordelijk is voor het beleidsterrein en het project daarbinnen. Afhankelijk van de aard 

van het project is dat de burgemeester (OOV) of een wethouder (Sociale veiligheid, Welzijn, 

Onderwijs, Wijkgericht werken of Sociale zaken).  

 

Op ambtelijk niveau is de toedeling van ambtelijke verantwoordelijkheid voor de projecten (of de 

projectorganisatie) op managementniveau een uiting van dat draagvlak. Dit is bijvoorbeeld in 

Den Haag het geval waar de verantwoordelijkheid voor het projectbureau is belegd bij het hoofd 

van de Bestuursdienst. 

 

Niet in alle gemeenten is het draagvlak verzekerd zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt. 
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Hoewel in Capelle a/d IJssel het gemeentebestuur bij de start van het project betrokken is geweest, is er 

geen sprake van structureel draagvlak voor het project in de raad en het college. Het bestuurlijk draagvlak 

voor het project is, mede door het gebrek aan concrete incidenten in de Capelse samenleving minimaal. Er 

wordt geen nieuw beleid ontwikkeld naar aanleiding van het project. Er is ook geen sprake van 

cofinanciering door de gemeente. Er is geen medewerker aangewezen die verantwoordelijk is voor de 

borging van het project in structureel beleid. 

 

In de onderzoeken naar de projecten is niet altijd duidelijk wat de rol van het ambtelijk 

management is. Binnen de gemeenten komt samenwerking tussen OOV en Welzijn tot stand 

met steun van het management. Nadat projectplannen zijn opgesteld, cofinanciering is 

aangevraagd en toegekend, worden de projecten vooral op medewerkerniveau uitgevoerd. 

Medewerkers fungeren als operationele opdrachtgevers van externe organisaties.  

Draagvlak op managementniveau volgt doorgaans het bestuurlijk draagvlak. En het bestuurlijk 

draagvlak kan met de komst van een nieuwe gemeenteraad of met het plaatsvinden van een 

incident snel veranderen.  

 

In de projecten van 2010 vindt in bijna alle gemeenten een bestuurlijke heroriëntatie plaats. 

Oorzaak hiervan zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en de grote bezuinigingen van 

kabinet Rutte. Gevolg van deze politieke heroriëntatie is ook dat het ambtelijk management zich 

heroriënteert en niet meer het draagvlak heeft voor de projecten zoals ze oorspronkelijk gestart 

waren. Zoals bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam, waar sinds het aantreden van de nieuwe 

burgemeester Van der Laan, een heroriëntatie plaatsvindt. In afwachting van de uitkomsten van 

de heroriëntatie heeft het ambtelijk management een aantal activiteiten uit het Actieplan 

Amsterdam tegen radicalisering uitgesteld.  

 

Daar waar de situatie overigens nijpend is – zoals in Culemborg met de Nieuwjaarsnachtrellen – 

valt op dat de wens van bestuurders om actie te ondernemen zonder meer wordt ondersteund 

door het ambtelijk management. Het geldt eveneens in het geval dat de maatschappelijke 

problematiek al lang bestaat en via onderzoek en anderszins in beeld is gebracht, zoals in 

Roermond.  

 

Samenwerking met maatschappelijk middenveld is versterkt 

Reeds voorafgaand aan het Actieplan bestonden bij veel gemeenten al vormen van 

samenwerking met andere organisaties, zowel publieke als private. In gemeenten die vooral 

vanuit openbare orde en veiligheid aandacht hadden voor het onderwerp, bestond 

samenwerking tussen gemeente, politie en OM. Gemeenten die al een beleidsmatige verbinding 

hadden gelegd tussen Jeugd- en Welzijnsbeleid enerzijds en Openbare Orde en 

Veiligheidsbeleid anderzijds, bestonden ook samenwerkingsverbanden op het vlak van 

bijvoorbeeld preventie van ontsporing van (groepen) jongeren. Deze samenwerking was gericht 

op het tegengaan van criminele en overlastbezorgende activiteiten. De contacten sloten aan bij 

de overige contacten die met de instellingen bestonden op het vlak van onderwijs en welzijn in 

het algemeen. 

 

De rapporten van de projecten uit 2010 laten zien dat de samenwerking met de verschillende 

instellingen doorgaans is versterkt en gericht op proactie en preventie van radicalisering en 

polarisatie en vermindering van spanningen in de samenleving. De projecten in het kader van 

het Actieplan bieden de gemeenten concrete aanknopingspunten om met de instellingen in 

gesprek te gaan over concreet te ondernemen activiteiten. Die concreetheid heeft de respons bij 

de maatschappelijke organisaties zoals moskeebesturen en zelforganisaties, vergroot.  
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In Tiel bood het project van training van (semiprofessionals) concrete aanknopingspunten om met 

Moskeebesturen in gesprek te komen over vraagstukken van polarisatie in de samenleving vanwege 

groepen allochtone jongeren. 

 

Dit is overigens niet in alle gevallen zo. In een aantal rapportages blijkt dat de contacten met 

zelforganisaties ook moeizaam kunnen verlopen. Dit ligt deels in de historie van de 

samenwerking met de gemeente, bijvoorbeeld in het verleden was de samenwerking meer 

vrijblijvend en gericht op uitwisseling van informatie en overleg – al dan niet vanwege 

incidenten. Dit in tegenstelling tot samenwerking waarin concrete activiteiten uitgevoerd gaan 

worden. 

  

De projecten zijn daarnaast aanleiding tot het leggen van (eerste) contacten met name met 

organisaties van mensen van allochtone afkomst en moskeebesturen. Vaak ontstaan contacten 

tussen gemeente en organisaties doordat er zich incidenten voordoen. De projecten dragen er 

aan bij dat ook op andere momenten contacten ontstaan en worden onderhouden. Dat leidt tot 

een meer stabiele samenwerkingsrelatie waarop effectief een beroep kan worden gedaan in 

bijzondere situaties, zoals bijzondere projecten of de aanpak van incidenten. 

 

Daar waar die samenwerking tot stand is gekomen, bestaat bij projectleiders zorg dat die 

contacten weer verwateren op het moment dat projecten als die in het kader van het Actieplan 

niet meer worden ondernomen. 

 

Draagvlak voor samenwerking 

Voor de samenwerking in de specifieke projecten diende in 2010, net als in vorige jaren, in een 

aantal gevallen bijzondere inspanningen te worden gepleegd. Dat was makkelijker naarmate er 

concrete aanleidingen of incidenten waren zoals in Culemborg. Daar kwamen instellingen voor 

maatschappelijk werk uit zichzelf al in actie richting bewoners van de wijk Terweijde. Het project 

van Kantara-brug voor Marokkaanse vaders laat zien dat een incident niet altijd positief hoeft te 

werken. Concrete aanleidingen voor dit project waren antisemitische uitlatingen die door 

jongeren bij verschillende gelegenheden waren gedaan. Toen de doelgroep van de vaders 

daarover werd benaderd werd in eerste instantie negatief gereageerd, omdat men vond dat er 

te veel in hun richting werd gekeken. 

 

Vanuit de gemeenten wordt er op gewezen dat wederzijdse verwachtingen van de 

samenwerking helder moeten zijn. Verwachtingen over verantwoordelijkheden kunnen in de 

loop der tijd verschuiven, heeft men ervaren. Hoewel men doorgaans niet veel werkt met 

contracten, is ontdekt dat het vastleggen van afspraken loont. Met welzijnsinstellingen zijn er 

nog wel eens verschuivingen in verwachtingen over omgaan met budget en omgaan met 

publiciteit. 

 

Ook wordt aangegeven dat men de nodige tijd moet besteden aan het tot stand brengen van 

samenwerking met multiculturele (vrijwilligers) organisaties. Men werkt met zelforganisaties voor 

het werven van deelnemers aan projecten. Dat kost vaak meer tijd en energie dan vooraf 

gepland en voorzien. De uitloop in tijd komt onder meer door de beschikbare tijd van 

vrijwilligers, de capaciteiten bij de organisaties om organiserend te handelen en door de 

prioriteit die in die organisaties wordt gelegd bij dit soort projecten. 
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Bij onderwijsinstellingen is draagvlak voor deelname een aandachtspunt. Net als in vorige jaren 

wordt de stigmatiserende werking van de begrippen Radicalisering en Polarisatie genoemd als 

een factor die er toe leidt dat scholen afhoudend zijn. Onderwijsinstellingen worden er niet 

graag mee geassocieerd, als er geen evidentie is van aanwezigheid van voedingsbodems 

ervoor in wijken – zoals in Culemborg wel het geval was. 

 

In onder meer de gemeenten Arnhem en Den Haag wijst men op de negatieve connotatie en het mogelijke 

stigma die vastzitten aan de onderwerpen polarisatie en radicalisering. Schoolbesturen zijn beducht voor 

een negatief stempel van een 'probleemschool' en jongeren willen niet als 'probleemgeval' te boek staan. Dit 

vergt zorgvuldige communicatie en het opbouwen van relaties met scholen.  

 

 

 

Een uitzondering is te vinden in de rapportage over het onderwijsproject voor 12 tot 15 jarigen 'Leren = 

Nuanceren' van Codenaam Future en FDO. Docenten hebben volgens de projectleiding aangegeven ook 

moeilijker en gevoeliger onderwerpen aan te kunnen en aan te durven. Polarisatie is voor leerlingen een 

gevoelig of in ieder geval een beladen onderwerp. Maar de scholen gaven aan, dat het probleem toch 

vooral ook bij de naam genoemd moest worden. Polarisatie is een relevant overkoepelend begrip dat 

aansluit bij de belevingswereld van jongeren in de puberteit. Het begrip is goed uit te leggen door het dicht 

bij de eigen situatie van de jongeren te brengen, zo is in dit project ervaren. 

 

Voor het draagvlak bij onderwijsinstellingen is ook relevant dat het onderwijs wordt 

geconfronteerd met verschillende maatschappelijke thema's die ingepast moeten worden in het 

curriculum. De verschillende thema's strijden om tijd en prioriteit, naast reken- en taalonderwijs 

en andere vakken. Ook in gevallen waar instellingen positief staan tegenover het project, komt 

het voor dat het project wordt doorgeschoven in de tijd, zoals het geval is met het project 

Welkom in mijn Wijk in Roermond. 

 

De tijd en energie die in draagvlakvorming moet worden gestoken is er op gericht om met de 

onderwijsinstellingen en zelforganisaties overeenstemming te krijgen over doelen, 

randvoorwaarden inzet van tijd en middelen. 

 

In Utrecht is het project Vreedzame School succesvol verlopen en vanuit het basisonderwijs doorontwikkeld 

naar voortgezet onderwijs en naar Vreedzame Wijk. In het project gaat het niet direct om polarisatie en 

radicalisering. Het doel is om kinderen democratisch burgerschapszin bij te brengen. De projectleider 

ervaart een handelingsverlegenheid bij scholen hoe om te gaan met 'moeilijke' kinderen en een gezamenlijk 

gevoel van noodzaak bij partners om hier (integraal) mee om te gaan. De uitgewerkte visie en de sterke rol 

van de projectleider als verbindende netwerkregisseur verklaren de doorontwikkeling van de Vreedzame 

school. 

  

Samenwerking tussen gemeenten  

Ook in 2010 zijn er voorstellen door gemeenten gezamenlijk ingediend en is samengewerkt in 

de uitvoering. De samenwerking bestond in veel gevallen al, omdat men bijvoorbeeld in 

politieregionaal verband een project heeft aangevraagd, zoals is gedaan door Apeldoorn voor 

de politieregio NO Gelderland, het project van de politieregio Utrecht en het onderzoek naar 

polarisatie in Rotterdam met de regiogemeenten in Rijnmond. De samenwerkingsprojecten 

hebben veelal betrekking op het laten uitvoeren van onderzoek naar het vóórkomen, aard en 

omvang van polarisatie en radicalisering. 
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In politieregio Utrecht worden in verband met het uitvoeren van het onderzoek netwerkbijeenkomsten tussen 

professionals georganiseerd uit de regio Utrecht: gemeenten, politie en jeugdwelzijnswerkers ontmoeten 

elkaar op periodieke basis. Dit gebeurde voorheen niet op deze manier, de deelnemers aan het netwerk zijn 

enthousiast over de ontstane kennisuitwisseling.  

 

Opdrachtgeverschap 

Een andere vorm van samenwerking van gemeenten met non-profitorganisaties en andere 

private organisaties, is het opdrachtgeverschap van gemeenten. De gemeente is in veel 

gevallen opdrachtgever bij uitbesteding aan dergelijke organisaties voor het opzetten en 

uitvoeren van projecten. De ene keer wordt gevraagd een methodiek te ontwikkelen, de andere 

keer wordt gevraagd een ontwikkelde methodiek ook toe te passen in de betreffende gemeente. 

Dat is het geval met toepassing van het concept van Diamant van SIPI in verschillende 

gemeenten. SIPI heeft een subsidie ontvangen om Diamant door te ontwikkelen. De stichting 

wordt door gemeenten ingeschakeld om het Diamant project bij hen uit te voeren. 

 

De gemeente Den Haag kent verschillende vormen van opdrachtgeverschap. De gemeente heeft opdracht 

gegeven aan een ontwikkelinstelling (Centrum 16-22) om een onderwijsmethodiek te ontwikkelen en uit te 

testen op een aantal scholen. De opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie was een zakelijke. Gemeente en 

instelling hebben op verschillende terreinen die relatie. De relatie wordt telkens vastgelegd in een contract. 

 

Een geheel andere opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie had de gemeente Den Haag met een 

welzijnsinstelling in één van de wijken. Die relatie is te kenschetsen als een minder zakelijke. Er is lang 

overleg geweest tussen medewerkers van de gemeente en medewerkers en leiding van de instelling over 

de opdracht tot methodiekontwikkeling. In de beleving van de opdrachtnemer verschoof de gemeente met 

de doelstellingen en de beoogde opzet. Uiteindelijk heeft dit er mede in geresulteerd dat de instelling de 

opdracht heeft teruggegeven. Een belangrijke reden daarvoor was ook dat men als uitvoerende organisatie 

zich niet goed in staat achtte tot methodiekontwikkeling. 

 

Ook werd aan een instelling de opdracht gegeven om onderwijsprogramma's die al waren ontwikkeld voor 

onderwijsinstellingen in Rotterdam door te ontwikkelen en toe te passen op een HBO-instelling en een 

MBO-instelling. De formele opnemer was een instelling, namelijk In Balans, die op zijn beurt een 

zelfstandige professional de opdracht tot uitvoering verstrekte. Deze uiteindelijke opdrachtnemer overlegde 

wel inhoudelijk met de gemeentelijke opdrachtgever. In Balans had alleen een administratieve rol.  

 

Daarnaast is de gemeente opdrachtgever bij onderzoeksprojecten. Dit kan vanuit de 

beleidsafdeling gestart worden soms in samenwerking met de afdeling onderzoek en statistiek 

(bij grotere gemeenten). Amsterdam en Nijmegen zijn hiervan voorbeelden.  

 

Netwerkvorming: activeren van maatschappelijk middenveld 

Het belang van netwerkvorming is toegenomen in de periode 2007-2011. Gemeenten zien in 

dat zij, om enige grip te krijgen op de problematiek van polarisatie en radicalisering, niet alles 

zelf kunnen doen (signaleren, opzetten van actie en uitvoeren van actie). Zij kunnen de 

voorwaarden scheppen voor andere actoren om daarin een rol te spelen. Het hebben van een 

netwerk van verschillende instanties, zowel onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen, 

hulpverlenende instanties als organisaties van de doelgroepen, wordt gezien als van belang om 

een effectieve rol te spelen. Daar zijn de projecten ook op ingericht: niet alleen om de 

samenwerking aan te gaan en zo het netwerk te bouwen, maar ook om het netwerk te 
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activeren. Het netwerk is ook van essentieel belang voor de toegang tot de doelgroep en is 

daarmee een voorwaarde voor effectief opereren.  

 

In Amsterdam-Geuzenveld zijn welzijnswerk, multiculturele organisaties, politie, beleidsambtenaren 

vrijwilligersorganisaties en jeugdinstellingen door het stadsdeel bij elkaar gebracht in het Netwerk Overleg 

Sociale Cohesie. Het netwerk functioneert op twee manieren: enerzijds heeft het een signaleringsfunctie, 

anderzijds is het een podium voor stadsdeelmedewerkers om beleid te toetsen en doelgroep te betrekken. 

Bovendien biedt het de mogelijkheid draagvlak te creëren en samenwerkingsverbanden aan te gaan voor 

interventies bij de doelgroepen. 

 

De rol die een gemeente in het netwerk op zich kan nemen, is die van stimulator, verbinder of 

regisseur die de voorwaarden schept voor activiteiten van anderen en het samenwerken tussen 

partijen.  

 

In het project van de gemeente Arnhem staat de vraag van de eerstelijns professionals centraal en de 

gemeente fungeert als verbinder tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties (onderwijs, jongerenwerk, 

politie). Deze aanpak is in het project 'Arnhem weerbaar' verder uitgewerkt en verbreed naar 

welzijnsorganisaties. 

 

Er wordt in gemeenten aangestuurd op een signalerende rol van andere organisaties. Er 

worden trainingen verzorgd waaraan eerstelijnswerkers en gezondheidswerkers, leraren en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deelnemen. De trainingen zijn er op 

gericht deze personen te leren om uitingen van radicalisering en polarisatie vroegtijdig te 

herkennen. Ook wordt men getraind om alert te zijn op voedingsbodems voor radicalisering en 

polarisatie te herkennen, in de gezinssituatie, bij medische controles en gedragingen en 

houdingen in de klas. Dergelijke trainingen worden onder meer verzorgd in Amsterdam, 

Den Haag, Roermond, Tiel en Waalwijk. 

 

Doel van het project van gemeente Waalwijk is deskundigheidsbevordering van professionals op het gebied 

van radicalisering en polarisatie en het opzetten van een informatienetwerk waar signalen kunnen worden 

gedeeld en interventies worden afgestemd. De gemeente heeft besloten om geen op zichzelf staand 

informatienetwerk in te richten, omdat het aantal incidenten daarvoor onvoldoende is. Problematiek wordt in 

bestaande overlegstructuren behandeld en de gemeente treedt op als netwerkregisseur.  

 

3.3.2 Uitputting budget 

Een aspect van de uitvoering is de inzet van het beschikbare budget. In de twaalf non-

profitorganisaties die in 2010 een subsidie hebben gekregen, geven tien organisatie (83%) aan 

dat zij binnen het toegekende budget zijn gebleven. De gemeentelijke projecten zijn, voor zover 

daarover informatie kon worden verschaft in verband met het stadium van uitvoering van het 

project of programma, bijna allemaal binnen de beschikbare budgetruimte gebleven. 

 

Het project: 'ANGRY jong & radicaal' van de stichting Paradox is afgerond net buiten de begroting. Dit heeft 

te maken met het terugtrekken van één van de aanvullende fondsen. Hierdoor is een tekort in de begroting 

ontstaan. Dit is gedeeltelijk opgelost door een aantal activiteiten niet uit te voeren (zoals de applicatie) en te 

bezuinigen op de inzet van extra medewerkers. Daarnaast heeft Paradox een gedeelte van de extra kosten 

(met name uren) op zich genomen.  
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Het is hier van belang om op te merken dat de systematiek van de decentralisatie-uitkering een 

andere is dan die van een subsidie. De non-profitorganisaties dienen aan het einde van het 

project een verantwoordingsrapportage over de resultaten van het project op te leveren, 

inclusief een verantwoording over de bestede middelen. Binnen gemeenten legt men 

verantwoording af aan de gemeenteraad.  

 

Er is voor de bijdragen aan gemeenten door het ministerie gekozen voor een decentralisatie-

uitkering via het Gemeentefonds. Dit betekent dat de gemeenteraden beslissen over de 

besteding van de middelen en dat over de voortgang en uitkomsten desgewenst verantwoording 

moet worden afgelegd aan de gemeenteraden. Wat we in veel projecten zien is dat de 

verantwoording bij de gemeenten plaats vindt in het kader van de reguliere planning&control-

cyclus en in de werkoverleggen in de hiërarchische lijn van de organisatie.  

  

3.3.3 Instrumenten 

In deze paragraaf staat de deelvraag centraal Welke instrumenten zijn ingezet in de projecten? 

Aan de hand van de indeling naar verschillende instrumenten of activiteiten is in Bijlage 7 (7.1 

t/m 7.5) aangegeven welk instrument is ingezet c.q. welke instrumenten of activiteiten zijn 

ingezet in de projecten en welke werking ze hebben gehad, voor zover dat nu valt te overzien. 

 

De instrumenten c.q. activiteiten zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën:  

 educatie/workshops voor de doelgroep; 

 kennisuitwisseling tussen professionals; 

 bevorderen contacten; 

 onderzoek; 

 meldpunt/informatiehuishouding; 

 training professionals; 

 acties ten behoeve van de doelgroep. 

 

Veel projecten en programma's bevatten een combinatie van activiteiten. Slechts enkele zijn 

gericht op een enkele activiteit, zoals training van professionals in Tiel en in Waalwijk. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aandeel van de verschillende activiteiten die in 

de verschillende projecten van gemeenten en non-profitorganisaties worden uitgevoerd. 

Meldpunten zijn niet van toepassing voor de non-profitorganisaties. 

 

 Doelgroep Professionals  

2007-2009 Educatie en  

workshops 

doelgroep 

Acties 

direct op 

doelgrp. 

Kennis-

uitwis. 

tussen prof. 

Bevorderen 

contacten 

Onder-

zoek 

Meldpunt  Training 

profs. 

N 

Subsidie 30% 20% 60% 40% 40% n.v.t. 30% 10 

Uitkering 34% 49% 31% 27% 60% 31% 68% 26 

Totaal 33% 36% 39% 31% 55% 22% 58% 36 

 Doelgroep Professionals  

2010 Educatie en  

workshops 

doelgroep 

Acties 

direct op 

doelgrp. 

Kennis-

uitwis. 

tussen prof. 

Bevorderen 

contacten 

Onder-

zoek 

Meldpunt  Training 

profs. 

 N 

Subsidie 92% 42% 17% 25% 17% n.v.t. 33% 12 

Uitkering 48% 39% 22% 26% 52% 17% 48% 23 

Totaal 63% 40% 20% 26% 40% 11% 43% 35 

Tabel 5. Instrumenten/Activiteiten in projecten. 
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Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2010 sprake van toename van het aantal 

educatieprojecten.
9
 Voorbeelden daarvan zijn het project van SIPI

10
: Diamant, training Identiteit 

en Weerbaarheid en het project Iedereen Telt Mee! van IPP.
11

 Het aantal projecten met andere 

acties direct gericht op de doelgroep is toegenomen, zoals het eerdergenoemde ANGRY-project 

en het project Fort van de Democratie. In alle projecten zit een educatieaspect. 

 

De onderzoeksprojecten zijn in relatieve aantallen afgenomen. De projecten richten zich in 

mindere mate op informatieve randvoorwaarden voor aanpak van de problematiek door het in 

kaart brengen van de vraagstukken via onderzoek en kennisuitwisseling. In de projecten wordt 

meer met de doelgroepen aan de slag gegaan. 

 

Bij de gemeentelijke projecten komen alle type activiteiten voor. Wat opvalt, is de toename van 

het aandeel van educatieactiviteiten en contactbevorderende activiteiten en het verminderen 

van projecten gericht op het opzetten van meldpunten. Meldpunten zijn in de afgelopen jaren in 

gemeenten opgezet en fungeren nu als zodanig (in de grote steden en in middelgrote steden 

zoals Roermond, al dan niet gekoppeld aan een Veiligheidshuis). 

 

Opvallend is ook dat het aandeel van de activiteiten gericht op de primaire doelgroep jongeren 

(educatie en acties) is toegenomen in 2010. Dit kan verklaard worden doordat er inmiddels al 

veel initiatieven zijn genomen om professionals te informeren en te trainen en er een netwerk 

met het maatschappelijk middenveld is opgezet, waardoor in 2010 activiteiten richting de 

doelgroep jongeren uit te voeren. 

 

Werking van de instrumenten 

In de resultaatinventarisatie is aan de projectleiders en enkele geraadpleegde stakeholders (bij 

projecten met een omvang groter dan € 100.000) gevraagd voor afgeronde projecten een 

indicatieve beoordeling of de werking van de instrumenten goed, redelijk of beperkt is. Wij 

hebben voor de indicatieve beoordeling de volgende niveaus van de werking van het instrument 

gehanteerd:  

 

Tabel 6. Niveaus werking instrument. 

 

                                                           

9
 Gelet op de aantallen is niet berekend of hierbij sprake is van een statistisch significante toename. 

10  
Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie. 

11
  Instituut voor Publiek en Politiek. 

Werking: Goed = Het instrument draagt goed bij aan de projectdoelstellingen, het bereik is 

conform de verwachtingen, de projectleider is positief over het 

instrument, betrokkenen/deelnemers zijn positief over het instrument.  

Werking: Redelijk = Het instrument draagt bij aan de projectdoelstellingen, het bereik is 

grotendeels conform de verwachtingen, de projectleider is redelijk 

positief over het instrument, betrokkenen/deelnemers zijn redelijk positief 

over het instrument. 

Werking: Beperkt = Het instrument draagt in beperkte mate bij aan de projectdoelstellingen, 

het bereik blijft achter bij de verwachtingen, de projectleider is gematigd 

positief over het instrument, betrokkenen/deelnemers zijn gematigd 

positief over het instrument. 

(Nog) niet uitgevoerd  = Het instrument is niet uitgevoerd, nog niet uitgevoerd, of heeft nog 

onvoldoende resultaat om een oordeel te kunnen vellen. 
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Voor de afgeronde projecten die zijn geëvalueerd kan behalve op grond van de inschatting van 

de projectleiders c.s. iets worden gezegd over de werking van de instrumenten op basis van de 

dan beschikbare evaluatierapportages. Dit is overigens zeer beperkt, aangezien ten tijde van 

deze resultaatinventarisatie bij vier van de in totaal 35 projecten in 2010 sprake is van enige 

vorm van (zelf)evaluatie van de resultaten.
12

 

 

Educatie en workshops 

Het eerste type instrument betreft educatie en workshops die gericht zijn op de doelgroepen. De 

doelgroepen zijn hierbij breed gedefinieerd van schoolgaande jeugd van basisscholen tot 

educatie aan jongeren boven de 18 jaar. De lessen voor basisscholen (leeftijd 10-12 jaar) 

hebben vooral betrekking op het met elkaar laten kennismaken van jeugd met verschillende 

culturele, etnische en sociale achtergrond. Het gaat om het wegnemen van het onbekende. 

 

De educatieve activiteiten voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jarigen (voortgezet onderwijs en deels 

middelbaar beroepsonderwijs – ROC's) zijn veel meer gericht op verkennen van de eigen 

identiteit, het versterken van de weerbaarheid van jongeren, het geven van inzicht in de 

waarden in de Nederlandse samenleving, de betekenis van democratie en het belang van 

respecteren van mensenrechten. Voor deze jongeren en voor jongeren die ouder zijn dan 18 

worden ook workshops georganiseerd die dezelfde doelen hebben. Daarbij zijn er trainingen die 

gericht zijn op het verkennen van de eigen talenten, het bieden van een toekomstperspectief en 

het versterken van de binding met de Nederlandse samenleving. 

 

Non-profitorganisaties 

Bijna alle projecten die gesubsidieerd zijn, richten zich mede op educatieve activiteiten voor de 

doelgroep jongeren. Het gaat daarbij zowel om methodiekontwikkeling als toepassing in lessen 

op onderwijsinstellingen. Uit Bijlage 7.1 blijkt dat, voor zover daar door de gesprekspartners in 

het onderzoek uitspraken over konden worden gedaan, de werking van de educatieve 

instrumenten die worden ingezet, wisselend is. Slechts in twee gevallen wordt de werking van 

het instrument als 'goed' beoordeeld.  

Dit wijkt af van het beeld van voorgaande jaren toen de instrumenten alle goed bleken te 

werken – zij het dat het hierbij om een beperkt aantal projecten ging. 

 

Een deel van de ontwikkelde lespakketten is in 2011 ten tijde van de resultaatinventarisatie nog 

niet in uitvoering. 

 

Voorbeeld Werking goed 

Het project van Op Touw dat lessen bevat over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en over 

Israel in het Midden-Oosten, is geëvalueerd. De evaluaties laten enerzijds zien dat de kennis over de 

materie is toegenomen, maar dat geen attitudeverandering bij leerlingen is gemeten. Docenten die in de 

evaluaties aan het woord komen, menen dat er wel sprake is van vergroting van de tolerantie tenminste 

tegenover de peer educators van joodse afkomst. 

 

Voorbeeld oordeel werking redelijk 

Een afwijkende vorm is het lespakket ANGRY dat door de stichting Paradox is ontwikkeld en dat via een 

website kon worden gedownload. Het blijkt dat het aantal downloads door onderwijsinstellingen beperkt is. 

                                                           

12
 De verdiepingsstudie naar tien projecten gaat verder in op de werking van de instrumenten door te kijken naar de 

veronderstellingen ten aanzien van de interventies die in de projecten zijn gepleegd. 
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In de rapportage worden daarvoor enkele oorzaken genoemd op basis van gesprekken met de 

projectleiding. De projectleiding kon daarbij putten uit enkele evaluatieve bronnen. 

 Het moment van lancering was niet optimaal. Op het moment van promotie van ANGRY hadden de 

meeste docenten hun jaarprogramma al rond.  

 Veel docenten maken gebruik van zoekmachines op internet om lesmateriaal te vinden. Daarop was 

ANGRY moeilijk te vinden.  

 Zowel het werkboek voor de docenten als dat voor de leerlingen werd als onoverzichtelijk ervaren. 

Blijkbaar voldoet het lespakket niet volledig aan de behoeften van docenten.  

 De vragen in het lespakket bleken te moeilijk voor de beoogde doelgroep: havo leerlingen.  

 

Gemeenten 

De educatieprojecten die door gemeenten zijn ingediend, laten evenals voorgaande jaren een 

wisselend beeld zien wat betreft hun werking. Ook hier is een aantal projecten nog niet gestart 

of nog in uitvoering.  

 

In de gemeentelijke aanvragen maken educatieactiviteiten deel uit van een totaal van een 

project of programma. De projecten en programma's zijn samengesteld uit verschillende 

activiteiten. Alleen de aanvraag van de gemeente Arnhem richt zich vrijwel uitsluitend op het 

onderwijs. 

 

Bij de opzet van de educatieve activiteiten wordt niet alleen aandacht besteed aan de inhoud en 

de vorm waarin aansprekend onderwijs moet worden verzorgd. Centraal vraagstuk in de 

onderwijsprojecten is: hoe een moeilijk bespreekbaar onderwerp aan de orde te stellen? Niet 

alleen gaat het om beladen begrippen. De onderwerpen komen ook dicht bij de jongeren zelf als 

het gaat om 'jouw identiteit' of de wijze waarop 'jij aankijkt tegen mensen die anders zijn.' Bij de 

ontwikkeling van methodiek en inhoud wordt op de aansluiting van de leef- en belevingswereld 

van jongeren gelet.  

 

Daarnaast is in de projecten ook de vraag aan de orde: wie moet het onderwijs verzorgen? In 

een aantal projecten wordt bewust gekozen voor 'peer educators'. Daarbij is de veronderstelling 

dat het essentieel is dat er een vertrouwensbasis ontstaat tussen de leerling en de leraar. 'Peer 

education' (leren van gelijken) kan een middel zijn om zo'n gelijkwaardige basis te creëren.  

 

In de rapportages wordt aangegeven dat het werken met peer educators volgens de 

projectleider inderdaad positief lijkt te werken en leidt tot geinteresseerde deelname van 

jongeren. 

 

In verschillende projecten zijn positieve ervaringen opgedaan met 'peer education'.
13

 Belangrijk 

is om ook de omgeving van de jongere (leraren én ouders) bij het project te betrekken. Als 

voordelen van deze methodiek worden genoemd: 

 Peer education als instrument om lastige onderwerpen (maatschappelijke taboes, politieke 

onderwerpen) voor leerlingen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.  

 Peer education als instrument om naast kennisoverdracht aan leerlingen het empathisch 

vermogen van leerlingen zelf te prikkelen en een tolerante houding te bevorderen. 

 

In het project van Op Touw wordt een bijzondere vorm van peer education gebruikt. Voor de doelgroep van 

overwegend islamitische jongeren staan een leerkracht van moslimafkomst en een leerkracht van joodse 

                                                           

13
 In de verdiepingsstudie wordt ingegaan op peer groups. 
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afkomst. De samenwerking tussen die twee heeft in de ervaring binnen het project een positief effect op de 

impact van het onderwerp op jongeren. 

 

Een andere vorm is het inzetten van ervaringsdeskundigen, dat wil zeggen bij lessen over radicalisering het 

inzetten van personen die radicale acties hebben ondernomen. Dit is gebeurd in het project ANGRY van de 

stichting Paradox. 

 

De gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost hanteert het bereiken van de doelgroep als een voorwaarde voor 

het uitvoeren van activiteiten in de categorie educatie/workshops. De bestuursdienst van Amsterdam werkt 

om deze reden met een groep 'favoriete jongerenwerkers'. Volgens de projectleider is de kwaliteit van de 

jongerenwerkers van essentieel belang in het bereiken van de doelgroep en daarmee voor de effectiviteit 

van de activiteit. 

 

In Utrecht is een peer education-traject moslimradicalisering opgestart. De gemeente heeft aangestuurd op 

werving van jongeren die al actief zijn in zelforganisaties. Op deze wijze wil de gemeente borgen dat ook na 

afloop van het project kennis verspreid blijft worden. In een eerder door het ministerie ondersteund project, 

is geconstateerd dat de kennisdeling snel tot een halt komt als het project stopt en de betrokkenen jongeren 

geen (onderlinge) contacten meer hebben. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gemeente nu op voorhand al wil 

zoeken naar jongeren die door een bestaande organisatiestructuur verbonden zijn. Dit zodat ze ook daarna 

ook kennis blijven delen en activiteiten blijven ontplooien.  

 

De stichting Vredeseducatie heeft een eigen interactieve methodiek ontwikkeld voor educatie over 

burgerschap in relatie tot polarisatie en radicalisering. Volgens de projectleider worden 'grote 

maatschappelijke thema's' teruggebracht tot de persoonlijke context van jongeren. Dat impliceert een 

waardenverheldering en -communicatie waar een sterk preventieve werking van uitgaat. De 

onderzoeksresultaten van de UvA ondersteunen deze bevinding. 

 

De lessenserie van Halt Limburg Noord was gericht op jongeren tussen 10 en 16 jaar. Uit de evaluatie volgt 

dat de lessenserie beter aansloot bij leerlingen van het basisonderwijs dan bij die van het voortgezet 

onderwijs. De laatst genoemden vinden de lessenserie kinderachtig en leerlingen van het primair onderwijs 

kennen elkaar al lang en durven in deze veilige omgeving meer tegen elkaar te zeggen. Hieruit concludeert 

men dat het belangrijk is dat lesmateriaal ook wat betreft leeftijd maatwerk is. 

 

Gekoppeld aan het verzorgen van lessen door peers, is dat deze afkomstig zijn van buiten de 

onderwijsinstelling. Het voordeel hiervan zou zijn dat onbekende en ervaringsdeskundige 

mensen meer impact met hun verhalen hebben, dan leraren die ook voor allerlei andere 

onderwerpen voor de klas staan. 

 

Kennisuitwisseling 

In 2010 zijn weinig kennisuitwisselingsprojecten aangemeld. Van de non-profitorganisaties is 

alleen een deel van het project van SIPI als zodanig te benoemen: kennisuitwisseling tussen 

professionals in het kader van de training van professionals. De gemeente Amsterdam heeft 

een aantal (deel-) projecten die gericht is op kennisuitwisseling en Den Haag biedt het project 

identiteitsontwikkeling STIOM een platform voor jongeren om kennis en ervaring uit te wisselen.  

 

In de onderzoeken over de projecten in de periode 2007-2009 is al geconstateerd dat 

kennisuitwisseling veel aandacht en commitment van deelnemers vereist. Dit wordt bevestigd 
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door de ervaringen in onder meer Amsterdam. Gesprekspartners geven aan dat het opzetten en 

onderhouden van netwerken voor effectieve kennisuitwisseling veel tijd en energie kosten. 
 

Bij het project 'Diamant' van SIPI vindt een geheel nieuwe samenwerking tussen gemeenten, 

welzijnsinstellingen en scholen plaats. Daarnaast hebben de te trainen professionals bij voorkeur een 

moslimachtergrond en brengt ook SIPI kennis van en ervaring met de doelgroep met zich mee, ondersteund 

door de moslimachtergrond van de eigen SIPI-medewerksters. Dit leidt voor de diverse partijen tot nieuwe, 

verhelderende inzichten in de moeilijk bereikbare doelgroep 'moslimjongen met een verhoogd risico tot 

radicalisering'. 

 

Het Netwerk Overleg van Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West (voorheen: Geuzenveld-

Slotermeer) is een voorbeeld van kennisuitwisseling (en direct toepassen) tussen overheid, professionals en 

burgers is. Het Netwerk Overleg bestaat onder andere uit maatschappelijke organisaties (waaronder 

migrantenorganisaties, inclusief moskeeën), thuisorganisaties, sleutelfiguren, vertegenwoordigers uit het 

stadsdeel en soms de politie. Het Netwerk Overleg dient een aantal functies:  

 Bestuurders en ambtenaren krijgen van het stadsdeel met dit overleg de gelegenheid om hun plannen 

en activiteiten toe te lichten, in de praktijk te toetsen en samenwerkingsverbanden voor de uitvoering te 

smeden.  

 De betrokken organisaties – aan de andere kant – kunnen meedenken, signaleren en hun inbreng en 

visie geven over de activiteiten binnen het Uitvoeringsplan.  

 Het stadsdeel heeft met het Netwerk Overleg rechtstreeks contact met betrokkenen, waardoor de 

bereikbaarheid en betrokkenheid van meer bewoners structureel wordt vergroot.  

 Tot slot moet het netwerk bijdragen aan het vertrouwen van deze organisaties in de overheid. 

De projectleider is zeer positief over de werking van het Netwerk Overleg. Volgens hem worden de 

deelnemende partijen in toenemende mate eigenaar van het overleg, wat blijkt uit het feit dat er regelmatig 

sub-overleggen worden georganiseerd, zonder dat hij hier op aanstuurt. Een onafhankelijk onderzoek naar 

de effectiviteit van het Uitvoeringsplan, waaronder het Netwerk Overleg is gepland, maar is nog niet 

uitgevoerd. 

 

Uiteraard is het publiceren van onderzoeksresultaten ook een bijdrage aan kennisuitwisseling. 

Verschillende instellingen en gemeenten publiceren hun onderzoek.  
 

Bevorderen van contacten 

Het bevorderen van contacten is in de meeste projecten niet een op zichzelf staande activiteit. 

Zij is veelal gekoppeld aan kennisuitwisseling of educatie. Bij het bevorderen van contacten 

gaat het om: 

 contacten tussen professionals van bijvoorbeeld gemeente, politie, welzijn en onderwijs; 

 contacten tussen doelgroepen op buurtniveau; 

 contacten tussen doelgroepen via het onderwijs. 

 

Het bevorderen van contacten heeft een aantal functies:  

 het bij elkaar brengen van groepen mensen die op deze wijze kennis maken met elkaars 

achtergronden, gebruiken en gewoonten; 

 het bij elkaar brengen van groepen om kennis en ervaring uit te wisselen en daarmee te 

leren. 

 

Het gaat in de contacten om het uitwisselen via (mondelinge) communicatie: met elkaar praten 

en met elkaar debatteren over onderwerpen, waarden, meningen en percepties.  
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Andere type contacten zijn 'doe'-contacten. Daarin ervaart men elkaar. Een voorbeeld daarvan 

is het Community art project in Culemborg, waar verschillende groepen (van Molukse en 

Marokkaanse afkomst) leren van elkaars wijzen van koken, eten en van elkaars cultuuruitingen. 

 

Het aantal projecten dat zich richt op het bevorderen van contacten is in de aanvraagronde van 

2010 beperkt geweest tot in totaal zeven (twee van non-profitorganisaties en vijf van 

gemeenten). Drie gemeentelijke projecten zijn nog niet in uitvoering. Net als bij de organisatie 

van kennisuitwisseling, vergt het bevorderen van contacten de nodige voorbereidingstijd, zo 

blijkt. Mensen moeten gemotiveerd worden tot deelname. De opbrengsten van deze wijze van 

werken is niet voor iedereen direct zichtbaar of voorstelbaar, waardoor men terughoudend is om 

aan een project deel te nemen. 

 

Daar waar contacten tot stand komen, zijn deelnemers er over het algemeen wel positief over, 

al worden de uitkomsten niet gemonitord of geëvalueerd. De werking van het instrument is 

diffuus en daardoor moeilijk objectief meetbaar. Zeker bij contactbevordering tussen 

doelgroepen wordt hooguit het bereik in termen van aantallen bezoekers of deelnemers 

gemeten. Of daadwerkelijk duurzame contacten tussen bevolkingsgroepen zijn gelegd, en in 

hoeverre dat het gevolg is van het specifieke instrument, is moeilijk te bepalen. 

 

Voorbeeld Oordeel werking goed 

Verschillende gemeenten en organisaties zetten debatten in (Amsterdam stadsdeel Oost, ACB 

Kenniscentrum, Geuzenveld). Het gaat doorgaans om debatten met relatief grote groepen mensen (circa 

100) van verschillende achtergronden (jong, oud, wel/niet religieus, verschillende seksuele voorkeur). De 

debatten zijn gekoppeld aan een specifiek (actueel) thema, zoals discriminatie, overlast, verharding. Over 

het algemeen zijn vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties positief over de 

inzet van debatten. Men geeft aan dat de debatten mensen een podium geven om hun frustraties te uiten, 

inzicht te krijgen in elkaar beweegredenen en op die manier meer begrip voor elkaar krijgen. Dat er behoefte 

is aan debatten blijkt uit de opkomst die hoog is; vaak hoger dan de projectleiders hadden verwacht. 

Belangrijk is wel dat er een goede debatleider is, die gesprekken in goede banen kan leiden.  

 

ACB Kenniscentrum zet o.a. op bevorderen contacten tussen moskeeën en andere organisaties, om 

moskeeën beter in staat te stellen om: 

 maatschappelijke participatie van jongeren te bevorderen;  

 contact te leggen met andere bevolkingsgroepen;  

 samen te werken met andere bevolkingsgroepen en op die manier bij te dragen aan het harmonieus 

samenleven van verschillende groepen.  

Het succes hiervan lijkt zeer wisselend. Voor een tweetal moskeeën geldt dat vanuit de moskeebesturen 

weinig actiebereidheid is om een netwerk te ontwikkelen. De moskeeën zijn, zoals de projectleider het 

noemt, typische 'eerste generatie moskeeën', waarvan het bestuur relatief oud is, weinig behoefte toont aan 

het leggen van contacten met de volgende generatie moslims en met relevante maatschappelijke partners 

in de omgeving. 

 

De belangstelling in Culemborg om aan het Community Art Project deel te nemen is aanwezig bij bewoners, 

maar is niet zo groot dat van een doorslaand succes kan worden gesproken. De doelgroepen blijven 

terughoudend om stappen te zetten ook al worden ze er toe uitgenodigd. Ten tijde van de 

resultaatinventarisatie was nog niet duidelijk hoeveel mensen uit de wijk Terweijde zouden meedoen. 
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Het project gericht op het in contact brengen van Scheveningse jongeren van autochtone afkomst met 

allochtone bevolkingsgroepen is nog niet van de grond gekomen doordat de betrokken welzijnsinstelling die 

hiervoor een methodiek zou moeten ontwikkelen en de projecten zou uitvoeren, de opdracht heeft 

teruggegeven. De reden daarvan is niet gelegen in het feit dat men verwachtte dat het in contact brengen 

van groepen niet zou lukken, maar doordat de instelling zich geen kans heeft gezien om tot 

methodiekontwikkeling te komen, omdat dit niet tot haar corebusiness behoort. 

 

Onderzoek 

In 2010 zijn 12 onderzoeksprojecten aangemeld voor bijdragen van het ministerie van VenJ.  

Er zijn verschillende vormen van onderzoek te onderscheiden die ingezet worden op polarisatie 

en radicalisering: 

 probleemverkennend onderzoek: 

 aard en omvang van het verschijnsel; 

 zoeken naar aanknopingspunten voor beleidsinterventies; 

 actieonderzoek gericht op het bewerkstelligen van een interventie en het meten van het 

effect ervan; 

 evaluatieonderzoek. 

 

In de eerste jaren van het Actieplan was alle onderzoek probleemverkennend en 

inventariserend. In het jaar 2010 is actieonderzoek een dominante onderzoeksvorm. In 

meerdere gemeenten (gemeenten Amersfoort, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, politieregio 

Utrecht) worden actieonderzoeken uitgezet om polarisatie in wijken inzichtelijk te krijgen. Het 

actieonderzoek houdt in dat men geen enquêtes houdt, maar via workshops tracht jongeren aan 

de ene kant inzicht te geven in de problematiek en hen aan het denken te zetten, en 

tegelijkertijd hen bevraagt over de problematiek in relatie tot hun persoon en hun omgeving. 

 

Het onderzoek wordt net als de afgelopen jaren met name gericht op het vóórkomen van 

polarisatie (gemeenten Amersfoort, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, politieregio Utrecht) 

binnen de gemeente en haar buurten en wijken. Het onderzoek dat door Apeldoorn is 

aangevraagd richt zowel op polarisatie als radicalisering. Het onderzoek is gepresenteerd als 

een nulmeting.  

 

Afgelopen jaren is het lastig gebleken een helder beeld te krijgen van de mate waarin sprake is 

van (dreigende) radicalisering. Onderzoek naar voedingsbodems voor spanningen tussen 

groepen en onderzoek naar beelden die groepen van elkaar hebben, leveren meer inhoud op. 

 

De onderzoeken worden uitgevoerd door externe bureaus en instituten zoals het Verwey-Jonker 

Instituut, het Crisis Onderzoek Team (COT), Radar en ACB Kenniscentrum. Uit de voorgaande 

jaren bleek dat de ervaringen met extern uitgevoerde onderzoeken beter waren dan die met 

onderzoeken die door de gemeente zelf werden uitgevoerd. In 2010 is op een aantal vlakken 

samenwerking gezocht.  

 

Onderzoek naar polarisatie in vijf Amsterdamse stadsdelen is niet zo zeer een startpunt, maar een moment 

van reflectie: doen we het goede? Wat moeten we meer/minder/anders doen?  

In 2009 en 2010 voerde het COT voor Gouda een onderzoek uit naar de aard, ernst en omvang van 

polarisatie in Gouda. Dit onderzoek werd door de gemeente Gouda gezien als toets voor het eigen 

veiligheidsbeleid. In Gouda is een groot aantal activiteiten uit het projectplan opgeschort tot de uitkomsten 

van het onderzoek bekend waren. 
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In Nijmegen wordt het bevolkingsonderzoek naar polarisatie door de gemeente uitgevoerd via de 

onderzoekslijnen Stadspeiling en Veiligheidsmonitor. Dit zijn lopende onderzoeken, waaraan vragen op het 

gebied van polarisatie zijn toegevoegd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten over 

eventuele vervolgacties en over structurele opname van de vragen in de Stadspeiling, Veiligheidsmonitor en 

het kwalitatief wijkonderzoek worden opgenomen. Mogelijk dat er dus structureel aandacht komt voor dit 

vraagstuk in de periodieke Veiligheidsmonitor en Stadspeiling. 

 

Gemeenten en organisaties laten onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van hun aanpak. De 

Stichting Vredeseducatie liet door de UvA de effectiviteit van hun interactieve leermethodiek 

onderzoeken. Het bureau Jongerenwerk Barkema en de Haan (project van de gemeente 

Eemsmond) laat door het bureau Movisie de ontwikkelde aanpak evalueren. Stadsdeel 

Amsterdam-Geuzenveld laat door IMES zijn preventieve aanpak evalueren. Ook de stichting 

Op Touw heeft evaluaties laten uitvoeren naar de werking van hun lespakket over 

Jodenvervolging en het Midden Oostenconflict. Zoals aangegeven maken deze evaluaties 

integraal onderdeel uit van het project.  

 

Andere voorbeelden van evaluaties zijn die bij het project van ACB en het Halt Limburg Noord 

project. Apeldoorn gaat de deelname van de 22 gemeenten aan het onderzoek evalueren. In 

het onderzoek wordt van de gemeenten informatie verwacht over polarisatie en radicalisering. 

Er zijn twee evaluatiemomenten voorzien waarin wordt nagegaan in welke mate de gemeenten 

meewerken en wat daarvan de invloed is op de rapportage. 

 

Meldpunt en informatiehuishouding 

Het opzetten van een meldpunt voor polarisatie en radicalisering is nauwelijks meer een 

onderwerp in de projectaanvragen in 2010. Gemeenten die meldpunten wilden opzetten, 

hebben dat de afgelopen jaren gedaan met of zonder bijdrage vanuit het ministerie. Van de 

gemeenten die in dit onderzoek zijn betrokken, zijn in een zevental gemeenten meldpunten 

ingericht of worden deze (nog steeds) opgezet. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam 

hebben daarbij de meeste ervaring in het opzetten en doorontwikkelen van het meldpunt.  

 

Soms is in gemeenten geen specifiek meldpunt ingericht, maar is wel een meldpuntfunctie 

gerealiseerd. Bijvoorbeeld in een reeds bestaand overleg (Gouda) of in een nieuw gecreëerd 

overleg (Netwerk Overleg Sociale Cohesie – Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld). In geval van 

Gouda wordt een signaal binnen het overleg (hoofdzakelijk bestaand uit professionals en 

beleidsmedewerker) besproken en verder uitgezet. In geval van Amsterdam-Geuzenveld speelt 

de projectleider een sleutelrol in het doorspelen van signalen naar relevante 

beleidsmedewerkers en professionals. Het Netwerk Overleg heeft meer een podiumfunctie, hier 

worden geen beslissingen genomen. Daarnaast heeft Amsterdam een centraal meldpunt IHH 

(InformatieHuisHouding Polarisatie en Radicalisering). 

 

Binnen de gemeente Rotterdam is het ISPR in omvang afgenomen. Daar waar het in het begin ongeveer vijf 

medewerkers had, bestaat het ISPR anno 2011 uit één medewerker. De gemeente geeft aan dat de 

signalen van P&R geen aanleiding geeft om actiever in te zetten, plus dat het ISPR van uitvoerend orgaan 

naar een regiepunt is overgegaan. Dit betekent dat de meldingen vooral vanuit de professionals moeten 

komen en het ISPR houdt de regie op de afhandeling van de signalen. Dit is minder arbeidsintensief. Tot 

slot heeft deze wijziging ook te maken met politieke wijzigingen en bezuinigingen in de gemeente. 

 

Een aantal gemeenten zoals Utrecht en Roermond heeft de ervaring dat het aantal meldingen 

de afgelopen jaren zeer gering is geweest. Daarmee komt de doelmatigheid ervan onder druk te 
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staan. Daardoor komt ook de steun voor het voortbestaan van het meldpunt onder druk te 

staan, zoals in Rotterdam gebeurt. In andere gemeenten wordt aangegeven dat er geen 

behoefte is aan een apart meldpunt. De communicatielijnen binnen de gemeente zijn volgens 

een medewerker een middelgrote gemeente dermate kort, dat informatie over incidenten snel 

doorgegeven kunnen worden naar de relevante afdelingen van de gemeente en politie en 

justitie. 

 

In Utrecht is het Signalerings- en Adviespunt Radicalisering (SAR) geconcentreerd rond één persoon (met 

een spilfunctie) hetgeen het nu kwetsbaar maakt. Zeker omdat het netwerk inzake polarisatie en 

radicalisering vaak gebaseerd is op persoonlijke relaties. Een element dat gedurende het project veranderd 

is, is hoe de gemeente tegen het SAR aankijkt. Adviesraad Saluti van de gemeente heeft al bij het opstarten 

van het SAR aan het college van B&W aangegeven dat een SAR gericht op radicalisering stigmatiserend 

kan werken. Het advies van Saluti impliceert dat de gemeente de functie van het SAR beter bij bestaande 

structuren kan onderbrengen. Het college heeft dit ook toegezegd. Er loopt nog een onderzoek (afrondende 

fase) dat hierover duidelijkheid moet verschaffen. 

Het SAR kan op verschillende wijzen in een bestaande structuur worden ondergebracht, bijvoorbeeld het 

Jeugd-adviesteam of het Veiligheidshuis. Daardoor wordt het stigma van radicalisering van een melding 

afgehaald. De rol en functie van de gemeente als informatieverstrekker kan blijven bestaan. Waar het wordt 

ondergebracht hangt samen met het perspectief op het vraagstuk. Onderbrengen van het meldpunt bij het 

Veiligheidshuis als kennisorganisaties impliceert dat polarisatie en radicalisering vanuit een 

veiligheidsperspectief wordt benaderd. Als het vraagstuk van polarisatie en radicalisering als een 

jongerenvraagstuk wordt benaderd is het voor de hand liggend het in eerste instantie vanuit een 

zorgperspectief op te pakken. Als het als een volwassenenvraagstuk wordt benaderd, dan ligt een aanpak 

vanuit het veiligheidsperspectief meer voor de hand.  

 

De gemeente Waalwijk is een voorbeeld van een gemeente die zoekend is naar het op een geschikte wijze 

delen van informatie/melden van signalen. De gemeente heeft als doel om informatiedeling tussen 

professionals en gemeente te verbeteren. In het projectplan wordt niet concreet ingevuld hoe dat vorm gaat 

krijgen. Bij de training geven professionals aan dat zij behoefte hebben aan een duidelijk aanspreek- en 

informatiepunt voor meldingen rondom radicalisering. De gemeente geeft aan geen apart overleg in het 

leven te roepen voor radicalisering vanwege het beperkte aantal meldingen, maar deze problematiek te 

beleggen in bestaande structuren. Een aantal ambtenaren is benoemd als aanspreekpunt voor de 

professionals. De gemeente heeft op de netwerkdag aangegeven te gaan onderzoeken hoe zij het netwerk 

dekkend kan maken en houden. 

 

Training professionals 

De projecten gericht op het trainen van professionals hebben verschillende doelen: 

 het gevoelig maken van professionals voor het herkennen van signalen van polarisatie en 

radicalisering en de voedingsbodems daarvan; 

 het aanreiken van instrumenten en vaardigheden aan professionals om effectief te 

interveniëren in voorkomende situaties; 

 het uitwisselen van kennis en ervaring tussen professionals (zie ook de paragraaf over 

kennisuitwisseling). 

 

Het begrip 'professional' wordt ruim gehanteerd. Er worden toegerekend: politieagenten, 

straatcoaches, onderwijskrachten, welzijnswerkers, opbouwwerkers, hulpverleners en werkers 

in de zorg). Bijvoorbeeld in de gemeente Tiel spreekt men over (semi-) professionals en rekent 

tot deze groep ook vertegenwoordigers van verenigingen van allochtonen, bestuurders van 



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 55 

 

 

moskeeën of andere religieuze instellingen. De training in het project is gericht op de gehele 

groep van (semi-) professionals. 

 

Signalering 

Bij signalering door professionals kan een onderscheid worden gemaakt in het signaleren van 

verschijnselen van polarisatie en radicalisering en om signalering van voedingsbodems 

daarvan. Het perspectief bij verschijnselen is openbare orde en veiligheid. De professionals die 

hierbij met name in beeld zijn politie, straatcoaches en een deel van de hulpverleners. De 

trainingen zijn gericht op signalering op het moment dat doelgroepen met politie en justitie in 

aanraking kwamen. In de eerste jaren van de uitvoering van het Actieplan werden met name 

bijdragen van het ministerie voor dit soort trainingen aangevraagd. Daarop werd ook 

aangestuurd door het ministerie. 

 

In de trainingen die zijn aangemeld in 2010 ligt de focus op het vroegtijdig signaleren van 

potentiële voedingsbodems voor polarisatie en radicalisering. Het perspectief is welzijn, 

gezondheid, cultuur en sociaaleconomische omstandigheden. De signalering richt zich op het 

individu en/of diens sociale omgeving. De voedingsbodems kunnen namelijk gelegen zijn in de 

gezinssituatie, afwijkend gedrag, gezondheidsproblemen of andere problemen van 

welbevinden. Het accent ligt nu veel meer op het vroegtijdig oppakken van signalen door 

eerstelijnswerkers (welzijn en maatschappelijke zorg), gezondheidswerkers (waaronder (huis-) 

artsen), leraren van basis- en voorgezet onderwijs en frontoffice-medewerkers van gemeenten 

en andere (semi-) publieke instellingen zoals woningcorporaties. 
 

Er zijn in 2010 verschillende trainingsprojecten naar voren geschoven voor bekostiging. Het 

gaat hierbij zowel om solitaire projecten als om projecten die onderdeel uitmaken van een 

omvattender programma, zoals in een aantal grote steden. Ook het project Diamant van het 

SIPI is daar een voorbeeld van. Het project van de gemeente Arnhem kent een onderdeel 

training. Projecten die zich uitsluitend richten op training van professionals vinden we in de 

gemeenten Tiel en Waalwijk. 

 

Kennis en vaardigheden 

Trainingen worden niet alleen gericht op kennis- en inzichtvorming. Ook het trainen van 

vaardigheden komt steeds meer voor. In de rapportage van KplusV over de uitvoering van het 

Actieplan van vorig jaar werd aangegeven dat de trainingen nog geen handelingsperspectief 

bieden. 

 

Met name de wat meer langdurige trainingen bieden dat handelingsperspectief nu wel, zoals in 

het project van SIPI en het project van Welzijn Leeuwarden. Veel trainingen zijn echter 

kortdurend (één dag of minder). Voor veel professionals is het onderwerp polarisatie en 

radicalisering één van de vele onderwerpen waar men aandacht aan moet besteden. Het 

signaleren is voor een aantal van hen (bijvoorbeeld medische hulpverleners en 

onderwijsgevenden) een 'bijvangst' van de hoofdtaak (bieden van medische zorg respectievelijk 

aanbieden van onderwijs). 

 

In Waalwijk is training van professionals gericht op aanreiken van kennis over polarisatie en radicalisering, 

het herkennen van signalen en het omgaan (door gesprektechnieken) met deze jongeren.  
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In Utrecht is de training van jongerenwerkers naast het aanreiken van kennis, gericht op de eigen rol 

(houding en gedrag) van de deelnemers. Met behulp van 'streetwise acteurs' (ervaringsdeskundigen uit de 

doelgroep) worden rollenspellen gespeeld. 

 

In Den Haag wordt een onderwijsproject verzorgd op een HBO-instelling. Behalve dat daardoor groepen 

jongeren van boven de 18 jaar worden bereikt, wordt op deze wijze in het project 'Voorkomen is beter dan 

genezen' ook bereikt dat de professionals van morgen worden geschoold en getraind. 

 

In Arnhem wordt aangegeven dat er vanuit het uitvoeringsveld (politie, onderwijs, jongerenwerk) veel 

belangstelling is voor de workshops/trainingen voor professionals. Dit blijkt ook uit de hoge opkomst bij 

workshops voor eerstelijns professionals. Een voorbeeld van zo'n workshop is een 'Jeugdcafé' over 

jeugdproblematiek in Arnhem waarin 121 professionals vanuit verschillende achtergronden hebben 

deelgenomen. 

 

De trainingen worden verzorgd door bureaus met ruime ervaring op het terrein van preventie 

van ongewenst en onaangepast gedrag. Bureaus als Radar duiken veelvuldig op bij trainingen 

die worden gegeven in het kader van het Actieplan. 

 

Acties gericht op doelgroepen 

De laatste categorie instrumenten die we hier noemen is een verzameling van zeer 

uiteenlopende instrumenten en activiteiten die worden ingezet, vaak toegespitst op de 

specifieke problematiek. Het aantal typen dat in projecten is ontwikkeld, is beperkt. Het gaat om: 

 de inzet van gezinsmanagement als systeembenadering (Culemborg); 

 het maken van films door en voor de doelgroep (ANGRY, Gouda); 

 het maken van internetproducten (Eemsmond); 

 opzetten van een tentoonstelling (St. Paradox en St. Vredeseducatie); 

 afleggen van bezoeken aan (aan een burgemeester of aan het Anne Frankhuis) of het 

maken van reizen (naar bijvoorbeeld voormalige concentratiekampen);  

 inrichten van een steun- en informatiepunt voor een doelgroep (Den Haag). 

 

De acties zijn er dus op gericht: 

 de directe omstandigheden van potentiële probleemjongeren te wijzigen; 

 jongeren activiteiten te laten verrichten waardoor zij concreet aan iets werken in plaats van 

'doelloos' te zijn en heil te zoeken in polarisatie en radicalisering, dat ook nog inhoudelijk 

van betekenis is en kan bijdragen tot inzicht en bewustwording; 

 het direct en indringend laten zien wat mogelijke gevolgen zijn van radicalisering, met het 

oog op bewustwording; 

 direct ondersteunen van doelgroepen om hen met vraagstukken te helpen om te voorkomen 

dat voedingsbodems voor polarisatie en radicalisering gaan ontstaan. 

 

Hoewel deze acties direct op de doelgroepen zijn gericht is niet altijd duidelijk bepaald wat de 

doelgroep is. Een voorbeeld waarbij doelgroep vooraf niet specifiek was gedefinieerd zijn enkele 

activiteiten van Paradox, zoals een filmprogramma en de 'Nacht van de woede'. Beide zijn 

activiteiten die bedoeld zijn om mensen op een inspirerende en luchtige wijze inzicht te geven in 

wat radicalisering is en het feit dat radicalisering van alle tijden is. De opkomst was 

teleurstellend laag. Dit kan te maken hebben met het feit dat er niet een specifieke doelgroep is 

aangesproken. 
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In Den Haag was men voornemens een project te richten op rechts-extreme jongeren. In tweede instantie is 

besloten het doorgaan van dit project vooraf te laten gaan door en te laten afhangen van een 

gemeentebrede quick scan naar mogelijke spanningen in de Haagse samenleving. 

 

Het jongereninternet TV in Eemsmond wordt uitgevoerd door Jongerenwerk Barkema en De Haan. Bij deze 

activiteiten maken subgroepen jongeren filmpjes en beheren gezamenlijk een website waarop deze filmpjes 

te zien zijn. De groepen worden niet gemengd. De jongeren moeten juist leren om, ondanks hun eigen 

identiteit, begrip te hebben voor mensen met een andere achtergrond en bovendien om bij het uitdragen 

van hun subcultuur de democratische grenzen te respecteren. Daarnaast hebben de filmpjes als doel om 

bewoners van Eemsmond op een positieve manier kennis te laten maken met de jongeren.  

 

Ook in Gouda hebben jongeren films gemaakt. Het bereik van deze films is beperkt, omdat ze niet zijn 

gekoppeld aan een website. Daar tegenover staat dat de films in Gouda, anders dan in Eemsmond, zijn 

besproken aan dialoogtafels met jongeren en professionals.  

 

Het 'Fort van de Democratie' van de Stichting Vredeseducatie richt zich op een tentoonstelling waarin een 

interactieve leermethodiek wordt toegepast en die moet aanzetten tot nadenken en moet leiden tot inzicht in 

het functioneren van de democratie en de waarde van democratie. 

 

Van geheel andere aard zijn projecten zoals gezinsmanagement in Culemborg. Vanuit een 

systeembenadering wordt de aandacht gericht op verbetering van de leefomstandigheden van de gezinnen 

waaruit potentieel polariserende en radicaliserende jongeren komen. 

 

In 2009 is de stichting Sabr in Den Haag opgericht die zich richt op het ondersteunen van allochtone 

vrouwen en meisjes bij de vraagstukken waarin zij binnen hun gemeenschap tegenaan lopen en waar zij 

niet zelf uit kunnen komen. Ook in 2010 is een uitkering voor deze stichting beschikbaar gekomen vanuit het 

ministerie. 

 

3.4 Opbrengsten en bereik van projecten 
In deze paragraaf geven we antwoord op de vraag: Wat zijn de opbrengsten van deze projecten 

mede in relatie tot de doelstellingen van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering? 

Meer specifiek gaat het er om na te gaan op welke punten er ontwikkelingen in gang zijn gezet, 

eventueel doorgezet en of er al merkbare resultaten zijn. Het bereik van de projecten is daarbij 

een aspect: hoeveel mensen zijn door de projecten 'geraakt' en om welke mensen gaat het dan: 

jongeren, ouders, professionele werkers in het veld?  

 

In het aanvraagformulier voor de aanvragen in 2010 heeft het ministerie expliciet gevraagd naar 

de evaluatie van het project. In deze paragraaf gaan we daarom eerst na in hoeverre de 

projecten zijn geëvalueerd ten aanzien van het proces en de opbrengsten. De resultaten van de 

evaluaties betrekken we in de paragrafen over bereik en de opbrengsten van projecten. 

 

3.4.1 Evaluatie 

Uit de rapportages over 2010 blijkt dat in één geval bij gemeenten en drie gevallen bij de non-

profitorganisaties zelfevaluaties hebben plaatsgevonden. Deze lage aantallen kan voor een deel 

worden verklaard doordat veel projecten ten tijde van het inventarisatieonderzoek nog niet 

waren afgerond. 
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De evaluaties hebben vrijwel alle betrekking op individuele projecten of onderdelen van een 

project. Een programma, zoals de grote steden en ook de gemeenten Roermond en Culemborg 

die kennen, worden niet als zodanig geëvalueerd. Wij plaatsen hierbij de kanttekening dat de 

systematiek van de decentralisatie-uitkering van gemeenten formeel geen verantwoording over 

de besteding van middelen aan het ministerie vereist.
14

  

 

Bijna alle non-profitorganisaties geven aan dat er op één of andere wijze een zelfevaluatie wordt 

uitgevoerd. De ene keer gebeurt dit door de projectleider zelf (zoals bij de stichting Paradox – 

naast evaluaties op onderdelen door derden), de andere keer wordt dit gedaan door een derde 

organisatie. In de meeste gevallen van een samengesteld project worden de verschillende 

evaluatieverslagen samengevoegd tot een overkoepelend verslag, zoals dit is gebeurd bij ACB 

Kenniscentrum voor het project 'Voorkomen is beter dan genezen Noord-Holland'. Deelnemers 

aan trainingen hebben telkens evaluatieformulieren ontvangen waarop zij de trainingsactiviteit 

konden beoordelen. De aantallen deelnemers worden gemonitord. 

 

SIPI hecht waarde aan het wetenschappelijk laten toetsen van het effect van de gehanteerde instrumenten 

en interventies in het kader van 'Diamant'. De toepassing van de methodiek is in het verleden al gemonitord 

en geëvalueerd door een externe onderzoeker. De ervaringen met deze methodiek zijn positief; er wordt 

diepgaand contact gelegd met de doelgroep en de methodiek zorgt voor een verandering in attitude en 

gedrag. Binnenkort wordt de uitrol en doorontwikkeling van de interventies geëvalueerd door de Universiteit 

Utrecht. 

 

In het algemeen zien we dat de trainingsactiviteiten en onderwijslessen worden geëvalueerd 

door de deelnemers. Welzijn Leeuwarden organiseert een evaluatiebijeenkomst met 

deelnemers over de tentoonstelling die is georganiseerd in het kader van het project Massada. 

 

Bij de gemeenten zijn de meeste evaluaties over de projecten waaraan in 2010 bijdragen zijn 

toegekend, nog niet uitgevoerd ten tijde van de uitvoering van deze resultaatinventarisatie. Voor 

de activiteiten die al lopen of gelopen hebben is binnen de projecten meestal wel gemonitord 

wat de deelname is geweest.  
 

Gemeenten die in de periode 2007-2010 een uitkering uit het Gemeentefonds hebben 

ontvangen, evalueren de projecten in beperkte mate. De inventariserende onderzoeken worden 

niet geëvalueerd, behoudens Apeldoorn die zicht wil hebben op de deelname van de 22 

gemeenten aan het onderzoek. Er zijn enkele voorbeelden van evaluatie door een onafhankelijk 

bureau (de training voor professionals in Waalwijk en het InternetTV project in Eemsmond). In 

andere gevallen volstaat men met een eindrapportage van het onderzoek (Amsterdam, vijf 

stadsdelen) of met een rapportage aan de gemeenteraad zoals in Krimpen aan den IJssel.  

 

3.4.2 Bereik 

Deze paragraaf geeft antwoord op de subvraag: Wat is het bereik van projecten? 

 

De prestatie van projecten op bereik (aantal deelnemers, bezoekers of afnemers van activiteiten 

en producten uitgevoerd binnen het project ten opzichte van het gepland aantal) is voor een 
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deel van de projecten inzichtelijk gemaakt. Bij projecten waarbij dit niet is gebeurd, zijn de 

belangrijkste redenen hiervoor: 

1. de doelgroep voor het project is niet van te voren expliciet afgebakend; 

2. het potentieel bereik is niet vooraf bepaald; 

3. het feitelijk bereik is niet gemonitord. 

 

In de projecten van de non-profitorganisaties zijn de doelgroepen voor het project vooraf 

expliciet gedefinieerd, is een doelstelling vastgesteld voor het bereik en is dit bereik gemonitord 

en bij afsluiting van het project vastgesteld. Voor de projecten waarvoor een decentralisatie-

uitkering is verleend geldt dit slechts ten dele. Gemeenten hebben doorgaans wel de 

doelgroepen aangegeven, maar geven vooraf niet concreet aan op welke wijze de uitvoering en 

resultaten worden gemonitord of geëvalueerd. 

 

Kwantitatief bereik 

Het kwantitatieve bereik heeft betrekking op de aantallen personen in de projecten. Het gaat om 

het bereiken van de aantallen die van tevoren gepland waren. Het gaat ook om het indirect 

bereiken van een zo groot mogelijk aantal personen. In Bijlage 8 wordt het bereik van alle 

projecten weergegeven. 

 

Het kwantitatief bereik is in potentie en in de praktijk verschillend bij de verschillende typen 

interventies of instrumenten. We behandelen ze hieronder kort naar: 

 onderzoeken; 

 educatieve activiteiten en trainingen; 

 tentoonstellingen en mediagebruik; 

 overige activiteiten. 

 

Onderzoeken 

Bij onderzoeken gaat het om het bereik van de onderzoekspopulatie en specifiek om het aantal 

respondenten. Wat opvalt in de aanvragen is dat vóóraf de aantallen respondenten die men in 

een onderzoek wil bereiken niet in alle gevallen worden genoemd. Ook in de verslaglegging 

wordt het bereik niet concreet in beeld gebracht. Dit is opmerkelijk omdat kan worden verwacht 

dat aan de aanvragen onderzoeksdesigns ten grondslag liggen. In gemeenten waar men 

aansluit op bestaande monitormethodiek, is het bereik wel bekend (Nijmegen en Amersfoort). 

Het bereik van onderzoek is dan al snel enkele honderden of duizenden inwoners. De realisatie 

van het bereik lijkt dan ook gewaarborgd; het maakt onderdeel uit van een doorgaande stroom 

van respons. 

 

Een voorbeeld is het onderzoek in Capelle aan den IJssel. Niet is aangegeven hoeveel beleidsmakers en 

professionals men wilde spreken en heeft gesproken. Van de 150 Somaliërs en 450 Afghanen in de 

gemeente heeft men er slechts respectievelijk 6 en 4 gesproken. Dit geeft geen representatief beeld. 

 

Nijmegen bereikt 2.700 personen via de Veiligheidsmonitor en 1000 volwassen Nijmegenaren via 

stadsmonitor, 450 professionals werkzaam in stadswijken en een onbekend aantal jongeren. Het onderzoek 

was nog niet uitgevoerd ten tijde van de resultaatinventarisatie. 

 

Amersfoort bevraagt 150 mensen per buurt (3 buurten). Voor het onderzoek onder beleidsmakers en 

professionals wordt vooraf geen raming gegeven. 

 



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 60 

 

 

Educatieve activiteiten (onderwijs en trainingen) 

Het bereik van onderwijsprojecten blijkt in veel gevallen vele malen groter dan van andere 

soorten projecten. Er kunnen klassen van 20 tot 30 leerlingen in één keer direct worden bereikt. 

In de projecten waar van tevoren duidelijk was hoeveel groepen men zou kunnen bereiken, kon 

ook vooraf worden bepaald hoeveel leden van de doelgroep konden worden bereikt. Alleen in 

die gevallen waar onderwijsinstellingen uiteindelijk niet of maar te dele deelnamen, werden de 

aantallen niet bereikt. In andere gevallen wel. De deelname aan onderwijsprojecten is dus 

redelijk voorspelbaar en stuurbaar, mits onderwijsinstellingen daadwerkelijk meewerken aan de 

projecten. Als er afspraken worden gemaakt en de onderwijsinstellingen nemen een cursus of 

training op in het curriculum voor een jaar of een jaardeel, dan wordt het geplande bereik ook in 

redelijke mate gehaald. Hierbij moet worden aangetekend dat opname in een curriculum niet in 

alle gevallen een garantie is, dat een cursus ook daadwerkelijk doorgang vindt.  

 

De projecten die zich richten op het trainen van professionals krijgen te maken met uitval van 

deelnemers. Dat blijkt bijvoorbeeld in het Diamant-project van SIPI. 

 

Indien doelgroepen op andere wijzen worden bereikt, bijvoorbeeld via het welzijnswerk is van 

tevoren moeilijker te bepalen wat het bereik is. Ook blijkt de realisatie van het beoogde bereik 

lastig. Vanuit een welzijnsinstelling in Den Haag is er op gewezen dat deelname aan 

bijvoorbeeld opbouwwerk op basis van vrijwilligheid gebeurt. Men moet altijd afwachten wie 

deelnemen, hoeveel mensen deelnemen en of mensen de deelname volhouden. 

 

In algemene zin wordt in de rapportages gewezen op dat veel tijd en energie moet worden 

gestoken in het overtuigen van mensen om hen te laten deelnemen aan activiteiten, zoals 

trainingen en workshops. Kritische factor bij onderwijsactiviteiten is de medewerking van 

scholen. De bereidheid tot medewerking is zeer wisselend.  

 

Voorbeeld van zeer moeilijk te bereiken en daardoor (voor alsnog) bij lange na niet gehaalde aantallen 

doelgroepleden (op moment van het KplusV-onderzoek 500 van de beoogde 1150) is het project 'Iedereen 

telt mee' van het IPP. Het IPP is voor organisatie van projectactiviteiten afhankelijk van samenwerking met 

basisscholen en gemeenten. Bij beide typen organisaties kost het erg veel tijd om de contacten en relaties 

om tot stand te brengen en medewerking te verkrijgen, is de ervaring van dit instituut. De projectleider denkt 

dat de materie waarop het project zich richt (kernwaarden van democratie) voor scholen en gemeenten 

geen prioriteit heeft. Ook bij Paradox valt de betrokkenheid van scholen (afname lespakket via downloaden) 

de projectleider fors tegen (zie ook hieronder). 

 

Bij Halt Limburg Noord is circa een kwart meer leerlingen (582) getraind op meer scholen met de inzet van 

meer trainers vanuit Halt dan vooraf was beoogd. Een verklaring voor de geslaagde samenwerking met 

scholen is dat het project inzet op de bevordering van de sociale identiteit van kinderen. Het is gericht op het 

voorkómen van polarisatie en radicalisering (preventie). De begrippen polarisatie en radicalisering worden 

niet als zodanig gehanteerd bij de projectuitvoering. Halt heeft samengewerkt met de KPC groep. Beide 

spelers hebben een uitgebreid netwerk van scholen. 

 

Binnen het project van stichting Op Touw zijn er twee doelgroepen: VMBO en MBO leerlingen en trainers 

(Joodse en Islamitische WO en HBO jongeren). Het voornemen was om 100 klassen (2.500 leerlingen), 

verspreid over Nederland, te laten deelnemen aan het project. Tot nu toe is het bereik grotendeels beperkt 

tot scholen in de Randstad. 
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Bij de training voor professionals in Waalwijk was het beoogde bereik 30 professionals, waarvan 

zorgcoördinatoren van vijf middelbare scholen. Er zijn 29 professionals getraind waaronder vier 

zorgcoördinatoren van twee middelbare scholen. 

 

Tentoonstellingen en gebruik media 

Een relatief groot bereik wordt gerealiseerd met tentoonstellingen. Het effect ervan moet echter 

als lager worden geschat dan het effect van educatieve activiteiten, omdat het contact met de 

tentoonstelling korter en minder indringend is dan de situatie die kan worden gerealiseerd in een 

onderwijssetting. De tentoonstelling het Fort van de Democratie kent in 2011 naar verwachting 

meer bezoekers dan er vooraf waren geraamd (4.000 in plaats van 3.500). 

 

Het grootste potentiële bereik had naar eigen opgave het project ANGRY van de stichting Paradox, omdat 

daar naast tentoonstellingen ook met nieuwe media zou worden gewerkt. Van tevoren werd aangegeven dat 

de producten toegankelijk zouden zijn voor een breed publiek. Uiteindelijk werd het bereik van de website 

geschat op 250.000. Dat zelfde aantal zou worden bereikt via de Game die zou worden ontwikkeld. Het is 

echter niet gelukt deze producten te realiseren. Het bereik was daarom in beide gevallen nul. 

 

Het aantal downloads van lespakketten zou kunnen leiden tot een bereik van 3.000 personen. Gelet op het 

aantal downloads en uitgaande van een bereik van 30 personen per download bleef het bereik steken op 

maximaal 900. In plaats van een breed publiek van duizenden, bleef het theoretisch bereik steken rond de 

duizend en waarschijnlijk minder.  

 

Overige activiteiten 

De overige activiteiten zoals bijvoorbeeld gezinsmanagement, het organiseren van 

evenementen en dergelijke hebben een relatief klein bereik en zijn arbeidsintensief. De inzet 

van tijd en energie loont wel in de zin dat het beoogde bereik wordt gerealiseerd. 

 

In Culemborg zijn twee gezinsmanagers aangesteld. Gezinsmanagement is een arbeidsintensief traject. De 

caseload per manager is 5 of 6 gezinnen per half jaar. Het aantal gezinnen dat kan worden geholpen is 

beperkt tot maximaal 20 per jaar. Deelname van de gezinnen kan min of meer worden afgedwongen via 

bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie bij woningtoewijzing of een uitkeringsinstantie bij toekenning van een 

sociale uitkering. 

 

Aan het maken van een InternetTV product zoals in Eemsmond kan een beperkt aantal (enkele tientallen) 

jongeren deelnemen. De deelname is dermate interessant voor de jongeren gebleken dat het beoogde 

bereik is gerealiseerd. 

  

Bereik in periode 2007-2011 

Wat in vergelijking met het bereik van de projecten van de vorige jaren opvalt, is dat het bereik 

in de projecten uit 2010 groter is dan bij de projecten van de voorgaande jaren. Omdat niet in 

alle projecten in dezelfde mate vooraf aantallen deelnemers zijn benoemd en is bijgehouden 

hoeveel deelnemers de projecten in de uitvoering kenden moeten cijfers over het bereik zeer 

voorzichtig worden gehanteerd. In Bijlage 8 staan voor zover ze bekend zijn, de aantallen 

deelnemers per project aangeduid. Het kwantitatieve bereik van projecten verschilt van project 

tot project, zoals hierboven is geïllustreerd. De intensiteit in deelname en daarmee van het 

bereiken verschilt zeer tussen de projecten. Onderstaande tabel bevat daarom zeer indicatieve 

cijfers, maar geeft wel een trend te zien. 
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Deelnemers 2007-2009 2010 

Jongeren en leerlingen 18.644 32.392 

Professionals en gemeenteambtenaren 926 498 

Doelgroeporganisaties en sleutelpersonen 18 123 

Overig* 16.062 96.892 

Totaal 35.650 129.905 

Tabel 7 Kwantitatief bereik van de projecten – in aantallen deelnemers. 

* Tot deze categorie Overig behoort een zeer onbepaalde groep die via onder meer tentoonstellingen en 

sociale media wordt bereikt. 

 

De tabel laat zien dat de trend is dat het bereik aanmerkelijk vergroot is. De projecten zijn daar 

ook op ingericht. Ervaringen van voorgaande jaren bieden ook mogelijkheden om na te hebben 

uitgevonden hoe een activiteit bij een kleine groep werkt, deze op grote schaal kan worden 

uitgerold. 

 

Kwalitatief bereik 

Het kwalitatief bereik heeft betrekking op de bereiken van de juiste personen. Naast het vooraf 

inschatten van het beoogde bereik en het meten tijdens de uitvoering van het project van het 

gerealiseerde bereik, is het minstens zo belangrijk om de juiste doelgroep te identificeren en te 

bereiken. Daar waar het trainingen betreft aan leerlingen op VMBO-scholen bijvoorbeeld is dit 

goed vast te stellen en te realiseren. In andere projecten blijkt dit nog wel eens lastiger. Dit komt 

doordat getracht wordt acties te richten op potentieel radicaliserende jongeren. En het is vaak 

moeilijk om tot deze doelgroep te identificeren en tot deze doelgroep door te dringen.  

 

Welzijn Leeuwarden wilde zich richten op jongeren die zich daadwerkelijk denigrerend uitlaten over Joden 

(harde kern). Deze harde kern wilde echter niet meewerken. Daarom is ingezet op de schil van jongeren om 

deze harde kern heen, in de hoop dat deze positieve invloed kunnen uitoefenen. Qua aantal is het bereik 

dan wel gehaald, maar het betreft niet de vooraf beoogde doelgroep. 

Binnen het project van SIPI zijn er twee doelgroepen: trainers en moslimjongeren. Bij de trainers werd 

beoogd om 15 personen te werven. In totaal zijn op dit moment twaalf trainers opgeleid. Deze trainers 

worden (in tweetallen) ingezet voor Diamant binnen vijf gemeenten: Amsterdam, Culemborg, Ede, 

Den Haag en Gouda. De omvang en samenstelling (achtergrond) van de bereikte groep jongeren is 

onbekend (ten tijde van de uitvoering van de invenarisatie is de werving gaande). Jongeren die deelnemen 

aan het programma Diamant worden geworven via onderwijs- en welzijnsinstellingen. In Amsterdam worden 

jongeren geworven via het jongerenloket van DWI (Dienst Werk en Inkomen). In Culemborg, Ede en 

Den Haag via middelbare scholen. In Gouda worden jongeren, na het afvallen van een school, geworven via 

de welzijnsinstelling. 

 

Factoren van invloed op bereik 

Er zijn drie soorten factoren die van invloed zijn op het bereik. 

 Hierboven is al aangegeven dat in een aantal gevallen het bereik niet van tevoren wordt 

bepaald en in de loop van het project niet wordt gemeten. In die gevallen is niet aan te 

geven of het bereik wel of niet is gehaald.  

 In andere gevallen is wel ingezet op het beoogde bereik, maar is het niet gehaald.  

 Een derde soort zijn de gevallen waarbij bewust niet (meer) is gepoogd het beoogde bereik 

te realiseren, vanwege verandering van prioriteiten, voortschrijdend inzicht in inhoud of 

ingeschatte kans op succes. 
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In Gouda wordt continu afgewogen bij het inzetten van activiteiten: 'wat is op dit moment opportuun?' De 

gemeente heeft het COT rapport over problemen met jongeren afgewacht voordat men verdere stappen 

heeft gedaan. het beleid is er aangepast. Gevolgen waren veel vertraging in activiteiten en wijziging van 

activiteiten. men is bijvoorbeeld overgegaan tot de aanstelling van een stadsmarinier. De projectleider is van 

mening dat dit de juiste (zorgvuldige) aanpak is. 

 

In onderstaande gevallen is wel gepoogd het bereik te realiseren, maar is dit niet gelukt. De 

oorzaken daarvan zijn aanwijsbaar. 

 Te optimistische inschatting van het bereik vooraf.  

Zo is in Culemborg het bereik van aantal gezinnen voor gezinsmanagement van tevoren te 

optimistisch geschat. Het gaat om een arbeidsintensieve werkwijze, zo is gebleken. Per 

gezinsmanager kunnen niet meer dan 5 à 6 gezinnen gedurende een half jaar begeleid 

worden (Culemborg). Een pregnant voorbeeld is het project ANGRY dat zeer optimistisch 

was over het aantal malen dat een lespakket zou worden gedownload. Uiteindelijk gebeurde 

dat in minder dan een derde van het aantal verwachte gevallen. 

 Vrees voor stigmatisering. De belangstelling tot deelname aan activiteiten is gering bij een 

doelgroep. Men vreest sociale controle en isolatie binnen de eigen groep of eigen wijk, 

gepaard gaand met fysiek ongemak (ingooien van ruiten) en concrete intimidatie en 

bedreigingen. Dit speelt met name in kleinere gemeenschappen zoals een wijk. 

 Vrees voor stigmatisering van de school (Den Haag, Amsterdam, Arnhem). 

 Andere prioriteiten bij partners, zoals bij scholen (Roermond).  

 Ontmoediging vanuit de omgeving. De rol van ouders en de overige directe sociale 

omgeving is van invloed op deelname van jongeren. In bepaalde sociale gemeenschappen 

(zowel van autochtone als van allochtone herkomst) is de groepsdruk om niet deel te nemen 

aan activiteiten hoog of tenminste is er geen enkele prikkel om wel deel te nemen (wijk met 

een traditionele cultuur in de gemeente Den Haag). 

 Verkeerde inschatting van de structuur en omvang van de doelgroep. In het IPP-project 

'Iedereen telt mee' werd met informele groepen gewerkt, doch deze bleken kleiner dan 

verwacht zodat de omvang van de doelgroep niet werd bereikt. 

 

Draagvlak is een belangrijke achtergrondfactor. Het gaat zowel om draagvlak bij de 

doelgroepen, de partners als bij bestuurders. Opvallend is dat uit de rapportages van de 

projecten van gemeenten blijkt dat bij bestuurders in vrijwel alle gevallen wel aanwezig is. Met 

name door de prominentere rol van polarisatie, lijkt dit bestuurlijk draagvlak gewaarborgd. 

Spanningen tussen groepen en overlast van jongeren worden in veel gemeenten gevoeld en 

politiek-bestuurlijk geproblematiseerd. 

 

3.4.3 Directe projectopbrengsten 

In deze paragraaf geven we antwoord op de vraag: Wat zijn de opbrengsten van deze 

projecten? in de volgende vraag relateren we de opbrengsten aan de doelstellingen van het 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering? De opbrengsten kunnen alleen in beeld worden 

gebracht voor de afgeronde projecten of voor projecten waar die opbrengsten op een andere 

wijze in beeld zijn gebracht in de rapportages. 

 

De opbrengsten van projecten zijn in een aantal categorieën in te delen: 

 Kenniseffect en inzicht bij overheden, bestuurders en professionals. 

 Bewustwordingseffect bij bestuurders en professionals. 

 Integraliteit van de aanpak. 



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 64 

 

 

 Netwerkvorming. 

 Opbrengsten bij doelgroepen: inzicht in identiteit, versterking weerbaarheid, acceptatie van 

andere culturen, rassen en geloof, leren samenwerken. 

 

Kenniseffect en inzicht bij overheden, bestuurders en professionals 

Educatieve activiteiten, trainingen en onderzoek hebben een kenniseffect bij de bestuurders en 

medewerkers van gemeenten en bij professionals gehad. Er zijn enkele trainingen specifiek 

gericht op bestuurders en hoger management van zowel de gemeente als de 

partnerorganisaties (zoals in Den Haag) en er zijn trainingen gericht het herkennen van 

verschijnselen en de achtergronden van de verschijnselen (bijvoorbeeld in Waalwijk). 

Daarnaast hebben onderzoeken die zijn uitgevoerd, in het algemeen inzichten gegeven in de 

aard en omvang van de problematiek en waar zich problemen met name voordoen. De 

onderzoeken zijn gericht op specifieke wijken (zoals in Amersfoort en Amsterdam). 

 

Bewustwordingseffect bij bestuurders en professionals 

De bewustwording is ook met name opgedaan in trainingen en workshops. Aan bestuurders, 

managers en professionals is uitgelegd in welke omvang verschijnselen zich voordoen en hoe 

achtergronden van personen en groepen kunnen leiden tot vatbaarheid voor radicalisme en 

meedoen met polarisatie. 

 

In de vorige samenvattende rapportage is aangegeven dat agendasetting nog een belangrijke 

opbrengst van de projecten was. Dat lijkt voor de projecten die in 2010 zijn aangevraagd, 

minder te gelden. Dit hangt ook samen met het feit dat meer aandacht is geschonken aan 

polarisatie. Deze vraagstukken die tot uiting komen in spanningen tussen groepen, overlast in 

buurten en wijken, staan reeds op de agenda bij de lokale bestuurders. Niet alleen in gevallen 

waarin ernstige incidenten zich hebben voorgedaan, zoals in Culemborg, maar ook in een 

gemeente als Amersfoort. 

 

Integraliteit van aanpak 

In gemeentelijke projecten is de integraliteit ingestoken in verschillende projecten. In die 

projecten is ook gebleken dat integrale benadering ook werkt.  

 

Gezinsmanagement in Culemborg is daarvan een vergaand voorbeeld: niet alleen kijken naar de polarisatie 

en incidenten, niet alleen kijken naar de jongeren die daarvoor verantwoordelijk zijn, maar ook kijken naar 

de gezinssituatie: werk, inkomen, cultuur en gewoontes, omgaan met elkaar, huldigen van normen en 

waarden. 

 

Binnen de gemeentelijke organisatie hebben de projecten opgeleverd dat de onderdelen 

openbare orde en veiligheid en welzijn en onderwijs op een goede wijze met elkaar kunnen 

samenwerken en dat zij de problematiek integraal kunnen definiëren en er concrete acties op 

kunnen zetten (onder meer in Amsterdam, Roermond en Tiel). 

 

Netwerkvorming 

Verschillende projecten hebben bijgedragen aan netwerkvorming. Het gaat hierbij enerzijds om 

netwerken van professionals en bestuurders die zich bezig houden met voorkómen en 

bestrijden van polarisatie en radicalisering en anderzijds om netwerken van overheden en 

professionals enerzijds en vertegenwoordigers van de doelgroepen anderzijds. 
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Netwerken van overheidsmedewerkers en professionals zijn in de onderzochte projecten in 

beperkte mate gevormd. Het Netwerk Overleg sociale cohesie in Amsterdam is het enige 

voorbeeld van een formeel netwerk in de projecten (naast bestaande netwerken van gemeenten 

in een regio, zoals in het geval van de politieregio NO Gelderland).  

 

We zien dat in projecten waar vertegenwoordigers van overheden en instellingen elkaar al 

kenden, men expliciet contacten heeft gelegd en is gaan samenwerken rond vooral polarisatie. 

Dat treffen we bijvoorbeeld in Culemborg.  

 

Er hebben zich in enige mate netwerken gevormd tussen overheden en organisaties van 

doelgroepen (bijvoorbeeld moskeebesturen en zelforganisaties). Dit zijn bijproducten van 

contacten die in projecten zijn gelegd om de doelgroepen te bereiken en deelnemers te werven 

(voor workshops, trainingen en educatieve activiteiten). Het is niet duidelijk hoe bestendig die 

netwerken zijn. Wel wordt in de rapportages aangegeven dat de netwerken er toe kunnen 

bijdragen dat er contacten zijn in goede en slechte tijden en dat wanneer er in de toekomst 

sociale incidenten of bijzondere omstandigheden zijn, de contacten sneller gelegd kunnen 

worden. 

 

Opbrengsten bij de doelgroepen 

Het gros van de doelgroepen bestaat uit jongeren van verschillende etnische of sociale 

achtergrond. Daarnaast behoren ouders en andere familieleden tot de doelgroepen (zoals de 

Marokkaanse mannen in het Kantara-brug project). 

 

Opbrengsten hebben onder meer betrekking op: inzicht in en acceptatie van de eigen identiteit, 

inzicht in eigen gedrag en gevolgen van eigen gedrag op anderen, de waarde van andere 

culturen, gebruiken en gewoonten, inzicht in de waarde van samenleven en de normen en 

waarden van de Nederlandse samenleving. 

 

Onderwijsprojecten in onder meer Den Haag hebben als opbrengst dat jongeren met elkaar 

over de eigen identiteit en over de identiteit van de ander gaan praten. De communicatie 

daarover en het 'zelfonderzoek' bij jongeren, zijn nieuw voor de meeste jongeren met een 

allochtone achtergrond. Zij hebben dat niet van huis uit mee gekregen. De uiteindelijke effecten 

ervan moeten worden afgewacht, maar in de rapportages wordt aangegeven dat de lessen iets 

met de jongeren hebben gedaan, dat zij zich over gevoelige vraagstukken (joods zijn, positie 

van de vrouw, homoseksualiteit) op een andere wijze uiten dan voorheen (Projecten Centrum 

16-22 en Voorkomen is beter van genezen; beide in Den Haag). 

 

De waarde van andere culturen, gebruiken, gewoonten en achtergronden ervaren jongeren en 

ook hun ouders in educatieve projecten, workshops, tentoonstellingen en projecten die gericht 

zijn op het leggen van contacten. De projecten waarin antisemitisme wordt bestreden van onder 

meer Op Touw en Welzijn Leeuwarden, zijn daar voorbeelden van evenals het Kantara-brug 

project in Amsterdam. 

 

Van andere orde zijn projecten die er op zijn gericht dat jongeren samen producten maken die 

voor hen zonder die projecten niet zouden zijn weggelegd en die hen tevens 'van de straat' 

houden. In het Eemsmond InternetTV project hebben jongeren succesvol samengewerkt. Zij 

hebben ervaring op kunnen doen onder deskundige begeleiding en hebben iets samen tot stand 

gebracht. Een ander voorbeeld is te vinden in het project ANGRY van Paradox. Hoewel het 

project niet volledig is gerealiseerd hebben de jongeren samengewerkt aan producten.  
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Een project dat gericht is op het inzicht krijgen in het eigen talent en het verder inzetten van dat 

talent in Roermond (project Nieuwe Helden) is nog in uitvoering.  

Het is een beproefd concept van theateropleiding ISH uit Amsterdam. Nagenoeg hetzelfde geldt 

voor het Diamantproject in Culemborg en de ervaring met dat project van SIPI. 
 

Voortgang van de projecten 

Ten tijde van de resultaatinventarisatie door KplusV waren er van de gemeentelijke projecten 17 

(dit is driekwart van het totaal) nog niet afgerond en van de projecten van de non-

profitorganisaties waren er 7 (60%) nog niet afgerond (zie Bijlage 8). 

 

Gemeenten en andere organisaties hebben hun aanvragen in de eerste helft van 2010 

ingediend. Vanaf medio 2010 heeft het ministerie aangegeven of projectaanvragen wel of niet 

voor een subsidie of uitkering via het Gemeentefonds in aanmerking kwamen. De meeste non-

profitorganisaties konden met de toegekende subsidies aan de slag. Dat gold zeker in die 

gevallen waarbij de subsidies 100% van de kosten dekken. Voor gemeenten was er een langer 

traject nodig alvorens met de uitvoering van een project of programma kon worden begonnen.  

 

Een reden voor vertraging in de voorbereiding en uitvoering is gelegen in het feit, dat 

gemeenten voor een aantal projecten de aanvragen in 2011 wilden indienen. Vanuit het 

ministerie werd aangestuurd een laatste ronde aanvragen in 2010. Dat heeft er in geresulteerd 

dat gemeenten aanvragen hebben vervroegd, terwijl de voorbereiding gericht was op start van 

projecten in de loop van 2011. 

 

Een andere factor die hierbij een rol speelt is dat de uitkeringssystematiek via het 

Gemeentefonds veronderstelt dat de gemeenteraad besluit over de toekenning van de middelen 

aan een project. Het traject van voorbereiding van de besluitvorming door de raad loopt via het 

college van B&W. Daarbij komt, dat in alle gevallen bij gemeenten sprake is van de noodzaak 

tot cofinanciering; in de meeste gevallen door de gemeente en in een enkel geval door de 

provincie. Het verwerven van die cofinanciering en de koppeling aan de besluitvorming door de 

gemeenteraad kost tijd. De periode van voorbereiding en besluitvorming inzake de projecten 

loopt bij gemeenten dus veel langer dan bij de non-profitorganisaties die direct op basis van 

subsidietoekenning aan de slag kunnen. Een aantal non-profitorganisaties dat ook nog 

afhankelijk was van bijdragen vanuit andere instanties (provincies, gemeenten of fondsen) heeft 

daar doorgaans niet op gewacht en is aan de slag gegaan, met als risico dat men het zonder 

bijdrage vanuit bijvoorbeeld gemeenten heeft moeten stellen (zoals in het project van Op Touw 

het geval is geweest). 

 

In enkele gevallen is de oorzaak van vertraging gelegen in organisatorische aspecten en is er 

sprake van overmacht (zoals in Renkum: wisseling en ziekte van ambtelijke sleutelpersonen). 

 

3.4.4 Opbrengsten in het licht van het Actieplan 2007-2011 

In deze paragraaf geven we antwoord op de vraag: Wat zijn de opbrengsten van deze projecten 

(mede) in relatie tot de doelstellingen van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering? 

 

In paragraaf 1.2 staat kort de inhoud van het Actieplan weergegeven. 

 

De doelstellingen van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 waren de volgende: 
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1. preventie: het voorkómen van (verdere) processen van isolatie, polarisatie en radicalisering 

door het (weer opnieuw) insluiten van mensen die dreigen af te glijden of zich af te keren 

van de Nederlandse samenleving en democratische rechtsorde;  

2. proactie: het vroegtijdig signaleren van deze processen door bestuurders en professionals 

en het ontwikkelen van een adequate aanpak; 

3. repressie: het uitsluiten van mensen die duidelijke grenzen hebben overschreden en ervoor 

zorgen dat hun invloed op anderen zoveel mogelijk beperkt wordt. 

 

In nauw overleg en op verzoek van de gemeenten die betrokken zijn bij het opstellen van het 

Actieplan zijn de navolgende beleidslijnen gedefinieerd waarbij het nationaal niveau de lokale 

aanpak kan ondersteunen: 

 vergroten van de weerbaarheid en binding aan de samenleving van individuen en groepen 

die vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering, en hun omgeving (ouders/opvoeders, 

vrienden);  

 vergroten van competenties van het lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren 

en jongerengroepen werken; 

 vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering. 

 

De projecten richten zich vooral op de eerste twee doelstellingen (Proactie en Preventie) en de 

acties van de eerste twee beleidslijnen (vergroting weerbaarheid en binding aan de 

samenleving en vergroting van competenties van het lokaal bestuur (gemeentelijke bestuurders 

en medewerkers) en professionals). Van de verschillende acties die in het plan staan genoemd 

wordt een aantal met name goed bediend, zoals uit onderstaande tabel met enkele typen 

projecten blijkt. Sommige projecten hebben betrekking op verschillende van de genoemde 

acties van de beleidslijn. Het kwantitatief overzicht van hoeveel projecten zich richten op een 

bepaalde actie is daarom niet zo opportuun. 

 

Beleidslijn 1 Vergroting weerbaarheid en binding 

Bevorderen burgerschap jongeren Diverse onderwijsprojecten en workshops en 

tentoonstellingen 

Betrekken van ouders Gezinsmanagement; Kantara-Brug 

Versterking binding via onderwijs Diverse onderwijsprojecten 

Bevorderen kennis over rechtsstaat, beleid, culturen Educatieve projecten en workshops en het leggen 

van contacten tussen verschillende groepen 

Pluriform aanbod islam Geen van de projecten gaat hierop in 

Vertrouwd maken met Nederlandse rechtsorde en 

samenleving 

Educatieve projecten en enkele workshops en 

tentoonstellingen 

Contacten leggen en onderhouden met sleutelfiguren 

uit islam 

Bijproducten van de projecten in het kader van het 

werven van deelnemers 

Nationaal stelling nemen tegen radicale uitingen Geen van de projecten gaat hierop in 

Tabel 8.Typen projecten uit 2010 die bijdragen aan de beleidslijn 1. 

 

De beleidslijn gericht op de vergroting van weerbaarheid is in 2010 geëvolueerd in de projecten 

als versterking van de eigen identiteit en weerbaarheid, het bieden van perspectief, het 

accepteren en gebruiken van de eigen talenten. Die acties zijn ingebracht in onderwijsprojecten, 

workshops in onderwijsverband of welzijnsverband en de projecten gericht op actief werken aan 

producten.  
  



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 68 

 

 

Beleidslijn 2 Vergroting competenties 

Instrumenten en methodieken voor weerwoord 

radicale en radicale uitingen 

Training professionals 

Visievorming vraagstukken die samenhangen met 

polarisatie en radicalisering 

Tentoonstellingen 

Netwerkvorming sociale cohesie Amsterdam 

Ook onderzoek kan hieronder worden gerekend, 

hoewel het Actieplan onderzoek niet expliciet 

benoemt als te ondernemen actie 

Inzet teams van deskundigen en imams in omgaan 

met radicalisering 

In beperkte mate. Mogelijk indirect effect van Project 

Kantara-Brug en mogelijk effect van het project 

professionaliseren van onderwijskundige 

medewerkers van moskeeën in Rotterdam 

Platforms voor uitwisseling kennis en informatie Bij meerdere gemeente is een vorm van netwerk 

ingericht, zoals het Netwerk sociale cohesie 

Amsterdam 

Training en workshops voor professionals Trainingen en workshops. Diverse projecten 

Tabel 9. Typen projecten uit 2010 die bijdragen aan de beleidslijn 2. 

 

De tweede beleidslijn is in 2010 uitgewerkt als een beleidslijn gericht op het vroegtijdig 

onderkennen van uitingen van polarisatie en radicalisering en de aanwezigheid van de 

voedingsbodem daarvoor binnen het gezin, de peergroup of in de persoon van de jongere. 

 

Algemeen beeld is dat in het verleden gemeenten afhankelijk waren van min of meer 'toevallige' 

waarneming van signalen van polarisatie en/of radicalisering. In de projecten uit 2010 worden in 

training en scholing professionals (eerstelijnswerkers, artsen, andere gezondheidswerkers, 

maatschappelijk werkers, politie, leraren) getraind in het herkennen van uitingen van 

radicalisering en/of polarisatie en van het herkennen en duiden van voedingsbodems voor 

polarisatie en/of radicalisering op individueel niveau, in gezinsverband, klasverband en op 

straat. 

 

Hierdoor wordt de gemeente minder afhankelijk van toevallige waarnemingen, maar is sprake 

van een meer systematische waarneming, duiding en weging. Professionals dragen inmiddels 

meer kennis van de uitingen en oorzaken en voedingsbodems van polarisatie en radicalisering 

dan een aantal jaren geleden. 

 

Inhoudelijke reikwijdte is verbreed 

De projecten die in 2010 zijn ingediend hebben een groter inhoudelijke reikwijdte dan in het 

Actieplan is aangeduid. Dit lijkt mede een gevolg van de resultaten van de eerste jaren dat 

projecten zijn uitgevoerd. Voortschrijdend inzicht leidt tot andere aanvragen dan in de eerste 

jaren.  

 

Daar waar in de eerste jaren polarisatie en radicalisering als twee verschillende fenomenen 

beschouwd werden, lijkt het inzicht nu te groeien dat het weliswaar twee verschijnselen zijn, 

maar dat zij beide nagenoeg dezelfde voedingsbodem hebben. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de voedingsbodem vanuit de sociale omgeving - onvoldoende binding aan de 

samenleving die op een bepaalde manier geordend is en waarin verschillende groepen leven- 

en de individuele factoren: onvoldoende weerbaarheid en onvoldoende perspectief. Door de 

combinatie van voedingsbodem en de individuele factoren zouden individuen vatbaar kunnen 

zijn voor invloeden om tot radicale en polariserende gedachten en acties over te gaan. In de 

separate verdiepingsstudie wordt daar nader op ingegaan.  
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3.5 Borging van resultaten 
In deze paragraaf gaan we in op de subvraag: Op welke wijze zijn de opbrengsten van de 

projecten geborgd? Het Actieplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma met 

financiële bijdragen voor lokale projecten waren tijdelijk (2007-2011). We beschrijven de mate 

waarin bij de opzet, uitvoering en overdracht van het project aandacht is besteed aan de 

borging van de projectresultaten. Er is sprake van borging wanneer er maatregelen zijn 

getroffen om de resultaten en effecten van het project te verankeren op individueel niveau of op 

collectief niveau in beleid en organisatie.  

 

Non-profitorganisaties 

Zoals we hebben gezien, sluiten de activiteiten van de non-profitorganisaties op het vlak van 

polarisatie en radicalisering doorgaans aan op de activiteiten en corebusiness van deze 

organisaties die reeds bestonden voorafgaand aan het Actieplan. Indien deze organisaties 

kunnen voortbestaan, dan zijn er op voorhand aanknopingspunten voor borging. Het gaat 

concreet om het blijvend aanbieden van cursus- en trainingsmateriaal aan andere organisaties, 

het kunnen inzetten van opgebouwde expertise op dit gebied en dergelijke. 

 

Bijlage 9 laat zien dat in negen van de twaalf gevallen sprake is van een of andere wijze van 

borging, met name in de non-profitorganisaties zelf. Hierbij plaatsen we de aantekening dat 

projectleiders in veel gevallen aangeven dat ook de aandacht van leiding en medewerkers van 

gemeenten en andere in de projecten betrokken organisaties voor de vraagstukken is 

toegenomen. Dit is een wat zwakke vorm van borging als niet duidelijk kan worden gemaakt 

waaruit die toegenomen aandacht dan concreet blijkt en welke aanknopingspunten er zijn om te 

veronderstellen dat die toegenomen aandacht blijvend is (zie ook hierna bij gemeenten). 
 

Bij de subsidies die aan deze organisaties worden verstrekt, is in vrijwel alle gevallen sprake 

van 100% dekking van de kosten. Daarmee wordt de activiteit van de organisatie ook volledig 

afhankelijk van het beschikbaar zijn van middelen ter dekking van de kosten. Indien de 

organisatie van voldoende omvang is en voldoende eigen middelen heeft of andere vreemde 

middelen kan aantrekken, dan heeft de organisatie ruimte om tijd te steken in de overdracht en 

of verkoop van producten en activiteiten. Een kleine organisatie zoals Breaking Human Barriers 

is op dit vlak kwetsbaar en de continuïteit van de activiteiten en bestendigheid van de resultaten 

is niet gewaarborgd. Of de resultaten ook daadwerkelijk worden gebruikt en afgenomen, hangt 

af van de middelen die organisaties die producten afnemen (gemeenten, scholen en andere 

organisaties) hebben. 

 

Een non-profitorganisatie kan de borging ook bij een andere organisatie zoeken. In het geval 

van SIPI worden de ontwikkelde lessen overgedragen aan gemeenten die er verder mee 

kunnen werken. Een ander voorbeeld is het borgen van de kennis en ervaring van Kantara-Brug 

(de wijze waarop moslimmannen gevoelig kunnen worden gemaakt voor hetgeen de joodse 

gemeenschap in Europa is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog). De kennis en 

ervaringen zijn ondergebracht bij de Anne Frank Stichting. 

 

Stichting Paradox heeft geen structureel beleid ten aanzien van polarisatie en radicalisering. Ook is Paradox 

vooralsnog niet voornemens om nieuwe projecten op dit gebied te ontwikkelen. Beleid om polarisatie en 

radicalisering tegen te gaan wordt in die zin niet geborgd binnen Paradox. De website www.a-n-g-r-y.nl blijft 

echter bestaan en ook de lespakketten voor de verschillende niveaus blijven beschikbaar. In welke mate 

(delen van) het lespakket in de toekomst zullen worden gebruikt is echter niet aan te geven. Gezien het 
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geringe aantal downloads verwacht de projectleider hier niet veel van. Toch geeft de projectleider aan 

maatregelen te zullen nemen om het bezoek van de website en het gebruik van (delen van) de lespakketten 

te stimuleren. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit betere vindbaarheid via Google en aanwijzingen 

voor het gebruik van de lespakketten. De kennis uit het project wordt overgedragen door middel van de 

website. Daarnaast wordt het evaluatierapport via www.polarisatie-radicalisering.nl openbaar gemaakt.  

 

De resultaten van het SIPI-project zijn overgedragen aan de vijf partnergemeenten en eerstelijns 

professionals. Dit was een belangrijk onderdeel van het project: het initiatief ligt bij SIPI, maar SIPI leidt de 

trainers zodanig op, dat SIPI zich zelf na afloop kan terugtrekken uit het traject. De 'lessons learned' neemt 

SIPI wel mee in toekomstige projecten. 

Er is naar aanleiding van de uitkomsten van het project binnen SIPI geen nieuw beleid ontwikkeld. Bij de 

partnergemeenten en lokale organisaties is dit ook nog niet het geval. Eerst moet het project zijn afgerond 

en geëvalueerd. De lokale partners geven veelal wel aan het project bij gebleken succes structureel in hun 

beleid te willen opnemen of hier al mee bezig te zijn. De meesten geven aan het traject graag te willen 

uitbreiden naar meer scholen en het ook belangrijk te vinden als meer gemeenten in Nederland dit traject 

gaan invoeren.  

Bij lokale partners is de samenwerking versterkt, is een gezamenlijke visie ontstaan op het tegengaan van 

polarisatie en radicalisering bij moslimjongeren en is kennis en ervaring opgedaan met het trainen en 

begeleiden van deze jongeren. 

 

Halt Limburg Noord heeft een lessenserie ontwikkeld en als een pilot uitgevoerd. Borging van de 

lessenserie vindt plaats door inpassing van de lessenserie in het regulier landelijke lessenaanbod van Halt.  

 

Bij het project 'WOII in perspectief' van stichting Op Touw is opvallend dat het uitgangspunt van 

cofinanciering door gemeenten (met uitzondering van Amsterdam) nergens is gerealiseerd. Dat maakt 

borging zeer ongewis. 

 

Gemeenten 

Het borgingsvraagstuk bij gemeenten kent meerdere aspecten. De onderwerpen polarisatie en 

radicalisering strijden met andere onderwerpen om de aandacht van het politiek bestuur en 

daardoor eveneens van het management in gemeenten. De resultaten van de projecten zullen 

geborgd zijn als de aandacht voor de vraagstukken en de noodzaak van aanpak aanwezig blijft 

bij politiek en bestuur. Indien externe omstandigheden er toe bijdragen dat deze aandacht er zal 

zijn, lijkt deze geborgd. Dat is bij veel polarisatievraagstukken het geval omdat spanningen 

tussen groepen en overlast in buurten en wijken om aandacht blijven vragen. 

 

Er zijn echter andere mechanismen om de uitkomsten van de projecten en de blijvende 

aandacht voor de problematiek van polarisatie en radicalisering te borgen. 

 Vraagstukken benoemen in bestuurlijke portefeuilles. 

 Vastlegging in beleid. 

 Opzetten of houden van organisatorische constructies (binnen een gemeente of samen met 

andere organisaties. 

 Beschikbaar houden van financiële middelen voor aanpak van vraagstukken. 

 Expliciete overdracht van informatie, kennis en ervaring. 

 

In Bijlage 9 is te zien dat in ruim de helft van de projecten in de beleving van de projectleiders 

sprake is van één of andere vorm van borging voor te toekomst. 

 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/
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Bestuurlijke portefeuille 

Bij de lokale collegevorming in 2006 en ook in 2010 zijn portefeuillehouders veiligheid of sociale 

veiligheid ontstaan. In veel gemeenten kreeg de burgemeester die portefeuille in aansluiting op 

zijn of haar verantwoordelijkheid voor openbare orde. In een aantal gemeenten werd een 

wethouder belast met (sociale) veiligheid. Daar waar dit zo is, is bestuurlijke aandacht geborgd; 

een bestuurder is probleemeigenaar. Een vraagstuk daarbij is of die verantwoordelijkheid dan 

beperkt wordt tot de betreffende portefeuillehouder, of dat het tevens tot verantwoordelijkheid 

van het college wordt gemaakt, waarbij ook andere wethouders een inbreng hebben. Ook is het 

de vraag of door het aanwijzen van een portefeuillehouder de andere wethouders voldoende in 

aanraking komen met de problematiek. 

 

Vastleggen in beleid 

Voor vastleggen in beleid is aansluiting bij vraagstukken van veiligheid, integratie, wijkgericht 

werken en jeugd aan de orde. Van borging is dan sprake wanneer er beleidsdocumenten zijn 

waarin voor activiteiten gericht op preventie, proactie of repressie expliciet doelen (de doelen uit 

het Actieplan) zijn aangegeven met de daarbij behorende activiteiten en inzet van middelen en 

capaciteit in een bepaalde tijdsvolgorde. 

 

Uit de rapportages blijkt dat gemeenten terughoudend zijn in het ontwikkelen van beleid op 

basis van de uitkomsten van de projecten of het opnemen van vervolgactiviteiten op de 

projecten in een beleidskader. 

 

Organisatie 

Bij het opzetten van organisatorische constructies kan worden gedacht aan een aparte afdeling 

of een organiek gepositioneerd meldpunt binnen een gemeente. De grootste gemeenten 

kennen dergelijke meldpunten en projectorganisaties: IHH in Amsterdam, IPPR in Den Haag en 

IPSR in Rotterdam. 

 

Financiële middelen 

Beschikbaarheid van financiële middelen als borging heeft betrekking op de vraag of men tot 

een meerjarig perspectief komt of niet. Indien er geen financieel meerjarig perspectief is, zal de 

borging via de financiële middelen van jaar tot jaar, dus per begrotingsjaar, kunnen verschillen. 

Zij hangt dan af van de politieke besluitvorming en zij is vatbaar voor bezuinigingen en andere 

prioriteringen. 

De mate waarin het oppakken van onderwerpen en projecten afhankelijk is van de financiële 

bijdragen vanuit de rijksoverheid is van invloed op de borging. Nu die bijdrage aan het einde van 

de Actieplanperiode zal wegvallen zijn andere borgingsmechanismen nodig. 

 

De projecten die nog niet zijn afgerond in 2011 lijken wel te kunnen worden voortgezet in 2012 

omdat gemeenten een bekostigingsstructuur aanhouden die er toe leidt dat de gevoteerde 

gelden zijn gekoppeld aan een project en niet aan een begrotingsjaar (dit is bijvoorbeeld het 

geval in de gemeente Den Haag). 

 

Overdracht 

Resultaten en continuïteit van activiteiten worden ook beter geborgd, naarmate de overdracht 

van informatie, kennis, ervaringen en resultaten expliciet wordt gedaan en hieraan de nodige 

tijd, aandacht en energie wordt besteed. In Amersfoort en Amsterdam worden de uitkomsten 
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van de projecten gedeeld en zijn in sommige gevallen al actief met andere diensten met de 

gemeente gedeeld. Daarbij worden dan de diensten welzijn, jeugd en onderwijs betrokken.  

 

De projecten die gericht zijn op methodiekontwikkeling leiden er toe dat er methodieken voor 

onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen beschikbaar zijn en toegankelijk zijn voor 

verspreiding naar andere van dergelijke instellingen in het land.  

 

Borging in de praktijk 

Uit de Bijlage 9 blijkt dat in de gemeenten getracht wordt om de projecten en de opbrengsten 

van de projecten op verschillende wijzen te borgen: in het beleid, bij het bestuur (in elf van de 

25 gevallen), in de organisatie: een organisatie-eenheid of een leidinggevende die 

verantwoordelijk is (in elf van de 25 gevallen) of borging bij samenwerkingspartners 

(welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijk werk – in acht van de 25 gevallen). 

In bijna de helft van de gemeenten wordt aangegeven dat er geen sprake is van enige wijze van 

borging. 

 

In veel gevallen wordt in de rapportages over de projecten over borging aangegeven dat er 

borging van het project 'in de lijn' plaatsvindt. Borging 'in de lijn' wordt daarbij verschillend 

uitgelegd: 

 de diensten/afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het benutten van de kennis en 

ervaring uit de projecten voor nieuw beleid; 

 er is geen gericht beleid op het voorkómen van polarisatie en radicalisering, maar de 

activiteiten van het project vallen onder een structurele instellingssubsidie; 

 medewerkers (van andere afdelingen/diensten) zijn bewuster van signalen van polarisatie 

en radicalisering en hebben kennis opgedaan over hoe te handelen, waarmee de kans ook 

groter is dat ze dit gaan doen. 

 

Wij tekenen hierbij aan dat dit 'zachte' vormen van borging zijn. Nieuwe raads- en 

collegeperioden brengen in gemeenten nieuwe inzichten, prioriteiten en mensen met zich mee. 

 

Rotterdam heeft gezien de bezuinigingen, de politieke heroriëntatie, de polarisatie en radicaliseringsignalen 

en de volwassenheid van het beleidsterrein in Rotterdam (er zijn inmiddels veel professionals getraind en 

bekend met polarisatie en radicalisering) besloten om de rol te veranderen: van uitvoering naar regie. Dit 

betekent dat waar voorheen 5 fte aanwezig waren bij het meldpunt ISPR er sinds 2011 nog 1 fte 

beschikbaar. De vraag is in hoeverre de professionals de weg naar het ISPR blijven vinden, nu er minder 

ruimte is voor communicatie over het bestaan van het meldpunt. 

 

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld was voornemens om het beleid dat met het 'Uitvoeringplan 

preventie radicalisering en bevordering sociale cohesie' is gerealiseerd te borgen door middel van een vaste 

formatieplaats voor de rol van de projectleider. Deze persoon zou verantwoordelijk zijn voor het continueren 

en aanscherpen van het beleid en het blijvend faciliteren van het Netwerk Overleg met het stadsdeel en alle 

relevante betrokken organisaties. Als gevolg van de bezuinigingen is dit voornemen echter onzeker. Ook 

onzeker is wat er met het beleid gebeurt op het moment dat niet gekozen wordt voor een vaste 

formatieplaats. De projectleider geeft aan dat de verschillende beleidsterreinen op dit moment vooral bezig 

zijn met hun eigen beleid en daarom geen beleid ten aanzien van polarisatie en radicalisering overgedragen 

kunnen/willen krijgen. 

 

De gemeente Den Haag heeft getracht het team te borgen in het management door in lunchbijeenkomsten 

voor de hogere kaders van gemeente en van organisaties die veel met de gemeente van doen hebben 
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(politie, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen) via lunchbijeenkomsten te informeren over polarisatie en 

radicalisering. 

 

Borging wordt bevorderd doordat de projecten en het thema polarisatie en radicalisering wordt 

ondergebracht in het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten, zoals in Roermond. Indien 

er een portefeuillehouder voor integrale veiligheid is, is aandacht voor het thema tenminste voor 

de duur van de collegeperiode geborgd. 

 

De gemeente Culemborg heeft de aanpak van radicalisering en polarisatie verbreed tot een wijkgerichte 

aanpak voor de wijk Terweijde. Daardoor is het ook mogelijk de aanpak toe te passen op andere wijken die 

sociale en etnische vraagstukken kennen. Omdat de aanpak niet beperkt gericht is op bestrijding en 

voorkoming van specifieke incidenten maar een bredere achtergrond hebben, zullen zij langer actueel 

blijven en toepasbaar zijn in verschillende situaties en op verschillende tijdstippen. De gemeente heeft bij de 

opzet van het programma er oog voor gehad dat het programma zou kunnen worden verbreed naar andere 

wijken. 

 

De gemeente Utrecht heeft voorafgaand aan het project en de diverse deelprojecten daarin al gesignaleerd 

dat de borging een punt van aandacht is. Dit had meerdere redenen. Een daarvan is dat het thema 

polarisatie en radicalisering gevoelig ligt waardoor het zich moeilijk leent als kern van een lange termijn 

communicatieboodschap. De gemeente Utrecht heeft er dan ook voor gekozen om in positieve termen te 

communiceren. Een andere reden voor enige zorg ten aanzien van borging was dat het op voorhand 

duidelijk was dat de projecten slechts tijdelijk met geld vanuit het ministerie zouden worden gefinancierd. 

Ook vanuit de gemeente betrof het een tijdelijke bekostiging. Mede hierom heeft Utrecht gekozen voor de 

doorstart van reeds bestaande projecten en intensivering daarvan. Tevens is er veel aandacht uitgegaan 

naar het verstevigen van de deskundigheid van medewerkers, zodat kennis en vakspecialisme los van 

projecten blijft bestaan (train de trainer). 

 

Den Haag heeft het nodige geïnvesteerd in methodiekontwikkeling. Lespakketten zijn beschikbaar voor 

instellingen van HBO, MBO en VO. Via de particuliere en of semipublieke organisaties die deze methodes 

ontwikkeld hebben, kunnen ze worden vermarkt. Aandachtspunt is dat onderwijsinstellingen de middelen 

hebben om deze methodieken te verwerven en ruimte hebben om ze in te passen in de curricula. 
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4 Wat valt op? 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de vierde onderzoeksvraag: Welke lessen kunnen 

worden getrokken uit de projecten met betrekking tot de inhoud en het proces van de aanpak 

van polarisatie en radicalisering op lokaal niveau? 

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten beschreven van de projecten die in de periode 2007-2010 zijn 

gesubsidieerd in het kader van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. In dit hoofdstuk wijden we een nadere beschouwing aan de opbrengsten. 

We hebben deze analyse uitgevoerd aan de hand van de beschikbare individuele rapportages 

en de succes- en risicofactoren en geleerde lessen zoals die door de geïnterviewde partijen zelf 

zijn benoemd. We formuleren de lessen die kunnen worden geleerd en lichten die telkens kort 

toe. 

 

Wij richten ons enerzijds op lessen op het vlak van het proces. We onderscheiden daarbij 

voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de resultaatfase. Anderzijds noemen we inhoudelijke 

lessen. Die gaan meer in op de inzet van de instrumenten in relatie tot het beleidsterrein 

polarisatie en radicalisering.  

 

4.1 Voorbereiding 
Een meer concrete uitwerking van doelstellingen en resultaten 

Uitwerking van doelstelling en resultaten vooraf: 

Heldere kaders bij de start van een project hebben als voordeel dat betrokken organisaties weten wat van 

hen verwacht wordt en de kaders vormen een leidraad bij het monitoren en eventueel bijsturen van een 

project.  

 

In de formats voor de aanvragen in 2010 heeft het ministerie van VenJ met aanvraagformulieren 

gewerkt waarin expliciet naar doelen, doelgroepen, activiteiten en producten is gevraagd. De 

mate waarin de doelstellingen et cetera daadwerkelijk SMART zijn geformuleerd wisselen per 

aanvraag, maar ten opzichte van eerdere jaren hebben de aanvragers zonder uitzondering 

stappen gezet in de concretisering. In een aantal gevallen, met name bij gemeenten, lag aan 

het aanvraagformulier een apart plan van aanpak of beleidsprogramma ten grondslag. 

 

Projecten uit 2010 schatten risico's vooraf meer in  

Een risicoanalyse vooraf:  

Een expliciete risicoanalyse bij de opzet van het project maakt het mogelijk te beoordelen of en hoe deze 

kunnen worden beheerst. In de projecten waarin vooraf een expliciete risicoanalyse is uitgevoerd, zijn 

vooraf reeds maatregelen getroffen deze risico's te beheersen.  

 

In het aanvraagformulier van het ministerie werd naar een beschrijving van het probleem 

gevraagd en konden de risico's in beeld worden gebracht. In alle projectaanvragen van 2010 

zijn de risico's in mindere of meerdere mate vooraf benoemd en zijn er beheersmaatregelen 

beschreven. De mate waarin de risico's vooraf zijn uitgedacht is verschillend van aard. Het 

varieert van een snelle invuloefening tot een gedegen risicoanalyse en maatregelenbeschrijving.  
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In de projecten waar vooraf een gedegen risicoanalyse is uitgevoerd, stuitte men gaandeweg op 

risico's maar wist die goed en adequaat bij te sturen. Bij projecten waar er vooraf minder over 

risico's is nagedacht bleek dit soms lastig aan te pakken of heeft dit tot vertraging geleid.  

 

In een aantal projectaanvragen werd daarnaast aangegeven welke veronderstellingen (zo 

mogelijk uit een theory of change of interventietheorie – zie de Verdiepingsstudie van KplusV) 

bij de opzet van het project werden gehanteerd. Op deze wijze wordt duidelijk welke probleem 

wordt aangepakt, wat de veronderstellingen zijn omtrent het verwachte resultaat van de aanpak 

en welke risico's in de aanpak gelopen worden en dus ondervangen moeten worden om het 

project te laten slagen.  

 

Over het algemeen is er in de projecten in 2010 meer nagedacht over te verwachten risico's in 

het project en de wijze waarop die beheerst kunnen worden. 

 

Actorenanalyse voorafgaand aan het project blijft achter 

Een actorenanalyse vooraf:  

Een actorenanalyse richt zich op het krachtenveld waarin het project zich gaat bevinden. Het gaat daarbij 

zowel om de uitvoerders en andere stakeholders als om de doelgroepen van het project. Een aantal 

aspecten kan daarbij worden betrokken:  

 Uitvoerders: wat zijn voor de initiatiefnemer (gemeente of non-profitorganisatie) de relevante 

ketenpartners in de uitvoering? Wat is hun positie en welke kenmerken (deskundigheden, 

vaardigheden) en middelen hebben zij om bij te dragen aan de uitvoering? 

 Doelgroepen: wat is de omvang en samenstelling van de doelgroep? Wat kan, weet en wil de 

doelgroep? Het gaat hierbij respectievelijk om capaciteiten of vermogens, kennis van de materie en 

draagvlak. 

 Uitvoerders, partners en andere stakeholders: Ook bij uitvoerders c.a. gaat het om 'kunnen, weten en 

willen'. 'Willen' is daarbij mogelijk sturend voor 'kunnen en weten'. 

 

Een actorenanalyse vooraf wordt lang niet in alle projectplannen uitgevoerd. Ten opzichte van 

de projecten die in 2007 en 2008 zijn gestart worden in ieder geval de betrokken stakeholders 

en de doelgroep geïdentificeerd, maar een nadrukkelijke analyse van het krachtenveld 

ontbreekt. In de uitvoering van de projecten loopt men hier tegenaan. 'Opeens' blijken 

instellingen niet mee te willen werken, of andere verwachtingen te hebben of blijken 

doelgroepen niet te benaderen via het onderwijs. Dit zorgt voor vertraging van het project en 

niet onbelangrijker voor het wegebben van draagvlak en enthousiasme bij de stakeholders.  

Daarnaast kan ook het bereik van het project daardoor achterblijven bij het gewenste bereik. 

Met als gevolg dat de vooraf gestelde doelen niet haalbaar zijn.  

 

Bestuurlijk draagvlak binnen de initiatiefnemende organisaties: sterker aanwezig voor 

polarisatie 

Het gaat bij bestuurlijk draagvlak in het kader van het Actieplan met name om het draagvlak bij 

gemeentebestuurders. Het bestuurlijk commitment is van belang om voldoende middelen te verwerven 

(voor de cofinanciering van een project), om deelname van partnerorganisaties in de uitvoering 

(welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, politie) te realiseren en voor het bestuurlijk borgen van de 

resultaten en het vervolg. Het bestuurlijk draagvlak is met name ook van belang omdat we hier te maken 

hebben met maatschappelijk gevoelige en beladen onderwerpen als polarisatie en radicalisering. Het 

bespreekbaar maken van de onderwerpen vergt bestuurlijke en politieke steun. 
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Bij vrijwel alle gemeentelijke projecten is dat draagvlak aanwezig, anders zouden de projecten 

niet zijn gestart. Het draagvlak in de projecten van 2010 lijkt sterker te zijn bij polarisatie dan bij 

radicalisering. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat polarisatievraagstukken in 

verschillende gemeenten actueel is vanwege spanningen tussen bevolkingsgroepen en 

spanningen en overlast in buurten en wijken. Radicalisering bij allochtone jongeren is wat uit de 

actualiteit weggezakt. In die gemeenten waar een aanwijsbare groep rechts-radicalen is (zoals 

Eemsmond en Leeuwarden) is het draagvlak voor aanpak daarvan echter volop aanwezig. 

 

Een bestaand netwerk loont 

Indien kan worden aangesloten bij bestaande samenwerkingsvormen en bestaande contacten dan kan 

draagvlakvorming sneller verlopen en kan sneller met de uitvoering worden gestart. Dat geldt zowel voor de 

samenwerking met onder meer hulpverleningsinstellingen als samenwerking met doelgroeporganisaties. 

Daarom is het van belang dat gemeenten ook buiten projecten om en los van concrete aanleidingen 

contacten onderhouden en bouwen aan netwerken. 

 

Projecten waarin een bestaand netwerk gebruikt kan worden gaan sneller van start dan de 

projecten waarin dit netwerk nog opgebouwd moet worden. Opvallend is dat in de projecten van 

2010 de netwerken tussen de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen al veel meer 

aanwezig zijn dan in de beginjaren 2007 en 2008. Daarnaast is in de meeste projecten het 

netwerk met het maatschappelijk middenveld een aandachtspunt. De projecten uit 2009 en 

2010 laten zien dat de uitvoering van de projecten heeft bijgedragen aan een betere 

samenwerking tussen de gemeentelijke beleidsterreinen en soms zelfs initiatief zijn geweest om 

de samenwerking met hulpverlenende instanties en het maatschappelijk middenveld te starten.  

 

Rolneming in het project: uitvoering of regie? 

Vooral voor gemeenten speelt op dit beleidsterrein de vraag welke rol de gemeente wil innemen. Vanuit de 

ervaringen met het opzetten van nieuwe beleidsterreinen is het logisch dat de overheid/gemeente bij een 

nieuw beleidsonderwerp het initiatief neemt en de uitvoering naar zich toe trekt. Indien in een gemeente 

inmiddels veel is ondernomen, rijst de vraag in hoeverre de gemeente de rol kan veranderen van uitvoerder 

naar regisseur.  

 

In de projecten uit de afgelopen jaren is een faseverschil te zien tussen gemeenten. Een aantal 

grote gemeenten zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht is inmiddels minimaal zes 

jaar actief met het beleidsonderwerp polarisatie en radicalisering. In de beginfase van dit nieuwe 

beleidsterrein lag bij deze gemeenten vooral de rol in de uitvoering, partijen bij elkaar brengen, 

en acties ontwikkelen. Nu – na zes jaar – gaat de gemeente steeds meer toe naar een 

regiefunctie. Bij andere gemeenten, waar polarisatie en radicalisering voorheen minder speelde, 

of waar pas sinds kort beleid op wordt ontwikkeld is doorgaans alleen de gemeente in de rol van 

uitvoerder of opdrachtgever waar te nemen.  

 

Uit de projecten blijkt dat als een betrokken gemeente (of gesubsidieerde organisatie) optreedt 

als regisseur dit succesvol kan zijn. Daarbij dient de gemeente niet alleen een opdracht te 

geven, maar voortdurend actief te zijn bij het bij elkaar brengen en houden van partijen en 

groepen. 
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4.2 Uitvoering 
Planmatige uitvoering redelijk op orde 

Een degelijke planmatige uitvoering draagt bij aan een succesvolle uitvoering van het project. Het gaat 

daarbij om een gestructureerde aanpak waarbij de projectleider, op basis van een opgesteld plan, een reeks 

aan deelprojecten of activiteiten uitvoert of realiseert.  

Alle projecten in 2010 hebben een vorm van een projectplan. Daarmee is de planmatige 

uitvoering van het project meer geborgd dan voorheen. Veel projecten die een bijdrage in 2010 

toegekend hebben gekregen, zijn vertraagd ten opzichte van de ingediende planning gestart. 

Een zal doorlopen tot in 2012. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven is dit deels te 

verklaren door het feit dat in het voorjaar van 2010 bekend werd dat de financiering in 2011 

geen doorgang zou vinden, waardoor opdrachtnemers versneld een projectplan hebben 

ingediend voor 2010.  

 

Bij planmatige uitvoering behoort ook de logistieke organisatie. Deze moet niet onnodig 

ingewikkeld gemaakt worden. Daarmee dient bij het inhoudelijk design al rekening te moeten 

worden gehouden. Zo blijkt uit het project van Codenaam Future 'Leren=Nuanceren' dat het met 

elkaar in contact brengen van leerlingen van verschillende scholen die op een grote ruimtelijke 

en sociale afstand van elkaar gelegen zijn, hoge logistieke kosten met zich mee te brengen. 

 

In aansluiting op hetgeen hierboven is gezegd over draagvlakvorming, dient in de uitvoering 

helder te zijn welke stappen gezet moeten zijn voor draagvlakvorming alvorens vervolgstappen 

kunnen worden gezet. Het bereiken van doelgroep en stakeholders en het realiseren van het 

beoogde bereik dienen te zijn gewaarborgd alvorens de uitvoering wordt voortgezet. 

 

Monitoring, bijsturing en evaluatie: incidenteel 

In de projecten die expliciet hadden gemaakt wat het resultaat en het bereik van de projecten moest zijn, 

werd hierop nadrukkelijk gemonitord. Dit maakt het mogelijk tijdig bij te sturen wanneer het project niet de 

beoogde resultaten lijkt te behalen.  

 

Monitoring van onder meer de voortgang van de projecten vindt op verschillende wijzen plaats. 

De vorm die het meest veelvuldig wordt aangetroffen in de projecten is het werkoverleg of het 

overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De overleggen bieden voldoende basis voor 

het doorvoeren van bijstellingen van een project. Zoals uit de rapportages van de projecten 

blijkt, komt bijstelling regelmatig voor op basis van voortschrijdend inzicht.  

 

Het monitoren van het bereik van de activiteiten of het meten van de effecten van de activiteiten 

en de interventies komt incidenteel voor. Vooral de non-profitorganisaties meten vaker bereik en 

effecten dan de gemeentelijke projecten. Hoewel in het aanvraagformulier moest worden 

aangegeven of men een evaluatie uitvoert, is het aantal uitgevoerde evaluaties in vergelijking 

met voorgaande jaren minder, zowel bij gemeenten als non-profitorganisaties. Dit hangt in elk 

geval af van het stadium waarin veel projecten zich ten tijde van de inventarisatie door KplusV 

bevond. 

 

In een aantal grotere gemeentelijke projecten wordt op activiteitniveau gemeten wat het bereik 

is en wat de directe resultaten van de activiteiten zijn. Een evaluatie van het gehele programma 

van die gemeenten ontbreekt.  
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Bewaking budget op orde 

Net als in voorgaande jaren blijven de organisaties binnen de hen toegemeten budgettaire 

ruimte. Daar waar gemeentelijke projecten doorlopen tot in 2012 hebben de gemeenten 

financiële maatregelen genomen, zodat de middelen beschikbaar blijven voor de projecten. 

 

4.3 Resultaat en borging 
Bestuurlijke borging in 2010 onder druk 

Om zeker te stellen dat het project op langere termijn effect heeft, is het wenselijk om zorg te dragen voor 

bestuurlijke borging. Bestuurlijke borging vindt plaats door enerzijds toewijzing van het projectdossier aan 

een portefeuillehouder en anderzijds vastlegging in (nieuw) beleid.  

 

In alle projecten is er een portefeuillehouder die bestuurlijk verantwoordelijk is voor een project. 

De aanwezigheid van specifiek beleid op polarisatie en radicalisering ontbreekt. In de projecten 

uit 2010 valt op dat veel vaker de aansluiting wordt gezocht met andere beleidsterreinen, zoals 

integratie, wijkaanpak, inburgering en welzijn.  

 

Daarnaast valt op dat in de projecten van 2010 de bestuurlijke borging onder druk komt te 

staan. Gezien de komende bezuinigingen van het nieuwe kabinet zijn veel gemeenteraden en 

colleges bezig met heroriëntaties. Het is in veel gemeenten niet zeker of er een vervolg kan 

komen op actieprogramma's polarisatie en radicalisering gezien de bezuinigingen. Daarnaast 

speelt het aflopen van de Actieplan Polarisatie en Radicalisering van het ministerie Veiligheid en 

Justitie eind 2011 daarbij een rol.  

 

Organisatorische borging is wankel 

Voor de borging van de projectresultaten is het goed als er een persoon of organisatieonderdeel is dat zich 

specifiek met de materie polarisatie en radicalisering bezighoudt. Voor een kleinere gemeente zal dat een 

parttime-taak van bijvoorbeeld een beleidsmedewerker jeugd of OOV zijn, voor een grote gemeente zal dat 

een stafbureau zijn.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gemeenten er geen sprake is van enige wijze 

van borging. Bij de gemeenten die aangeven het project te borgen in het beleid, bij het bestuur, 

in de organisatie of bij samenwerkingspartners wordt vaak borging 'in de lijn' aangegeven. Bij 

doorvraag blijkt dit verschillend te worden uitgelegd, veelal zijn dit meer passieve vormen van 

borging waarbij aangegeven wordt dat de kennis bij andere partijen geborgd is. Vanuit deze 

kennispositie wordt de verwachting uitgesproken dat er dan ook iets met die kennis gedaan 

wordt. De organisatorische borging volgt in feite de bestuurlijke borging en prioriteitsstelling en 

hangt daar ook van af. 

 

Een succesfactor voor een goede borging blijkt de aansluiting van het onderwerp polarisatie en 

radicalisering naar bredere thema's zoals sociale veiligheid, welzijn in wijken, welzijn op school, 

onderwijs etc. Daarmee is de thematiek minder afhankelijk van het politieke klimaat en de 

veranderingen van de politieke aansturing. De problemen in de wijken blijven immers bestaan, 

alleen krijgen ze vanuit de politiek een andere 'naam'.  
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Overdraagbaarheid van producten 

Voor de borging van de projectresultaten is het wenselijk dat de opgeleverde producten zo mogelijk 

overdraagbaar zijn. Dit is een element waar het ministerie van VenJ op stuurt. Deze overdraagbaarheid is 

een element dat niet in alle projecten expliciet terugkomt. 

 

Niet alle typen producten zijn evengoed overdraagbaar. Voor lespakketten is dit wel het geval 

(SIPI, IPP, Centrum 16-22 te Den Haag). Ook een tentoonstelling is overdraagbaar (Fort van de 

Democratie van stichting Vredeseducatie).  

 

Eenmalige en unieke activiteiten zoals het aan de slag gaan met een groep autochtone 

jongeren in een wijk met een bepaalde sociaal-culturele structuur, zijn niet zonder meer 

overdraagbaar. Die zullen moeten worden bewerkt tot een overdraagbaar product.  

Indien bij de opzet van een project wordt uitgewerkt hoe het resultaat of de gehanteerde 

werkwijzen overdraagbaar kunnen worden gemaakt en kunnen worden overgedragen, kan bij 

de inrichting en uitvoering daarmee rekening worden gehouden en kan de overdraagbaarheid 

worden verzekerd. 

 

4.4 Inhoudelijke lessen 
In de separaat uitgebrachte verdiepingsstudie wordt ingegaan op het gebruik van een viertal 

interventietypes: Systeembenadering, Peermethoden, Overbruggende contacten en 

weerbaarheidversterking
15

. 

 

In deze paragraaf behandelen we in aanvulling daarop een aantal losse lessen uit de projecten. 

 

Focus op polarisatie en/of radicalisering? 

In de loop der jaren is het inzicht gekomen dat - voor wat betreft de voedingsbodem- die 

hetzelfde kan zijn voor polarisatie als voor radicalisering. Daarmee is niet automatisch de 

aanpak identiek, maar kan er wel overlap bestaan in de aanpakken. Bijvoorbeeld een training 

weerbaarheid jongeren kan zowel bijdragen aan het verminderen van radicalisering als het 

verminderen van polarisatie. 

 

Daarnaast zijn beide begrippen beladen termen die mensen afschrikt om aan projecten deel te 

nemen. Dat geldt zowel voor onderwijsinstellingen als voor individuen. In aansluiting op de 

focus op voedingsbodem kan beter in termen van integratie, burgerschap, meedoen in de 

samenleving, weerbaarheid of perspectief worden gesproken. 

 

Resultaatgerichtheid van organisaties 

De resultaatgerichtheid is vergroot doordat organisaties voor verwerving van financiële 

bijdragen een aanvraagformulier hebben moeten invullen. Zoals ook in de rapportage van vorig 

jaar is aangegeven, lijken de non-profitorganisaties meer resultaatgericht te opereren dan 

gemeenten. Dat heeft onder meer ook met de verantwoordingssystematiek te maken, 

gekoppeld aan de subsidie respectievelijk de uitkering via het Gemeentefonds. 

 

 

                                                           
15

  Lub, V., De Groot, N. en Schaafsma, J. (2011) Polarisatie en radicalisering: de onderbouwing van sociale 

interventies getoetst, Utrecht: Movisie rapport 2011. 
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Bereiken van de doelgroep 

De doelgroepen van de projecten bestaan met name uit jongeren. In sommige gevallen gaat het 

om jeugd van de basisschool en in sommige andere gevallen om jongeren van boven de 18 of 

zelfs jongvolwassenen. De bulk van de doelgroepen is te vinden in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. 

Om effectief met die groep te werken is een aantal zaken van belang gebleken: 

 Sluit aan bij beleving en interesse van jongeren; dit geldt zowel voor de inhoud van het 

geboden, de wijze waarop iets wordt aangeboden, degenen die de inhoud verzorgen als de 

activiteiten die van de jongeren verwacht worden. Wat betreft de inhoud is in een aantal 

projecten gebleken dat inhoud ontwikkeld voor basisschool en voortgezet onderwijs of te 

moeilijk is voor het basisonderwijs of niet aansluit bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

 Van de educatieve methoden blijkt de interactieve methode het meest aan te spreken bij 

jongeren (zie bijvoorbeeld Fort van de Democratie van stichting Vredeseducatie). 

 Onderwijsvormen waarbij de boodschap wordt gebracht door externen, liefst uit dezelfde 

doelgroep, liefst ervaringsdeskundigen lijken effectief te zijn omdat de boodschap meer 

indruk maakt dan wanneer de vertrouwde leerkracht de boodschap brengt. Zo'n 

ervaringsdeskundige is bijvoorbeeld een ex-radicaal (project ANRY van Paradox). Het 

persoonlijke verhaal ook als dit verteld wordt door een 'vreemde van de andere kant' maakt 

veel indruk. Zo werd het persoonlijk verhaal van een man die het concentratiekamp had 

overleefd als indrukwekkend en aansprekend ervaren (Welzijn Leeuwarden). 

 Het werken met peers wordt in de Verdiepingsstudie nader verkend. Vanuit de projecten 

wordt het werken met docenten en werkers uit dezelfde etnische of sociale groep als de 

doelgroep positief beoordeeld. Een bijzondere vorm kent het project van Op Touw, waar een 

docent van islamitische afkomst en een docent van joodse afkomst gezamenlijk het 

onderwijs verzorgen. 

 Wat betreft de activiteiten van jongeren, blijkt het in projecten te werken als jongeren zelf 

materiaal voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of media ontwikkelen. Het maken van 

toneelvoorstellingen films en beoefening van sport, behoren tot die activiteiten (zie projecten 

van gemeente Eemsmond en Welzijn Leeuwarden). 

 

Persoonlijke en casuïstische aanpak 

In de rapportage over vorig jaar is aangegeven dat het kennen van het individu en de 

persoonlijke benadering effectief lijkt te zijn. Er wordt gesproken over het 'pellen' van de 

groepen om de structuur van de groepen inzichtelijk te krijgen en de sleutelfiguren te 

identificeren. Die benadering is met name van toepassing op de aanpak van radicalisering. Een 

dergelijke benadering is dit jaar nauwelijks in de projecten gevolgd. Wel wordt de kracht van de 

persoonlijke (en daarmee arbeidsintensieve) benadering onderkend. Dit wordt onder meer 

toegepast in Culemborg (gezinsmanagement). 

 

Deze wijze van benadering sluit ook aan bij het streven naar herkenbaarheid voor de doelgroep. 

Doelgroepjongeren die niet direct bereid zijn tot medewerking, moeten zich niet kunnen 

verschuilen achter de houding dat een situatie niet op hen van toepassing is. Het vraagstuk 

moet nabij ('dicht op de huid') komen en herkenbaar zijn en daardoor aanspreken. 

Het gaat dus niet om het generieke verhaal van moslims in de Nederlandse samenleving of de 

Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om het verhaal van de concrete 

personen van vlees en bloed en zoveel mogelijk om het verhaal van de jongere zelf (Welzijn 

Leeuwarden). 
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Afstemming van verschillende benaderingen 

Gemeenten hebben in het begin van de uitvoering van het Actieplan vooral ingestoken vanuit 

het perspectief van openbare orde en veiligheid. Dit speelt nog steeds een rol, maar in een 

aantal gemeenten zijn daar andere benaderingen bijgekomen: wijkgericht werken, jeugdbeleid, 

opbouwwerk, onderwijsontwikkeling en maatschappelijk werk. De verschillende benaderingen 

moeten op elkaar afgestemd worden binnen de gemeente en ook tussen organisaties. Dat vergt 

regie.  

 

In gemeenten waar er een aparte eenheid is (een projectbureau zoals in de grote gemeenten) 

onder verantwoordelijkheid van een centrale ambtelijke of bestuurlijke speler (burgemeester of 

sterke wethouder) zijn er aanknopingspunten voor regie. In andere gemeenten en organisaties 

moet die afstemming intercollegiaal worden gezocht. De persoon van de projectleider en de 

ruimte die hij of zij krijgt is daarbij een kritische factor. 

 

Aansluiting zoeken  

Polarisatie en radicalisering zijn geen alledaagse begrippen. De aanpak kan effectiever en 

efficiënter zijn naarmate meer wordt aangesloten bij: 

 bestaande netwerken; 

 bestaande kennis en informatie in delen van de organisatie of bij andere organisaties; 

 bestaand onderzoek c.q. bestaande onderzoeksinfrastructuur; 

 bestaand beleid; 

 doorgaande ontwikkelingen. 

 

Kwetsbaarheid in de uitvoering verminderen 

Uitvoering is kwetsbaar voor uitval. Dat geldt zowel voor de deelnemende doelgroepen als voor 

de uitvoerders, zeker wanneer deze deelnemen op basis van vrijwilligheid. Zoals uit het project 

van ACB Kenniscentrum blijkt, lenen lastige onderwerpen als polarisatie en radicalisering zich 

uitstekend voor duopresentaties. Een bijzondere vorm is gevonden in het project van Op Touw, 

waarbij twee docenten van verschillende etnische afkomst (islamitisch en joods) samenwerkten. 

 

Zelforganisaties van doelgroepen stimuleren 

Sommige doelgroepen zijn niet of nauwelijks georganiseerd. Daardoor zijn er geen 

aanknopingspunten voor het aanspreken van doelgroepen. Het loont niet om ad hoc iets te 

organiseren. In Culemborg zijn vertegenwoordigers van wijkbewoners getraind voor overleg met 

de gemeente en signalering van opkomende spanningen en polarisatie. Deze personen vinden 

het echter moeilijk een groep of een wijk te vertegenwoordigen. In Culemborg is bijvoorbeeld de 

groep inwoners van Molukse afkomst geen homogeen geheel en niet georganiseerd, in 

tegenstelling tot dergelijke groepen inwoners elders, zoals bijvoorbeeld in Tiel. 

 

Te expliciete beelden bij gevoelige materie leiden tot weerstand 

Het project ANGRY waarin met expliciete beelden polarisatie en radicalisering aan de orde werd 

gesteld en bespreekbaar gemaakt, leidde tot veel weerstand in media en bij groepen burgers. 

Daardoor schoot het zijn doel voorbij. Werken met sprekende negatieve beelden lijkt een sterk 

punt maar, zal gedoseerd moeten gebeuren. 

 

Ambitieniveau 

Het woord dosering is ook van toepassing op de ambitie van projecten. De aanvragen kenden 

een aantal 'maak'-projecten die veel vergden van de creativiteit van mensen en die specifieke 
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filmische middelen vergden. Als dit te ver van een groep afstaat, dan schiet het project zijn doel 

voorbij. Het project ANGRY kende een aantal ambitieuze deelprojecten waarvan een deel niet 

kon worden gerealiseerd. Dat haalt de consistentie en de kracht uit een project en maakt het 

mogelijk onevenwichtig. Ook in het project Iedereen telt mee van IPP zijn de ambities 

halverwege teruggedraaid. 

 

Algemene les: bekostiging via Gemeentefonds 

Tot slot een algemene les. Het ministerie heeft er voor gekozen om de projecten van 

gemeenten te bekostigen via een decentralisatie-uitkering die loopt via het Gemeentefonds. Dat 

heeft een aantal consequenties gehad voor de uitvoering van de projecten. Het algemene risico 

dat gelopen wordt dat de gemeenteraad de middelen anders besteed dan waarvoor ze via het 

Gemeentefonds beschikbaar worden gesteld door het ministerie, heeft zich niet of nauwelijks 

voorgedaan. 

 

De keerzijde van de toekenning van de middelen door de gemeenteraad is de verantwoording 

over de besteding van de middelen. Zoals aangegeven moesten de projecten worden ingediend 

bij het ministerie via een vast format. De kwaliteit van de projectmatige aanpak werd via dat 

format bevorderd. Anders dan de organisaties die de subsidies hebben ontvangen en die er aan 

kunnen worden gehouden om te werken en te rapporteren volgens de in het aanvraagformulier 

aangegeven weg, vallen de gemeentelijke projecten binnen de reguliere planning&control-cycli 

van gemeenten. Evaluatie van de projecten raakt op deze wijze buiten beeld. Daardoor ontstaat 

er geen zicht op prestaties, effecten en uitkomsten van de inzet van de middelen voor 

bestrijding van polarisatie en radicalisering, als door de gemeenteraad daar niet om wordt 

gevraagd. Gemeenten hebben apart besluiten moeten nemen voor de doorloop in 2012 om 

middelen te koppelen aan de projecten in plaats van aan de jaarlijkse begroting. 
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5 Beleidstheorie ontrafeld 

5.1 Inleiding 
De vorige hoofdstukken zijn gebaseerd op de resultaatinventarisaties van de projecten die zijn 

bekostigd op basis van het Actieplan. De resultaatinventarisaties hebben zich met name gericht 

op het in kaart brengen van de opzet en uitvoering van de projecten, het bereik van de 

projecten, het inventariseren van de resultaten van de projecten en het leren voor volgende 

projecten en aanpakken.  

 

Om meer zicht te krijgen op de beoogde werking van de projecten hebben wij voor tien 

projecten van de in totaal 78 projecten uit de afgelopen jaren een nadere analyse uitgevoerd. In 

deze 'verdiepingsstudie' analyseren we de veronderstellingen van de projecten zoals die blijken 

uit de projectplannen en gaan we na in hoeverre deze veronderstellingen onderbouwd zijn met 

pragmatische kennis en ervaring en met inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. We 

hebben de veronderstellingen uit de projecten voorts geconfronteerd met de actuele 

wetenschappelijk beschikbare kennis over werkbare interventies om polarisatie en radicalisering 

te voorkomen of te verminderen. 

 

Deze verdiepingsstudie is te kenmerken als een zogenaamde planstudie die we achteraf 

uitvoeren. Wij bestuderen op basis van de projectplannen welke veronderstellingen over de 

werking van het project gehanteerd zijn. We brengen daarbij in kaart of deze veronderstellingen 

onderbouwd zijn vanuit de praktijkkennis en/of wetenschappelijke kennis, om zo de plausibiliteit 

van de veronderstellingen te toetsen. Wij spreken over de mogelijke doeltreffendheid van 

interventies. Wij bedoelen dat we een uitspraak kunnen doen over de theoretische mogelijke 

doeltreffendheid wanneer de veronderstellingen in het projectplan aannemelijk gemaakt kunnen 

worden op basis van wetenschappelijke literatuur.  
 

Voor de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis anno 2011 maken we gebruik van 

een studie van Movisie (Lub et al, 2011). Wij kijken met de wetenschap van nu terug naar de 

veronderstellingen zoals die voor een aantal projecten al in 2005/2006 zijn geformuleerd. Wij 

realiseren ons dat we terugkijken naar de opzet van de projecten terwijl de stand van de 

wetenschap inzake de effectiviteit van interventies ter voorkoming van polarisatie en 

radicalisering toen een stuk minder ontwikkeld was dan nu, of zelfs niet aanwezig was. 

Inmiddels is door diverse studies van verschillende aard de kennis toegenomen. Zie onder 

meer: Balogh en De Munijnck (2009), Van den Bos en Loseman (2009), Brons et al (2008), 

COT (2008), Holzmann et al. (2011), Meah en Mellis (2009), Moors et al. (2009), van Noije en 

Wittebrood (2009), Noppe et al. (2011), Roex et al. (2010). 

 

De resultaten van deze verdiepingsstudie kan worden opgevat is als een bijdrage aan de kennis 

over de mogelijke doeltreffendheid van projecten gericht op het voorkomen van polarisatie en 

radicalisering.  

 

Selectie van tien projecten 

Dit hoofdstuk is het resultaat van het uitgevoerde onderzoek naar de beleidstheorie van tien 

geselecteerde lokale projecten. De tien projecten zijn geselecteerd aan de hand van twee 
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criteria en twee voorwaarden. Deze criteria zijn in overeenstemming met de 

begeleidingscommissie tot stand gekomen. De criteria en voorwaarden betreffen:  

 

Criteria 

 Aanwezigheid van een beleidstheoretische basis in het project in combinatie met veronderstelde 

verbinding vanuit de projectopzet naar wetenschappelijk bewezen interventies 

 Afgerond project 

 

Voorwaarden  

 Spreiding over type projecten naar doelgroep: primaire doelgroep en professionals 

 Spreiding over projecten gericht op polarisatie en projecten gericht op radicalisering 

 

De geselecteerde projecten zijn kort omschreven in Bijlage 10. Daarnaast verwijzen we voor de 

meer inhoudelijke beschrijving van de projecten kortheidshalve naar de individuele rapportages 

van de projecten (te vinden op www.polarisatie-radicalisering.nl).  

 

Ontrafelen van veronderstellingen (beleidstheorie) 

De veronderstellingen of de beleidstheorie
16

 achter elk project is in dit onderzoek systematisch 

in kaart gebracht. Dit is gedaan door zogenaamde 'oorzaak–gevolg' en 'doel–middel' relaties 

weer te geven, zoals deze blijken uit de projectplannen en achterliggende literatuur. 

  

Kader ontrafelen beleidstheorie  

'Probleem' en 'oorzaken' (oorzaak-gevolg relaties) 

Het feit dat een gemeente of een non-profit organisatie een project start of een interventie uitvoert, heeft te 

maken met het gegeven dat er een verbetering nodig is van een bepaalde situatie. De huidige situatie wordt 

als 'probleem' ervaren. Idealiter dient in een projectplan dit 'probleem' te worden gedefinieerd en worden de 

'oorzaken' van dit probleem vastgesteld. In het ontrafelen van de logica van het plan van aanpak van een 

project wordt daarbij gezocht naar oorzaak-gevolg relaties. Hierbij is het 'probleem' het 'gevolg' en wordt er 

gezocht naar de 'oorzaken' van het 'probleem'.  

 

Voorbeeld: In de gemeente Amsterdam wordt als probleem gedefinieerd dat het radicaliseringsproces bij 

een individu start wanneer het aanbod (actief aanbod van politiek extremistisch gedachtegoed) voldoet aan 

de vraag (jongeren met vragen over identiteit). De oorzaken hiervoor liggen in de 'voedingsbodem' 

(cumulatieve frustraties) en de 'cognitieve opening' (individu wordt vatbaar voor alternatieve overtuigingen).  

 

'Middelen' en 'doelen' (doel - middel relaties) 

Om de oorzaken van problemen op te lossen worden vervolgens middelen ingezet, waardoor ook de 

negatieve gevolgen (de problemen) aangepakt worden. De middelen bereiken een bepaald doel, waardoor 

de problemen verholpen worden. Idealiter zou het middel ingrijpen op de beschreven oorzaken van het 

'probleem', waarmee de gevolgen aangepakt worden.  
 

Voorbeeld: In de gemeente Amsterdam is één van de 'middelen' het bieden van kansen en perspectief aan 

jonge moslims. Doel hiervan is om de vraag naar radicaal gedachtegoed te laten afnemen en de 

weerbaarheid te vergroten.  

                                                           

16
 In het Movisierapport wordt gesproken over theory-of-change (Lub et al., 2011) 

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/
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Figuur 1. Routes doel-middel en oorzaak-gevolg. 

 

We hebben ervoor gekozen om de beleidstheorie per project samengevat weer te geven in de 

schema's door de doel–middel relaties te laten zien (opgenomen in Bijlage 11). In deze 

schema's worden de middelen – via een keten van subdoelen – verbonden aan de verschillende 

einddoelen van het project.  

 

Wij hebben gekozen voor de terminologie 'middelen' en 'doelen' om dichter aan te sluiten bij de 

door het project voorgestelde interventies (middelen) in plaats van bij de geconstateerde 

problemen (en oorzaken). Uit de projectplannen blijkt dat de opstellers van de plannen de 

problemen en de oorzaken ook niet altijd systematisch in kaart brengen om vervolgens daarop 

de middelen te baseren (zie de 'praktijk'-route in bovenstaande figuur).  

 

Doeltreffendheid van interventies: effectiviteitladder 

Om een beeld te geven van de mogelijke doeltreffendheid van interventies maken we gebruik 

van de zogenaamde 'effectiviteitladder' van Van Yperen en Veerman (Van Yperen en Veerman,  

2007). De auteurs hebben deze effectiviteitladder ontwikkeld voor het vaststellen van de 

doeltreffendheid van een interventie in de jeugdzorg. Wij hebben de ladder enigszins aangepast 

voor het onderzoeken van de gesubsidieerde projecten en interventies vanuit het 

Actieprogramma Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. De effectiviteitladder gebruiken wij 

voor het vaststellen op welk niveau een project of interventie zich bevindt. 
 

Kader 1. Doeltreffendheid van een interventie, naar Van Yperen en Veerman  

Niveau Omschrijving/eisen Oordeel over 

effectiviteit 

0 De interventie zit 'in de hoofden' van de uitvoerders. Het is niet duidelijk 

wat de professionals precies doen en waarom dat zou werken. Dit kan 

een bijzonder effectieve interventie zijn, maar de werkwijze en resultaten 

zijn voor buitenstaanders niet duidelijk. 

Black box 

1  De interventie is duidelijk beschreven 

 Het is duidelijk voor welke doelgroep de interventie bedoeld is 

 Het is duidelijk welke doelen worden nagestreefd 

 Het is duidelijk uit welke activiteiten de interventie bestaat 

Interventie heeft 

potentie om 

effectief te zijn 

2  Er is een theorie over oorzaken en aangrijpingspunten van de 

problematiek (oorzaak-gevolg relaties) 

 De doorwerking van de interventies naar de gewenste resultaten (en 

doelen) is duidelijk beschreven (doel-middel relaties) 

 Op basis van de beleidstheorie (die is gebaseerd op oorzaak-gevolg 

en doel-middel relaties) is het aannemelijk dat de interventie tot het 

gewenste resultaat leidt (onderbouwd vanuit praktijkkennis, de 

beleidslijnen van het Actieplan van het ministerie van VenJ, de 

Movisie rapportage of wetenschappelijke literatuur) 

Veelbelovende 

interventie 

3 Er zijn daadwerkelijk resultaten geboekt met de interventie: 

 Deelnemers maken de interventie af 

 Deelnemers zijn tevreden over de interventie 

Doeltreffende 

interventie 

DoelMiddel

Oorzaak Gevolg
De ‘ideale’ route: het middel grijpt aan op de 
oorzaak van het ‘probleem ’ en leidtnaar het 
beoogde doel

De ‘praktijk’ route: het middel wordtgerelateerd
aan de doelen, maar het wordt niet expliciet
gemaakthoe dit aangrijptop de oorzaken van 

het probleem
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Niveau Omschrijving/eisen Oordeel over 

effectiviteit 

 De doelen van de interventie worden bereikt 

4 Het resultaat van de interventie is onomstotelijk te wijten aan de 

interventie en niet aan andere invloeden (onafhankelijke controlegroep is 

nodig) 

Werkzame 

interventie 

 

Stand van de wetenschap 

We realiseren ons dat de wetenschappelijke kennis over de werking van interventies op 

polarisatie en radicalisering nog sterk in ontwikkeling is. De meeste projecten van het Actieplan 

zijn in een andere wetenschappelijke context gestart, dan nu het geval is. In 2007 was er nog 

erg weinig kennis over effectiviteit van interventies, inmiddels is er meer kennis opgebouwd. In 

dit hoofdstuk bekijken we in hoeverre een project gebaseerd is op wetenschappelijke 

effectiviteitstudies van interventies voor het tegengaan van polarisatie en radicalisering. We 

gaan daarbij uit van de literatuur en kennis die in de projectplannen zelf is aangegeven. 

Daarnaast hanteren we zoals aangegeven het rapport van Movisie als een zogenaamde 'stand 

van de wetenschap' rapport (Lub et al. 2011).  

Het Movisie rapport noemt vier interventietyperingen.  

 

Kader 2. Interventietypen 

Weerbaarheidversterking Individuele trainingen, begeleidingstrajecten, 'empowerment'-

trainingen voor groepen die gericht zijn op het vergroten van het 

gevoel van eigenwaarde van mentaal kwetsbare jongeren zodat ze 

weerbaarder worden tegen radicale gedachten of beïnvloeding 

door radicale personen. 

Peermethode Jongeren uit de doelgroep ('peers') worden ingezet om 

probleemjongeren aan te spreken op hun gedrag, voor te lichten of 

te 'empoweren' en spanningen tussen jongerengroepen weg te 

nemen. 

Overbruggend contact Kennismakingsactiviteiten tussen jongeren van verschillende 

etnische herkomst, religie of subcultuur, waardoor wederzijds 

begrip gestimuleerd wordt en animositeit weggenomen wordt en 

tolerantie toeneemt. Dit gebeurt door activiteiten zoals rollenspellen 

en oefeningen in debattechnieken. Aanname hierbij is dat er een 

'vijandbeeld' kan ontstaan door onwetendheid over de 'ander'. 

Systeembenadering Interventies die een samenhangend aanbod van hulpverlening 

toepassen: interventies gericht op jongeren op het ombuigen van 

extremistisch en polariserend gedrag van jongeren door ze te 

begeleiden in hun sociale context (familie, vrienden, school, werk). 

 

Van de tien geselecteerde projecten hebben we er zeven ingedeeld naar deze typering. De 

interventies zijn direct gericht op de (polariserende en/of radicaliserende) doelgroep 

(voornamelijk groepen jongeren). De gemeentelijke projecten die in het kader van het Actieplan 

zijn opgezet kennen echter interventies die gericht zijn op verschillende doelgroepen. Naast 

interventies de doelgroep jongeren hanteren gemeenten ook interventies gericht op 

bestuurders, professionals (eerstelijnswerkers, gemeente ambtenaren, onderwijsmedewerkers) 

en maatschappelijke organisaties. Gezien het feit dat bijna driekwart van de uitgevoerde 

projecten in de periode 2007-2011 gemeentelijke projecten betrof, hebben we ervoor gekozen 

om aan de Movisie categorieën een categorie 'Integrale gemeentelijke aanpak' toe te voegen 

(zie kader 3).  
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Kader 3. Integrale gemeentelijke aanpak 

Integrale gemeentelijke 

aanpak 

Deze categorie betreft gemeentelijke actieplannen, aanpakken en 

programma's om polarisatie en radicalisering te voorkomen. We 

noemen dit kortheidshalve de 'gemeentelijke aanpak'. Een 

gemeentelijke aanpak neemt het 'probleem van radicalisering of 

polarisatie' als uitgangspunt en formuleert acties/interventies om de 

oorzaken van deze problemen aan te pakken en te verminderen.  

Daarbij wordt er ingezet op integraliteit:  

 integraal qua interventies en doelgroepen: een aanpak met 

meerdere interventies gericht op meerdere doelgroepen, zoals 

bestuurders, professionals, sleutelfiguren, jongeren; 

 integraal qua betrokken beleidsvelden binnen de gemeentelijke 

organisatie: OOV, welzijn, onderwijs, jeugdzorg; 

 integraal qua betrokken externe organisaties en instanties: 

hulpverleningsinstanties, maatschappelijke organisaties, 

zelforganisaties etc. 

 

Aan de interventievorm 'Integrale gemeentelijke aanpak' ligt geen wetenschappelijke studie ten 

grondslag. Wij hebben bekeken in hoeverre in de projectplannen zelf wetenschappelijke studies 

worden aangehaald. Indien dat niet het geval was, hebben wij getoetst in hoeverre de 

uitgangspunten van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie doorwerken in de projectplannen – er van uitgaande dat het Actieplan 

mede gebaseerd is op de toen bekende wetenschappelijke inzichten. We beschouwen de 

uitgangspunten van het Actieplan dus als stand van wetenschap voor gemeentelijke projecten. 

We gaan daarbij vanuit dat de basis voor de genoemde doelstellingen en bijbehorende 

interventies plausibel zijn.  

Het verder onderzoeken van de beleidstheorie achter het Actieplan van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie maakt geen deel uit van deze verdiepingsstudie.  

 

Leeswijzer 

In de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 worden de geselecteerde projecten gekoppeld aan de 

veranderingsstrategieën. Telkens worden na een korte beschrijving van de projecten, de 

veronderstellingen (hierna ook: veranderstrategieën) die ten grondslag liggen aan de projecten 

nader beschreven. Wij geven aan in hoeverre deze strategieën onderbouwd zijn en gebaseerd 

zijn op praktische kennis en/of wetenschappelijke kennis. Vervolgens gaan we in op de vraag of 

de daaraan gekoppelde interventies bewezen effectief zijn vanuit de wetenschappelijke 

literatuur (de subparagrafen over Onderbouwing van de veronderstellingen).  

 

Daarna gaan we in op de vraag in hoeverre de projecten in de praktijk succesvol zijn geweest, 

zoals dat kan blijken uit onderzoek. Met andere woorden in hoeverre zijn de doelstellingen van 

de interventies behaald en is de hoofddoelstelling van het project gerealiseerd. De realisatie van 

deze doelstellingen wordt samengevat weergegeven in dit hoofdstuk (in de subparagrafen 

Resultaten van de interventies).  

 

Tenslotte trekken we conclusies over de plaats van een project op de effectiviteitladder 

(subparagraaf Conclusies).  
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Ten aanzien van de effectiviteitladder constateren wij op voorhand, dat de uitkomst van niveau 

0 – black box – geen uitkomst uit de projecten kan zijn, vanwege de selectie van de tien 

projecten. Alleen die projecten zijn geselecteerd waarvan op basis van de resultaatinventarisatie 

bekend was dat er veronderstellingen geformuleerd en beschreven zijn voor het project. Ook 

uitkomst 4 (bewezen werkzame interventie) kan geen uitkomst zijn, omdat in geen van de 

onderzoeken van de projecten een wetenschappelijke evaluatie van effectiviteit is uitgevoerd 

waarin gebruik is gemaakt van experimentele groepen en controlegroepen. 

 

5.2 Weerbaarheidversterking, 
peermethode en overbruggend contact  
Van de tien geselecteerde projecten hebben we vijf projecten nader bestudeerd op de 

interventie 'weerbaarheidversterking'. Van deze vijf projecten zijn er twee projecten die ook 

interventies bevatten die onder 'peermethode' in te delen zijn. En er zijn twee projecten die ook 

interventies bevatten die onder 'overbruggend contact' in te delen zijn. Daarbij is er één project 

dat alle drie interventievormen bevat.  

 

 Weerbaarheidversterking Peermethode Overbruggend contact 

SIPI X   

Critical Mass X X  

Op Touw X X X 

Gemeente Eemsmond X   

Gemeente Apeldoorn X  X 

Tabel 10. Interventietypen in projecten 
 

In de praktijk blijkt het onderscheid tussen deze drie interventievormen niet groot. Alle vijf 

projecten richten zich op het versterken van de weerbaarheid. De wijze waarop dit wordt 

gerealiseerd, verschilt (door trainingen, tentoonstellingen, onderwijspakket, netwerk of het 

maken van internet TV). In twee projecten worden de methodes met peers en/of overbruggend 

contact ingezet. Er is samenhang tussen de interventievormen.  

 

Vanwege de samenhang van deze drie typeringen van interventies in de projecten hebben we 

ervoor gekozen deze ook in samenhang te rapporteren. Allereerst lichten we de projecten kort 

toe.  

 

Het Identiteit en Weerbaarheidstraject van SIPI 

Dit traject van zes maanden - waarin twintig bijeenkomsten worden georganiseerd – richt zich 

op moslimmeiden. Deze meiden doorlopen een drietal trainingen: gericht op identiteitsvorming, 

morele oordeelsvorming en conflicthantering. 

 

De interactieve tentoonstelling 'Denk jij buiten je Inbox' van Critical Mass 

De tentoonstelling richt zich op VMBO scholieren en bestaat uit tien multimediale installaties. 

Bezoekers maken onder begeleiding van een deskundige van Critical Mass op interactieve 

wijze kennis met de werking van sociale processen die aan een conflict ten grondslag liggen. 

Een voorbeeld is de installatie Identity Match waar deelnemers ervaren hoe zij zelf mensen 

indelen en beoordelen.  

 

Het project WOII in perspectief van stichting Op Touw 
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Leerlingen van VMBO en MBO scholen krijgen zes lessen van peer educators: die lessen over 

de WOII en drie lessen over het Midden Oosten conflict. De peer educators werken in koppels 

van een islamitische student en een joodse student. Tijdens de lessen is ruimte voor discussie 

en door praktische opdrachten worden leerlingen aangemoedigd om zelf na te denken over de 

betekenis van de WOII gebeurtenissen en het Midden Oosten conflict. Het lesmateriaal bestaat 

uit een lesboek, werkbladen met aanvullende opdrachten en een DVD met filmfragmenten en 

projectieplaatjes. 

 

Het project Dan liever de lucht in van gemeente Eemsmond 

Het project bestaat uit twee onderdelen:  

1. Training mediavaardigheden voor plattelandsjongeren: de jongeren krijgen 

basisvaardigheden aangeboden om een televisieprogramma te kunnen maken (regie, 

cameratechniek, interviewen, montage et cetera). 

2. Het maken van jongereninternet TV: de groep jongeren gaan programma's maken over een 

bepaalde subcultuur (boerenjongeren, jongeren met bepaalde muziek of kledingstijl). 

 

De achtergrond van dit project is dat jongeren zelf op een positieve manier aan het werk zijn, 

waardoor de focus verlegd wordt van aan de kant staan en negatief zijn naar meedoen en iets 

te vertellen hebben. Hierdoor wordt een positieve identiteit ontwikkeld waardoor de druk om 

negatief te manifesteren afneemt.  

 

Het project Transformatoren voor begrip van gemeente Apeldoorn 

Het project richt zich op het opzetten van een communicatienetwerk van allochtone vrijwilligers. 

Het netwerk bestaat uit 37 personen uit 18 verschillende etniciteiten die verbonden zijn aan een 

allochtone zelforganisatie/vereniging. Deze personen fungeren als transformator naar de eigen 

gemeenschap binnen de wijk. Ze brengen informatie over van de Nederlandse cultuur, de lokale 

samenleving, de basisvoorzieningen van de gemeente, waardoor de allochtone bevolking deze 

informatie echt gaat begrijpen en gebruik gaat maken van maatschappelijke voorzieningen.  

 

5.2.1 De veronderstellingen 

In de schema's in Bijlage 11 zijn de doel–middel relaties weergegeven zoals die blijken uit de 

projectplannen en achterliggende bronnen van de projecten.  

 

Weerbaarheidversterking 

De interventies onder het type weerbaarheidversterking richten zich op het vergroten van de 

weerbaarheid van jongeren tegen radicale gedachten of personen. Dit wordt veelal gedaan door 

het versterken van het gevoel van eigenwaarde van de jongere.  

 

De veronderstellingen van de vijf projecten richten zich inderdaad op het versterken van de 

weerbaarheid door het versterken van de eigenwaarde van de jongere. De manier waarop deze 

eigenwaarde wordt versterkt wordt in de vijf trajecten op twee manieren gedaan: positieve 

identiteit en conflicthantering.  
 

 Positieve identiteit 

In de projecten van Op Touw, SIPI en Eemsmond komt het ontwikkelen van een positieve 

identiteit voor als voorwaarde om een groter gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. De wijze 

waarop aan de positieve identiteit wordt gewerkt, verschilt per project. Daarbij worden de 

volgende strategieën gehanteerd:  



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 92 

 

 

 

Eemsmond Wanneer jongeren meer actief werkzaam zijn in de maatschappij, wordt de focus 

bij de jongeren verlegd van aan de kant staan en negatief zijn, naar meedoen en 

iets te vertellen hebben. Hierdoor wordt een positieve identiteit ontwikkeld.  

Op Touw Als jongeren hun eigen identiteit aan peers spiegelen, nemen jongeren daardoor 

een meer zelfkritische houding aan.  

SIPI Trainingen op identiteitsvorming en morele oordeelsvorming leiden bij jongeren 

tot een verbeterd zelfbeeld en beter begrip voor andersdenkenden, waardoor de 

weerbaarheid van jongeren vergroot. 

Apeldoorn Doordat sleutelfiguren andere/nieuwe informatie aanbieden aan de doelgroep, 

wordt de zelfkritische houding bij de doelgroep vergroot. 

 

 Conflicthantering 

Voor wat betreft conflicthantering wordt er onderscheid gemaakt in kennis over conflictsituaties 

en vaardigheden in conflictsituaties (of attitude). Hierbij worden de volgende 

veranderstrategieën onderscheiden:  

 

Critical Mass,  

Op Touw en SIPI  

Wanneer jongeren in staat zijn om het perspectief van een ander in te nemen, 

dan leidt dat tot beter begrip van de ander, wat uiteindelijk resulteert in het beter 

kunnen omgaan met conflicten. 

Op Touw  Het verhogen van de kennis van jongeren over conflictsituaties leidt tot een 

veranderde houding (minder antisemitisch). 

(in combinatie met peermethode en overbruggend contact) 

 

Daarnaast is als veranderstrategie bij de gemeente Apeldoorn, de positieve beeldvorming bij de 

doelgroep ten aanzien van (overheids)instellingen in Apeldoorn benoemd als één van de 

strategieën om de weerbaarheid van de doelgroep te vergroten. 

 

Peermethode 

De projecten van Critical Mass en Op Touw hebben naast de typering weerbaarheidversterking 

ook interventies die onder peermethode te typeren zijn. Bij de peermethode wordt er van 

uitgegaan dat wanneer risicojongeren worden aangesproken door peers, dit een gunstiger 

uitwerking heeft dan de inzet van beroepskrachten/professionals. 

 

Zo wordt in het project van Critical Mass – naast de tentoonstelling zelf – in het project ToolBOX 

met leerlingen een project doorlopen waarin zij zelf een tentoonstelling gaan ontwerpen. Als de 

tentoonstelling gereed is, zijn de leerlingen degenen die de bezoekers gaan rondleiden en zij 

fungeren op deze manier als 'peers' naar de bezoekers toe. Critical Mass hanteert de volgende 

veranderstrategie:  

 

Critical Mass  Wanneer de kennis en vaardigheden van 'peers' over intolerantie en 

conflicthantering zijn vergroot, dan zijn peers versterkt in hun rol. Hierdoor 

kunnen peers actief tegenwicht bieden tegen intolerantie en tegenstellingen. Dit 

leidt tot het verminderen van de voedingsbodem voor polarisatie en 

radicalisering van de risicogroep jongeren (ook wel genoemd bemiddelde 

jongeren).  

(interventie in combinatie met weerbaarheidversterking) 
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In het project van Op Touw zijn er peer educators, namelijk twee studenten uit de doelgroep 

moslimjongeren en joodse jongere die de lessen verzorgen. De veranderstrategie van Op Touw 

is als volgt: 

 

Op Touw  Als jongeren hun eigen identiteit aan peers spiegelen, nemen jongeren daardoor 

een meer zelfkritische houding aan 

(interventie in combinatie met weerbaarheidversterking en overbruggend 

contact) 

 

De veranderstrategie van de peermethode uit het Movisie rapport (Lub et al., 2011) wordt 

gehanteerd in de projecten van Critical Mass en Op Touw. Een kanttekening daarbij is dat 

Movisie over het begrip 'risicojongeren' spreekt. Beide projecten richten zich specifiek op VMBO 

en MBO leerlingen. Dit zijn uiteraard niet op voorhand 'risicojongeren'.  

 

Critical Mass kiest voor de doelgroep VMBO leerlingen, omdat zij menen dat de tentoonstelling 

een echte aanvulling is op het reguliere onderwijsprogramma. In het project van Op Touw wordt 

aangegeven dat op VMBO en MBO scholen er geen tot weinig aandacht wordt besteed aan de 

Tweede Wereldoorlog en Holocaust. Daardoor houden in de optiek van Op Touw, jongeren hier 

een vertekend beeld aan over.  

Dit kan mede de oorzaak zijn van het feit dat het percentage docenten van VMBO scholen in 

vragenlijstonderzoek vaker aangeven moeite hebben met tegen Israel of joden gerichte 

discriminerende uitgingen van leerlingen.  

 

Overbruggend contact 

De veranderstrategie 'overbruggend contact' komt deels in aangepaste vorm terug in het project 

van Op Touw en Apeldoorn. Het project van Op Touw is een vorm van overbruggend contact, 

aangezien de jongeren die voor de klas staan uit twee verschillende doelgroepen komen. De 

lessen zijn gericht op het kweken van wederzijds begrip tussen de moslimjongere en joodse 

jongeren en van begrip voor de Midden Oosten problematiek. De veranderstrategie is als volgt 

te beschrijven:  

 

Op Touw  Als jongeren zien dat een Joodse en Moslimstudent samen kunnen werken, dan 

zien de leerlingen dat er geen spanningen hoeven te zijn, waardoor de houding 

van jongere minder antisemitisch en discriminerend wordt en de jongere meer 

tolerant wordt.  

(interventie n combinatie met peermethode en weerbaarheidversterking)  

 

De personen in het transformatornetwerk van de gemeente Apeldoorn zijn de sleutelfiguren 

naar de achterban en zij fungeren op die manier als een vorm van overbruggend contact naar 

de doelgroep. Apeldoorn hanteert daarbij de volgende veranderstrategie: 

 

Apeldoorn  Wanneer sleutelfiguren fungeren als 'transformator' naar de allochtone 

doelgroep, brengen deze informatie over, waardoor de doelgroep een beter 

begrip krijgt van de Nederlandse cultuur, samenleving en instanties.  
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5.2.2 Onderbouwing van de veronderstellingen 

Onderbouwing van de veronderstellingen/veranderstrategieën 

We zijn nagegaan in hoeverre de gehanteerde veranderstrategieën onderbouwd zijn opgevoerd 

in de projectenplannen. 

• Bij het project van SIPI is de onderbouwing van de veranderstrategie op basis van 

praktijkervaring in het onderwijs opgesteld. De onderbouwing is tussentijds wetenschappelijk 

getoetst. Daarbij wordt een onderbouwing gegeven voor de aangrijpingspunten (oorzaak – 

gevolg) en de doel – middel relaties. De evaluatie van het project leverde de volgende 

resultaten op: 'de deelnemers komen met een diffuse identiteit binnen bij de trainingen en 

door de 3 trainingen hebben ze een rugzakje met competenties en vaardigheden gekregen 

wat ze in staat heeft gesteld een volledige identiteit te ontwikkelen' (Gielen, 2009). Met deze 

hoofdconclusie wordt de veranderstrategie tot een positieve identiteit bevestigd, maar is het 

nog niet duidelijk in hoeverre dit bijdraagt aan de vergroting van weerbaarheid en het 

voorkomen van radicalisering. 

• Het project van Critical Mass is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten die de 

initiatiefnemers hebben opgedaan vanuit een studie naar gebieden waar conflicten heersten 

en zich oplopende spanningen voordeden. De gebruikte conflicttheorieën zijn afgeleid van 

oorlogsgebieden zoals in Darfur en Rwanda. Critical Mass heeft de veronderstellingen van 

het project hierop gestoeld. Bij de uitvoering van de tentoonstelling wordt wetenschappelijk 

geëvalueerd in hoeverre de veronderstellingen ook daadwerkelijk gelden. De 

veronderstellingen voor het verhogen van bewustwording en het ervaren van sociale 

processen worden bevestigd. Maar de veronderstelling tot 'perspectiefaanname' dat leidt tot 

het voorkomen van conflicten worden niet bevestigd. Critical Mass heeft naar aanleiding van 

dit laatste een installatie toegevoegd.  

• In het project van Op Touw wordt voor het bestrijden van een antisemitische houding via het 

onderwijs als krachtige bron verwezen naar een OVSE rapportage van januari 2006. Op 

Touw geeft in haar projectplan aan dat kennisoverdracht via het onderwijs krachtig kan zijn. 

Daarbij dient het overdragen van kennis gepaard te gaan met 'voelen' en 'ervaren'. Voor de 

inzet van peers wordt door Op Touw gerefereerd aan een artikel van Lingren (Lingren 1995), 

waarin aangegeven wordt dat voor de leeftijdsfase waar VMBO leerlingen zich bevinden de 

peer-groep een belangrijke rol inneemt. Jongeren zijn in deze fase op zoek naar de eigen 

identiteit en spiegelen die aan mensen met een vergelijkbare ervaringswereld. Kennis van 

mensen uit deze zelfde fase (leeftijd, taalgebruik en culturele achtergrond) wordt daarbij 

eerder geaccepteerd.  

• De onderbouwing van de veranderstrategie van het project van gemeente Eemsmond is 

gebaseerd op praktijkervaring. Vanuit de kennis en ervaring van praktijkdeskundigen uit het 

jongerenwerk is het projecten opgezet en gestart. De veranderstrategie uit het projectplan 

beschrijft daarbij de aangrijpingspunten (oorzaak–gevolg) als de doel–middel relaties.  

• Bij het project van gemeente Apeldoorn is de onderbouwing van de veranderstrategie 

gebaseerd op praktijkervaring. Vanuit de kennis en ervaring van ervaringsexperts met de 

doelgroep is het project opgezet en gestart. Hierbij geldt dat zowel de aangrijpingspunten 

(oorzaak–gevolg) als de doel–middel relatie in de veronderstellingen in het projectplan 

terugkomen.  

 

Houdbaarheid van de veronderstellingen 

Op basis van de inhoud van het Movisie rapport (Lub et al., 2011) kunnen we het volgende 

constateren ten aanzien van de werking van de interventies: 
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Bij de interventie 'weerbaarheidversterking' blijkt dat het positieve effect van zelfvertrouwen op 

gedrag en sociale relaties van mensen niet eenduidig is. De veronderstelling dat een hoog 

zelfvertrouwen bijdraagt aan het voorkomen van probleemgedrag van jongeren wordt in 

beperkte mate door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Vooral 'behandelende' interventies 

kunnen succesvol zijn in het versterken van zelfvertrouwen. Dit zijn interventies waarin mensen 

geleerd worden om zichzelf realistische doelstellingen te stellen en probeert men de sociale 

omgeving te versterken.  

 

Als we deze bevindingen naast de onderzochte projecten leggen, dan is bij het project SIPI 

sprake van de zogenaamde 'behandelende' methode. Dit betekent dat wij vaststellen dat de 

trainingen van SIPI naast de eigen pragmatische onderbouwing ook wetenschappelijk 

onderbouwd zijn.  

 

De interventie 'peermethode' is volgens Movisie mogelijk beloftevol voor de doelgroep 

moslimjongeren. De werking op een andere doelgroep is onduidelijk. Peer mediation levert 

volgens Movisie vooral een positieve bijdrage aan gepolariseerde verhoudingen en conflicten 

tussen jongeren, als deze al manifest zijn en minder in de preventieve sfeer. In de preventieve 

sfeer trekken vooral de peers zelf profijt en is het effect op de bemiddelde jongeren minder 

zichtbaar.  

 

De projecten van Critical Mass en Op Touw zijn gericht op VMBO- en MBO leerlingen, waarbij 

geen afbakening is gemaakt naar alleen de moslim doelgroep. Daarnaast is er sprake van de 

inzet van het instrument peer mediation in een preventieve sfeer. Met deze bevindingen voldoen 

de twee projecten niet aan de bevindingen zoals Movisie ze op basis van wetenschappelijke 

literatuur heeft vastgesteld. Bij Critical Mass richt een deel van het project – te weten ToolBox –

zich op de peers én op de bemiddelde jongeren. Dit is wel in lijn met de derde bevinding van 

Movisie. Gezien het feit dat beide projecten een meer integrale, samenhangende aanpak 

hebben dan alleen de inzet op de peermethode en gezien het feit dat beide projecten 

wetenschappelijk zijn onderbouwd en tussentijds op doelrealisatie worden geëvalueerd, 

constateren wij dat de veronderstellingen onderbouwd zijn.  

 

Tot slot geeft Movisie aan dat overbruggend contact positief werkt op wederzijdse 

beeldvorming, maar dat het effect op tolerantie klein is. Uit de literatuurstudie van Movisie blijkt 

er een aantal succesfactoren te zijn voor het positieve effect op wederzijdse beeldvorming. Dit 

zijn: 

 het stimuleren van empathie aan de hand van concrete voorbeelden, scenario's en 

rollenspelen;  

 het zorg dragen voor herhaaldelijk contact en structureel contact; 

 terughoudend zijn met het behandelen van multiculturele thema's in de klas. Dit speelt met 

name als onderwerpen als discriminatie worden behandeld in het reguliere 

onderwijsprogramma door een docent; 

 het zorgen voor een open gespreksklimaat; 

 het beperken van onzekerheidsgevoelens over het contact met de ander: zoek een neutrale 

omgeving.  

 

Het project van Op Touw voldoet aan een groot deel van bovengenoemde succesfactoren, 

waarmee het project naast de eigen wetenschappelijke onderbouwing, voor wat betreft 

'overbruggend contact' ook onderbouwd is met de huidige kennis uit de wetenschap.  
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Resumé 

Wij constateren dat een wetenschappelijk onderbouwde veranderstrategie ten grondslag ligt 

aan de projecten van SIPI, Critical Mass en Op Touw. Dit betreft zowel onderbouwing voor de 

aangrijpingspunten als een onderbouwing van de keuze voor interventies. Wij constateren 

voorts dat aan de projecten van Eemsmond en Apeldoorn alleen een pragmatisch onderbouwde 

veranderstrategie ten grondslag ligt. Dit betreft zowel de onderbouwing van de 

aangrijpingspunten als een onderbouwing van de keuze voor interventies.  

 

5.2.3 Resultaten van interventies 

Het trainingstraject van SIPI is na de eerste uitvoering in Amsterdam uitgebreid geëvalueerd en 

getoetst. De conclusies daarvan zijn dat de deelnemende meiden veelal met een diffuse 

identiteit binnenkwamen en dat ze na de drie trainingen een rugzakje met competenties en 

vaardigheden hebben gekregen waardoor ze een volledige identiteit hebben ontwikkeld. In de 

evaluatie zijn veranderingen in attitude, gedrag en context in kaart gebracht. Of de training 

daadwerkelijk bijdraagt aan het vergroten van weerbaarheid en daarmee het verkleinen van 

radicalisering, wordt niet gemeten.  

 

Er zijn drie evaluatieonderzoeken uitgevoerd naar de werking van de tentoonstelling Denk jij 

buiten je INBOX van Critical Mass en de daarbij ontwikkelde instrumenten. Uit de evaluaties 

blijkt het volgende:  

 het kennisniveau en de bewustwording van het eigen gedrag bij leerlingen neemt toe; 

 het vergroten van perspectief aanname door de tentoonstelling is niet aangetoond, de 

motivatie voor de thematiek neemt wel toe; 

 leerlingen zijn door het bezoek zich bewuster van sociale processen die kunnen leiden tot 

conflicten. 
 

Het uitvoeren van de lesprogramma's van Op Touw is systematisch geëvalueerd. Er is een 

kennis en attitude onderzoek uitgevoerd. Conclusies uit dit onderzoek zijn (samengevat): 

 de leerlingen beschikken voorafgaand aan de lessen over een redelijke basiskennis van 

WOII, maar niet over het Midden Oosten conflict. De kennis over het MO conflict bestaat uit 

vooroordelen;  

 na afloop van de lessen is de kennis over WOII en over het MO conflict meetbaar 

toegenomen: meer leerlingen beantwoorden de voorgelegde stellingen juist, minder onjuist;  

 het attitude onderzoek toont nauwelijks effect aan van de lessen op de houding ten aanzien 

van het herdenken van de WOII of ten opzichte van Israel. Wij plaatsen hierbij de 

kanttekening dat de methode van onderzoek voor VMBO leerlingen wellicht niet handig is.  

 

Het project in Eemsmond wordt ten tijde van het uitvoeren van deze verdiepingsstudie 

(december 2011) gemonitord door Movisie. Hiermee worden de opbrengsten ook meer 

wetenschappelijk in kaart gebracht. Vooralsnog geeft de projectleider zelf aan dat 'je ziet dat er 

iets gebeurt, de sfeer verbetert'. Daarnaast constateert de projectleider dat in Eemsmond er nog 

nauwelijks groepen jongeren zijn die voor overlast zorgen. Volgens hem ligt dat aan het project: 

de jongeren hebben nu nuttige bezigheden omhanden.  

 

Het transformatornetwerk in Apeldoorn bestaat uit 37 personen en is onderzocht op de werking 

ervan. Het onderzoeksbureau concludeert het volgende:  

 het bereik van het netwerk is hoog: ruim 70% van de doelgroep; 



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 97 

 

 

 de voorlichting van het netwerk naar de achterban verdient aanbeveling: het is vooral 

theoretische kennisoverdracht;  

 de informatie-uitwisseling tussen het netwerk en de achterban leidt tot een kritische houding 

van de achterban ten aanzien van de verkregen informatie.  

 

De gemeente concludeert hierbij dat het project heeft bijgedragen aan verminderen van 

processen van polarisatie en radicalisering. 

 

5.2.4 Conclusies 

Voor het oordeel over doeltreffendheid volgen we de indeling van de effectiviteitladder (zie 

paragraaf 5.1). We komen daarbij tot de volgende conclusies:  

 

Het Identiteits- en weerbaarheidstraject van SIPI is een doeltreffende interventie 

Het project is gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk en vanuit de 

wetenschap (Lub et al., 2011). Daarmee voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 

van de effectiviteitladder (veelbelovende interventie).  

 

De realisatie van de doelstellingen van de interventie worden in het project geëvalueerd; de 

doelen worden bereikt. Daarmee voldoet het project ook aan de eisen van niveau 3 en 

concluderen we dat het project van SIPI een doeltreffende interventie is.  

 

Het project 'Denk jij buiten je INBOX' van Critical Mass is een doeltreffende interventie 

Het project is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde veronderstellingen. Daarmee 

voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 (veelbelovende interventie). 

  

De realisatie van de doelstellingen van de interventie worden in het project geëvalueerd; de 

doelen worden (deels) bereikt. Daarmee voldoet het project voor een deel aan de eisen van 

niveau 3 en concluderen we dat het project van Critical Mass deels een doeltreffende interventie 

is.  

 

Het project WOII in perspectief van Op Touw is een doeltreffende interventie 

Het project is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde veronderstellingen. Daarmee 

voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 (veelbelovende interventie).  

 

De realisatie van de doelstellingen van de interventie worden in het project geëvalueerd; de 

doelen worden (deels) bereikt. Daarmee voldoet het project ook ten dele aan de eisen van 

niveau 3 en concluderen we dat het project van Op Touw deels een doeltreffende interventie is.  

 

Het project 'Dan liever de lucht in' van gemeente Eemsmond is een veelbelovende interventie 

Het project is gebaseerd op pragmatische onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk. 

Daarmee voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 (veelbelovende interventie). 

 

De realisatie van de doelstellingen van de interventie zijn in het project nog niet geëvalueerd. 

Daarmee voldoet het project nog niet ook aan de eisen van niveau 3. Het project van 

Eemsmond is een veelbelovende interventie.  
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Het transformatorennetwerk van gemeente Apeldoorn is een veelbelovende interventie 

Het project is gebaseerd op pragmatische onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk. 

Daarmee voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 (een veelbelovende 

interventie). 

  

De realisatie van de doelstellingen van de interventie worden in het project wel geëvalueerd, 

maar niet alle doelstellingen worden bereikt. Daarmee voldoet het project nog niet ook aan de 

eisen van niveau 3. We concluderen we dat het project van Apeldoorn een veelbelovende 

interventie is.  

5.3 Systeembenadering 
De projecten van de gemeente Culemborg en van het ACB Kenniscentrum bevatten kenmerken 

van interventies die te scharen zijn onder het type 'systeembenadering'. De projecten worden 

allereerst in het kort geïntroduceerd: 

 

Gezinsmanagement in Culemborg 

De interventie gezinsmanagement is onderdeel van een meer omvangrijk project Aansprekend 

Terweijde. Het gezinsmanagement richt zich op het signaleren van problemen in gezinnen, het 

aanpakken en oplossen ervan. De opzet is dat zwakke gezinnen een half jaar worden begeleid 

door een gezinsmanager en daarmee uit de geïsoleerde positie worden gehaald en de positie 

van individuele gezinsleden wordt versterkt. De gezinsmanagers richten zich op 

opvoedingsvraagstukken, administratieve zaken, eventuele schuldhulpverlening et cetera.  

 

Voorkomen is beter dan genezen door ACB Kenniscentrum 

Het project van het ACB Kenniscentrum richt zich op de samenwerking met moskeeën om 

radicalisering bij moslimjongeren in Noord-Holland te voorkomen. Daarbij worden activiteiten 

georganiseerd om de kennis van moskeeën en moskeebesturen over radicalisering te 

vergroten, worden vrijwilligers van moskeeën getraind om actie te ondernemen bij discriminatie, 

wordt voorlichting gegeven en gesprekken gevoerd met ouders, worden netwerken 

onderhouden rondom moskeeën met jongeren en worden debat en themabijeenkomsten voor 

jongeren per moskee georganiseerd.  

 

5.3.1 De veronderstellingen 

In de schema's in Bijlage 2 zijn de doel–middel relaties weergegeven zoals die blijken uit de 

projectplannen en achterliggende bronnen van de projecten. Beide projecten richten zich op een 

samenhangend hulpverleningsaanbod gericht op de sociale context van de jongere.  

 

De gemeente Culemborg richt zich daarbij op het element gezin in de sociale context van de 

jongere en hanteert de volgende veranderstrategieën:  

 

Culemborg  Wanneer problemen in gezinnen aangepakt en opgelost worden, wordt de 

positie van de individuele gezinsleden versterkt en zullen de kinderen/ 

jongeren in die gezinnen een stabielere thuissituatie hebben. Hierdoor wordt 

de voedingsbodem voor polarisatie en/of radicalisering tegengaan. 

 Stabilisatie van de thuissituatie vergroot de weerbaarheid van een jongere 

tegen polarisatie en/of radicalisering. 

 Door het afnemen van de voedingsbodem en de vergroting van de 
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weerbaarheid bestaat er minder risico op het afglijden van een jongere naar 

polarisatie en/of radicalisering. 

 

De aanpak van ACB Kenniscentrum richt zich op de moskee, peers en ouders binnen de 

sociale context van de radicaliserende jongere. In het project wordt daarbij de moskee als 

uitgangspunt genomen. De veranderstrategie komt in de kern op het volgende neer.  

 

ACB 

Kenniscentrum 

 Wanneer het maatschappelijk vertrouwen, het politiek vertrouwen en de 

religieuze weerbaarheid van jongeren vergroot, neemt de voedingsbodem 

voor radicalisering af. 

 Om het maatschappelijk en politiek vertrouwen van jongeren te vergroten, 

dient dit te gebeuren door de directe omgeving (moskee en ouders) van de 

jongeren te betrekken. 

 Moskee en ouders herkennen radicalisering bij jongeren en gaan actie 

ondernemen als zij kennis en methoden aangereikt krijgen. 

 

In beide projecten wordt de veranderstrategie voor 'systeembenadering' gehanteerd. De 

aanname daarbij is dat verbetering persoonlijke leefomstandigheden via samenhangend 

hulpverleningsaanbod radicaal gedrag van een jongere doet verdwijnen. Beide projecten gaan 

uit van het verbeteren van de persoonlijke leefomstandigheden van de jongere door een 

samenhangend hulpverleningsaanbod.  

 

Er is wel een verschil tussen beide projecten waar te nemen. In het project in Culemborg wordt 

de 'gezinsmanager' ingezet die zich rechtstreeks richt op de jongere in het gezin. Dit betekent 

dat de gezinsmanager met de jongere en met het gezin aan de slag gaat om de 

leefomstandigheden te verbeteren. Het project van ACB Kenniscentrum richt zich meer op de 

elementen in de sociale context van de jongere (moskee, peers, ouders). Bij het ACB 

Kenniscentrum worden interventies dan ook ingezet op moskee-organisaties en op ouders, 

maar niet rechtstreeks op de individuele jongere. 

 

5.3.2 Onderbouwing van de veronderstellingen 

Naast het herleiden van de doel–middel relaties en de gehanteerde veranderstrategieën is 

nagegaan in hoeverre de doel–middel relaties onderbouwd zijn. Daarbij constateren wij het 

volgende: 

• Het project van de gemeente Culemborg is gebaseerd op een beleidskader, de 

praktijkkennis en de expertvisie van een antidiscriminatiebureau. In de projectplannen is 

geen verwijzing aangetroffen naar onderbouwing vanuit literatuur of andere onderzoeken. 

• Aan het project van ACB Kenniscentrum ligt een wetenschappelijk onderzoek (Slootman en 

Tillie, 2006) naar de problematiek van radicaliserende moslimjongeren en de oorzaken 

daarvan, ten grondslag. In dit onderzoek worden tevens aangrijpingspunten voor interventies 

benoemd en mogelijke succesvolle interventies aanbevolen, zoals het betrekken van de 

moskeeën.  
 

Het Movisie rapport (Lub et al., 2011) geeft het volgende aan voor wat betreft de 

wetenschappelijke stand van zaken omtrent bewezen effectiviteit van de 'systeembenadering':  

 De systeembenadering is effectief tegen antisociaal en crimineel gedrag van jongeren en is 

effectiever dan andere vormen van hulpverlening, waarbij de integrale aanpak (gezin en 
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gezinsleden, peers, functioneren op school, huisvesting en perspectief op werk) de 

voornaamste succesfactor is.  

 De systeembenadering is beloftevol voor radicale jongeren. De aanpak slaat vooral aan bij 

jeugdige meelopers en minder bij de 'harde' kern. 

 

Als we kijken naar de bevindingen van Movisie, dan valt op dat deze interventies bewezen 

effectief zijn voor antisociaal en crimineel gedrag van jongeren. Het project in Culemborg richt 

zich op jongeren en gezinnen in de wijk Terweijde waar zich in de jaarwisseling 2009/2010 

grootschalige openbare orde problemen hebben voorgedaan. Het project van ACB 

Kenniscentrum richt zich op radicaliserende jongeren.  

 

Daarnaast valt op dat de voornaamste succesfactor van de interventie volgens Movisie de 

integrale aanpak is. Een aanpak gericht op het versterken van de familiebanden, waardoor het 

probleemoplossend vermogen van het gezin wordt vergroot. Hierdoor krijgen overige negatieve 

invloedsfactoren (zoals criminele peers) minder kans. Het bieden van beroepsperspectief en 

mogelijkheid tot afstemming tussen ouders en hulpverleningsinstanties zijn daarbij van belang. 

Deze voornaamste succesfactor komt terug in de aanpak van de gemeente Culemborg. 

Hiermee is de veranderstrategie van de interventie gezinsmanager in de gemeente Culemborg 

wetenschappelijk onderbouwd.  

 

Resumé 

Er ligt een onderbouwde veranderstrategie ten grondslag aan het project van Culemborg. Dit is 

niet expliciet in het projectplan geformuleerd, maar is wel terug te vinden in de literatuur over de 

systeembenadering. Het gaat hierbij om een onderbouwing voor de aangrijpingspunten van het 

probleem en om een onderbouwing van de keuze voor interventies.  

 

Er ligt eveneens een onderbouwde veranderstrategie ten grondslag ligt aan het project van ACB 

Kenniscentrum, zowel voor de aangrijpingspunten van het probleem, als voor de keuze van 

interventies.  

 

5.3.3 Resultaten van de interventies 

In Culemborg was vooraf de inschatting dat er 30 gezinnen in aanmerkingen zouden komen 

voor gezinsmanagement. Ten tijde van dit onderzoek waren de gezinsmanagers aan de slag bij 

ongeveer de helft van dit aantal gezinnen. Er zijn resultaten geboekt: schulden zijn gesaneerd 

en jongeren en kinderen uit deze gezinnen gaan weer naar school. Of de aanpak daadwerkelijk 

bijdraagt aan het verminderen van de voedingsbodem en de verbeteren van de weerbaarheid 

wordt niet gemeten in het project.  

 

De resultaten van het project van ACB Kenniscentrum worden in kaart gebracht op basis van 

middelrealisaties. Dit betekent dat bijgehouden wordt welke aantallen interventies 

(bijeenkomsten et cetera) worden uitgevoerd en hoeveel deelnemers aanwezig waren. De 

resultaten in de zin van de bijdrage van de interventie aan de doelstellingen (het vergroten van 

het maatschappelijk vertrouwen, het vergroten van religieuze weerbaarheid of aan het politiek 

vertrouwen) wordt niet gemeten.  
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5.3.4 Conclusies 

Voor het oordeel over doeltreffendheid komen we in relatie tot de effectiviteitladder tot de 

volgende conclusies.  

 

De interventie gezinsmanagement van de gemeente Culemborg is een veelbelovende 

interventie 

Het project is gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk en vanuit de 

wetenschap. Daarmee voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 (veelbelovende 

interventie).  

 

Aangezien in het project de realisatie van de doelstellingen van de interventie niet gemeten 

wordt, wat één van de voorwaarden is om van een doeltreffende interventie te kunnen spreken 

(niveau 3), constateren we dat het project niet aan de eisen van dit niveau voldoet. We 

concluderen dat gezinsmanagement in Culemborg minimaal een veelbelovende interventie is.  

 

 

Het project van het ACB Kenniscentrum is een veelbelovende interventie 

Het project is gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk en vanuit de 

wetenschap. Daarmee voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 (veelbelovende 

interventie).  

 

Aangezien in het project de realisatie van de doelstellingen van de interventie niet gemeten 

wordt, wat één van de voorwaarden is van een doeltreffende interventie, constateren we dat het 

project niet aan de eisen van dit niveau voldoet. We concluderen dat het project van het ACB 

Kenniscentrum minimaal een veelbelovende interventie is.  

 

5.4 Integrale gemeentelijke aanpak 
Deze categorie betreft gemeentelijke actieplannen, aanpakken en programma's om polarisatie 

en radicalisering te voorkomen. We noemen dit kortheidshalve de 'Integrale gemeentelijke 

aanpak'. 

 

Integrale gemeentelijke aanpak 

Een gemeentelijke aanpak neemt het 'probleem van radicalisering of polarisatie' als uitgangspunt en 

formuleert acties/interventies om de oorzaken van deze problemen aan te pakken en te 

verminderen. Daarbij wordt ingezet op integraliteit:  

 integraal qua interventies en doelgroepen: een aanpak met meerdere interventies gericht op 

meerdere doelgroepen, zoals bestuurders, professionals, sleutelfiguren, jongeren; 

 integraal qua betrokken beleidsvelden binnen de gemeentelijke organisatie: OOV, welzijn, 

onderwijs, jeugdzorg; 

integraal qua betrokken externe organisaties en instanties: hulpverleningsinstanties, 

maatschappelijke organisaties, zelforganisaties et cetera. 

Er is hiervoor geen wetenschappelijk onderbouwde veranderstrategie geformuleerd. We toetsen of 

de veranderstellingen uit het Actieplan van het ministerie van VenJ zijn gebruikt c.q. doorwerken in 

de projectplannen (zie Bijlage 1 bij dit rapport). 
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De projecten van de gemeente Amsterdam – het Actieplan Amsterdam tegen radicalisering -, 

van de gemeente Den Haag en van de gemeente Weert vallen onder de typering 'gemeentelijke 

aanpak':  

 

Actieplan Amsterdam tegen Radicalisering 

Het Actieplan Amsterdam tegen Radicalisering wordt in de periode 2007-2011 uitgevoerd. Het is 

een Actieplan dat niet op zich zelf staat maar verbonden is met bredere beleidsprogramma's op 

het terrein van polarisatie en preventie en aan de andere kant met uitvoeringsprogramma's in de 

stadsdelen. Het Actieplan omvat een groot aantal activiteiten die zich richten op: 

 het deradicaliseren van personen; 

 het vergroten van de weerbaarheid van jongeren; 

 het verkleinen van de voedingsbodem. 

 

Dit gebeurt door stadsdeelactiviteiten, door het ontwikkelen van specifieke interventies voor 

deradicalisering, het op- en uitbouwen van een meldpunt polarisatie en radicalisering, door het 

opzetten en ontwikkelen van een netwerk met sleutelfiguren, door het uitvoeren van onderzoek, 

door training van professionals en door diverse activiteiten gericht op de doelgroep jongeren.  

 

 

Actieplan Weert weert Radicalisering 

Het Actieplan Weert weert Radicalisering wordt in de periode 2008-2011 uitgevoerd. Het is een 

pragmatisch actieplan dat zich richt op 3 doelstellingen (volgend uit de doelstellingen van het 

lokale spoort van het Actieplan van het ministerie van VenJ): 

 bevorderen weerbaarheid en binding van personen aan de samenleving; 

 vergroten van competenties van bestuurders en professionals; 

 vroegtijdig isoleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering. 

 

De activiteiten bestaan uit het trainen van professionals, een coachingsproject voor 

aandachtsleerlingen, trainingen voor burgers, het stimuleren van creatief talent onder jongeren, 

het project politiejunioren, het opstellen van een sociaal calamiteitenplan, het melden en 

registeren van signalen en de aanpak van radicaliserende personen. 

 

Den Haag 

Het programma preventieve aanpak Polarisatie en Radicalisering van de gemeente Den Haag 

wordt in de periode 2008-2011 uitgevoerd. De gemeente richt zich daarbij op de 3 doelstellingen 

(volgend uit de hoofddoelstellingen van het Actieplan van het ministerie van VenJ): 

 het voorkomen van processen van isolatie, polarisatie en radicalisering door het insluiten 

van mensen die dreigen af te glijden; 

 het vroegtijdig signaleren van deze processen door bestuurders en professionals; 

 het uitsluiten van mensen die duidelijk grenzen hebben overschreden. 
 

De activiteiten bestaan uit het opzetten en uitvoeren van een signaleringsstructuur, het 

uitvoeren van onderzoek voor kennisdeling, deskundigheidsbevordering, netwerkontwikkeling 

tussen professionals en zelforganisaties, projecten gericht op de doelgroep zoals het project 

gericht op kwetsbare moslimvrouwen, deradicalisering van risicojongeren, 

identiteitsontwikkeling jongeren et cetera. 
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5.4.1 De veronderstellingen 

In de schema's in Bijlage 2 zijn de doel–middel relaties weergegeven zoals die blijken uit de 

projectplannen en achterliggende bronnen van de projecten. Voor de verschillende projecten 

worden de volgende veranderstrategieën toegepast: 

 

In het Actieplan Amsterdam tegen radicalisering wordt de volgende centrale veranderstrategie 

gehanteerd: 

 

Actieplan 

Amsterdam 

 Aanpak op de drie aangrijpingspunten (vraag naar radicaal gedachtegoed, 

aanbod van radicaal gedachtegoed en voedingsbodem) leidt tot minder 

radicalisering. 

 Bieden van kansen en perspectief aan jonge moslims via de sociale context 

(ouders, rolmodellen, onderwijs en peers) leidt tot minder vraag bij de 

jongere naar radicaal gedachtegoed. 

 Aanpakken van verspreiders van radicaal gedachtegoed en het beiden van 

alternatief aanbod leidt tot minder aanbod van radicaal gedachtegoed aan 

de jongere. 

 Verminderen van factoren van frustratie en boosheid (inclusieve democratie, 

vervreemding, onrecht en discriminatie) bij de jongeren leidt tot het 

verminderen van de voedingsbodem voor radicalisering. 

 

Voor het Actieplan 'Weert weert radicalisering' is geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

problematiek van radicalisering, maar is de pragmatische keuze gemaakt om te kijken wat werkt 

in de praktijk en om aan te sluiten bij de drie doelstellingen en genoemde interventies van het 

Actieplan van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  

 

In het Actieplan van de gemeente Den Haag is vanuit een visie op burgerschap (burgers nemen 

verantwoordelijkheid voor een vitale, leefbare stad én sociale binding aan de stad) pilot 

projecten opgezet om polarisatie en radicalisering te verminderen. Daarbij is de pragmatische 

keuze gemaakt om te kijken in de praktijk wat werkt en aan te sluiten bij de doelstellingen en de 

interventies van het Actieplan van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  

 

5.4.2 Onderbouwing van de veronderstellingen 

Naast het herleiden van de doel–middel relaties en de gehanteerde veranderstrategieën is 

nagegaan in hoeverre de doel–middel relaties onderbouwd zijn. Daarbij constateren wij het 

volgende: 

• Bij het Actieplan van de gemeente Amsterdam ligt er een wetenschappelijk onderzoek naar 

de problematiek van radicaliserende moslimjongeren en de oorzaken daarvan aan ten 

grondslag. In dit onderzoek worden tevens aangrijpingspunten voor interventies benoemd en 

mogelijke succesvolle interventies aanbevolen – zoals het betrekken van de moskeeën. 

Daarnaast volgt het Actieplan van de gemeente de doelstellingen zoals benoemd in het 

Actieplan van het ministerie van VenJ en ook de genoemde interventievormen van het 

ministerie van VenJ.  

• De actieplannen van Weert en Den Haag zijn gebaseerd op pragmatische keuzes en 

beleidskader en volgen daarbij de beleidslijnen van het Actieplan van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. De onderbouwing van deze plannen volgt in principe uit het 

gemeengoed qua kennis en ervaring op het terrein van polarisatie en radicalisering, zoals 
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het richten op het verkleinen van de voedingsbodem, het vergroten van de weerbaarheid en 

het deradicaliseren van radicaliserende jongeren.  

 

Zoals ook bij de eerder beschreven projecten is gebleken, zijn de problemen en oorzaken van 

de radicalisering beschreven en onderzocht en is de keuze van interventies op deze 

aangrijpingspunten op pragmatische overwegingen gebaseerd. De effectiviteit van interventies 

op het specifieke aangrijpingspunt is niet onderbouwd of bewezen.  

 

5.4.3 Resultaten interventies 

Over de uitvoering van de activiteiten van het Actieplan Amsterdam tegen radicalisering wordt 

overall geen rapportage geschreven of opgesteld. Er zijn over sommige afzonderlijke 

interventies wel evaluatierapporten beschikbaar. In 2009 is er een procesevaluatie uitgevoerd 

naar het programma Wij Amsterdammers II, waar het Actieplan Amsterdam tegen radicalisering 

onderdeel van uitmaakte. In deze procesevaluatie worden de inspanningen gerapporteerd, 

maar niet de realisatie van de doelstellingen. 

 

De gemeente Weert voert jaarlijks een zelfevaluatie uit naar de uitvoering van de activiteiten. 

Daarbij wordt ingegaan op het aantal activiteiten, het aantal deelnemers en de bevindingen van 

de bezoekers van de activiteiten. Zo geven leerlingen in het Coachingsproject aan dat ze een 

beter zelfbeeld hebben gekregen en dat ze eerst nadenken voordat ze handelen.  

 

In de gemeente Den Haag vindt op onderdelen van de aanpak een evaluatie plaats, maar niet 

op het geheel aan activiteiten. Zo is er een evaluatie uitgevoerd naar de trainingen voor 

professionals. Hieruit blijkt dat de bewustwording ten aanzien van radicalisering is toegenomen.  

 

5.4.4 Conclusies  

Het Actieplan Amsterdam tegen radicalisering is een veelbelovende interventie 

Het project is gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk en vanuit de 

wetenschap en vanuit de doelstellingen en interventievormen zoals beschreven in het Actieplan 

van het ministerie van VenJ. Daarmee voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 

(veelbelovende interventie).  

 

Aangezien in het project de realisatie van de doelstellingen van de interventie niet gemeten 

wordt, kan het niet als doeltreffende interventie getypeerd worden. We concluderen dat het 

Actieplan Amsterdam tegen radicalisering minimaal een veelbelovende interventie is.  

 

Het Actieplan Weert weert radicalisering is een veelbelovende interventie 

Het project is gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk en vanuit de 

doelstellingen en interventievormen zoals beschreven in het Actieplan van VenJ. Daarmee 

voldoet het project aan de eisen van een veelbelovende interventie (niveau 2).  

 

 

In het project wordt weliswaar een zelfevaluatie uitgevoerd naar de realisatie van de 

doelstellingen van de interventies, maar het actieplan wordt niet als geheel geëvalueerd op de 

bijdrage aan polarisatie en radicalisering. We concluderen dat het Actieplan Weert weert 

radicalisering minimaal een veelbelovende interventie is.  
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Het Actieplan van gemeente Den Haag is een veelbelovende interventie 

Het project is gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen, vanuit de praktijk en vanuit de 

doelstellingen en interventievormen zoals beschreven in het Actieplan van VenJ. Daarmee 

voldoet het project minimaal aan de eisen van niveau 2 (veelbelovende interventie). 

 

Aangezien in het project de realisatie van de doelstellingen van de interventie niet gemeten 

wordt, wat één van de voorwaarden is van niveau 3 (doeltreffende interventie) constateren we 

dat het project niet aan de eisen van dit niveau voldoet. We concluderen dat het Actieplan van 

gemeente Den Haag minimaal een veelbelovende interventie is.  

 

5.5 Samenvatting 
In de voorgaande paragrafen is besproken wat de veronderstellingen zijn van de projecten, in 

welke mate deze onderbouwd zijn vanuit praktijkkennis en vanuit wetenschappelijke literatuur, 

in hoeverre en resultaten zijn geboekt ten aanzien van de doelstellingen van het project. Op 

basis van deze informatie trekken we conclusies ten aanzien van de mate van mogelijke 

doeltreffendheid van het project, door de projecten af te meten aan effectiviteitladder die is 

afgeleid van de effectiviteitladder van Van Yperen en Veerman (Van Yperen en Veerman, 

2007). 

 

In onderstaande tabel zijn de conclusies samengevat. 

 

Projectnaam Conclusie 

SIPI - Traject Identiteit en Weerbaarheid Doeltreffend v.w.b. interventie doelstellingen  

Critical Mass - Denk jij buiten je INBOX? Doeltreffend v.w.b. interventie doelstellingen 

Op Touw - WO II in perspectief Doeltreffend v.w.b. interventie doelstellingen 

Gemeente Eemsmond - Dan liever de lucht 

in 

Veelbelovende interventie v.w.b. interventie doelstellingen 

Gemeente Apeldoorn- Transformatoren 

voor begrip  

Veelbelovende interventie v.w.b. interventie doelstellingen  

Gemeente Culemborg - Gezinsmanagement Veelbelovende interventie v.w.b. interventie doelstellingen 

ACB Kenniscentrum – Voorkomen is beter 

dan genezen 

Veelbelovende interventie v.w.b. interventie doelstellingen  

Gemeente Amsterdam - Actieplan 

Amsterdam tegen radicalisering 

Veelbelovende interventie v.w.b. interventie doelstellingen  

Gemeente Weert - Actieplan Weert weert 

radicalisering 

Veelbelovende interventie v.w.b. interventie doelstellingen 

Gemeente Den Haag – Programma aanpak 

P en R 

Veelbelovende interventie v.w.b. interventie doelstellingen 

Tabel 11. Samenvatting conclusies van de verdiepingsstudie. 

 

Wij constateren hierbij dat bovenstaand oordeel te geven is voor wat betreft de mogelijke 

doeltreffendheid op de geformuleerde doelstellingen van de specifieke interventie. We bedoelen 

hiermee dat in de projecten doelstellingen voor de interventies worden gegeven, naast de 

hoofddoelstelling van het terugdringen van polarisatie en/of radicalisering.  

 

Bijvoorbeeld bij het project van Critical Mass is één van de doelstellingen van de tentoonstelling 

'Denk jij Buiten je INBOX' dat het kennisniveau en de bewustwording bij jongeren over 
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begrippen zoals discriminatie toeneemt. Dit is geëvalueerd en blijkt ook gerealiseerd te zijn. De 

mate waarin het gehele project INBOX (meerdere interventies) leidt tot een afname van 

polarisatie en radicalisering is niet in kaart gebracht of gemeten.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat in de beleidstheorie van de projecten de verbinding 

tussen de interventiedoelstellingen en de hoofddoelstelling wel expliciet gelegd wordt, maar dat 

deze relatie niet gemeten of geëvalueerd wordt. 
  



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 107 

 

 

6 Conclusies 

Het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie richtte zich voor een belangrijk deel op de lokale aanpak van polarisatie en 

radicalisering. In dat verband werden bijdragen via uitkeringen uit het Gemeentefonds ter 

beschikking gesteld aan gemeenten en subsidies op grond van een tijdelijke regeling verstrekt 

aan non-profitorganisaties die actief zijn op het vlak van preventie en bestrijding van polarisatie 

en radicalisering. In de resultaatinventarisatie waarvan in de vorige hoofdstukken verslag is 

gedaan, is de vraag gesteld naar: 

1. de opzet en uitvoering van lokale projecten waarvoor in 2010 een bijdrage is verstrekt door 

het ministerie; 

2. de opbrengsten van die lokale projecten mede in relatie tot de doelstellingen van het 

Actieplan; 

3. de trends in de lokale projecten in de periode 2007-2010; 

4. de lessen die uit de projecten kunnen worden geleerd voor de toekomstige aanpak van 

polarisatie en radicalisering op lokaal niveau. 

Daarnaast is in een verdiepingsstudie onderzoek gedaan naar de veronderstellingen die aan de 

interventies in de projecten ten grondslag liggen en de mate waarin die bijdragen aan de te 

verwachten doeltreffendheid van de projecten. 

 

Ten aanzien van de doelstelling van het Actieplan en de onderzoeksvragen zijn er zes 

hoofdconclusies te onderscheiden. Met deze hoofdconclusies brengen we de uitvoering van het 

Actieplan op lokaal niveau in beeld. 

 

Voorafgaand aan de conclusies kunnen conclusies worden geformuleerd over de reikwijdte van 

de resultaatinventarisatie (Conclusie 0). 

 

Conclusie 0. 

De resultaatinventarisatie is geen evaluatie van de effecten van het Actieplan of van de 

individuele projecten. De effecten van de projecten op polarisatie en radicalisering in de 

Nederlandse samenleving kunnen namelijk niet in beeld worden gebracht. Daarvoor 

ontbreken een adequate nulmeting en vervolgmetingen. 

 

De resultaatinventarisatie geeft geen cijfermatig inzicht in de opbrengst van de projecten, 

mede omdat monitoring in beperkte mate onderdeel is geweest van de projecten.  

 

Conclusie 1.  

Het Actieplan is een noodzakelijke impuls geweest voor lokale projecten. 

 

Het Actieplan heeft een noodzakelijke impuls gegeven aan een veelheid en 

verscheidenheid van projecten op lokaal niveau op het vlak van polarisatie en 

radicalisering. Zonder de bijdragen op grond van het Actieplan zou dit grote en 

pluriforme bereik aan projecten niet zijn gerealiseerd. 

 

Er is een belangrijke impuls van het Actieplan uitgegaan op de lokale projecten gericht op 

preventie van polarisatie en radicalisering. Zonder de middelen uit het Actieplan zouden veel 

minder projecten door gemeenten zijn uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben gemeenten hun 

commitment getoond door financiering van projecten oplopend tot meer dan 50% van de totale 
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projectbegroting. Met de uitvoering van de projecten en de eigen financiële bijdrage van de 

gemeenten aan de projecten is gebleken dat er bij lokale overheden draagvlak is voor de 

uitvoering van de twee beleidslijnen uit het Actieplan die gericht zijn op preventie en proactie. 

 

De impuls van het Actieplan laat zich ook zien in de veelheid aan lokale projecten. In de periode 

2007-2011 zijn er in totaal 78 projecten
17

 door gemeenten en non-profitorganisaties uitgevoerd 

met een bijdrage van het Actieplan. Deze projecten variëren van enkelvoudige interventies – 

zoals het uitvoeren van een onderzoek - naar gemeentelijke Actieplannen en Actieprogramma's 

die meerdere jaren bestrijken en in sommige gevallen tientallen interventies bevatten. In totaal 

is sinds 2007 door het ministerie een totaalbedrag van € 10,7 mln. toegekend aan de lokale 

projecten. 

 

De uitgevoerde projecten hebben daarnaast een pluriform bereik: 

 een diversiteit aan gemeenten heeft meegedaan (qua omvang en verstedelijking en qua 

verspreiding over Nederland); 

 binnen gemeenten zijn bestuurders en medewerkers op de terreinen openbare orde en 

veiligheid, welzijn en onderwijs aan de slag gegaan met polarisatie en radicalisering; 

 jongeren in de leeftijdsgroepen van 10 tot 18+; 

 allochtone en autochtone jongeren; 

 ouders en overige familieleden van jongeren; 

 vertegenwoordigers van zelforganisaties en religieuze organisaties; 

 professionals (en eerstelijns werkers) op het terrein van openbare orde en veiligheid, 

onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening en welzijnszorg. 

 

De projecten hebben er toe geleid dat vanuit gemeenten de vraagstukken van polarisatie en 

radicalisering integraal zijn opgepakt vanuit zowel het perspectief van openbare orde en 

veiligheid als het perspectief van welzijn en onderwijs. Daarnaast is de trend in de periode 

2007-2011 dat de projecten steeds vaker expliciet in samenwerking met non-profitorganisaties, 

maatschappelijke organisaties en zelforganisaties zijn uitgevoerd.  

 

Conclusie 2.  

Preventie van polarisatie en radicalisering heeft zich verspreid over Nederland. 

 

De uitvoering van het Actieplan heeft zich in de periode 2007-2011 ontwikkeld en over 

Nederland verspreid op het vlak van deelname van gemeenten, doelgroepen en 

doelgroeporganisaties, inhoudelijke thematiek en inzet van methoden en werkwijzen. 

 

Het Actieplan heeft in zijn uitvoering op lokaal niveau in eerste instantie ingezet op aanpak van 

polarisatie en radicalisering als vraagstuk van openbare orde en veiligheid naar aanleiding van 

concrete incidenten. Het accent in de projecten is in de periode 2007-2011 verschoven van 

projecten die zich vooral richten op radicalisering naar projecten die zich naast radicalisering 

vooral richten op polarisatie tussen groepen. Daarnaast is het accent verschoven van projecten 

gericht op de verschijnselen polarisatie en radicalisering, naar projecten die zich primair richten 

op de voedingsbodems voor polarisatie en radicalisering.  

Daarbij is in toenemende mate onderkend dat beide verschijnselen grotendeels dezelfde 

voedingsbodems kennen, namelijk sociaal-culturele en sociaaleconomische factoren, zoals te 

weinig weerbaarheid als gevolg van een onduidelijk collectief en individueel identiteitsbeeld, het 

ontbreken van een economisch toekomstperspectief, een directe leefomgeving die negatieve 

                                                           

17
  De 78 projecten zijn beschreven in 72 individuele rapportages. Zie www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden.  

http://www.polarisatie-radicalisering.nl/praktijkvoorbeelden
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invloed uitoefent op de binding aan de Nederlandse samenleving en op verbinding met andere 

groepen in die samenleving. 

 

In de loop der jaren is het accent verschoven van primair de optiek van openbare orde en 

veiligheid voor de aanpak van polarisatie en radicalisering naar ook de optiek van welzijn, 

onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke zorg. De aanpak is in toenemende mate 

integraal geworden op dit punt. 

 

In het begin namen vooral de grotere steden het initiatief tot het indienen van projecten. In de 

loop der jaren zijn gemeenten van verschillende omvang en verschillende verstedelijkingsgraad 

gaan deelnemen en hebben gemeenten uit alle delen van het land projecten opgezet. 

 

Het bereik van projecten is in de loop der jaren sterk toegenomen. In de projecten vanaf 2010 is 

meer gewerkt met methoden die een groot bereik hebben, zoals onderwijsprojecten, 

tentoonstellingen en projecten met nieuwe media. Ondanks dat in de meeste gevallen het 

bereik minder was dan vooraf werd verwacht, is het bereik de laatste twee jaar bijna 

verviervoudigd van circa 35.000 naar 130.000 deelnemers. De intensiteit van de betrokkenheid 

van de deelnemers in de projecten verschilt sterk per ingezette methodiek (intensieve 

begeleiding van individuen, gezinnen of groepen of extensieve betrokkenheid in bijvoorbeeld 

tentoonstellingen en via sociale media).  

 

De projecten hebben zich inhoudelijk ontwikkeld van projecten die primair waren gericht op 

onderzoek en het verwerven van kennis en inzichten, naar projecten die vooral rechtstreeks met 

de doelgroep jongeren aan de slag gaan (via het onderwijs, via welzijnswerk of sociaal-cultureel 

werk). 

 

Conclusie 3. 

Met de lokale projecten zijn zowel professionals als de doelgroep bereikt:  

 de projecten hebben bijgedragen aan kennis, inzicht en zelfreflectie bij jongeren 

inzake (hun rol in) polarisatie en radicalisering; 

 de projecten hebben bijgedragen aan de bewustwording bij bestuurders en 

professionals van de vraagstukken polarisatie en radicalisering. 

Deze opbrengsten komen overeen met de beoogde resultaten van de eerste twee 

beleidslijnen van het Actieplan. 

 

De projecten op lokaal niveau richten zich op de eerste twee beleidslijnen van het Actieplan 

Polarisatie en Radicalisering: 

 

Beleidslijn 1: vergroten weerbaarheid en binding aan samenleving 

Deze beleidslijn uit het Actieplan wordt geoperationaliseerd via de volgende activiteiten: 

 onderwijs aan de doelgroepen van het beleid (primair jongeren met verschillende etnische 

en sociale achtergronden en hun directe omgeving – ouders, overige familieleden, 

vrienden); 

 bevordering van contacten tussen verschillende doelgroepen; 

 acties direct gericht op de doelgroepen ter voorkoming van polarisatie en radicalisering.  

 

De projecten dragen er toe bij dat bij de doelgroep jongeren de vraagstukken die betrekking 

hebben op voedingsbodems van polarisatie en radicalisering, bespreekbaar worden. Zij dragen 

er aan bij dat de doelgroep jongeren meer kennis hebben over onder meer waarden en 
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achtergronden van andere culturen, andere gezichtspunten, conflictsituaties en hoe daarmee 

om te gaan, en over democratisch burgerschap. Projecten dragen er aan bij dat jongeren meer 

inzicht hebben in en meer reflecteren op de eigen persoon (de eigen identiteit; het eigen gedrag 

en de gevolgen van het eigen handelen voor anderen; perspectief van een ander innemen). 

 

Beleidslijn 2: vergroten bewustwording professionals en bestuurders 

Deze beleidslijn uit het Actieplan wordt geoperationaliseerd via de volgende activiteiten: 

 training en opleiding van bestuurders en medewerkers van overheden en professionals van 

andere organisaties; 

 kennisuitwisseling tussen overheden en professionals; 

 onderzoek naar polarisatie en radicalisering; 

 opzetten van meldpunten bij gemeenten. 

 

In de projecten is kennis over de inzet van interventies op het vlak van preventie van polarisatie 

en radicalisering opgebouwd bij gemeenten en non-profitorganisaties. Er zijn 

interventiemethodieken ontwikkeld en toegepast in de praktijk. Gemeenten hebben een beter 

inzicht gekregen in de problematiek van polarisatie en radicalisering en de voedingsbodems 

daarvan (door o.a. uitgevoerd onderzoek, het inrichten van een meldfunctie, het onderhouden 

van contacten met eerstelijns werkers en het maatschappelijk middenveld – zelforganisaties en 

religieuze organisaties). Daarnaast zijn er diverse trainingen en workshops met bestuurders en 

professionals georganiseerd, waaruit blijkt dat de thematiek meer op de agenda is komen te 

staan.  

 

Projecten hebben daarnaast kennis en inzichten opgeleverd over werkwijzen om de moeilijk 

bereikbare doelgroepen jongeren toch te bereiken en hen aan te spreken. Opbrengsten hiervan 

zijn dat aansluiting bij de belevingswereld van jongeren, het gebruiken van interactieve 

werkwijzen en een persoonlijke benadering met het inzetten van peers en 

ervaringsdeskundigen in educatieve activiteiten, succesvoller zijn dan beschouwende en 

normatieve benaderingen in onderwijs en informatievoorziening. 

 

Conclusie 4. 

Netwerken tussen overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld 

(zelforganisaties, sleutelfiguren) zijn ontwikkeld en verstevigd. 

 

De projecten hebben bijgedragen aan versteviging van de netwerken tussen overheden 

en professionals en aan het ontstaan van netwerken tussen overheden en professionals 

enerzijds en doelgroepen en doelgroeporganisaties anderzijds. 

 

De projecten leiden er toe dat er meer en verbeterde contacten zijn ontstaan tussen overheden 

en professionals (jeugdzorg, maatschappelijk werk, onderwijs) en tussen overheden en 

professionals enerzijds en vertegenwoordigers van zelforganisaties en religieuze organisaties 

anderzijds. Projecten hebben de gemeenten de gelegenheid geboden om in contact en gesprek 

te komen met (organisaties van) doelgroepen die doorgaans moeilijk bereikbaar zijn. 

 

De ontstane en verstevigde netwerken tussen overheden, professionals en doelgroepen leiden 

er naar verwachting toe, dat de contacten sneller kunnen worden gelegd bij mogelijke 

toekomstige sociale incidenten, mits de netwerken in stand kunnen worden gehouden. Dat kan 

een adequate en gecoördineerde reactie op dergelijke incidenten ten goede komen.  
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Het opzetten van projecten binnen bestaande netwerken van organisaties (scholen, 

welzijnsinstellingen, vertegenwoordigers van zelforganisaties en religieuze organisaties) die zich 

richten op vraagstukken van polarisatie en radicalisering of aanverwante vraagstukken zoals 

integratie en jeugdwerk, heeft een positieve invloed op een adequate uitvoering van die 

projecten. In een aantal gevallen (met name in de grote steden) hebben de gemeenten een 

regierol opgepakt om de bestaande netwerken te verstevigen en van daaruit aan de projecten te 

werken. 

 

Conclusie 5.  

De bestuurlijke en organisatorische borging van de projecten en de opbrengsten van 

projecten is beperkt. 

 

Hoewel de projecten doorgaans worden uitgevoerd zoals beoogd en er directe 

resultaten van de uitgevoerde interventies zichtbaar zijn, blijft de bestuurlijke en 

organisatorische borging van de projecten en hun resultaten beperkt. Dit maakt dat het 

onzeker is of de opgebouwde kennis en ervaring – na afronding van het Actieplan en de 

lokale projecten – blijvend benut worden. 

 

De projecten zijn volgens de bedoelingen uitgevoerd en de interventies kennen de nodige 

opbrengsten. De resultaten van de projecten worden echter nauwelijks systematisch 

'gemonitord' en geëvalueerd. Daarnaast wordt er in beperkte mate aandacht besteed aan zowel 

de bestuurlijke als de organisatorische borging. Dit betekent dat de voortgang van activiteiten in 

de toekomst mogelijk onder druk staat en dat behaalde resultaten verloren kunnen gaan. 

 

De projecten zijn mede aan de hand van het aanvraagformulier van het ministerie projectmatig 

opgezet met aanduiding van doelen, doelgroepen, inzet van middelen en activiteiten. Toch 

wordt door indieners van de voorstellen vooraf nauwelijks systematische aandacht besteed aan 

projectfactoren als: 

 formuleren van meetbare doelen; 

 bepaling van het bereik (in aantallen) van de doelgroepen; 

 risicomanagement; 

 evaluatie van proces en resultaten; 

 borging van resultaten en het vervolg op de projecten. 

In de uitvoering van de projecten is men doorgaans ook niet gericht op de evaluatie van de 

projecten en de borging van de resultaten voor de toekomst. 

 

Op dit vlak is er een verschil tussen non-profitorganisaties en de gemeenten. De non-

profitorganisaties hebben doorgaans wel evaluaties voorzien. Opvallend is dat daar waar 

evaluaties worden uitgevoerd er een punt is van reflectie in de projecten. Het gaat daarbij om 

reflectie op de behaalde resultaten en de inhoudelijke succesfactoren, maar ook om reflectie op 

de toekomst.  

 

De borging van de voortzetting van projecten en van de doorwerking van de resultaten van de 

projecten is bestuurlijk, organisatorisch, financieel en beleidmatig niet goed geregeld bij 

gemeenten. Dit is mede een gevolg van het feit dat in de projecten vooraf en achteraf niet veel 

tijd en aandacht is besteed aan de wijze waarop de resultaten zouden moeten worden geborgd. 

Projectleiders verwachten dat door het aflopen van het Actieplan 2007-2011 en door de 

gemeentelijke bezuinigingen, de activiteiten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en ingezet, 

geen vervolg zullen krijgen. Als mogelijk neveneffect daarvan kunnen de opgebouwde 
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contacten tussen gemeenten, professionals en doelgroepvertegenwoordigers weer verwateren. 

Dat zou ook nadelig zijn voor het adequaat gezamenlijk optrekken bij toekomstige sociale 

incidenten. 

 

Conclusie 6. 

Een aantal projecten is bij de opzet expliciet onderbouwd met veronderstellingen over de 

werking van interventies. De onderbouwing is gebaseerd op praktische kennis en 

ervaring en/of wetenschappelijke kennis en inzichten. Op grond daarvan kan van drie van 

de tien nader onderzochte projecten worden gesteld dat de projecten doeltreffend zijn 

wat betreft de interventiedoelstellingen. De overige zeven onderzochte projecten zijn te 

karakteriseren als veelbelovende interventies. 

 

Ten tijde van de opzet van veel van de projecten in het kader van het Actieplan was er nog 

weinig (wetenschappelijke) kennis en ervaring met het opzetten van uitvoeren van interventies 

bij doelgroepen gericht op het voorkomen en verminderen van polarisatie en radicalisering. 

Interventies konden niet worden gebaseerd op onomstotelijk bewezen oorzaak–gevolg relaties 

over bijvoorbeeld sociaaleconomische omstandigheden, weerbaarheid en vatbaarheid van 

vooral jongeren voor polarisatie en radicalisering. Ook anno 2012 is de wetenschappelijke 

kennis over effectiviteit van interventies op polarisatie en radicalisering nog niet eenduidig. Wel 

is er sprake van ontwikkeling van kennisopbouw. De lokale projecten in het kader van het 

Actieplan hebben bijgedragen aan inzichten in de werking van interventies. De projecten die op 

projectniveau zijn geëvalueerd, dragen bij aan de kennis over de bijdrage van interventies aan 

de doelen van het Actieplan. Ze geven zicht op de werking van de interventies op houding en 

gedrag van de doelgroepen. 
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Bijlage 2 

Vragenlijst 

 
Inhoud vragenlijst 
 
1. Voor de start van het project 
 
De volgende vragen gaan over de situatie voorafgaand aan de start van uw project 

[Projectnaam]. We kijken hierbij in het bijzonder naar de bekendheid van uw organisatie met het 

vraagstuk van polarisatie en radicalisering, het bestaande beleid en de samenwerking met 

externe partijen.  

 

Polarisatie en radicalisering: 

 

Vraag 1 

Hoe bent u bekend geraakt met de decentralisatie-uitkering of subsidieregeling? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Via een aankondiging van het ministerie 

b. Via contacten binnen het eigen netwerk 

c. Via derden (naam invullen) 

d. Anders, namelijk… 

e. Weet niet. (DIT ANTWOORD SLUIT ANDERE ANTWOORDEN UIT) 

 

Draagvlak en beleid: 

 

Vraag 2 

Was er voor de start van het project binnen uw gemeente/organisatie op 

bestuurlijk/managementniveau aandacht voor het vraagstuk van polarisatie en 

radicalisering? 

a. Ja 

b. Nee 

 

Vraag 3 

Was er voor de start van het project binnen uw gemeente/organisatie al beleid gericht op 

het tegengaan van polarisatie en radicalisering? 

a. Ja  

b. Nee -> ga naar samenwerking met externe partijen (vraag 6) 

c. Weet niet -> ga naar samenwerking met externe partijen (vraag 6) 
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Vraag 4a 

Welke concrete doelstellingen waren er in het beleid geformuleerd ten aanzien van het 

tegengaan van polarisatie en radicalisering?  

a. Open 

b. Er waren geen concrete doelstellingen geformuleerd 

 

Vraag 4b 

Indien ja: Op welk terrein waren deze doelstellingen geformuleerd? (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

 Polarisatie 

 Linksradicalisering 

 Links-extremisme 

 Dierenrechtenextremisme 

 Rechtsradicalisering 

 Rechts-extremisme 

 Islamitische radicalisering 

 Islamitisch extremisme 

 Anders, namelijk…… 

 

Vraag 5 

Welke afgebakende doelgroepen waren er in het beleid geformuleerd? 

a. Open 

b. Er waren geen afgebakende doelgroepen geformuleerd 

 

Samenwerking met externe partijen: 

 

Vraag 6a 

Werd door uw gemeente/organisatie vóór de start van het project al samengewerkt met 

andere externe organisaties bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering? 

a. Ja  

b. Nee -> ga naar vraag 7 

 

Vraag 6b 

Met welke organisaties werd door uw gemeente/organisatie voor de start van het project 

samengewerkt bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

a. Onderwijsinstellingen 

b. Sportverenigingen 

c. Welzijnswerk (bijvoorbeeld buurthuizen, jeugdcentra) 

d. Multiculturele organisaties 

e. Politie 

f. Justitie 

g. Gemeente(n) 

h. Anders, namelijk… 

 

Vraag 6c 

In hoeverre was deze samenwerking voorafgaand aan het project succesvol?(scoren per 

bovengenoemde organisatie)  

a. Zeer succesvol 
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b. Enigszins succesvol 

c. Niet zo succesvol 

d. Volstrekt niet succesvol 

 
2. Start en opzet van het project  
De volgende vragen hebben betrekking op de start en de opzet van het project. Aan de orde 

komen onder meer vragen over het initiatief voor het project, de aanleiding, de doelen, de 

deelprojecten, de doelgroepen, samenwerking met partijen voorafgaand aan dit project en 

risicofactoren. 

 

Vraag 7 

Wie heeft het initiatief genomen tot de start van dit project? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

a. Het bestuur/management van de eigen organisatie 

b. De projectleider binnen de eigen organisatie 

c. Een andere medewerker binnen de eigen organisatie 

d. Anderen buiten de eigen organisatie 

e. Weet niet (DIT ANTWOORD SLUIT ANDERE ANTWOORDEN UIT) 

 

Vraag 8 

Wat was de aanleiding om het project te starten? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Er hebben zich concrete incidenten voorgedaan 

b. Er waren aanwijzingen voor mogelijke incidenten 

c. Er was behoefte aan inzicht in de omvang van de problematiek 

d. Er was een eigen ambitie vanuit het bestuur/management 

e. Anders, namelijk… 

f. Weet niet 

 

Vraag 9a 

Welke vormen van polarisatie of radicalisering zijn met het project aangepakt? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 Polarisatie 

 Linksradicalisering 

 Links-extremisme 

 Dierenrechtenextremisme 

 Rechtsradicalisering 

 Rechts-extremisme 

 Islamitische radicalisering 

 Islamitische extremisme 

 Anders, namelijk…… 

 

Vraag 9b 

Indien bij 9a, "a. polarisatie" is aangevinkt:  

Op welke vorm van polarisatie richt het project zich? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Polarisatie tussen bevolkingsgroepen in het algemeen 

 Polarisatie onder jongeren in het algemeen 

 Polarisatie tussen allochtone en autochtone jongeren 

 Polarisatie door autochtone jongeren 

 Polarisatie door focus op allochtone jongeren 
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 Anders, namelijk…… 

 

Vraag 9c 

Bij welke doelen van het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 sluit het 

project aan (meerdere antwoorden mogelijk)? 

a. Preventie: het voorkómen van (verdere) processen van isolatie, polarisatie en radicalisering 

door het (weer opnieuw) insluiten van mensen die dreigen af te glijden of zich af te keren 

van de Nederlandse samenleving en democratische rechtsorde. Daarbij dient met name 

gedacht te worden aan insluiting door scholing, stages en werk. 

b. Pro-actie: het vroegtijdig signaleren van deze processen door bestuurders en professionals 

en het ontwikkelen van een adequate aanpak. 

c. Repressie: het uitsluiten van mensen die duidelijke grenzen hebben overschreden en ervoor 

zorgen dat hun invloed op andere zoveel mogelijk beperkt wordt. 

 

Vraag 9d 

Het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011 benoemde een aantal mogelijke 

acties. Bij welke acties, zoals geformuleerd in het Actieplan Polarisatie en Radicalisering 

2007-2011, sluit uw project het beste aan (meerdere antwoorden mogelijk)? 

a. Bevorderen van de kennis en vaardigheden van democratisch burgerschap onder jongeren 

die zich aangetrokken voelen door rechts-extremisme of islamitische radicalisering. 

b. Betrekken van ouders via onderwijs, inburgeringstrajecten en opvoedingsondersteuning bij 

de maatschappij en de ontwikkeling van hun kinderen. 

c. Versterking van de binding van jongeren aan de samenleving door scholing, stageplekken 

en werk. 

d. Bevorderen kennis van jongeren in het algemeen over verschillende culturen en hun 

overeenkomsten, de beginselen van de democratische rechtsstaat, ons buitenlands beleid, 

religies en hun gezamenlijke, recente geschiedenis (via het onderwijs en maatschappijleer). 

e. Stimuleren van pluriform aanbod van (niet-extremistische) interpretaties van de islam. 

f. Immigranten vertrouwd maken met de Nederlandse rechtsorde en samenleving. 

g. Contacten leggen en onderhouden met sleutelfiguren en moslimorganisaties ten einde 

gezamenlijk de weerbaarheid te vergroten. 

h. Ontwikkelen instrumenten/methodieken voor bestuurders, docenten, politie en 

jongerenwerkers om weerwoord te bieden tegen radicale uitingen. 

i. Kennisontwikkeling en visievorming op specifieke vraagstukken die samenhangen met 

polarisatie en radicalisering. 

j. Inzet van teams van deskundigen, imams en islamgeleerden die ondersteunen bij het 

omgaan met toenemende polarisatie en/of radicalisering. 

k. Organiseren van regionale platforms waar bestuurders en professionals informatie kunnen 

uitwisselen en kennis kunnen halen. 

l. Organiseren van trainingen en workshops voor professionals. 

m. Geen van de bovengenoemde acties (mogelijkheid om te specificeren/toe te lichten volgt in 

navolgende vragen).  

 

Vraag 10a 

Volgens onze gegevens staan hieronder de doelstellingen die door uw organisatie bij de 

start van het project zijn geformuleerd. Kunt u per doelstelling aangeven of deze nog 

steeds voor het project gelden? (U kunt eventuele wijzigingen bij een vervolgvraag 

aangeven) 
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(KplusV zorgt voor voorinvullen van deze vraag met de doelstellingen uit de projectplannen die 

ingediend zijn voor de subsidie/uitkeringsaanvraag)  
 

Vraag 10b 

Zijn er van onderstaande doelstellingen ook doelstellingen gewijzigd? 

(KplusV zorgt voor voorinvullen van deze vraag met de doelstellingen uit de projectplannen die 

ingediend zijn voor de subsidie/uitkeringsaanvraag)  

 

Vraag 10c 

Op welke wijze is de doelstelling gewijzigd? 

 

Vraag 11 

Wat zijn de belangrijkste doelgroepen van het project per doelstelling? 

Open vraag (voor ingevuld met de doelstellingen uit vraag 10a) 

 

Vraag 12a 

Welke deelprojecten en/of activiteiten waren bij de start van het project geformuleerd? 

[10 invulvelden]  

 

Vraag 12b 

[Per activiteit] Hoe is deze activiteit het best te categoriseren? (één keuze mogelijk) 

a. Educatie/workshops voor de doelgroep 

b. Kennisuitwisseling tussen professionals 

c. Bevorderen contacten tussen doelgroepen en tussen professionals en de doelgroep 

d. Onderzoek 

e. Meldpunt/informatiehuishouding 

f. Training professionals 

g. Acties t.b.v. de doelgroep 

h. Anders namelijk… 

 

Vraag 12c 

[Per activiteit ] Wat was, voor de start van het project, de (geschatte) omvang van de 

beoogde doelgroepen? 

a. Raming per activiteit (open vraag) 

b. Geen raming gedaan 

 

Vraag 13 

Met welk type organisaties wordt bij het project samengewerkt om polarisatie en 

radicalisering tegen te gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Onderwijsinstellingen 

b. Sportverenigingen 

c. Welzijnswerk (bijvoorbeeld buurthuizen, jeugdcentra) 

d. Multiculturele organisaties 

e. Politie 

f. Justitie 

g. Gemeente(n) 

h. Anders, namelijk… 

 

Vraag 14a 

Zijn de risicofactoren voor de start van het project inzichtelijk gemaakt? 
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a. Ja -> ga naar vraag 14b 

b. Nee -> ga naar vraag 16 

 

Vraag 14b 

Welke risicofactoren waren dit? 

Open vraag 

 

Vraag 15a 

Is getracht deze risicofactoren te minimaliseren? 

a. Ja 

b. Nee -> ga naar vraag 16 

 

Vraag 15b 

Hoe is getracht de risicofactoren te minimaliseren? 

Open vraag 

 

Vraag 16 

Is voor de aansturing en uitvoering van de activiteiten een projectorganisatie ingesteld? 

a. Ja, een zelfstandige projectorganisatie buiten de gemeente en de andere betrokken 

organisaties 

b. Ja, een projectorganisatie ingebed in onze organisatie 

c. Ja, een projectorganisatie ingebed in één van de andere betrokken organisaties 

d. Nee 

 

Vraag 17 

Is voor de interne en externe communicatie over de activiteiten een plan opgesteld? 

a. Ja 

b. Nee 

 

Vraag 18 

Op welke wijze wordt er aan bestuur/management verantwoording afgelegd over de 

voortgang en besteding van de middelen? (Meerdere antwoorden mogelijk). 

a. Door een schriftelijke projectrapportage, meerdere malen per jaar 

b. Door een schriftelijke projectrapportage, eenmaal per jaar 

c. Door een mondelinge terugkoppeling, meerdere malen per jaar 

d. Door een mondelinge terugkoppeling, eenmaal per jaar 

e. In bestuursrapportages (P&C-cyclus gemeente) 

f. In programmabegroting en jaarverslag (P&C-cyclus gemeente) 

g. Er wordt informeel verantwoording afgelegd 

h. Er wordt niet op gestructureerde wijze verantwoording afgelegd 

i. Anders, namelijk… 
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3. Uitkomsten van het project 
De volgende vragen gaan over de uitkomsten van het project. Mogelijk is het project nog niet 

helemaal afgerond en is nog niet precies duidelijk wat de uitkomst zal zijn. In dat geval graag 

aangeven wat de verwachting is en eventueel een toelichting geven. 

 

Vraag 19 

Categorie activiteiten Zijn/worden de 

deelprojecten en/of 

activiteiten gerealiseerd? 

Indien niet gerealiseerd: wat 

is de reden? 

Educatie/workshops voor de 

doelgroep 

(herhaling bij vraag 12 ingevuld 

deelproject en/of activiteit) 

… 

Ja, het is gerealiseerd 

Ja, het wordt gerealiseerd 

Nee, het wordt niet gerealiseerd 

Toelichting …. 

Kennisuitwisseling tussen 

professionals 

Idem Idem 

Bevorderen contacten tussen 

doelgroepen en tussen 

professionals en de doelgroep 

Idem Idem 

Onderzoek Idem Idem 

Meldpunt/informatiehuishouding Idem Idem 

Training professionals Idem Idem 

Acties t.b.v. de doelgroep Idem Idem 

Categorie overige activiteiten Idem Idem 

 

Vraag 20a 

Op welke wijze werd/wordt de realisatie van de projectdoelstellingen gemonitord?  

(Open vraag + de projectdoelstelling wordt niet gemonitord) 

 

Vraag 20b 

Op welke wijze werd/wordt het bereik (in aantal personen) gemeten? 

(Open vraag + het bereik wordt niet gemeten) 

 

Vraag 21 

Categorie activiteiten Deelproject en/of 

activiteit 

Is er in het project 

bijgestuurd? 

Toelichting 

Educatie/workshops voor de 

doelgroep 

(herhaling bij vraag 12 

ingevuld deelproject 

en/of activiteit) 

Ja 

nee 

(facultatief) 

Kennisuitwisseling tussen 

professionals 

Idem   

Bevorderen contacten tussen 

doelgroepen en tussen 

professionals en de doelgroep 

Idem   

Onderzoek Idem   

Meldpunt/informatiehuishouding Idem   

Training professionals Idem   

Acties t.b.v. de doelgroep Idem   
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Vraag 22a 

Is er een zelfevaluatie uitgevoerd? 

a. Ja 

b. Nee, en dat is ook niet gepland 

c. Nog niet -> 

 

Vraag 22b 

Wanneer wordt de geplande zelfevaluatie naar verwachting opgeleverd? 

 

 

4. Doelbereik van het project 
De volgende vragen gaan over de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd zijn. Daarna is er 

eerst de mogelijkheid om succesfactoren aan te geven en vervolgens ook in de praktijk 

geconstateerde faalfactoren.  

 

Vraag 23 

Doelstellingen In hoeverre is de doelstelling 

gerealiseerd? 

Toelichting 

Doelstelling 1 

(herhaling van bij vraag 

10 ingevulde 

doelstellingen) 

Volledig 

Deels 

Niet 

(facultatief) 

Doelstelling 2 Idem  

Doelstelling 3 Idem  

Doelstelling 4 Idem  

 

Vraag 24 

Wanneer u nu terugkijkt op het project, wat zijn de succesfactoren in het project 

geweest?  

Open vraag  

 

Vraag 25 

Wanneer u nu terugkijkt op het project, wat zijn de faalfactoren in het project geweest?  

Open vraag  

 

 

5. Reikwijdte van het project 
De volgende vragen gaan over de mate waarin de doelgroepen bereikt zijn, of bereikt worden. 

Als het project nog loopt en de verwachting is dat de doelgroep bereikt wordt, dan graag dat zo 

benoemen. Als de verwachting is dat de doelgroep niet of gedeeltelijk wordt bereikt, dan graag 

zo aangegeven.  
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Vraag 26 

Worden met het project (en de geleverde producten/activiteiten) de beoogde doelgroepen 

bereikt? 

Doelgroep Zijn/worden met het project 

(en de geleverde 

producten/activiteiten) de 

beoogde doelgroepen 

bereikt? 

Wat is op dit 

moment de 

omvang van de 

bereikte 

doelgroepen? 

Komt het gerealiseerd bereik van 

de doelgroepen overeen met de 

raming vooraf? 

Doelgroep 1 

(herhaling 

antwoorden bij 

vraag 11) 

Nee 

Gedeeltelijk 

Ja 

Nog onbekend 

Antwoord in 

absolute aantallen 

burgers (raming)  

Weet 

niet/onbekend 

 

Ja  

Nee 

Er was geen raming vooraf 

Onbekend 

 

Doelgroep 2 Idem   

Doelgroep 3 Idem   

Doelgroep 4 Idem   

 

 

6. Borging van het project  
De volgende vragen hebben betrekking op de mate van borging van het project. Deze borging 

heeft betrekking op de wijze waarop de uitkomsten en leerpunten van het project een structurele 

plaats hebben gekregen in het beleid van uw gemeente/organisatie. Dit betekent, bijvoorbeeld, 

dat de kennis, contacten en producten die zijn ontstaan in het project, nu structureel worden 

toegepast door u en/of de andere betrokken organisaties. 

 

Vraag 27a 

Is er na afronding van het project binnen de eigen organisatie meer aandacht voor 

processen van polarisatie en radicalisering dan voor de start van het project?  

Ja 

Nee  vraag 28a 

 

Vraag 27b  

Is de toegenomen aandacht voor processen van polarisatie en radicalisering structureel 

en blijvend? 

Ja 

Nee 

 

Vraag 28a 

Is er binnen de organisatie een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de 

borging van het project in structureel beleid? 

Ja  

Nee  ga door naar vraag 29 

 

Vraag 28b 

Indien 'Ja':  

Naam aangewezen persoon: 

Functie aangewezen persoon: 
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Vraag 29 

Zijn de resultaten van het project ook ingebed in het beleid van de gemeente/organisatie? 

(in bijvoorbeeld jeugdbeleid, veiligheidsbeleid en/of integratiebeleid) 

Ja/nee 

 

Vraag 30 

Is er naar aanleiding van de uitkomsten van het project nieuw beleid ontwikkeld? 

Ja/nee 

 

Vraag 31 

Zijn de resultaten van het project ook ingebed in het beleid van de betrokken externe 

organisaties? 

Ja/nee/weet niet/het project is niet (direct) relevant voor externe partijen 

 

Vraag 32 

In hoeverre was de samenwerking met de verschillende organisatie (vraag 13) tijdens het 

project succesvol? (scoren per bij vraag 13 genoemde organisatie)  

a. Zeer succesvol 

b. Enigszins succesvol 

c. Niet zo succesvol 

d. Volstrekt niet succesvol 

 

Vraag 33a 

Is de kennis opgedaan in het project overgedragen aan andere organisaties?  

Ja  33b 

Nee  door naar vraag 34a 

 

Vraag 33b 

Welke kennis is overgedragen aan andere organisaties? 

 

Vraag 33c 

Hoe is deze kennis overgedragen aan andere organisaties? 

 

Vraag 34a 

Vindt u (elementen uit) het proces van uw project geschikt als positief voorbeeld/'lessons 

learned' voor andere organisaties die een dergelijk project willen starten? 

Ja, het hele project is geschikt als voorbeeld  vraag 35 

Ja, elementen van het project zijn geschikt als positief voorbeeld/'lessons learned' 34b 

Nee  door naar vraag 34c 

 

Vraag 34b 

Welke proceselementen zijn geschikt als voorbeeld/'lessons learned' 

Open vraag 

 

Vraag 34c 

Zijn bepaalde elementen in het proces van uw project tegengevallen? 

Ja, het hele project is tegengevallen  

Ja, elementen van het project zijn tegengevallen  

Nee  door naar vraag 35 
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Vraag 34d 

Indien 'Ja, elementen…': Welke proceselementen in het project zijn tegengevallen? 

Open vraag 

 

Vraag 35 

Zijn er nog overige opmerkingen die u kwijt wilt? 

  

 

7. Afsluiting  
Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.  

 

Wij zijn benieuwd naar uw oordeel over de gehanteerde onderzoeksmethodiek.  

Wilt u daarom een oordeel geven over: 

 Het gebruiksgemak van deze website (goed/voldoende/onvoldoende/slecht). 

 De wijze van vraagstelling (idem). 

 De inhoud van de vragenlijst (idem). 

 

Welke vraag en/of functionaliteit zou u graag aan de website toegevoegd zien? 

 

8. Contactgegevens 
Zoals in de uitnodigingsmail is vermeld zult u binnenkort door een medewerker van KplusV 

worden benaderd voor een interview. Hiervoor verzoeken wij u onderstaande gegevens in te 

vullen.  

 Naam organisatie 

 Postadres  

 Postcode en plaats 

 Naam en functie contactpersoon 

 Telefoon contactpersoon 

 E-mail contactpersoon  
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Bijlage 3 

Overzicht projecten 
3.1 Non-profitorganisaties - subsidie 

3.2 Gemeenten – decentralisatie uitkering 
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3.1 Non-profitorganisaties 
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Subsidies Jaar                               

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in Groningen                               € 32.664  

Critical Mass/INBOX 2008                             € 110.000  

  2009                             € 134.000  

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak                               € 41.600  

FDO en Codename Future/Fight for your Rights? 2008                             € 99.960  

2009 € 96.200  

KPC/Radicalisering en polarisatie in het onderwijs                               € 132.090  

NJi/Muslim Youth Project                               € 20.000* 

IPP/Proeftuin De Haagse Tribune                               € 49.820  

Stichting Ramadanfestival/Ramadanfestival                               € 50.000  

Tûmba/Verkennend onderzoek xenofobe uitingen in 
Fryslân 

                              € 18.500  

Verwey-Jonker/Prepare                               € 180.700  

ACB Kenniscentrum 
2010                             € 39.500  

Breaking human barriers/In beeld 
2010                             € 14.000  

Codename Future 
2010                             € 90.000  

Eurosoma 
2010                             € 38.434  

Halt Limburg Noord 
2010                             € 227.009  

IPP 
2010                             € 204.760  

Kantara-Brug 
2010                             € 7.500  

Op Touw 
2010                             € 193.040  

Paradox 
2010                             € 30.000  

SIPI 
2010                             € 495.000  

Vredeseducatie 
2010                             € 42.050  

Welzijn Leeuwarden 
2010                             € 33.000  

* = Dit bedrag is door VROM/WWI en BZK (nu VenJ) gezamenlijk bijgedragen 
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3.2 Gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen Jaar                               

Alkmaar (26 gemeenten)                               € 115.000  

Amsterdam                               € 1.514.000  

Amsterdam (Oud Zuid)                               € 25.000  

Amsterdam (Slotervaart)                               € 400.000  

Apeldoorn                               € 159.500  

Bergen op Zoom                               € 200.000  

Breda                               € 56.800  

Capelle aan den IJssel                               € 15.000  

De Bilt                               € 10.000  

Den Haag                               € 233.280  

Dronten (6 gemeenten)                               € 35.184  

Ede                               € 39.400  

Enschede                               € 24.000  

Gilze en Rijen                               € 50.000  

Haarlemmermeer (10 gemeenten)                               € 66.617  

Helmond                               € 569.000  

Roermond                               € 17.040  

Rotterdam/Een efficiënte basis                               € 45.750  

Rotterdam/Ieder zijn rol (training professionals)                               € 90.000  

Rotterdam/Onderzoek links- en 
dierenrechtenextremisme 

                              € 29.274  

Rotterdam/Professionalisering onderwijskundige 
medewerkers moskeeën 

                              € 52.864  

Rijswijk                               € 17.100  

Stadskanaal                               € 100.000  

Waalwijk                               € 23.000  

Weert                               € 209.000  

Zaanstad                               € 30.700  

Zoetermeer                               € 13.1200 ** 

Amersfoort - onderzoek polarisatie 
2010   

  
                        € 40.000  

Amsterdam - Amsterdam tegen radicalisering 
2010                             € 575.000  

Amsterdam vijf stadsdelen 
2010                             € 255.000  

Amsterdam (Geuzenveld) 
2010                             € 137.250  
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Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  
2010                             € 120.000  

Apeldoorn 
2010                             € 100.000  

Arnhem 
2010                             € 74.980  

Bunnik namens 29 gemeenten  
2010                               

Capelle aan den IJssel  
2010                             € 39.000  

Culemborg - Programma Aansprekend Terweijde 
2010                             € 410.000  

Den Haag - Programma (preventie) P&R 
2010                             € 550.000  

Eemsmond  
2010                             € 96.000  

Gouda 
2010                             € 505.000  

Krimpen aan den IJssel  
2010                             € 3.500  

Leiden  
2010                               

Nijmegen  
2010                             € 25.000  

Renkum 
2010                             € 190.000  

Roermond - Preventieve aanpak P&R 
2010                             € 48.000  

Rotterdam - onderzoek extreem rechts 
2010                               

Rotterdam – professionalisering onderwijskundige 
medewerkers 2010                               

Rotterdam onderzoek polarisatie namens 18 
gemeenten 2010                             € 28.000  

Tiel - Training Professionals 
2010                               

Utrecht 
2010                             € 1.216.000  

Waalwijk  
2010                             € 15.000  

** = Dit bedrag bevat twee gerelateerde, maar separaat toegekende decentralisatie-uitkeringen van € 121.000 en € 10.200. 
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Bijlage 4 

Aandacht voor polarisatie en radicalisering 
4.1 Non-profitorganisaties - subsidie 

4.2 Gemeenten – decentralisatie uitkering 
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4.1 Non-profitorganisaties 
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Subsidies Jaar         

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in Groningen           

Critical Mass/INBOX           

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak           

FDO en Codename Future/Fight for your Rights?           

KPC/Radicalisering en polarisatie in het onderwijs           

NJi/Muslim Youth Project           

IPP/Proeftuin De Haagse Tribune           

Stichting Ramadanfestival/Ramadanfestival           

Tûmba/Verkennend onderzoek xenofobe uitingen in Fryslân           

Verwey-Jonker/Prepare   
        

ACB Kenniscentrum 
2010         

Breaking human barriers/In beeld 
2010         

Codename Future 
2010         

Eurosoma 
2010         

Halt Limburg Noord (Project Radicalisering) 
2010         

IPP 
2010         

Kantara-Brug 
2010         

Op Touw 
2010         

Paradox 
2010         

SIPI 
2010         

Vredeseducatie 
2010         

Welzijn Leeuwarden 
2010         
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4.2 Gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen Jaar         

Alkmaar (26 gemeenten)           

Amsterdam           

Amsterdam (Oud Zuid)           

Amsterdam (Slotervaart)           

Apeldoorn           

Bergen op Zoom           

Breda           

Capelle aan den IJssel           

De Bilt           

Den Haag           

Dronten (6 gemeenten)           

Ede           

Enschede           

Gilze en Rijen           

Haarlemmermeer (10 gemeenten)           

Helmond           

Roermond           

Rotterdam/Een efficiënte basis           

Rotterdam/Ieder zijn rol (training professionals)           

Rotterdam/Onderzoek links- en 
dierenrechtenextremisme 

          

Rotterdam/Professionalisering 
onderwijskundige medewerker moskeeën 

          

Rijswijk           

Stadskanaal           

Waalwijk           

Weert           

Zaanstad           

Zoetermeer           

Amersfoort 
2010         

Amsterdam- Actieplan Adam tegen 
radicalisering 2010         

Amsterdam vijf stadsdelen 
2010         

Amsterdam (Geuzenveld) 
2010         

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  
2010         

Apeldoorn 
2010         

Arnhem 
2010         
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Bunnik namens 29 gemeenten  
2010         

Capelle aan den IJssel  
2010         

Culemborg  
2010         

Den Haag 
2010         

Eemsmond  
2010         

Gouda 
2010         

Krimpen aan den IJssel  
2010         

Leiden  
2010         

Nijmegen  
2010         

Renkum (Toerusting maatschappelijk 
middenveld) 2010         

Roermond 
2010         

Rotterdam onderzoek extreem rechts 
2010         

Rotterdam profess. onderwijsk. medewerkers 
2010         

Rotterdam onderzoek polarisatie18 gemeenten 
2010         

Tiel 
2010         

Utrecht 
2010         

Waalwijk (Deskundigheidbevordering)  
2010         
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Bijlage 5 

Aanleiding en opzet 
5.1 Non-profitorganisaties - subsidie 

5.2. Gemeenten – decentralisatie uitkering 
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5.1 Non-profitorganisaties 
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Subsidies Jaar   

  

      

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in Groningen     

  

      

Critical Mass/INBOX     

  

      

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak     

  

      

FDO en Codename Future/Fight for your Rights?     

  

      

KPC/Radicalisering en polarisatie in het onderwijs     

  

      

NJi/Muslim Youth Project     

  

      

IPP/Proeftuin De Haagse Tribune     

  

      

Stichting Ramadanfestival/Ramadanfestival     

  

      

Tûmba/Verkennend onderzoek xenofobe uitingen in Fryslân     

  

      

Verwey-Jonker/Prepare     

  

      

ACB Kenniscentrum 
2010           

Breaking human barriers/In beeld 
2010           

Codename Future 
2010           

Eurosoma 
2010           

Halt Limburg Noord 
2010           

IPP 
2010           

Kantara-Brug 
2010           

Op Touw 
2010           

Paradox 
2010           

SIPI 
2010           

Vredeseducatie 
2010           

Welzijn Leeuwarden 
2010           
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5.2 Gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen Jaar           

Alkmaar (26 gemeenten)             

Amsterdam             

Amsterdam (Oud Zuid)             

Amsterdam (Slotervaart)             

Apeldoorn             

Bergen op Zoom             

Breda             

Capelle aan den IJssel             

De Bilt             

Den Haag             

Dronten (6 gemeenten)             

Ede             

Enschede             

Gilze en Rijen             

Haarlemmermeer (10 gemeenten)             

Helmond             

Roermond             

Rotterdam/Een efficiënte basis             

Rotterdam/Ieder zijn rol (training professionals)             

Rotterdam/Onderzoek links- en dierenrechtenextremisme             

Rotterdam/Professionalisering onderwijskundige medewerker 
moskeeën 

            

Rijswijk             

Stadskanaal             

Waalwijk             

Weert             

Zaanstad             

Zoetermeer             

Amersfoort 
2010           

Amsterdam- Actieplan A'dam tegen radicalisering 
2010           

Amsterdam vijf stadsdelen 
2010           

Amsterdam (Geuzenveld) 
2010           

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  
2010           

Apeldoorn 
2010           

Arnhem 
2010           

Bunnik namens 29 gemeenten  
2010           
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Capelle aan den IJssel  
2010           

Culemborg  
2010           

Den Haag 
2010           

Eemsmond  
2010           

Gouda 
2010           

Krimpen aan den IJssel  
2010           

Leiden  
2010           

Nijmegen  
2010           

Renkum  
2010           

Roermond  
2010           

Rotterdam - onderzoek extreem rechts 
2010           

Rotterdam – professional. onderwijskunidge medewerkers 
2010           

Rotterdam onderzoek polarisatie namens 18 gemeenten 
2010           

Tiel 
2010           

Utrecht 
2010           

Waalwijk  
2010           
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Bijlage 6 

Organisatie van projecten 
6.1 Non-profitorganisaties - subsidie 

6.2. Gemeenten – decentralisatie uitkering 
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6.1 Non-profitorganisaties 
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Subsidies Jaar           

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in Groningen             

Critical Mass/INBOX             

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak             

FDO en Codename Future/Fight for your Rights?             

KPC/Radicalisering en polarisatie in het onderwijs             

NJi/Muslim Youth Project             

IPP/Proeftuin De Haagse Tribune             

Stichting Ramadanfestival/Ramadanfestival             

Tûmba/Verkennend onderzoek xenofobe uitingen in Fryslân             

Verwey-Jonker/Prepare             

ACB Kenniscentrum 
2010           

Breaking human barriers/In beeld 
2010           

Codename Future 
2010           

Eurosoma 
2010           

Halt Limburg Noord (project Radicalisering) 
2010           

IPP 
2010           

Kantara-Brug 
2010           

Op Touw 
2010           

Paradox 
2010           

SIPI 
2010           

Vredeseducatie 
2010           

Welzijn Leeuwarden 
2010           
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6.2 Gemeenten  
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Decentralisatie-uitkeringen Jaar           

Alkmaar (26 gemeenten)             

Amsterdam             

Amsterdam (Oud Zuid)             

Amsterdam (Slotervaart)             

Apeldoorn             

Bergen op Zoom             

Breda             

Capelle aan den IJssel             

De Bilt             

Den Haag             

Dronten (6 gemeenten)             

Ede             

Enschede             

Gilze en Rijen             

Haarlemmermeer (10 gemeenten)             

Helmond             

Roermond             

Rotterdam/Een efficiënte basis             

Rotterdam/Ieder zijn rol (training professionals)             

Rotterdam/Onderzoek links- en dierenrechtenextremisme             

Rotterdam/Professionalisering onderwijskundige medewerker 
moskeeën 

            

Rijswijk             

Stadskanaal             

Waalwijk             

Weert             

Zaanstad             

Zoetermeer             

Amersfoort 2010           

Amsterdam - Actieplan A'dam tegen radicalisering 
2010           

Amsterdam vijf stadsdelen 2010           

Amsterdam (Geuzenveld) 2010           

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  2010           

Apeldoorn namens 22 gemeenten  2010           

Arnhem 2010           

Bunnik namens 29 gemeenten  2010           

Capelle aan den IJssel  2010           

Culemborg  2010           

Den Haag 2010           

Eemsmond  2010           

Gouda 2010           
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Krimpen aan den IJssel  2010           

Leiden  2010           

Nijmegen  2010           

Renkum (Toerusting maatschappelijk middenveld) 2010           

Roermond 2010           

Rotterdam onderzoek extreem rechts 2010           

Rotterdam (2010) – prof. onderwijsk. medew. 2010           

Rotterdam onderzoek polarisatie namens 18 gemeenten 2010           

Tiel 2010           

Utrecht 2010           

Waalwijk (deskundigheidsbevordering) 2010           

 



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 1 

 

 

Bijlage 7 

Indeling instrumenten en activiteiten 
7.1 Educatie – non-profitorganisaties 

7.2 Educatie – gemeenten 

7.3 Kennisuitwisseling – non-profitorganisaties 

7.4 Kennisuitwisseling – gemeenten 

7.5 Bevordering contacten – non-profitorganisaties 

7.6. Bevordering contacten – gemeenten 

7.7 Onderzoek – non-profitorganisaties 

7.8 Onderzoek – gemeenten 

7.9 Meldpunt – gemeenten 

 

Er is geen tabel beschikbaar voor Acties die direct gericht zijn op de doelgroep. Daarvoor wordt 

verwezen naar de tabellen 3.1 en 3.2 voorlaatste kolom. 
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7.1 Educatie – non-profitorganisaties 
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Subsidies           

Critical Mass/INBOX INBOX; de tentoonstelling waarvan de educatieve interactieve installaties 
gericht op onder meer conflict(hantering) de basis vormen van de 
onderstaande projecten. 

        

Toolbox en INBOX Workshops: projecten en workshops waarin leerlingen zelf 
op school aan de slag gaan met het maken van een expositie op basis van 
installaties uit de tentoonstelling.  

FDO en Codename Future/Fight for 
your Rights? 

Het project omvat lesmateriaal wat opgebouwd is uit dossiers over 
verschillende grondrechten. Leerlingen/docenten maken een eigen keuze. Een 
keuze-onderdeel betreft het maken van filmpjes waarin leerlingen hun eigen 
mening laten zien. Voor zowel docenten als leerlingen is een debatwijzer 
ontwikkeld. Deze maakt onderdeel uit van het lesprogramma en het project. Op 
deze wijze kunnen alle deelnemers een klassendebat of schooldebat 
organiseren om het project mee af te sluiten. 

        

IPP/Proeftuin De Haagse Tribune Uitwisselingsprogramma voor schoolklassen. Jongeren met meer rechtse 
denkbeelden worden in dit project gekoppeld aan jongeren met meer linkse 
denkbeelden, plattelandsscholen aan stadsscholen, witte aan zwarte scholen et 
cetera. Ter voorbereiding op de uitwisselingsdag in Den Haag hebben alle 
klassen een filmpje gemaakt over een maatschappelijk probleem dat zij in hun 
eigen omgeving waarnamen. 

        

ACB Kenniscentrum Trainingen moskeebestuurders (a); Training melden helpt, helpt melden (b); 
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders ©   

a
,b

   

c
 

Breaking human barriers/In beeld Scholenproject gericht op polarisatie en radicalisering in samenwerking met de 
brandstichters van een moskee. 

        

Codename Future Het project omvat lesmateriaal wat opgebouwd is uit dossiers over 
verschillende grondrechten. Leerlingen/docenten maken een eigen keuze. Een 
keuze-onderdeel betreft het maken van filmpjes waarin leerlingen hun eigen 
mening laten zien. Voor zowel docenten als leerlingen is een debatwijzer 
ontwikkeld. Deze maakt onderdeel uit van het lesprogramma en het project. Op 
deze wijze kunnen alle deelnemers een klassendebat of schooldebat 
organiseren om het project mee af te sluiten.         

Eurosoma Het project is een train-the-trainer concept, waarbij somalische jongeren 
getraind worden als 'coach'. Deze jongerencoaches organiseren vervolgens 
voor de doelgroep Somalische jongeren activiteiten en bijeenkomsten.          

Halt Limburg Noord Het ontwikkelen van lessen door KPC Groep en medewerkers Halt en het 
uitvoeren van de lessenserie door Halt-medewerkers, bijgewoond door 
docenten, in het primair en voortgezet onderwijs. Deze eerste uitvoering is een 
pilot en wordt gemonitord en geëvalueerd door KPC Groep. 

        

IPP Basisschoolleerlingen maken spelenderwijs kennis met de kernwaarden van de 
democratie en maken hierover vervolgens gezamenlijk een filmpje.  

        

Kantara-Brug Bezoek aan het Anne Frank huis en bekijken DVD 'Het leven van Anne Frank' 
door Marokkaanse mannen.  

        

Op Touw In het project 'Tweede Wereldoorlog in perspectief' geven twee studenten met 
een islamitische en joodse achtergrond gezamenlijk les aan VMBO- en MBO-
klassen over de Tweede Wereldoorlog en het Midden-Oostenconflict. De 
leerlingen volgen in totaal zes lessen, waarvan de eerste drie over de Tweede 
Wereldoorlog gaan en de laatste drie over het Midden-Oostenconflict. 

        

Paradox Ontwikkelen lespakketten over radicalisering voor 3e en 4e leerjaar havo/vwo 
en vmbo-t (a); opzetten tentoonstelling over radicalisering (b); ontwikkelen 
bijbehorende website en online game 'hoe radicaal ben jij'? ©  

  

b
, 
c
 

a
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SIPI Het project is gericht op het trainen van professionals om de training 'Diamant' 
(identiteit en weerbaarheid) te kunnen geven. Onderdeel van het project is een 
stage, waarin professionals de training Diamant daadwerkelijk geven aan 
moslimjongeren die tot de risicogroep behoren. De training Diamant is gericht 
op: identiteitsontwikkeling, ontwikkeling van competenties en religieuze en 
morele vorming van jongeren. Het betreft een langdurige, intensieve training. 

      

  

Vredeseducatie Educatieve tentoonstelling 'Fort van de Democratie'         

Welzijn Leeuwarden Workshops voor jongeren met als doel bewustwording van eigen aandeel en 
oordeelsvorming in het kader van discriminatie, xenofobie en antisemitisme. 
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7.2 Educatie – gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen           

Amsterdam Trainingstraject weerbaarheid moslimmeiden (training turning point, morele 
oordeelsvorming en conflicthantering).         

Amsterdam Training sleutelfiguren uit Turks religieuze netwerken, islamitisch Surinaams, 
Pakistaanse netwerken et cetera voor het ontwikkelen van vaardigheden om 
een weerwoord te kunnen geven aan radicalisme en extremisme. 

        

Amsterdam (Oud Zuid) Gastlessen door deelraadsleden op scholen, actiedagen op scholen, 
deelraadsdag, scholierenverkiezingen en jongerendebat.         

Amsterdam (Slotervaart) Diverse vaardigheids,- identiteits-, en weerbaarheidstrainingen, onder meer 
gericht op het bevorderen van de bewustwording onder de (moslim)jongeren en 
hun sociale omgeving van de gevaren van radicaliseringsprocessen, vergroting 
van de weerbaarheid van jongeren en hun ouders, opvoedingsondersteuning. 

        

Apeldoorn Training interculturele vaardigheden voor allochtonen en autochtonen, 
mediatraining voor besturen van zelforganisaties en sleutelfiguren onder 
allochtone groepen. 

        

Bergen op Zoom Een cursus 'het woord is aan jou' voor met name Marokkaanse jongeren om 
weerbaarheid te vergroten. Daarnaast het project 'Samen naar de brugklas' 
waarbij basisschoolkinderen uit witte kernen worden voorbereid op de overstap 
naar VO omtrent meningsvorming over autochtonen en allochtonen. 

        

Breda Cultuurdag voor scholieren waarbij ze verschillende activiteiten uitvoeren 
waarmee ze in aanraking komen met andere culturen.         

Den Haag Training 'Anders, maar wel uniek' om groepen allochtone en autochtone 
jongeren op basis van eigen onderzoek en confrontatiehun eigen vooroordelen 
te laten toetsen aan de praktijk. 

        

Helmond Trainen van de allochtone jongeren op alle basale leefgebieden, 
sollicitatietraining voor allochtone jongeren.         

Weert Coachingsproject aandachtsleerlingen, buurtbemiddeling, ontmoetingen tussen 
burgers met verschillende culturele achtergronden, workshops.         

Amersfoort N.v.t.         

Amsterdam- Actieplan tegen 
radicalisering 

Sportactiviteiten voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Door middel van sport 
wordt geprobeerd in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. 
Daarnaast biedt de sportactiviteit kans voor de deelnemers om in contact te 
komen met anderen en de weerbaarheid te versterken.  

        

Amsterdam vijf stadsdelen N.v.t.         

Amsterdam (Geuzenveld) Diverse Voorlichtingsbijeenkomsten voor moslimjongeren en hun ouders. De 
bijeenkomsten hebben als doel om jongeren (in bepaalde gevallen specifiek 
meiden) bewust te maken van de risico's van radicalisering en om ouders 
handvatten te geven om mogelijke radicalisering bij hun kind te herkennen en 
hier adequaat op te reageren.          

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  Groepsgesprekken en debatten met jongeren (a); voorlichtingsbijeenkomsten 
voor ouders (b); training mediawijsheid (c).  

  a
   b
, 
c
 

Apeldoorn           

Arnhem In het kader van het project 'Arnhem weerbaar' zijn twee educatieve 
deelprojecten uitgevoerd: (a) Themabijeenkomsten/voorlichting voor allochtone 
meiden en (b) Mentorproject VMBO Maarten van Rossem. 

d
e
e
lp

ro
je

c
t 

b
 

  d
e
e
lp

ro
je

c
t 

a
 

  

Bunnik namens 29 gemeenten            
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Capelle aan den IJssel            

Culemborg  Training van bewoners voor effectieve deelname aan bewonersoverleg en 
vervullen van functie bij signalering van polarisatie. Project Diamant van SIPI. 
Onderdeel daarvan is weerbaarheids- en identiteitsontwikkeling. Tevens 
gerichte activiteit voor doelgroep: gericht op talentontwikkeling.         

Den Haag Onderwijsprojecten op scholen. HBO en MBO: 'Voorkomen is beter dan 
genezen'. Versterking identiteit en weerbaarheid. Jongeren en (aanstaande) 
docenten bekend maken met en bewust maken van elementen van 
radicalisering en herkennen van radicalisering. Pilot op een HBO-instelling en 
op een ROC. Lesprogramma voor 14-16 jarigen (HAVO en VMBO) gericht op 
ondersteuning van identiteitsontwikkeling bij jongeren. Vijf lessen op acht 
scholen. 

        

Eemsmond  Training mediavaardigheden.         

Gouda Diverse activiteiten op het gebied van conflicthantering, opvoedondersteuning, 
weerbaarheid en individuele begeleiding. 

        

Krimpen aan den IJssel  Voorlichting aan Afghaanse jongeren over radicalisme, negatieve propaganda 
en het brengen van bezoeken aan het Anne Frank museum en anders 
gelovigen.         

Leiden            

Nijmegen            

Renkum  •  Lesmateriaal ontwikkelen voor scholen met voorlichting over 
verdraagzaamheid, beeldvorming en democratie. 

•  Lesmateriaal ontwikkelen voor het herkennen en terugdringen van polarisatie 
en radicaliserende jongeren en het verbinden en stimuleren van actief 
sociaal-democratisch burgerschap van diverse groepen jongeren door het 
maatschappelijk middenveld. 

        

Roermond Welkom in mijn wijk'. Schoolklassen van witte en zwarte scholen met elkaar in 
contact brengen rond het thema Mijn Wijk. Gericht op het leren van elkaars 
achtergronden.         

Rotterdam onderzoek extreem rechts N.v.t.         

Rotterdam prof. onderwijsk. medew. N.v.t.         

Rotterdam onderzoek polarisatie 
namens 18 gemeenten 

N.v.t. 
        

Tiel           

Utrecht Peereducatie gericht op het voorkomen van moslimradicalisering en een project 
gericht op het tegengaan van rechtsradicalisering. 

        

Waalwijk  N.v.t.         
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7.3 Kennisuitwisseling – non-profitorganisaties 
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Subsidies           

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in Groningen Expertmeeting voor landelijke experts, gemeenten, jongerenwerk, 
vluchtelingenwerk, OM, wijkagenten et cetera.         

Critical Mass/INBOX Launch: kennisuitwisseling met universiteit doordat een afgestudeerde 
student zich richt op het verder verbeteren van INBOX.         

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale 
aanpak 

Conferentie voor gemeenten en publicatie van lokale initiatieven.         

FDO en Codename Future/Fight for your Rights? Kennisuitwisseling tussen de twee organisaties achter het project die beide 
complementaire kennis hebben: op het vlak van enerzijds digitale educatie 
en anderzijds grondrechten en debat. (zie ook 3.6.1). 

        

NJi/Muslim Youth Project Uitwisselingsproject met de Verenigde Staten van opinionmakers in de 
moslim gemeenschap en professionals werkzaam in het onderwijs- en 
welzijnsveld. Dit in de vooronderstelling dat zij invloed kunnen uitoefenen op 
moslimjongeren in Nederland. 

        

Stichting Ramadanfestival/Ramadanfestival Festival met iftars, lezingen en hospitality dinners voor een breed publiek 
van verschillende bevolkingsgroepen.         

ACB Kenniscentrum N.v.t.         

Breaking human barriers/In beeld N.v.t.         

Codename Future N.v.t.         

Eurosoma N.v.t.         

Halt Limburg Noord Kennisuitwisseling tussen lokale partners vindt plaats door de gezamenlijke 
uitvoering van de onderwijsproducten. Lessen op scholen worden door Halt-
medewerkers en docenten gezamenlijk verzorgd. 

        

IPP N.v.t.         

Kantara-Brug N.v.t.         

Op Touw           

Paradox N.v.t.         

SIPI Kennisuitwisseling vindt plaats door intensieve samenwerking tussen SIPI 
(kennis en ervaring met doelgroep), gemeenten, welzijnsorganisaties en 
scholen. Bij de incidentele projectgroepbijeenkomsten wisselen de 
deelprojecten (in verschillende gemeenten) onderling kennis uit. 

  

      

Vredeseducatie Expertmeetings voor professionals van jeugdinstellingen, justitiële 
instellingen, onderzoekers, docenten en begeleiders (a) en publicatie van 
onderzoeksresultaten (b). 

  a   b 

Welzijn Leeuwarden N.v.t.         
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7.4 Kennisuitwisseling – gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen           

Alkmaar (26 gemeenten) Themabijeenkomsten voor gemeenten, politie en OM.       

  

Amsterdam (Slotervaart) Ondersteuning van moskeeën en imams in het tegengaan van radicalisering. 

      

D
e
e
ls

  

De Bilt Kenniscongres voor betrokken professionals in de gemeente bij het onderwerp 
polarisatie en radicalisering met als doel het ontwikkelen van deskundigheid op dit 
terrein. 

        

Roermond Informatiebijeenkomst (COT/Forum) en een intern traject bij de afdeling 
Publiekszaken en Sociale Zaken van de gemeente Roermond.         

Rotterdam/Professionalisering 
onderwijskundige mdw. moskeeën 

Methodiekbeschrijving van de opleiding voor onderwijskundige medewerkers van 
moskeeën en islamitische verenigingscentra voor andere gemeenten.         

Rijswijk Kleinschalige bijeenkomsten van netwerkpartners vanuit welzijn, 
woningcorporaties, scholen en politie. 

        

Stadskanaal Kennisuitwisseling en bevorderen contacten tussen gemeente, jongerenwerk en 
politie via (structureel) overleg onder meer via het meldpunt veiligheid en zorg en 
via het netwerk 12 plus[1].  

        

Zoetermeer Het bovenschoolse netwerk ZZoN krijgt een kenniscentrumfunctie voor o.a. 
kennis over radicalisering.         

Amersfoort N.v.t.         

Amsterdam-Actieplan tegen 
radicalisering 

Het betreft het uitbouwen van het formele en informele netwerk met professionals 
en sleutelfiguren. Daartoe zijn masterclasses georganiseerd, er zijn sleutelfiguren 
bij jongeren geworven, en zijn er via sleutelfiguren moeilijk bereikbare 
doelgroepen benaderd middels activiteiten. 

        

Amsterdam vijf stadsdelen Presenteren van de onderzoeksresultaten in expertmeetings met beleidsmakers 
en professionals. 

        

Amsterdam (Geuzenveld) Opzetten van het Netwerk Overleg Preventie en Cohesie.         

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  N.v.t.         

Apeldoorn           

Arnhem           

Bunnik namens 29 gemeenten            

Capelle aan den IJssel            

Culemborg            

Den Haag Project identiteitsontwikkeling STIOM. Biedt een platform voor jongeren uit 
krachtwijken om te praten over ervaringen en het leven in twee culturen 
(islamitische en westerse). Jongeren wisselen uit tegen welke blokkades zij 
aanlopen in het tot uitdrukking brengen van de eigen identiteit.          

Eemsmond  N.v.t.         

Gouda N.v.t.         

Krimpen aan den IJssel  N.v.t.         

Leiden            

Nijmegen            

Renkum  N.v.t.         

Roermond           

Rotterdam onderzoek extreem rechts           

Rotterdam prof. onderwijsk. medew.           

file:///C:/Documents%20and%20Settings/aht/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9E70B331.xlsx%23RANGE!%23VERW!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aht/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9E70B331.xlsx%23RANGE!%23VERW!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aht/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9E70B331.xlsx%23RANGE!%23VERW!


 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 8 

 

 

  Omschrijving W
e
rk

in
g
: 
G

o
e
d
 

W
e
rk

in
g
: 

R
e
d
e
lij

k
 

W
e
rk

in
g
: 
B

e
p
e
rk

t 

(N
o
g
) 

n
ie

t 
u
it
g
e
v
o
e
rd

 

Rotterdam onderzoek polarisatie namens 
18 gemeenten 

  
        

Tiel           

Utrecht N.v.t.         

Waalwijk  N.v.t.         
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7.5 Bevordering contacten – non-profitorganisaties 
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Subsidies 
  

        

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in 
Groningen 

Samenwerken van gemeenten op provinciaal niveau rond de aanpak van 
polarisatie en radicalisering met als resultaat dat het thema polarisatie en 
radicalisering op de lokale beleidsagenda's en in de regionale 
gebiedprogramma's wordt opgenomen.  

        

Critical Mass/INBOX Work in progress: ontmoetingsprojecten waarin leerlingen van 'witte' en 'zwarte' 
scholen elkaar ontmoeten en aan de hand van een INBOX methodiek elkaar leren 
kennen, samenwerken en met de samenleving aan de slag gaan. 

        

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale 
aanpak 

Benaderen en bezoeken van alle Gelderse gemeenten.          

NJi/Muslim Youth Project Uitwisselingsproject met de Verenigde Staten van opinionmakers in de moslim 
gemeenschap en professionals werkzaam in het onderwijs- en welzijnsveld. Dit in 
de vooronderstelling dat zij invloed kunnen uitoefenen op moslimjongeren in 
Nederland. 

        

Stichting Ramadanfestival/ Festival met iftars, lezingen en hospitality dinners voor een breed publiek van 
verschillende bevolkingsgroepen.         

ACB Kenniscentrum Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van maatschappelijke partners 
rondom moskeeën (a); Organiseren van debatten/themabijeenkomsten voor 
jongeren (b); Organiseren van interreligieuze en interculturele (buurt)bijeenkomst 
©.    b a c 

Breaking human barriers/In beeld N.v.t.         

Codename Future N.v.t.         

Eurosoma Contacten leggen tussen jongerencoaches en overheidsinstanties (zoals 
welzijnsorganisaties) om samen activiteiten te organiseren. 

        

Halt Limburg Noord N.v.t.         

IPP N.v.t.         

Kantara-Brug N.v.t.         

Op Touw           

Paradox N.v.t.         

SIPI Intensieve samenwerking tussen SIPI (kennis en ervaring met doelgroep), 
gemeenten, welzijnsorganisaties en scholen. Bevordering van contacten van 
doelgroepjongeren met ándersdenkenden door uitvoering van actieve 
'peeropdrachten'. 

  

      

Vredeseducatie N.v.t.         

Welzijn Leeuwarden N.v.t.         
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7.6 Bevordering contacten – gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen           

Amsterdam (Slotervaart)  Het bevorderen van de interactie tussen verschillende bevolkings- en 
levensbeschouwelijke groepen door interreligieuze lezingen, dialoogdagen en een 
religieus-seculiere kring. 

        

Apeldoorn Opzetten van een netwerk voor allochtone sleutelfiguren van verschillende 
etniciteiten die fungeren als transformator van gemeente naar hun eigen groep en 
het opzetten van een netwerk voor professionals voor het opvangen van signalen 
van polarisatie en radicalisering. 

        

Helmond Contacten met wijkbewoners bevorderen door het inzetten van twee succesvolle 
ex-deelnemers aan het AJID project (allochtone jongeren in detentie).         

Roermond Informatiebijeenkomst (COT/Forum) en een intern traject bij de afdeling 
Publiekszaken en Sociale Zaken van de gemeente.         

Stadskanaal Kennisuitwisseling en bevorderen contacten tussen gemeente, jongerenwerk en 
politie via (structureel) overleg onder meer via het meldpunt veiligheid en zorg en 
via het netwerk 12 plus[1]. 

        

De Bilt Afstemmingsoverleg tussen beleidsmakers en professionals uit de gemeente.         

Amersfoort N.v.t.         

Amsterdam-Actieplan Amsterdam tegen 
radicalisering 

N.v.t. 

        

Amsterdam vijf stadsdelen N.v.t.         

Amsterdam (Geuzenveld) Ontmoetingsbijeenkomsten voor buurtbewoners en zelforganisaties van de 
verschillende bevolkingsgroepen. Interreligieuze bijeenkomsten/dialoogdagen. 

        

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  Debatten met breed publiek (a), intergenerationele gesprekken (b)   a   b 

Apeldoorn           

Arnhem           

Bunnik namens 29 gemeenten            

Capelle aan den IJssel            

Culemborg  Community Art project. Het met elkaar in contact brengen van de verschillende 
bevolkingsgroepen in de wijk Terweijde via het organiseren op het vlak van 
culturele activiteiten, koken, praatgroepen. 

        

Den Haag Tegengaan polarisatie Scheveningse jongeren. Onderdeel van dit project is het 
kennis maken met andere culturen. 

        

Eemsmond  N.v.t.         

Gouda De straat is van ons allemaal: Creëren van een prettig speelklimaat met behulp 
van ouderparticipatie. 

        

Krimpen aan den IJssel  N.v.t.         

Leiden            

Nijmegen            

Renkum  N.v.t.         

Roermond Welkom in mijn wijk. Tevens een educatieproject. Leggen van contacten tussen 
jeugd van witte en zwarte basisscholen. 

        

Rotterdam onderzoek extreem rechts           

Rotterdam profes. onderwijsk. medew.           

Rotterdam onderzoek polarisatie namens 18 
gemeenten 

  
        

file:///C:/Documents%20and%20Settings/aht/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/22838B48.xlsx%23RANGE!%23VERW!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aht/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/22838B48.xlsx%23RANGE!%23VERW!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aht/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/22838B48.xlsx%23RANGE!%23VERW!
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Tiel           

Utrecht N.v.t.         

Waalwijk  N.v.t.         
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7.7 Onderzoek – non-profitorganisaties 
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Subsidies 
  

        

Elan/Draagvlak creëren Gelderse 
(boven)lokale aanpak 

Informatie-/inventarisatieronde bij 56 gemeenten door Expertisecentrum Elan. 
Het project is gericht op het creëren van draagvlak onder gemeenten om via 
een lokale aanpak polarisatie en radicalisering te voorkomen. 

  

    

  

Tûmba/Verkennend onderzoek xenofobe 
uitingen in Fryslân 

Het onderzoek richt zich op het signaleren en in kaart brengen van polarisatie 
op het gebied van xenofobie en racisme. Op basis van de uitkomsten kunnen 
gemeenten, welzijnsorganisaties, politie en onderwijsinstellingen beleid en 
activiteiten ontplooien die gericht zijn op het tegengaan van polarisatie.  

  

      

Verwey-Jonker/Prepare Onderzoek en planontwikkeling van 6 gemeenten voor professionalisering van 
eerstelijnswerkers. 

  

    

  

KPC Het schrijven van een publicatie dat onderzoeken op het gebied van 
polarisatie en radicalisering in schooltermen vertaalt en concrete 
handreikingen en handvatten biedt voor de dagelijks schoolpraktijk. 

  

    

  

ACB Kenniscentrum N.v.t.         

Breaking human barriers/In beeld Onderzoek doen naar de aannemelijkheid dat jongeren uit kleine 
plattelandsgebieden eerder geneigd zijn zich extremistisch op te stellen dan 
leeftijdsgenoten uit het verstedelijkte gebied in de regio.  

        

Codename Future N.v.t.         

Eurosoma N.v.t.         

HALT Limburg Noord N.v.t.         

IPP N.v.t.         

Kantara-Brug N.v.t.         

Op Touw           

Paradox N.v.t.         

SIPI Onderzoek en planontwikkeling van training van professionals in 5 
gemeenten. De problematiek (polarisatie en radicalisering) bij moslimjongeren 
was bij de betrokken gemeenten (Amsterdam, Denk Haag, Culemborg, 
Gouda en Ede) ruimschoots in beeld. De training Diamant is voorafgaand aan 
het project reeds beproefd.   

  

    

Vredeseducatie Onderzoek door de UvA naar de effectiviteit van de interactieve leermethodiek 
die de stichting toepast in het 'Fort voor de Democratie'. 

        

Welzijn Leeuwarden N.v.t.         
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Decentralisatie-uitkeringen 
  

        

Alkmaar (26 gemeenten) Ontwikkeling van een instrument/scan gericht op verkrijgen van inzicht in de 
actuele stand van zaken met betrekking tot polarisatie en radicalisering 
binnen de 26 gemeenten van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

        

Apeldoorn Evaluatie naar het functioneren van het netwerk voor allochtone 
sleutelfiguren. 

        

Capelle aan den IJssel Verkenning op het gebied van 'diversiteitsbeleid bij lokale instellingen'. Het 
doel is om meer inzicht te krijgen in culturele achtergrond/gebruiken van 
bepaalde niet-westerse doelgroepen en de wijze waarop dit van invloed is op 
hun functioneren en participatie in de lokale samenleving.  

        

Dronten (6 gemeenten) Onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek in de provincie 
Flevoland, naar draagvlak voor signaleringsnetwerk en naar rolverwachtingen 
professionals. 

        

Ede Onderzoek naar in welke mate de geslotenheid van gemeenschappen in 
buitengebieden conflicteert met publieke taken van de gemeente en politie.         

Enschede Onderzoek door gemeente zelf naar het risicogehalte van polarisatie en 
radicalisering in de gemeente.         

Gilze en Rijen Verkennend onderzoek naar de bronnen van radicalisering in de gemeente.         

Haarlemmermeer (10 gemeenten) Een regionaal verkennend onderzoek naar polarisatie en radicalisering 
(opzetten en uitvoeren van een nulmeting).         

Rotterdam/Onderzoek links- en 
dierenrechtenextremisme 

Verkennend onderzoek naar inzicht in het fenomeen linksextremisme en 
dierenrechtenextremisme en de wijze waarop dit zicht manifesteert in 
Rotterdam. 

        

Rijswijk Onderzoek naar wat speelt voor netwerkpartners (scholen, woningcorporaties, 
welzijn, politie en gemeente). 

        

Stadskanaal Permanente monitoring door politie en jongerenwerkers van (drie groepen) 
rechtsradicaliserende jongeren. 

        
Waalwijk Onderzoek naar aard en omvang van polarisatie en radicalisering in het 

district Oosterhout afgesloten met een themabijeenkomst waarin de resultaten 
door bestuurders (burgemeesters) en professionals zijn besproken en geduid. 

        

Zaanstad Onderzoek naar jongeren met extreemrechtse opvattingen.         

Zoetermeer Monitor ontwikkelen om de ontwikkeling van radicaliserende jongeren te 
volgen. De monitor brengt de gegevens van verschillende registratiesystemen 
bij elkaar. 

        

Bergen op Zoom Afstudeeronderzoek naar polarisatie en radicalisering in Halsteren en 
Lepelstraat door een student.         

Amersfoort De gemeente voert een onderzoek naar polarisatie uit om inzicht te krijgen in 
de mate van polarisatie en om in beeld te krijgen of het huidige 
beleidsinstrumentarium aansluit bij de mate en vormen van polarisatie.  

        

Amsterdam- Actieplan Amsterdam tegen 
radicalisering 

In het Actieplan zijn een aantal onderzoeken opgenomen:          

Onderzoek nieuwe veroveraars - niet uitgevoerd         

Onderzoek radicaliserende moslima's         

Amsterdam vijf stadsdelen In 5 Amsterdamse stadsdelen worden drie zaken onderzocht: 1: Signalering 
van polarisatie en sociaal vertrouwen in het stadsdeel; 2: Risico- en 
beschermingsfactoren die in het stadsdeel aanwezig zijn voor polarisatie; 3: 
Beoordeling interventies die het stadsdeel momenteel toepast om polarisatie 
tegen te gaan, in relatie tot de gevonden risico- en beschermingsfactoren.          
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Amsterdam (Geuzenveld) Evaluatie van de preventieve aanpak van stadsdeel Geuzenveld (IMES).         

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  N.v.t.         

Apeldoorn Het project betreft een verkennend onderzoek (nulmeting) naar aard en 
omvang van polarisatie en radicalisering in Noord-Oost Gelderland (22 
gemeenten).         

Arnhem           

Bunnik - regio Utrecht Het project is een actieonderzoek naar de mate van polarisatie onder 
jongeren in de regio Utrecht. 

        

Capelle aan den IJssel  Het project betreft een verkennend onderzoek naar polarisatie en betreft twee 
deelprojecten: 1. signaleren en interveniëren bij polarisatie in wijken; 2. 
omstandigheden en risicofactoren rond de Somalische, Afghaanse en 
Molukse gemeenschappen in Capelle aan den IJssel.          

Culemborg            

Den Haag           

Eemsmond  N.v.t.         

Gouda COT onderzoek naar de aard, omvang en ernst van polarisatie in Gouda.          

Krimpen aan den IJssel  N.v.t.         

Leiden            

Nijmegen  Het project betreft een verkennend onderzoek naar het bestaan en ontstaan 
van polarisatie en spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nijmeegse wijken 
en buurten.          

Renkum  Inventarisatie van voorzieningen die aansluiten bij behoefte van de doelgroep 
en het creëren van draagvlak bij het maatschappelijk middenveld betreffende 
samenwerking en aanpak van probleemjongeren.         

Roermond           

Rotterdam onderzoek extreemrechts Het betreft een onderzoek om inzicht te krijgen in welke mate en op welke 
wijze extreemrechts zich manifesteert in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

        

Rotterdam prof. onderwijsk. medew. N.v.t.         

Rotterdam onderzoek polarisatie i.s.m. 18 
gemeenten 

Het betreft een onderzoek om inzicht te krijgen in welke mate en op welke 
wijze polarisatie in wijken aanwezig is in de regio Rotterdam. 

        

Tiel           

Utrecht N.v.t.         

Waalwijk  N.v.t.         

  



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 15 

 

 

7.9 Meldpunt – gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen           

Amsterdam Meld- en adviespunt waar professionals terecht kunnen voor vragen en 
advies bij mogelijke gevallen van radicalisering. 

        

Amsterdam VIOS meldpunt specifiek voor het melden van signalen van mogelijke 
radicalisering in het onderwijs. 

        

Amsterdam (Slotervaart) Het sluitend maken van de radicaliseringssignaleringssystemen: o.a. 

        

afstemmingsoverleg, casusoverleg. 

Capelle aan den IJssel Inrichting van een informatieschakelpunt radicalisering.         

Enschede Inrichten meldpunt radicalisering.         

Roermond Opzetten informatiehuishouding polarisatie en radicalisering.         

Rotterdam/Een efficiënte basis Ontwikkelen van een digitaal meldingvolgsysteem voor mogelijke signalen 
van polarisatie en radicalisering. 

        

Stadskanaal Inrichten Meldpunt Veiligheid en Zorg, ondergebracht in het Centrum voor 
Jeugd, Gezin van de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal (CJG (V)). 

        

Zoetermeer De ontwikkelde monitor brengt de gegevens van verschillende 
registratiesystemen bij elkaar waarvan de resultaten door de betrokken 
partners gezamenlijk worden geduid. 

        

Amersfoort           

Amsterdam - Actieplan Amsterdam 
tegen radicalisering 

De gemeente heeft een informatiehuishouding P&R, wat functioneert als 
een meldpunt voor polarisatie en radicalisering. Daaromheen worden 
diverse activiteiten uitgevoerd om daadwerkelijk signalen te ontvangen. 
Zoals het opzetten van een netwerk van professionals die kunnen 
handelen bij signalen, casusoverleg starten indien nodig, en het inzetten 
van professionals bij mogelijk radicaliserende jongeren.          

Amsterdam vijf stadsdelen N.v.t.         

Amsterdam (Geuzenveld) N.v.t.         

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  N.v.t.         

Apeldoorn           

Arnhem           

Bunnik namens 29 gemeenten            

Capelle aan den IJssel            

Culemborg            

Den Haag           

Eemsmond  N.v.t.         

Gouda Advies- en coördinatiepunt polarisatie en radicalisering bij het 
veiligheidshuis.         

Krimpen aan den IJssel            

Leiden            

Nijmegen            

Renkum  N.v.t.         

Roermond           

Rotterdam onderzoek extreem rechts           

Rotterdam prof. onderwijsk. medew.           

Rotterdam onderzoek polarisatie 
namens 18 gemeenten           

Tiel           

Utrecht Signalerings- en Adviespunt Radicalisering.         

Waalwijk  Verbeteren van informatiedeling en samenwerking tussen organisaties.         
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Bijlage 8 

Bereik projecten 
8.1 Non-profitorganisaties - subsidies 

8.2 Gemeenten – decentralisatie uitkering 

8.3 Indicatieve aantallen deelnemers 
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8.1 Non-profitorganisaties 
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Bereik (deels) bekend 

Subsidies         

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in Groningen 

n
e
e
 

N
e

e
 

n
e
e
 

60 deelnemers expertmeeting 

Critical Mass/INBOX 

      

5.240 leerlingen 

591 professionals 

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak 
      

56 gemeenten zijn benaderd 

5 gemeenten maken projectvoorstel 

FDO en Codename Future/Fight for your Rights? 

      

12.500 leerlingen/docenten 

22 scholen/6 debatten 

KPC/Radicalisering en polarisatie in het onderwijs 

      

125 uitgereikte rapporten 

NJi/Muslim Youth Project 

      

8 deelnemers 

IPP/Proeftuin De Haagse Tribune 

      

Circa 500 leerlingen (20 schoolklassen) 

Stichting Ramadanfestival/Ramadanfestival 

      

14.500 deelnemers 

20 iftars (deelnemersaantal onbekend) 

Tûmba/Verkennend onderzoek xenofobe uitingen in Fryslân 

n
e
e
 

n
e
e
 

n
e
e
 Bijeenkomst voor 22 professionals met verschillende 

achtergronden (gemeenten, politie, jongerenwerkers) 

Verwey-Jonker/Prepare 

n
e
e
 

n
e
e
 

n
e
e
 

2 gemeenten 

ACB Kenniscentrum 

      

180 moslimjongeren, 200 ouders van moslimjongeren, 12 
moskeebestuurders, 8 sleutelfiguren (vrijwilligers bij 
moskeeën) en een onbekend aantal stakeholders 
(potentiële maatschappelijke partners voor moskeeën 
t.b.v. samenwerking, denk aan andere religieuze 
instellingen, buurthuizen, etc)  

Breaking human barriers/In beeld 

  N
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Interviews met veel jongeren dan gepland: 52 i.p.v. 34. 
Scholenproject is niet doorgegaan i.v.m. weerstand vanuit 
de 5 scholen 

Codename Future 

    N
e
e
, 

w
e
l 
g
e
p
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n
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10.000 scholieren in totaal, 2.200 scholieren actief aan de 
slag met lesmateriaal 

Eurosoma 

        

Halt Limburg Noord 

      

Bereik was 582 leerlingen (i.p.v. geraamde 500), 23 Halt 
medewerkers (i.p.v. geraamde 6), 18 docenten (i.p.v. 
geraamde 25), 11 scholen (i.p.v. geraamde 4). Niet alle 
ouders zijn betrokken (aantal niet geraamd) 

IPP 

      500 basisschoolleerlingen (10-12 jaar) 
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Bereik (deels) bekend 

Kantara-Brug 

      50 marokkaanse mannen 

Op Touw 

      Circa 2.150 leerlingen en 60 jongeren/studenten  

Paradox 

      

Direct bereik: 1280 leerlingen (d.m.v. lespakket en 
tentoonstelling); indirect bereik: ruim 78.000 bezoekers 
website en 22.000 bezoekers tentoonstelling 

SIPI 

      12 trainers, min. 80 en max. 120 moslimjongeren 

Vredeseducatie 
        

Welzijn Leeuwarden 
      

27 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar; 150 
betrokkenen (ouders en andere geïnteresseerden) 
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8.2 Gemeenten  
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Bereik (deels) bekend 

Decentralisatie-uitkeringen 

      

  

Alkmaar (26 gemeenten) 

      

Onbekend 

Amsterdam 

      
Onbekend voor het hele actieplan, deels op instrumentniveau 

Amsterdam (Oud Zuid) 

      

94 VMBO-leerlingen 

Amsterdam (Slotervaart) 

      

1.000 personen in de doelgroep 

30 professionals 

Apeldoorn 

      

18 sleutelfiguren van verschillende etniciteiten hebben zitting in het netwerk 

Bergen op Zoom 

n
e
e
 

n
e
e
 

D
e
e
ls

 Deels bekend: 96 Marokkaanse jongeren cursus 'het woord is aan jou' 

Breda 

      

Onbekend, project loopt nog 

Capelle aan den IJssel 

    n
e
e
 

Onbekend 

De Bilt 

n
e
e
 

n
e
e
 

n
e
e
 

4 professionals cursus; in dialoog met jongeren 

Den Haag 

      

440 personen in doelgroep 

120 professionals 

Dronten (6 gemeenten) 

      

Onderzoek (bereik onbekend) 

Ede 

    n
e
e
 

Onderzoek (bereik onbekend) 

Enschede 

      

Onderzoek (bereik onbekend), bereik overige activiteiten beperkt 

Gilze en Rijen 

      

Onbekend 

Haarlemmermeer (10 
gemeenten)       

10 personen (ambtenaren OOV) 

Helmond 

n
e
e
 

  n
e
e
 

59 jongeren zijn vanaf de start van het project AJID begeleid 

Roermond 

      

Tientallen professionals  

Rotterdam/Een efficiënte basis 

      

Meldpunt: niet van toepassing 

Rotterdam/Ieder zijn rol (training 
professionals)       

Niet geraamd/nog niet bekend 

Rotterdam/Onderzoek links- en 
dierenrechtenextremisme       

Onderzoek (bereik onbekend) 

Rotterdam/Professionalisering 
onderwijskundige mdw. 
moskeeën 

n
e
e
 

    

25 deelnemers 

Rijswijk 

      

2 van 6 bijeenkomsten hebben plaatsgehad 

Stadskanaal 

      

30 jongeren 

Waalwijk 

  n
e
e
 

n
e
e
 

7 burgemeesters en 2 wethouders bij de themabijeenkomst 

Weert 

n
e
e
 

n
e
e
 

  

Tientallen professionals en jongeren (aantal verschilt per deelproject/activiteit)  

Zaanstad 

      

Onderzoek (bereik onbekend), docententraining niet uitgevoerd 

Zoetermeer n
 

n
e
e
 

n
e
e
 

120 professionals 

Amersfoort- onderzoek 
polarisatie       

460 buurtbewoners en 30 professionals 

Amsterdam - Actieplan 
Amsterdam tegen radicalisering 

      

Bereik op niveau van Actieplan wordt niet gemeten, deels op instrumentniveau is 
het bereik gehaald. Niet alle activiteiten zijn gestart vanwege een 
politiek/ambtelijke heroriëntatie op het beleid 
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Bereik (deels) bekend 

Amsterdam vijf stadsdelen 
      

Bereik wordt niet gemeten. In elk geval zijn 4000 bewoners bereikt d.m.v. 
enquêtes. Daarnaast tientallen professional en overige betrokkenen, waaronder 
professionals 

Amsterdam (Geuzenveld) 

      

1135 moslimjongeren en hun ouders; ruim 65 vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties, waaronder moskeeën en zelforganisaties; 
onbekend aantal docenten en professionals (in elk geval meer dan 30); 12 
basisscholen 

Amsterdam (Oost-
Watergraafsmeer)        

440-600 moslimjongeren, een onbekend aantal ouders en een onbekend aantal 
moskeebestuurders 

Apeldoorn namens 22 
gemeenten        

Het onderzoek richt zich in principe op alle inwoners van Noord-Oost Gld. 

Arnhem 

      

Tientallen professionals en jongeren (aantal verschilt per deelproject/activiteit)  

Bunnik namens 29 gemeenten  

      

  

Capelle aan den IJssel  

      

Onderzoek (bereik onbekend) 

Culemborg  

1
 p

ro
je

c
t 

    

Vrijwel alle projecten van het Programma Aansprekend Terweijde zijn nog in 
uitvoering. Het laat zich aanzien dat het bereik van de doelgroepen minder 
omvangrijk is dan vooraf ingeschat en beoogd: 10 i.p.v. 15 deelnemers aan 
bewonersoverleggen en 16 gezinnen i.p.v. de beoogde 20 tot 30 gezinnen. 
beperking wordt gevormd door de beschikbare capaciteit van gezinsmanagers 

Den Haag 

3
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6
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c
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n
 

  

De onderwijsprojecten voor HBO/MBO respectievelijk HAVO/VMBO realiseren 
het beoogde bereik: 1000 respectievelijk 200. Training voor professionals en 
eerstelijnsmedewerkers: het beoogde bereik van 200 wordt niet geheel gehaald. 
Het project Sabr kent een beoogd bereik van 250 tot 400 moslimvrouwen. Dit 
aantal wordt bereikt. De overige projecten zijn nog in uitvoering of moeten nog 
worden uitgevoerd. Het gerealiseerde bereik is nog niet bekend 

Eemsmond  

E
e
n
 d

e
e
l 
z
a
l 
d
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n
 (

T
V
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  G
a
a
n
d
e
 

Direct bereik: 36 jongeren, indirect bereik: 1800 bewoners  

Gouda 

      

Onbekend (vooraf geen raming gedaan) 

Krimpen aan den IJssel  

      

150 leden van de Afghaanse gemeenschap en 40 jongeren 

Leiden  

      

  

Nijmegen  

      

Onderzoek betreft enquête onder 3.700 inwoners van Nijmegen en 450 
professionals werkzaam in de wijken 

Renkum  

  N
o
g
 

o
n
b
e
k
e
n
d

 

  

Op een na moeten projecten nog starten. Aanpak van probleemjongeren is 
gestart, bereik is niet geraamd en niet bekend 

Roermond 

2
 

4
 

  

Twee projecten zijn is afgerond en het beoogde bereik is in beide gevallen 
gerealiseerd. Voor de andere twee projecten zijn er geen signalen dat beoogde 
bereik uiteindelijk niet wordt gerealiseerd. In totaal gaat het om: 160 leerlingen 
van basisonderwijs, 25 jongeren van middelbare schoolleeftijd, 20 professionals 
en circa 45 islamitische jongeren 

Rotterdam -onderzoek 
extreemrechts 

      

Onderzoek is afgerond, de zelfevaluatie bestond uit een interne nabespreking met 
het begeleidingsteam vanuit de gemeente 

Rotterdam -professionalisering 
onderwijsk mdw 

  1
8
 

  

Het betreft een vervolg op het traject dat in 2009 voor de eerste keer is 
uitgevoerd. In totaal waren en toen 36 aanmeldingen, waarbij 18 cursisten zijn 
geselecteerd. In 2010 is het opleidingstraject voor de tweede keer georganiseerd, 
nu voor de 18 deelnemers die op de 'reserve' lijst stonden 
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Bereik (deels) bekend 

Rotterdam onderzoek polarisatie 
i.s.m. 18 gemeenten 

  N
o
g
 

o
n
b
e
k
e
n
d
 

  

Onderzoek is nog niet afgerond, beoogd bereik is 15 professionals per gemeente 
en 7 burgers per gemeente, in totaal doen 19 gemeenten mee 

Tiel 

      
Project moet nog starten. Naar het zich laat aanzien wordt de doelgroepen van 50 
(semi) professionals bereikt. De training is verplicht voor de 2 straatcoaches 

Utrecht 

  N
o
g
 

o
n
b
e
k
e
n
d
 

  

Projecten zijn in volle gang. Naar het zich laat aanzien worden van te voren 
geraamde doelgroepen bereikt 

Waalwijk  

  D
e
e
ls

 

  

Bij de training voor professionals was het beoogde bereik 30 professionals, 
waarvan zorgcoördinatoren van 5 middelbare scholen. Er zijn 29 professionals 
getraind waaronder 4 zorgcoördinatoren van 2 middelbare scholen 

 

 

8.3 Indicatieve aantallen deelnemers  
Op grond van de tabellen 8.1 en 8.2 kunnen de totalen aan deelnemers aan de projecten 

indicatief in beeld worden gebracht. Gelet op het uiteenlopende karakter van projecten en de 

grote verschillen in intensiteit van de deelname aan projecten mogen uit onderstaande tabellen 

geen vergaande conclusies omtrent bereik worden getrokken. Ook zijn niet in alle projecten in 

dezelfde mate vooraf aantallen deelnemers benoemd en is niet bijgehouden hoeveel 

deelnemers de projecten in de uitvoering kenden. Daarom moeten cijfers over het bereik zeer 

voorzichtig en slechts indicatief worden gehanteerd. 
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Gemeenten 2007-2009 185 94 294 19 18 0 1465 

Non-profit organisaties 2007-2009 0 18365 613 0 0 0 14597 

Totaal 2007-2009 185 18459 907 19 18 0 16062 

                

Gemeenten 2010 1881 1360 445 0 38 65 10681 

Non-profitorganisaties 2010 22439 6712 53 0 8 12 86211 

Totaal 2010 24320 8072 498 0 46 77 96892 

                

Gemeenten totaal 2007-2010 2066 1454 739 19 56 65 12146 

Non-profitorganisaties totaal -2007-2010 22439 25077 666 0 8 12 100808 

                

Bereik totaal 2007-2010 24505 26531 1405 19 64 77 112954 
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In onderstaande tabel zijn de cijfers voor een aantal doelgroepen geclusterd en zijn de totalen 

weergegeven. 
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Jongeren + Leerlingen 18.644 32.392 
 

51.036 

Professionals+gemeenteambtenaren bestuurders 926 498 
 

1424 

Sleutelfiguren + maatsch org 18 123 
 

141 

Overig 16.062 96.892 
 

112.954 

       

Totaal 35.650 129.905 
 

166.555 

 

 
 

 
  



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 8 

 

 

 



 

 

 

 1 mei 2012 

 Ons kenmerk 1011477-059/hpo/aht 

 

 

 

 Pagina 1 

 

 

Bijlage 9 

Borging resultaten 
9.1 Non-profitorganisaties – subsidies 

9.2 Gemeenten – decentralisatie uitkeringen 
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9.1 Non-profitorganisaties 
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Subsidies Jaar         

CMO Groningen/Aanpak polarisatie in Groningen   N.v.t.       

Critical Mass/INBOX   N.v.t.       

Elan/Draagvlak creëren Gelderse (boven)lokale aanpak   N.v.t.       

FDO en Codename Future/Fight for your Rights?   N.v.t.       

KPC/Radicalisering en polarisatie in het onderwijs   N.v.t.       

NJi/Muslim Youth Project   N.v.t.       

IPP/Proeftuin De Haagse Tribune   N.v.t.       

Stichting Ramadanfestival/Ramadanfestival   N.v.t.       

Tûmba/Verkennend onderzoek xenofobe uitingen in Fryslân   N.v.t.       

Verwey-Jonker/Prepare   N.v.t.       

ACB Kenniscentrum 2010 N.v.t.     Twijfel 

Breaking human barriers/In beeld 2010 N.v.t.       

Codename Future 2010 n.v.t.   Twijfel   

Eurosoma 2010 N.v.t.       

Halt Limburg Noord 2010 N.v.t.       

IPP 2010 N.v.t.     Twijfel 

Kantara-Brug 2010 N.v.t.       

Op Touw 2010 N.v.t.       

Paradox 2010 N.v.t.       

SIPI 2010 N.v.t.   Nog niet   

Vredeseducatie 2010 N.v.t.       

Welzijn Leeuwarden 2010 N.v.t.       
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9.2 Gemeenten 
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Decentralisatie-uitkeringen Jaar         

Alkmaar (26 gemeenten)           

Amsterdam           

Amsterdam (Oud Zuid)           

Amsterdam (Slotervaart)           

Apeldoorn           

Bergen op Zoom           

Breda   Project nog in prille fase 

Capelle aan den IJssel           

De Bilt           

Den Haag           

Dronten (6 gemeenten)           

Ede           

Enschede           

Gilze en Rijen           

Haarlemmermeer (10 gemeenten)           

Helmond           

Roermond           

Rotterdam/Een efficiënte basis           

Rotterdam/Ieder zijn rol (training professionals)           

Rotterdam/Onderzoek links- en dierenrechtenextremisme           

Rotterdam/Professionalisering onderwijskundige medewerker 
moskeeën 

          

Rijswijk           

Stadskanaal           

Waalwijk           

Weert           

Zaanstad           

Zoetermeer           

Amersfoort- Onderzoek Polarisatie 2010         

Amsterdam- Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2010         

Amsterdam vijf stadsdelen 2010         

Amsterdam (Geuzenveld) 2010         

Amsterdam (Oost-Watergraafsmeer)  2010         

Apeldoorn namens 22 gemeenten 2010         

Arnhem 2010         

Bunnik namens 29 gemeenten  2010         

Capelle aan den IJssel  2010         

Culemborg  2010         

Den Haag 2010         

Eemsmond  2010         
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Gouda 2010         

Krimpen aan den IJssel  2010         

Leiden  2010         

Nijmegen  2010         

Renkum  2010         

Roermond 2010         

Rotterdam - onderzoek extreemrechts 2010         

Rotterdam -professionalisering. onderwijskundige medewerkers 2010         

Rotterdam - onderzoek polarisatie namens 18 gemeenten 
2010         

Tiel 2010         

Utrecht 2010         

Waalwijk  2010         
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Bijlage 10 

Overzicht geselecteerde projecten 
 Organisatie Project  Projectperiode Jaar van financiering Min. 

VenJ 

Doelstelling  Omschrijving  Typering  

A SIPI  Training Identiteit en 

Weerbaarheid  

2007 2010 (doorontwikkeling) Ontwikkelen training tegen vatbaarheid 

voor maatschappelijk isolement; 

Vatbaarheid moslimmeiden verminderen;  

Effectiviteit vaststellen van de training. 

ID&W traject bij moslimmeiden – 

zes mnd, totaal 20 bijeenkomsten: 

drie trainingen: training identiteits-

vorming, training morele 

oordeelsvorming, training 

conflicthantering.  

Weerbaarheidsversterking  

B Critical Mass  Denk jij buiten je INBOX?  2007 - 2010 2008 

2009  

 

Vergroten weerbaarheid jongeren;  

Kennis burgerschapscompetenties en 

vaardigheden tegenwicht intolerantie.  

Interactieve tentoonstelling VMBO 

leerlingen – begeleiding vrijwilligers 

én begeleiding leerlingen zelf.  

Weerbaarheidsversterking 
Peermethode  

C Op Touw  WO II in perspectief  2004 - 2011 2010 Verminderen radicalisering; 

Houding jongeren minder antisemitisch, 

minder discriminerend, verhoogde 

tolerantie; 

Kennis over WOII en MO problematiek + 

attitude.  

Lespakket gegeven door joodse en 

moslim jongeren (peer), 6 lessen 

aan MBO en VMBO klassen.  

Weerbaarheidsversterking  
Peermethode  
Overbruggend contact  

D Gemeente Eemsmond  Dan liever de lucht in  September 2010-

November 2011 

2010 Depolarisatie en deradicalisering van 

jongeren; 

Identiteitsontwikkeling en 

maatschappelijke betrokkenheid.  

Basisvaardigheden jongeren 

aanleren maken rapportage én 

maken van internet TV 

programma's.  

Weerbaarheidsversterking  

E Gemeente Apeldoorn  Transformatoren voor begrip  2008-2009 2009 Vergroten weerbaarheid allochtonen; 

Kritische houding ontwikkelen.  

Communicatie netwerk 

sleutelfiguren onder allochtone 

groepen.  

Weerbaarheidsversterking  
Overbruggend contact 
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 Organisatie Project  Projectperiode Jaar van financiering Min. 

VenJ 

Doelstelling  Omschrijving  Typering  

F Gemeente Culemborg  Gezinsmangement  2010 - 2011 2010 Wegnemen voedingsbodem polarisatie; 

Problemen in gezinnen signaleren, 

aanpakken en oplossen.  

Gezinsmanager begeleidt 'zwakke ' 

gezinnen: uit isolatie, positie 

gezinsleden versterkt.  

Systeembenadering  

G ACB Kenniscentrum  Voorkomen is beter dan 

genezen  

November 2009 -

september 2011 

2010 Voorkomen islam. radicalisering; 

Vergroting maatschappelijk vertrouwen, 

vergroting politiek vertrouwen, vergroting 

religieuze weerbaarheid.  

Kennis en vaardigheden 

radicalisering bij moskeebesturen, 

gesprekken met ouders, 

bijeenkomsten jongeren.  

Systeembenadering  

H Gemeente Amsterdam  Actieplan Amsterdam tegen 

radicalisering  

November 2007 -

2011 

2008 

2010 

Vroegtijdig signaleren en 

deradicalisering; 

Weerbaar maken van kwetsbare 

groepen; 

Verkleinen voedingsbodem voor 

radicalisering.  

Aanpak op de 3 doelstellingen: 

stadsdeelactiviteiten, meldpunt; 

onderzoek; training professionals; 

sleutelfiguren netwerk; interventies 

gericht op aanbod gedachtegoed.  

' integrale' aanpak  

I Gemeente Weert  Actieplan Weert weert 

radicalisering  

2008-2011 2008 Verbeteren weerbaarheid en binding aan 

samenleving van personen/groepen;  

Vergroten competenties professionals; 

Vroegtijdig isoleren, indammen en keren 

van polarisatie en radicalisering.  

Pragmatische aanpak, kijken in de 

praktijk wat werkt:  

1. Coachingsproject 

jongeren/trainingen 

buurtbemiddeling/cursussen 

bassischool creatief talent/theater 

criminaliteit en radicalisering, 

politiejunioren;  

2. Training professionals, melden 

signalen;  

3. Sociaal calamiteitenplan, aanpak 

radicaliserende jongeren.  

 'integrale' aanpak  

J Gemeente Den Haag  Programma aanpak 

Polarisatie en Radicalisering 

2008-2011 2008 

2010 

Voorkomen van processen van 

polarisatie en radicalisering; 

Vroegtijdig signaleren door 

professionals/repressie.  

Betreft een pilotachtige 

aanpak/onder meer Training 

professionals  

'integrale' aanpak 
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Bijlage 11 

Schema's beleidstheorie per project 
Leeswijzer 

In bijgaande schema's wordt voor elk project in kaart gebracht wat de interventies zijn en wat de einddoelen zijn en op welke manier die zich tot elkaar verhouden. Dit wordt als volgt in kaart 

gebracht:  

Aan de linker kant staat een kolom met de 'middelen': de interventies of de groep interventies zoals deze zijn geformuleerd in de projectplannen en tussentijds eventueel zijn aangepast. Aan de 

rechterkant staan de 'einddoelen': de hoofddoelen die volgens het projectplan gerealiseerd dienen te worden met het project. 

De weg van middel naar einddoel wordt met de 'subdoelen' aangegeven. De 'subdoelen' zijn de doelstellingen of resultaten die beoogd worden met de interventies. Idealiter verloopt deze weg via 

het vaststellen van de problemen van polarisatie en radicalisering ('gevolg') en de 'oorzaken' daarvan. In de praktijk wordt dit echter niet in alle projectplannen aangetroffen en worden er subdoelen 

en beoogde resultaten van interventies aangegeven. 

 

Als voorbeeld van het leesschema nemen we hier het 'middel' coachingsproject van het Actieplan Weert weert radicalisering (zie ook schema I):  

Het coachingsproject koppelt coaches aan leerlingen en betrekt ouders. In het coachingstraject worden leerlingen geleerd om te gaan met agressie, sociale contacten en weerstanden, waardoor de leerlingen een beter 

zelfbeeld krijgen. Door dit beter zelfbeeld komen de leerlingen makkelijker in contact met andere leerlingen en vermindert het pestgedrag. Dit resulteert uiteindelijk in het vergroten van de weerbaarheid en de binding van 

groepen aan de samenleving.  

 

De onderzoekers maken de lezer erop attent dat het gaat om de veronderstellingen zoals wij ze hebben aangetroffen in de projectplannen. De impliciete veronderstellingen beschrijven we niet 

(zoals de impliciete veronderstelling dat het betrekken van ouders bijdraagt aan het verbeteren van de omgang van leerlingen met agressie in bovenstaand voorbeeld). We beschrijven in deze 

schema's ook niet in hoeverre de veronderstellingen onderbouwd zijn. De mate van onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 3.2 van het rapport van de verdiepingsstudie. 
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Bijlage 11-a 

Schema SIPI 

Middel Einddoel

Training 
identiteitsvorming

Training morele
oordeelsvorming

Verbeterd
zelfvertrouwen en 

zelfbeeld

Training 
conflicthantering

-Moreelkunnen
oordelen; 

- Kennis en begrip voor
anders denkenden

Kunnen omgaan met 
conflicten

Voorkomen 
radicalisering

Veranderingen in 
attitude, gedrag 

en context

Vergroting 
weerbaarheid

Subdoelen
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Bijlage 11-b 

Schema Critical Mass 

Middel

Lijn 1. Educatie
Burgerschaps-competenties
d.m.v.

Interactieve tentoonstelling
Denk jij Buiten je Inbox ?

einddoelSubdoelen

Lijn 2. Kennis en 
vaardigheden peers 
vergroten dmv Interactieve
tentoontstelling

Bevorderen
burgerschap

Bevorderen
sociale
integratie

Weerbaarheid
bij jongeren
wordt vergroot

Verminderen
processen van 
polarisatie en 
radicalisering

Jongeren worden
bewust van sociale
processen die leiden tot 
conflicten

Jongeren ervaren
sociale processen die 
leiden tot conflicten

Wegnemen
voedingsbodem
bij andere
jongeren

Peers versterken
in hun rol

Peers bieden
actief
tegenwicht
tegen
intolerantie en 
tegenstellingen

Jongeren zijn in staat
- conflicten te voorkomen
- conflicten te signaleren
- conflicten te de-escaleren

Jongeren leren
vaardigheid om

perspectief in te nemen
van de ander
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Bijlage 11-c 

Schema Op Touw 

 

CV

Attitude

Kennis

Middel

Lesprogramma:

• lespakket

•peer educators

Einddoel

Subdoelen

Jongeren hebben een
groterhistorisch besef
over WO II, holocaust en 
MO problematiek

Bevorderen van 
burgerschap, 
verdraagzaamheid en 
respect voor
democratie bij
leerlingen

Bevorderen van 
kennismaking van 
leerlingen met 
islamitische en joodse
studenten die 
rolmodelfunctie
vervullen

Jongeren bewust
maken van invloed
van beeldvorming
tolerantie en 
maatschappelijke
verhoudingen

Jongeren
spiegelen eigen
identiteit aan
peers

Jongeren
accepteren
kennis van peers

Veilige omgeving waarin
vooroordelen
besproken kunnen
worden

Koppels van 
islam. en 
joodse peers is 
voorbeeld-
functie

Jongeren nemen
zelfkritische houding
aan

Leerlingen zien in dat er
geen spanningen
hoeven te zijn en islam. 
en joden kunnen
samenwerken

Peers leggen verbanden
tussen geschiedenis en 
leefwereld leerlingen

Lespakket

Subdoelen

Jongeren voelen zich
verantwoordelijk voor
tolerante leefomgeving

Houding jongeren
verandert: minder 
antisemitisch, 
minder 
discriminerend en 
verhoogde
tolerantie

Vermindering
radicalisering
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Bijlage 11-d 

Gemeente Eemsmond 

 

Middel Einddoel

Workshop 
mediatraining

Maken/uitzenden
Jongeren Internet 

TV 

Subdoelen

Jongeren Participatie

Informeel leren

Samenwerking tussen
verschillende groepen

jongeren

Positieve
identiteitsontwikkeling

Bijdragen aan positieve
beeldvorming over 

jongeren

Jongerengroepen in 
beeld brengen

Maatschappelijke
betrokkenheid

Identiteitsontwikkeling

Maatschappelijke
zichtbaarheid

Maatschappelijke
beeldvorming

Tegengaan van 
polarisatie en 
radicalisering

Impliciet
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Bijlage 11-e 

Gemeente Apeldoorn 
 

Middel Einddoel

Communicatie 
netwerk

Subdoel

Wegnemen spanningen

Allochtonen krijgen
kritische houding t.a.v. 
verkregen informatie

Positieve beeldvorming
t.a.v. instellingen in 
Apeldoorn onder

allochtonen

Inzicht krijgen in 
allochtonengemeenschap

in Apeldoorn

Weerbaarheid vergroten; 
Zelforganisaties van 

allochtone groepen bij
vergroten weerbaarheid

Tegengaan van 
radicalisering
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Bijlage 11-f 

Gemeente Culemborg 
 

Middel Subdoelen Einddoel

Gezins -
managers

Normaliseren 
van het 

probleemgebied

Wegnemen 
voedingbodem 

polarisatie

Problemen 
in gezinnen 
aanpakken

Ondersteunen
en oplossen

(‘zorg’)

Versterken
gezag overheid

(‘zuur’)

Afname 
polarisatie
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Bijlage 11-g 

ACB Kenniscentrum 

 

 

 

Middel

1. Training Moskeebestuurders: 
herkenning signalen en 

methode van omgaan met .

4. Ontwikkelen en 
onderhouden breede netwerk

van betrokken organisaties

2. Training: melden helpt, helpt 
melden. Training en opleiding 

tot intermediair 
discriminatiemelding.

3. Voorlichting en gesprekken 
met ouders over (o.a.) 

radicalisering

5. Debat/themabijeenkomsten 
voor jongeren per moskee

6. Interreligieuze en 
interculturele 

buurtbijeenkomst

Voorkomen van 
radicalisering

Subdoelen Einddoel

Draagt bij aan: 
doelstelling: 1, 2,3, 8, 9

Draagt bij aan
doelstellingen 1,2, 7 

Draagt bij aan
doelstelingen

1,2,3,4,5,7

Draagt bij aan
doelstelling 3,8,9

Draagt bij aan
doelstelling 1 (en 

2,3,5,6,7,9) 

Draagt bij aan
doelstelling 9

De vergroting van 
politiek vertrouwen

Positieve 
beïnvloeding 

van de 
voedingbodem

De vergroting van 
religieuze weerbaarheid

De vergroting van 
maatschappelijk 

vertrouwen

De volgende 9 doelstellingen zijn in het projectplan van ACB kenniscentrum beschreven:

1. Signaleren en tegengaan van mogelijke maatschappelijke politieke en religieuze radicalisering 

onder moslimjongeren 

2. Voorkomen dat jongeren en hun ouders met de rug naar de samenleving gaan staan, of erger 

zicht tegen de samenleving gaan afzetten
3. Bevorderen van de participatie binnen de samenleving op verschillende terreinen van deze 

jongeren en hun ouders.

4. Ouders informeren over en betrekken bij de identiteitsontwikkeling van hun 

kinderen/moslimjongeren

5. Laagdrempelig informatie en steun bieden aan jongeren en hun ouders die vormen van 
radicalisering signaleren bij hun kinderen of vrienden.

5. Laagdrempelig informatie en steun bieden aan jongeren en hun ouders die vormen van 

radicalisering signaleren bij hun kinderen of vrienden.

6. Jongeren weerbaar maken tegen radicale stromingen 

7. Jongeren en ouders weerbaar maken tegen discriminatie en uitsluiting. 

8. Moskeebesturen ondersteunen, begeleiden en trainen in het versterken van hun 
maatschappelijke inzichten en taken, zodat ze de hier opgroeiende moslimjongeren 

beter verstaan en bereiken en eveneens in staat zijn bruggen te slaan met andere 

bevolkingsgroepen 

9. Harmonieus samenleven van verschillende bevolkingsgroepen bevorderen en 

islamofobie en polarisering tegengaan door middel van het bevorderen van 
samenwerking.
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ACB Kenniscentrum vervolg 
 

 

 

De volgende 9 doelstellingen zijn in het projectplan van ACB kenniscentrum beschreven:

1. Signaleren en tegengaan van mogelijke maatschappelijke politieke en religieuze radicalisering 

onder moslimjongeren 

2. Voorkomen dat jongeren en hun ouders met de rug naar de samenleving gaan staan, of erger 

zicht tegen de samenleving gaan afzetten
3. Bevorderen van de participatie binnen de samenleving op verschillende terreinen van deze 

jongeren en hun ouders.

4. Ouders informeren over en betrekken bij de identiteitsontwikkeling van hun 

kinderen/moslimjongeren

5. Laagdrempelig informatie en steun bieden aan jongeren en hun ouders die vormen van 
radicalisering signaleren bij hun kinderen of vrienden.

5. Laagdrempelig informatie en steun bieden aan jongeren en hun ouders die vormen van 

radicalisering signaleren bij hun kinderen of vrienden.

6. Jongeren weerbaar maken tegen radicale stromingen 

7. Jongeren en ouders weerbaar maken tegen discriminatie en uitsluiting. 

8. Moskeebesturen ondersteunen, begeleiden en trainen in het versterken van hun 
maatschappelijke inzichten en taken, zodat ze de hier opgroeiende moslimjongeren 

beter verstaan en bereiken en eveneens in staat zijn bruggen te slaan met andere 

bevolkingsgroepen 

9. Harmonieus samenleven van verschillende bevolkingsgroepen bevorderen en 

islamofobie en polarisering tegengaan door middel van het bevorderen van 
samenwerking.
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Bijlage 11-h 

Gemeente Amsterdam 

 

Middel Einddoel

Terugdringen
van 

radicalisering

Minder aanbod van radicaal
gedachtegoed

Verminderen
Voedingsbodem

Vroegtijdig signaleren

Perceptie discriminatie

Weerbaarheid
vergroten

Onrecht

Vervreemding

Inclusieve democratieVerminderen factoren
frustratie en boosheid

Deradicaliseren

Gerichte interventies op 
radicaliserende individuen

Minder verspreiding
radicaal
gedachtegoed

Aanpakken van 
verspreiders radicaal
gedachtegoed

Herkennen van gevaren radicaal
gedachtegoed bij moslim

gemeenschap en eerstelijnswerkers

Versterken
zelfvertrouwen

Bieden van kansen en 
perspectief aan jonge
moslims

Rolmodellen

Onderwijs

Peers

Ouders

Aanbieden alternatief
aanbod

Verminderen
kans op 
cognitieve
opening

Minder vraag naar
radicaal gedachtegoed

Overheid kent de radicaliserenden

Subdoel
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Bijlage 11-i  

Gemeente Weert 
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Middel

Coachingsproject
2gether

einddoelSubdoelen

Theater criminaliteit
en radicalisering

Leerlingen leren omgaan
met agressie, sociale
contacten, weerstanden

Ondersteunen bij
onderlinge conflicten in 

buurten

Bevorderen
weerbaarheid en 
binding groepen
aan samenleving

Publiek kennis laten
maken met eigen
vooroordelen

Bewustwording over 
discriminatie en 
radicalisering verhogen

Stimuleren
dialoog
met jeugd

Spanningen verminderen
door ontmoeten van 

culturen

Vergroten van 
competenties
bestuurders en 
professionals

Vroegtijdig isoleren, 
indammen en keren
van polarisatie en 
radicalisering

Coaches 
koppelen aan
leerlingen

Ouders

Leerlingen
beter
zelfbeeld

Training en 
ondersteuning aan
burgers

Buurtbemiddeli
ng

Buurtbewoners komen
met elkaar in contact

Evenement
brothers in 
colours

Workshop 
omgaan met 
hangjongeren

Handelingsperspectief
voor buurtbewoners

Stimuleren creatief
talent

Jongeren bewust laten worden van 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Politiejunioren
Brugfunctie tussen jeugd en 
politie

Hinderlijk en overlastgevend
gedrag verminderd

Leerlingen
makkelijker contact 
met anderen, 
minder pestgedrag

Training en ondersteuning
professionals

Herkennen en signaleren
van radicalisering

Sneller vinden van 
netwerkpartners

Melden en registreren van signalen

Bespreekbaar maken van signalen
en oppikken ervan

Sociaal Calamiteitenplan Voorkomen en tijding ingrijpen bij
sociale incidenten
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Bijlage 11-j 

Gemeente Den Haag 
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Bijlage 12 

Overzicht totstandkoming 'oordeel' over effectiviteit van de interventies/projecten 
Niveau Omschrijving/eisen Oordeel over 

effectiviteit 

SIPI Apeldoorn Eemsmond Op Touw Critical Mass 

0 De interventie zit 'in de hoofden' van de uitvoerders. Het is 

niet duidelijk wat de professionals precies doen en waarom 

dat zou werken. Dit kan een bijzonder effectieve interventie 

zijn, maar de werkwijze en resultaten zijn voor 

buitenstaanders niet duidelijk. 

Blackbox      

1  De interventie is duidelijk beschreven 

 Het is duidelijk voor welke doelgroep de interventie 

bedoeld is 

 Het is duidelijk welke doelen worden nagestreefd 

 Het is duidelijk uit welke activiteiten de interventie 

bestaat 

Interventie heeft 

potentie om effectief te 

zijn 

Projectplan voldoet aan 

deze eisen  

Projectplan voldoet aan 

deze eisen 

Projectplan voldoet aan 

deze eisen 

Projectplan voldoet 

aan deze eisen 

Projectplan voldoet 

aan deze eisen 

2  Er is een theorie over oorzaken en aangrijpingspunten 

van de problematiek (oorzaak-gevolg relaties) 

 De doorwerking van de interventies naar de gewenste 

resultaten (en doelen) is duidelijk beschreven (doel-

middel relaties) 

 Op basis van de beleidstheorie (die is gebaseerd op 

oorzaak-gevolg en doel-middel relaties) is het 

aannemelijk dat de interventie tot het gewenste resultaat 

leidt (onderbouwd vanuit praktijkkennis, de beleidslijnen 

van het Actieplan van het Ministerie van VenJ, de 

Movisie rapportage of wetenschappelijke literatuur) 

Veelbelovende 

interventie 

 Probleem is in kaart 

gebracht en mogelijke 

oorzaken. 

 Op oorzaken wordt de 

interventie ingezet, met 

een gewenst resultaat 

(doel). 

 De beoogde werking van 

de interventie is vooraf 

gebaseerd op 

praktijkkennis en is 

tussentijds 

wetenschappelijk 

geëvalueerd en daarmee 

bevestigd. 

 Probleem is in kaart 

gebracht en mogelijke 

oorzaken.  

 Op oorzaken wordt de 

interventie ingezet, met 

een gewenst resultaat 

(doel).  

 De beoogde werking 

van de interventie is 

gebaseerd op 

praktijkkennis en 

ervaring met het 

speelveld. Er is geen 

onderbouwing vanuit 

eerdere evaluaties, 

 Probleem is in kaart 

gebracht en mogelijke 

oorzaken.  

 Op oorzaken wordt de 

interventie ingezet, met 

een gewenst resultaat 

(doel).  

 De beoogde werking 

van de interventie is 

gebaseerd op 

praktijkkennis en 

ervaring met het 

speelveld. Er is geen 

onderbouwing vanuit 

eerdere evaluaties, 

 Probleem is in 

kaart gebracht en 

mogelijke 

oorzaken.  

 Op oorzaken wordt 

de interventie 

ingezet, met een 

gewenst resultaat 

(doel).  

 De beoogde 

werking, oorzaak-

gevolg en doel-

middel relaties zijn 

vanuit 

wetenschappelijke 

 Probleem is in 

kaart gebracht en 

mogelijke 

oorzaken.  

 Op oorzaken wordt 

de interventie 

ingezet, met een 

gewenst resultaat 

(doel).  

 De beoogde 

werking en 

oorzaak-gevolg 

relaties zijn vanuit 

wetenschappelijke 

literatuur 
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Niveau Omschrijving/eisen Oordeel over 

effectiviteit 

SIPI Apeldoorn Eemsmond Op Touw Critical Mass 

onderzoeken of 

literatuur. 

onderzoeken of 

literatuur. 

literatuur 

onderbouwd 

(OVSE - 

conflicttheorie en 

Lindgren- 

peerinzet) 

onderbouwd 

(conflicttheorie. De 

effectiviteit van de 

interventie wordt 

tussentijds 

wetenschappelijk 

geëvalueerd en de 

werking is 

bevestigd. 

3 Er zijn daadwerkelijk resultaten geboekt met de interventie: 

 Deelnemers maken de interventie af 

 Deelnemers zijn tevreden over de interventie 

 De doelen van de interventie worden bereikt 

Doeltreffende 

interventie 

 Evaluatie: doelstellingen 

van interventies 

gerealiseerd:identiteits-

vorming, morele 

oordeelsvorming, inzicht 

in conflicten 

 Bijdrage aan 

verminderen P&R niet 

vastgesteld 

 Evaluatie van het 

netwerk: doelstellingen 

zijn deels en deels niet 

bereikt, geconstateerd 

wordt dat niet alle 

doelstellingen 

meetbaar zijn  

 Bijdrage aan 

verminderen P&R niet 

vastgesteld 

Nog geen uitspraken over 

te doen, evaluatie wordt 

uitgevoerd 

 Evaluatie: 

doelstellingen 

interventies is 

deels 

gerealiseerd: 

kenniseffect is 

gerealiseerd, 

attitude effect is 

nauwelijks 

aangetoond 

 Bijdrage aan 

verminderen P&R 

niet vastgesteld 

 Evaluatie: 

doelstellingen 

interventies is 

deels 

gerealiseerd: 

kenniseffect is 

gerealiseerd, 

persepectief 

inname effect is 

niet aangetoond 

 Bijdrage aan 

verminderen P&R 

niet vastgesteld 

4 Het resultaat van de interventie is onomstotelijk te wijten 

aan de interventie en niet aan andere invloeden 

(onafhankelijke controlegroep is nodig) 

Werkzame interventie      
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Niveau Omschrijving/eisen Oordeel over 

effectiviteit 

Culemborg ACB Amsterdam Weert Den Haag 

0 De interventie zit 'in de hoofden' van de uitvoerders. Het is 

niet duidelijk wat de professionals precies doen en waarom 

dat zou werken. Dit kan een bijzonder effectieve interventie 

zijn, maar de werkwijze en resultaten zijn voor 

buitenstaanders niet duidelijk. 

Blackbox      

1  De interventie is duidelijk beschreven 

 Het is duidelijk voor welke doelgroep de interventie 

bedoeld is 

 Het is duidelijk welke doelen worden nagestreefd 

 Het is duidelijk uit welke activiteiten de interventie 

bestaat 

Interventie heeft 

potentie om effectief te 

zijn 

Projectplan voldoet aan 

deze eisen  

Projectplan voldoet aan 

deze eisen 

Projectplan voldoet aan 

deze eisen 

Projectplan voldoet 

aan deze eisen 

Projectplan voldoet 

aan deze eisen 

2  Er is een theorie over oorzaken en aangrijpingspunten 

van de problematiek (oorzaak-gevolg relaties) 

 De doorwerking van de interventies naar de gewenste 

resultaten (en doelen) is duidelijk beschreven (doel-

middel relaties) 

 Op basis van de beleidstheorie (die is gebaseerd op 

oorzaak-gevolg en doel-middel relaties) is het 

aannemelijk dat de interventie tot het gewenste resultaat 

leidt (onderbouwd vanuit praktijkkennis, de beleidslijnen 

van het Actieplan van het Ministerie van VenJ, de 

Movisie rapportage of wetenschappelijke literatuur) 

Veelbelovende 

interventie 

 Probleem is in kaart 

gebracht en mogelijke 

oorzaken.  

 Op oorzaken wordt de 

interventie ingezet, met 

een gewenst resultaat 

(doel).  

 De beoogde werking is 

gebaseerd op 

praktijkkennis en ervaring 

met het speelveld.  

 Onderbouwing van de 

werking van de 

interventie volgt uit het 

Movisie rapport. 

 Probleem is in kaart 

gebracht en mogelijke 

oorzaken.  

 Op oorzaken wordt de 

interventie ingezet, met 

een gewenst resultaat 

(doel).  

 De probleemanalyse en 

aangrijpingspunten zijn 

gebaseerd op 

wetenschappelijke 

onderzoeken. De keuze 

voor de interventies op 

de aangrijpingspunten is 

gebaseerd op 

praktijkkennis. 

 Probleem is in kaart 

gebracht en mogelijke 

oorzaken.  

 Op oorzaken wordt de 

interventie ingezet, met 

een gewenst resultaat 

(doel).  

 De probleemanalyse en 

aangrijpingspunten zijn 

gebaseerd op 

wetenschappelijke 

onderzoeken. De keuze 

voor de interventies op 

de aangrijpingspunten 

is gebaseerd op 

praktijkkennis. 

 Het is een 

pragmatisch plan, 

waarbij het 

probleem en de 

oorzaken daarvan 

niet zijn onder-

zocht. De 

aangrijpingspunte

n volgende uit de 

gangbare kennis 

en de beleidslijnen 

van het Actieplan 

van VenJ. 

 De beoogde 

werking van 

interventies is 

gebaseerd op 

praktijkkennis en 

ervaring met het 

speelveld.  

 De lijnen en 

activiteiten van het 

Actieplan PenR 

 Het is een 

pragmatisch 

plan, waarbij het 

probleem en de 

oorzaken 

daarvan niet zijn 

onderzocht. De 

aangrijpingspun

ten volgende uit 

de gangbare 

kennis en de 

beleidslijnen 

van het 

Actieplan van 

VenJ. 

 De probleem-

analyse en 

aangrijpingspun

ten zijn 

gebaseerd op 

praktijkkennis 

en ervaring met 

het speelveld.  
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Niveau Omschrijving/eisen Oordeel over 

effectiviteit 

Culemborg ACB Amsterdam Weert Den Haag 

van het ministerie 

worden gevolgd. 

 De lijnen en 

activiteiten van 

het Actieplan 

PenR van het 

ministerie 

worden 

gevolgd. 

3 Er zijn daadwerkelijk resultaten geboekt met de interventie: 

 Deelnemers maken de interventie af 

 Deelnemers zijn tevreden over de interventie 

 De doelen van de interventie worden bereikt 

Doeltreffende 

interventie 

 Er is nog geen 

systematische evaluatie 

uitgevoerd, tussen-

resultaten wijzen in de 

goede richting: schulden 

gesaneerd en kinderen 

naar school 

 Bijdrage aan 

verminderen P&R niet 

vastgesteld 

 Er vindt geen evaluatie 

plaats op doelrealisatie, 

alleen op middel-

realisatie (aantal 

bijeenkomsten en 

aanwezigheid) 

 Bijdrage aan 

verminderen P&R niet 

vastgesteld 

 Er vindt op onderdelen 

van de aanpak een 

evaluatie plaats, niet op 

het geheel. 

 Bijdrage aan 

verminderen P&R niet 

vastgesteld 

 Er is een 

zelfevaluatie 

uitgevoerd: de 

doelstellingen van 

de interventies 

worden 

gerealiseerd 

 Bijdrage aan 

verminderen P&R 

niet vastgesteld 

 Er vindt op 

onderdelen van 

de aanpak een 

evaluatie plaats, 

niet op het 

geheel. 

 Bijdrage aan 

verminderen 

P&R niet 

vastgesteld 

4 Het resultaat van de interventie is onomstotelijk te wijten 

aan de interventie en niet aan andere invloeden 

(onafhankelijke controlegroep is nodig) 

Werkzame interventie      
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Bijlage 13 

Begrippen en afkortingen 
Begrippen 

De begrippen die in dit rapport worden gebruikt zijn hieronder omschreven. De omschrijvingen 

zijn gebaseerd op de definities die het ministerie van Veiligheid en Justitie het Actieplan 

gebruikt. 

 

 Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die 

kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie langs 

etnische en religieuze lijnen. Er zijn verschillende vormen van spanningen en conflicten 

zoals: onwetendheid over andere bevolkingsgroepen, met als gevolg negatieve 

vooroordelen, gevoelens van onveiligheid en angst, onderlinge verwijdering tussen 

etnische/religieuze bevolkingsgroepen, afkeurende uitspraken over andere 

bevolkingsgroepen, discriminatie en racisme, spanningen of conflicten die resulteren in 

geweld, brandstichting, bedreiging en vandalisme. 

 Radicalisering is het proces van toenemende bereidheid om diep ingrijpende veranderingen 

in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven, te ondersteunen of 

anderen daartoe aan te zetten. Ingrijpende veranderingen zijn ontwikkelingen die een 

gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), vaak met 

ondemocratische methoden (middel), die afbreuk doen aan het functioneren van de 

democratische rechtsorde (effect).  

 Linksradicalisering is de benaming van het proces waarbij personen en groepen, bij het 

streven naar links politieke idealen acties ondernemen. De ideologie hangt samen met 

enerzijds socialisme, sociaaldemocratie, anarchisme en communisme en anderzijds met 

dierenrechten, feminisme, woningnood, pacifisme, bewapening en antimilitarisme, 

immigratie en integratie, milieu of antiglobalisme. Een recente voorbeeld is het 

radicaliserende verzet tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid. 

 Links-extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen, bij het streven naar 

radicaal linkse idealen, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale 

acties plegen. 

 Rechtsradicalisering is de benaming van het proces waarbij personen en groepen een 

afkeer hebben van 'het vreemde' (vooral allochtonen), sterk georiënteerd zijn op 'het eigene' 

(vooral autochtonen), een felle afkeer hebben van politieke tegenstanders en neigen naar 

autoritarisme (strevend naar een krachtige leidersfiguur en een sterke staat).  

 Rechts-extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen, bij het streven naar 

radicaal rechtse idealen, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) 

illegale acties plegen. 

 Islamitische radicalisering is een geesteshouding waarmee de bereidheid wordt aangeduid 

om de uiterste consequentie uit een fundamentalistisch islamitische denkwijze te 

aanvaarden en die in daden om te zetten. Verschijningsvormen in Nederland zijn 

fundamentalistische bewegingen binnen de islam, zoals het salafisme.  

 Islamitisch extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen, bij het streven naar 

radicaal islamitische idealen, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) 

illegale acties plegen. 
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 Dierenrechtenactivisme is het fenomeen waarbij personen en groepen vanuit het streven 

naar verbetering van dierenrechten en dierenwelzijn op buitenparlementaire wijze maar 

binnen de grenzen van de wet acties uitvoeren zoals bijvoorbeeld het houden 

demonstraties. 

 Dierenrechtenextremisme: is het fenomeen waarbij personen en groepen, bij het streven 

naar verbetering van dierenrechten en dierenwelzijn, (bewust) over de grenzen van de wet 

gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen. In deze vragenlijst gaat het om projecten en 

acties die ingezet worden om (processen die leiden tot) dierenrechtenextremisme tegen te 

gaan.  

 Activisme is de benaming voor het fenomeen waarbij personen of groepen op 

buitenparlementaire wijze maar binnen de grenzen van de wet, streven naar bepaalde 

idealen.  

 Extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen, bij het streven naar bepaalde 

idealen, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen. 

 Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op 

mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van 

maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te 

bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te 

beïnvloeden. 

 Borging van projecten: dit is de verankering van het beleid ontwikkeld in het project, de 

kennis opgedaan in het project en de resultaten van projecten in de dagelijkse uitvoering 

door betrokken organisaties. Borging blijkt onder andere uit de wijze waarop het 

beleidsonderwerp aandacht krijgt in nieuw beleid, verantwoordelijkheden voor het 

beleidsonderwerp zijn toegewezen in de organisatie en middelen zijn toegekend om het 

beleidsonderwerp uit te werken en uit te voeren.  

 Decentralisatie-uitkering: dit is een uitkering die via het Gemeentefonds ter ondersteuning 

en stimulering van de aanpak op lokaal niveau door het Rijk wordt verstrekt aan gemeenten.  

 Subsidie: dit is een financiële bijdrage op grond van een tijdelijke subsidieregeling die door 

het Rijk wordt verstrekt aan zelfstandige rechtspersonen met als doel de ondersteuning van 

bovenlokale activiteiten ten behoeve van het voorkómen of tegengaan van polarisatie en 

radicalisering onder jongeren.  

 

Afkortingen 

College van B&W  College van burgemeester en wethouders 

COT   Crisis Onderzoek Team 

DMO   Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (gemeente Amsterdam) 

FDO   Forum voor Democratische Ontwikkeling 

IPP   Instituut voor Publiek en Politiek 

IVA   Instituut voor Arbeidsvraagstukken (Tilburg) 

Ministerie van BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Ministerie van VenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 

OM   Openbaar Ministerie 

OOV   Openbare Orde en Veiligheid 

SAR   Signalerings- en Adviespunt Radicalisering 

SIPI   Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie 

STIOM   Stichting ter ondersteuning van de Gezondheidszorg en 

Maatschappelijke Dienstverlening 

 

N.B. ACB Kenniscentrum en KPC Groep en eigennamen van organisaties. 


