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Samenvatting 

Inleiding 
Sinds het begin van dit decennium is de wereld herhaaldelijk opgeschrikt door terroristische 
aanslagen. Gedacht kan worden aan ‘9/11’ (2001) en aanslagen op Bali (2002), in Madrid 
(2004), Londen (2005), Mumbai (2008), Jakarta (2009), Oslo/Utoya (2011) en Boston (2013). 
Dichter bij huis zijn ook de moorden op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004) als zo-
danig aan te duiden. Met uitzondering van de moord op Fortuyn en de gebeurtenissen in 
Oslo/Utoya komen deze aanslagen uit jihadistische hoek.  
 
Nederland kent sinds 2005 een landelijke coördinatiestructuur voor terrorismebestrijding. 
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vervult vanaf 1 januari van dat jaar de coör-
dinerende taak bij terrorismebestrijding. Bij (de uitvoering van) het CT-beleid zijn veel ver-
schillende instanties en organisaties betrokken. De NCTV heeft als coördinator van terroris-
mebestrijding een centrale positie tussen deze actoren. Hij levert (waar nodig) kennis aan 
uitvoerende partijen, zorgt dat de verschillende onderdelen van het beleid op elkaar aan-
sluiten en heeft bij veel onderwerpen de rol van aanjager.  
 
Aan de contraterrorismemaatregelen in de periode 2001-2010 lag geen overkoepelende 
strategie ten grondslag. Die is er daarna gekomen in de vorm van de Nationale contraterro-
rismestrategie 2011-2015. Het is een integrale en samenhangende aanpak van terrorisme 
voor de periode 2011 tot 2015, aangeboden aan de Tweede Kamer in april 2011.  
 
Vanaf eind 2015 wordt de CT-strategie voor de eerste keer geëvalueerd. Het onderhavige 
onderzoek is gericht op de voorbereiding van deze evaluatie, door een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van een evaluatiekader dat bij de evaluatie in 2015 kan worden gehanteerd.  
 
Onderzoeksvragen en –activiteiten  
Onderwerp van onderzoek is de Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015 en het 
daaruit voortkomende beleid. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 
 

Welke maatregelen, interventies en voornemens vormen samen de CT-strategie 

2011-2015, volgens welke mechanismen worden ze geacht hun doel te bereiken, 

welke partijen zijn betrokken bij de in- en uitvoering ervan, wat is bekend over de 

kosten ervan, welke maatregelen, interventies en voornemens zijn geëvalueerd (en 
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welke niet), wat kan gezegd worden over het effect of de resultaten ervan en welke 

nog niet onderzochte maatregelen zouden voor 2015 alsnog geëvalueerd dienen te 

worden? 

 
Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:  

1. Het inventariseren van de maatregelen en interventies die volgen uit de CT-
strategie 2011-2015 

2. Het analyseren van de wijze waarop deze maatregelen en interventies geacht wor-
den werkzaam te zijn 

3. Inventariseren wat er bekend is over de opzet, invoering, uitvoering, kosten en re-
sultaten/effecten van de maatregelen en interventies die volgen uit de CT-
strategie. 

 
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden heeft een uitgebreide documentstudie 
plaatsgevonden, waaronder een nauwgezette ontleding van de maatregelen uit de CT-
strategie. Daarnaast hebben vijf interviews met sleutelfiguren bij de NCTV plaatsgevonden, 
acht interviews met organisaties die betrokken zijn bij het CT-beleid en vijf interviews met 
wetenschappers. Het onderzoek is afgesloten met twee groepsgesprekken bij de NCTV en 
een expertmeeting met onder andere wetenschappers.  
 
Het onderzoek is afgebakend tot beleidsmaatregelen, beleidsinterventies en beleidsvoor-
nemens die voortkomen uit de CT-strategie, met enigerlei inbreng van de NCTV plaatsvin-
den en gebaseerd zijn op een schriftelijk document.  
 
Inventarisatie van de Nationale contraterrorismestrategie  
De CT-strategie valt uiteen in een centrale doelstelling, vijf pijlers en acht strategische priori-
teiten. Centrale gedachte achter het contraterrorismebeleid is de brede benadering. Deze 
brede benadering kent vijf pijlers: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en 
vervolgen. De pijler ‘verwerven’ kan beschouwd worden als basis om de vier overige pijlers 
in te vullen. In de CT-strategie zelf wordt ‘voorkomen’ als zwaartepunt van het beleid aan-
gemerkt.  
 
De verhouding tussen de centrale doelstelling, de vijf pijlers en de acht strategische priori-
teiten is aan de hand van de gesprekken, de documentstudie en onze eigen analyse gere-
construeerd in de onderstaande doelboom.  
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Analyse van het CT-beleid 
Het onderhavige onderzoek beschrijft een omvangrijk en complex beleidsveld, waarvan de 
samenhang tussen de verschillende onderdelen niet direct blijkt uit de CT-strategie. Behalve 
strategie, omvat de CT-strategie ook veel uitvoerende en operationele onderdelen, waar-
door de visie op contraterrorisme en de uitvoering daarvan niet gescheiden van elkaar zijn. 
Er is een sterke focus op uitvoering waardoor er strikt genomen sprake van voortdurende 
wijzigingen in de strategie die niet in de officieel vastgestelde CT-strategie worden vastge-
legd. Deze flexibiliteit biedt ook voordelen, afhankelijk van het dreigingsbeeld en van con-
crete incidenten kan gekozen worden uit een breed palet aan maatregelen.  
 
Aan de hand van het CMO-model van Pawson en Tilley1 zijn de veronderstellingen die de be-
leidsmaker heeft over de context, interventies en mechanismen geanalyseerd. Wat betreft 
de context van het beleid geldt dat er ten tijde van het opstellen van de CT-strategie geen 
sterke dreiging bestond in Nederland. De focus van het beleid werd bepaald door de politie-
ke situatie op dat moment, maar ook door nieuwe vormen van dreiging en nieuwe inciden-
ten. Voor de veronderstellingen over het probleem en de oorzaken geldt dat er een duidelijk 
causaal verband is geschetst tussen verschillende aanleidingen, radicalisering en terrorisme. 
Hoe radicalisering precies werkt en welke mechanismen daarbij werkzaam zijn, is echter nog 
onbekend; dit blijkt zowel uit gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd, als 
uit wetenschappelijke literatuur. Veronderstellingen over de doelstelling van het beleid zijn 
niet terug te vinden in de CT-strategie.  
 

                                                           
1 R. Pawson & N. Tilley, Realistic Evaluation, Londen: Sage publications, 1997. 
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Bij de interventies zijn de veronderstellingen over de aanpak van terrorisme, de veronder-
stellingen over de taken van actoren en hun onderlinge verhouding geanalyseerd. Veron-
derstellingen over de aanpak van terrorisme worden bepaald door de kerngedachte achter 
het Nederlandse contraterrorismebeleid: de brede benadering. De focus van het beleid ligt 
bij de pijler ‘voorkomen’, veronderstelling daarachter is dat het interveniëren in een zo 
vroeg mogelijk stadium wordt gezien als de grootste kans op succes. De brede benadering 
laat de laatste jaren een versmalling zien naar preventieve dadergerichte maatregelen. Be-
halve de vijf pijlers hebben drie interventies een prominente rol in het CT-beleid. Deze be-
treffen samenwerking, coördinatie en communicatie.  
 
Gezien het inventariserend karakter van dit onderzoek kon niet voor elke specifieke inter-
ventie worden onderzocht wat de mechanismen zijn die elke interventie in werking zet en 
welke effecten deze mechanismen hebben. Wel is in dit rapport literatuur over mechanis-
men besproken, wat geleid heeft tot uitbreiding van het CMO-model. Het analysekader is 
ter illustratie toegepast op een tweetal instrumenten: de persoonsgerichte aanpak en het 
versterken van de weerbaarheid. Dit nieuwe model kan gebruikt worden bij het achterhalen 
van de werking van het beleid bij de komende evaluatie. 
 
Evaluaties 
Voor elk van de uit de CT-strategie voortvloeiende beleidsmaatregelen, -interventies en –
voornemens is nagegaan in hoeverre deze geëvalueerd zijn en wat de bevindingen van deze 
evaluaties zijn. We constateren dat voor de strategische prioriteiten geldt dat er geen eva-
luaties hebben plaatsgevonden en bij de pijlers slechts een deel van de genoemde maatre-
gelen. Bij de belangrijkste onderdelen van het beleid, de pijler ‘verwerven’ en een groot deel 
van de pijler ‘voorkomen’, heeft een gering aantal evaluaties plaatsgevonden. Binnen de pij-
ler ‘verwerven’ zijn de werkzaamheden van inlichtingendiensten en de samenwerking met 
andere partners geëvalueerd. Een deel van de pijler ‘voorkomen’, te weten het voorkomen 
van gewelddadig extremisme, is geëvalueerd. Daarnaast constateren we dat de evaluaties 
met name gericht zijn op de randvoorwaarden van de uitvoering van maatregelen en niet 
zozeer op de effectiviteit van de maatregelen. Een groot deel van de beschikbare evaluaties 
gaat niet strikt over CT-beleid, maar heeft een bredere doelstelling, zoals de uitvoering van 
de inlichtingentaak van de AIVD. 
 
Conclusies 
De CT-strategie maakt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het omvang-
rijke en complexe beleidsveld niet direct duidelijk. Veel onderdelen van de CT-strategie be-
treffen uitvoeringsbeleid. De beleidsstrategie en de beleidsuitvoering zijn niet strikt van el-
kaar gescheiden. Omdat het beleidsveld continu in ontwikkeling is, is de precieze focus van 
het beleid sterk afhankelijk van de politieke context en van de concrete dreiging op een be-
paald moment. Op dit moment ligt de focus van het beleid duidelijk bij (uitreizende) jihadis-
ten. Een groot voordeel van de strategie is haar flexibiliteit. De brede benadering die is uit-
gewerkt in vijf pijlers zorgt er voor dat – afhankelijk van het dreigingsbeeld en van concrete 
incidenten – gekozen kan worden uit een breed palet aan maatregelen. Een gevolg van deze 
flexibiliteit en breedte is wel dat niet de strategie leidend is voor het operationele beleid, 
maar vooral concrete (dreigings)ontwikkelingen. 
 
Bij het CT-beleid zijn veel verschillende actoren betrokken. De samenwerkingsverbanden 
zijn zowel formeel als informeel van aard. De NCTV heeft de rol van coördinator. Hij levert 
(waar nodig) kennis aan uitvoerende partijen, zorgt dat de verschillende onderdelen van het 
beleid op elkaar aansluiten, brengt samenwerkingspartners bij elkaar en heeft bij veel on-
derwerpen de rol van aanjager. De rol die de NCTV vervult verschilt per onderwerp en die 
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kan sturend, informerend of faciliterend zijn. De flexibele rol van de NCTV biedt voordelen, 
maar zorgt soms voor onduidelijkheid bij samenwerkingspartners. 
 
De kerngedachte achter het CT-beleid is de brede benadering. Uit gesprekken blijkt dat wat 
onder deze benadering verstaan wordt, mogelijk is versmald, maar dat laat onverlet dat het 
zwaartepunt in het beleid bij de pijlers ‘verwerven’ en ‘voorkomen’ ligt. De pijlers ‘verdedi-
gen’, ‘voorbereiden’ en ‘vervolgen’ maken eveneens een onmisbaar onderdeel uit van de 
brede benadering, maar nemen als het gaat om contraterrorismebeleid een minder belang-
rijke positie in.  
 
De strategie spitst zich toe op dreiging binnen Nederland en maatregelen die binnen Neder-
land genomen worden en richt zich bijvoorbeeld niet op buitenlandse factoren die de (drei-
gings)situatie in Nederland kunnen veranderen en hoe daarmee om dient worden te gaan. 
Wel geeft het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) een beschrijving van de buiten-
landse situatie, waardoor de dreiging in een context komt te staan. 
 

Evaluatiekader ten behoeve van de evaluatie in 2015 
Het onderhavige onderzoek betreft de analyse van het CT-beleid. De analyse is uitgevoerd 
ter voorbereiding op de evaluatie van het CT-beleid in 2015. In het laatste hoofdstuk van het 
onderzoeksrapport zijn een aantal handreikingen ten behoeve van die evaluatie voorge-
steld. We bevelen aan de kern van het beleid, door ons in deze rapportage aangeduid als 
samenwerking, coördinatie en communicatie, nader te problematiseren en in hun werking 
te analyseren. De centrale onderzoeksvraag luidt:  
 
“Welke bijdrage levert de CT-strategie 2011-2015 aan het bereiken van de doelstellingen van 
dat beleid en wat is de werking van de belangrijkste interventies van de strategie?”  
 
Bij de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag bevelen wij aan rekening te houden 
met deze thema’s: 

A Een vergelijking tussen de inzet van maatregelen die vallen onder een ‘zachte’ aan-
pak en maatregelen die vallen onder een ‘harde’ aanpak, waarbij eveneens wordt 
gekeken in hoeverre de verschuiving in het denken over terrorisme als probleem (en 
het ontstaan daarvan) hierop van invloed is. De vergelijking kan bekeken worden in 
het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van individuen en groepen;  

B De werking van het proces van radicalisering en de mogelijke beïnvloeding daarvan; 
C De rol van gemeenten bij het CT-beleid; 
D Een vergelijking met de aanpak van terroristische dreiging in andere landen. 
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1 

Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Sinds het begin van dit decennium is de wereld herhaaldelijk opgeschrikt door terroristische 
aanslagen. Gedacht kan worden aan ‘9/11’ (2001) en aanslagen op Bali (2002), in Madrid 
(2004), Londen (2005), Mumbai (2008), Jakarta (2009), Oslo/Utoya (2011) en Boston (2013). 
Dichter bij huis zijn ook de moorden op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004) als zo-
danig aan te duiden. Met uitzondering van de moord op Fortuyn en de gebeurtenissen in 
Oslo/Utoya komen deze aanslagen uit jihadistische hoek.  
 
Nederland kent sinds 2005 een landelijke coördinatiestructuur voor terrorismebestrijding. 
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (hierna: NCTV) vervult vanaf 1 
januari van dat jaar de coördinerende taak bij terrorismebestrijding. Aan de contraterroris-
memaatregelen in de periode 2001-2010 lag geen overkoepelende strategie ten grondslag. 
Die is er daarna gekomen in de vorm van de Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015 
(hierna: CT-strategie). Het is een integrale en samenhangende aanpak van terrorisme voor 
de periode 2011 tot 2015, aangeboden aan de Tweede Kamer in april 2011.  
 
Het Nederlandse contraterrorismebeleid in de periode 2001-2010 is, ter uitvoering van de 
aanbevelingen van de commissie Suyver2, geëvalueerd, resulterend in het rapport Antiterro-
rismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw3. Het rapport 
gaat over de totstandkoming, toepassing, beoordeling en aanpassing van de antiterroris-
memaatregelen in die periode. De maatregelen zijn getoetst aan een door de commissie 
ontwikkeld evaluatiekader. 
 

In de geest van de aanbevelingen van de commissie Suyver wordt de CT-strategie periodiek 
geëvalueerd. Conform de toezegging van de minister-president tijdens de Algemene Politie-
ke Beschouwingen van 25 oktober 2011 vindt de eerstvolgende integrale evaluatie eind 
2015 plaats. In lijn met de wens van de Kamer de evaluatie te laten verrichten door een 
deskundige en objectieve partij, loopt de uitvoering via het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC).  

                                                           
2 Kamerstukken II 2008/09, 29 754, nr. 164. 
3 Antiterrorismemaatregelen in het eerste decennium van de 21e eeuw (rapport in opdracht van de minister van Veiligheid en 
Justitie), Den Haag: 2011.  



RAPPORTAGE ‘CT- STRATEGIE IN FOCUS’  

9 

 

 
Vanaf eind 2015 wordt de CT-strategie voor de eerste keer geëvalueerd. Het onderhavige 
onderzoek is gericht op de voorbereiding van deze evaluatie, door een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van een evaluatiekader dat bij de evaluatie in 2015 kan worden gehanteerd. 
Benadrukt dient te worden dat dit onderzoek(srapport) het CT-beleid niet inhoudelijk en/of 
op effectiviteit evalueert. Het onderzoek levert input voor de nog nader in te richten evalua-
tie, eind 2015. Eveneens is het van belang te onderstrepen dat de contra-
terrorismestrategie centraal staat en dus niet de organisaties die bij het opstellen en uitvoe-
ren daarvan betrokken zijn. 

1.2 Onderzoeksvragen  

Onderwerp van onderzoek is de Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015 en het 
daaruit voortkomende beleid. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 
 

Welke maatregelen, interventies en voornemens vormen samen de CT-strategie 
2011-2015, volgens welke mechanismen worden ze geacht hun doel te bereiken, 
welke partijen zijn betrokken bij de in- en uitvoering ervan, wat is bekend over de 
kosten ervan, welke maatregelen, interventies en voornemens zijn geëvalueerd (en 
welke niet), wat kan gezegd worden over het effect of de resultaten ervan en welke 
nog niet onderzochte maatregelen zouden voor 2015 alsnog geëvalueerd dienen te 
worden? 

 
Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:  

1. Het inventariseren van de maatregelen en interventies die volgen uit de CT-
strategie 2011-2015 

2. Het analyseren van de wijze waarop deze maatregelen en interventies geacht wor-
den werkzaam te zijn 

3. Inventariseren wat er bekend is over de opzet, invoering, uitvoering, kosten en re-
sultaten/effecten van de maatregelen en interventies die volgen uit de CT-
strategie. 

 
De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in zes deelvragen. Deze zijn hieronder weergege-
ven  
 

1. Welke beleidsmaatregelen, beleidsinterventies en beleidsvoornemens vormen 
samen de CT-strategie 2011-2015 en hoe kunnen deze geclusterd worden? 

2. Op welke wijze worden de maatregelen, interventies en voornemens geacht hun 
doel te bereiken? 

3. Welke partijen zijn betrokken bij de in- en uitvoering van het geïnventariseerde CT-
beleid? 

4. Wat is er bekend over de kosten van de maatregelen, interventies en voornemens 
van het CT-beleid? 

5. Welke maatregelen, interventies en voornemens zijn geëvalueerd en wat waren de 
bevindingen van deze evaluaties? 

6. Welke maatregelen, interventies en voornemens van het CT-beleid zijn nog niet 
geëvalueerd en welke daarvan zouden alsnog geëvalueerd moeten worden, in 
aanloop naar of als onderdeel van de integrale evaluatie in 2015? 
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1.3 De onderzoeksactiviteiten  

De onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van documentstudie, interviews, 
groepsgesprekken en een expertmeeting. De verschillende methoden worden hieronder 
uitgewerkt. 

 Documentstudie  

De maatregelen en interventies die volgen uit de CT-strategie 2011-2015 zijn geïnventari-
seerd via een uitgebreide documentstudie. Daarbij is de CT-strategie is nauwgezet ontleed 
aan de hand van de Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015 en de jaarlijkse Voort-
gangsrapportages. Dit heeft geleid tot een weergave van het beleid in veertien doelbomen 
(zie bijlage II) en een weergave van de beschikbare beleidsdocumenten en evaluaties (zie 
bijlage IV). Het overzicht van beleidsdocumenten en evaluaties is vervolgens aangevuld door 
documentstudie uit open bronnen, in het bijzonder door kamerstukken.  
 
 Interviews met de NCTV 
Om een volledig overzicht te verkrijgen van alle beleidsmaatregelen, -voornemens en -
interventies en de evaluaties die plaats gevonden hebben, is het overzicht voorgelegd aan 
verschillende sleutelfiguren van de NCTV. Hiertoe hebben vijf interviews plaatsgevonden bij 
de NCTV. Tijdens de interviews is eveneens ingegaan op de uitgangspunten van het beleid, 
de samenwerking met andere partijen en de beschikbaarheid van informatie over de kos-
ten.  
 
 Interviews met diverse organisaties  
Vervolgens zijn interviews gehouden met verschillende sleutelfunctionarissen van diverse 
organisatie die zicht hebben op het CT-beleid en de (veronderstelde) mechanismen die 
daaraan ten grondslag liggen. Het gaat om acht gesprekken met organisaties die betrokken 
zijn bij de uitvoering van het beleid, zoals AIVD, MIVD, ministeries, KMar, OM en de politie. 
Daarnaast zijn vijf interviews met wetenschappers gehouden.  
 
 Groepsgesprekken  
Aan het einde van het onderzoek hebben twee interactieve groepsgesprekken plaatsgevon-
den met in totaal negen medewerkers van de NCTV. Doel van de bijeenkomst was om meer 
informatie over de beleidstheorie te verkrijgen. Tijdens de bijeenkomst is met gespreks-
partners ingegaan op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het beleid.  
 
 Expertmeeting 
Tot slot is op 8 mei 2014 een expertmeeting gehouden. Daarbij is ingegaan op de vraag wel-
ke evaluaties nog zouden moeten plaatsvinden in aanloop naar de evaluatie of als onder-
deel van deze evaluatie, welke evaluaties nodig zijn om iets over de doelbereiking en over 
de effectiviteit van het beleid te zeggen. Ook is aandacht besteed aan vragen en aandachts-
punten die bij de evaluatie in 2015 aan de orde zouden kunnen komen. 

1.4 Afbakening  

Onderwerp van onderzoek is de Nationale contraterrorismestrategie en het daaruit voort-
komende beleid. Het onderzoek wordt afgebakend tot beleidsmaatregelen, beleidsinterven-
ties en beleidsvoornemens die met enigerlei inbreng van de NCTV plaatsvinden en die geba-
seerd zijn op een schriftelijk document. Ongeschreven beleid blijft dus buiten het bestek van 
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dit onderzoek. Voor de toespitsing op de NCTV kiezen we omdat deze organisatie expliciet is 
opgericht om terrorismebestrijding te coördineren.  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt het beleid uit de CT-strategie beschreven en de sa-
menhang in de strategie gereconstrueerd. In hoofdstuk 3 is het resultaat van de inhoudelij-
ke analyse van het beleid te vinden; aan de hand van het CMO-model zijn de veronderstel-
lingen die ten grondslag liggen aan de CT-strategie geanalyseerd en wordt een antwoord 
gegeven op de vraag op welke wijze de beleidsmaatregelen geacht worden hun doel te be-
reiken. In hoofdstuk 4 staat centraal welke maatregelen uit de CT-strategie geëvalueerd zijn 
en welke niet, zodat duidelijk wordt op welke punten van het beleid ‘witte vlekken’ bestaan; 
interventies waarvan nog weinig of niets bekend is over de invoering, uitvoering en resulta-
ten. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies en de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een handreiking gedaan voor het evaluatiekader dat moet 
worden opgesteld ten behoeve van de evaluatie van de CT-strategie in 2015.  
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2 

Nationaal contraterrorismebeleid  

2.1 Beschrijving beleid  

De CT-strategie valt uiteen in een centrale doelstelling, vijf pijlers en verschillende strategi-
sche prioriteiten. Centrale doelstelling is het verkleinen van het risico op een terroristische 
aanslag en de vrees daarvoor en het beperken van mogelijke schade na een terroristische 
aanslag.  
 
Het centrale uitgangspunt van de strategie is de zogenoemde ‘brede benadering’. Hieraan 
ligt het idee ten grondslag dat niemand als terrorist wordt geboren. De strategie is erop ge-
richt om radicaliseringsprocessen bij groepen en individuen vroegtijdig te onderkennen, zo-
dat met behulp van gerichte interventiestrategieën kan worden voorkomen dat tot terroris-
tisch geweld wordt overgegaan. Voor degenen die de stap naar geweldpleging reeds hebben 
gezet, of op het punt staan dit te doen, zijn andersoortige ingrepen vereist van meer repres-
sieve aard. De strategie is dus gericht op preventie en vervolging en alles wat daar tussen 
zit. De ‘brede benadering’ kent vijf pijlers: 

 Verwerven: verzamelen van informatie/inlichtingen en het maken van dreigingsana-
lyses. 

 Voorkomen: vroegtijdig interveniëren, zodat voorkomen kan worden dat personen 
terroristische ideeën krijgen of terroristische misdrijven begaan. 

 Verdedigen: beschermen van de Nederlandse samenleving tegen concrete terroris-
tische bedreigingen. 

 Voorbereiden: optimaal voorbereid zijn op de gevolgen van een mogelijke aanslag. 
 Vervolgen: opsporen, vervolgen en berechten van personen die verdacht worden 

van de (voorbereiding van) terroristische daden. 
 
Twee pijlers richten zich specifiek op het beperken van de schade na een terroristische aan-
slag en twee op het verkleinen van het risico op een terroristische aanslag “en de vrees 
daarvoor”. In feite is de vrees voor een terroristische aanslag een doel op zich waar andere 
instrumenten voor nodig zijn (vooral communicatie). De pijler ‘verwerven’ kan beschouwd 
worden als basis om de vier overige pijlers te kunnen invullen; zonder informatie is het bij-
voorbeeld vrijwel onmogelijk om terrorisme te voorkomen. In de CT-strategie wordt de pij-
ler ‘voorkomen’ als kern gezien: 

Binnen de pijlers in deze strategie ligt het zwaartepunt (…) bij het voorkomen van 
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terrorisme. Aanname daarbij is dat minder inzet nodig is binnen de andere pijlers 
naarmate de preventieve maatregelen succesvoller zijn.4 

Naast de vijf pijlers zijn in de strategie acht strategische prioriteiten opgenomen, geclusterd 
onder vier hoofdprioriteiten. Het zijn deze vier prioriteiten waarover gerapporteerd wordt 
in voortgangsrapportages.5 Deze luiden als volgt:  

1. Internationaal jihadisme 
a. Jihadistische strijdgebieden 
b. Jihadistische discours/propaganda 

2. Migratie en reisbewegingen 
3. Technologie en innovatie 

a. Internet 
b. Technologische ontwikkelingen 
c. Chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve incidenten 

(CBRN/E) 
4. Doorontwikkeling van het Stelsel Bewaken en Beveiligen 

a. Geradicaliseerde eenlingen 
b. ‘Security awareness’ en ‘performance’ 

 
Bij de bestudering van de CT-strategie en de uitwerking in doelbomen hebben we de acht  
prioriteiten aangehouden zoals deze in de CT-strategie zijn benoemd het houdt geen inhou-
delijke wijziging in ten opzichte van de indeling in de voortgangsrapportages, maar het gaat 
om een andere manier van presenteren. 
 
De strategische prioriteiten zijn de inhoudelijke aandachtspunten van het beleid gedurende 
de looptijd van de CT-strategie. Deze prioriteiten leiden in de periode 2011-2015 tot activi-
teiten die ten doel hebben om toekomstige ontwikkelingen en dreigingen voor te zijn, of 
voortkomen uit verbeterpunten uit eerdere evaluaties.  
 
In de CT-strategie wordt de doelgroep als volgt omschreven:  

Personen of groepen die uit ideologische motieven ernstig geweld plegen (dan wel 
voorbereiden of hiermee dreigen) dat gericht is op mensen, of daden die gericht 
zijn op het aanrichten van ernstige, maatschappij-ontwrichtende zaakschade.6  

De focus van het beleid ligt echter sterk bij een specifieke categorie, namelijk jihadisten. In 
de strategie wordt over jihadisten het volgende gezegd:  

Zij vormen de meest actuele en de meest waarschijnlijke toekomstige terroristische 
dreiging tegen Nederland en de Nederlandse belangen in het buitenland. De con-
crete dreiging wordt vier keer per jaar benoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland (DTN).7  

Jaarlijks wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het contraterrorismebeleid in de 
Voortgangsrapportage Contraterrorisme en Extremisme. In deze Voortgangsrapportage 
worden de ontwikkelingen op het gebied van de strategische prioriteiten beschreven, even-

                                                           
4 CT-strategie, p. 38. 
5 Voor een inhoudelijke beschrijving van de strategische prioriteiten, zie de CT-strategie, p. 42 e.v. 
6 CT-strategie, p. 20. 
7 CT-strategie, p. 22. 
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als de doorlopende beleidsinzet waarmee met name onderzoeken en werkzaamheden in 
het kader van de pijlers bedoeld worden. De Voortgangsrapportage kijkt terug in de tijd; 
eventuele (toekomstige) beleidsimplicaties worden er niet in benoemd. 
 
De CT-strategie en de jaarlijkse Voortgangsrapportages zijn documenten waarin behalve een 
strategie ook concrete activiteiten genoemd worden. Er is geen apart uitvoeringsplan opge-
steld dat concrete maatregelen noemt of prioriteiten stelt bij de uitvoering van het beleid.8 
Vier keer per jaar is er wel het DTN waarin het dreigingsbeeld van de afgelopen periode 
wordt aangegeven en – in de begeleidende brief – de beleidsimplicaties die dat met zich 
meebrengt. Het gaat met name om activiteiten die passen binnen het huidige beleid, zoals 
het beter monitoren van reisbewegingen van jihadgangers, maar ook om nieuwe maatrege-
len zoals paspoortmaatregelen.  
 
De CT-strategie is een samenhangende weergave van alle rijksbrede strategische en be-
leidsmatige inspanningen die zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van terrorisme. 
Onder de strategie vallen eveneens – doordat de verantwoordelijkheden op het gebied van 
burgerluchtvaart en het stelsel Beschermen en Beveiligen ook onder de reikwijdte van de 
CT-strategie vallen – sterk operationeel georiënteerde inspanningen, voornemens, interven-
ties en activiteiten die strikt genomen niet tot een strategie zouden moeten behoren. 
Daarmee bevat de CT-strategie veel concrete uitvoeringsmaatregelen en is het verschil tus-
sen een strategie en een uitvoeringsplan niet helder. De CT-strategie is daarmee meer dan 
(alleen) een strategie, wat als consequentie heeft dat niet alleen de strategie voor een peri-
ode van vijf jaar geldt (hetgeen niet ongebruikelijk is), maar formeel ook het eruit voort-
vloeiende beleid en de operationele activiteiten. 

2.2 Analyse van het beleid  

 Doelbomen 

Het CT-beleid bestaat, zoals hiervoor beschreven in paragraaf 2.1, uit een centrale doelstel-
ling, vijf pijlers en acht strategische prioriteiten. Uit de tekst van de CT-strategie 2011-2015 
blijkt dat de centrale doelstelling wordt geacht te worden bereikt door inzet van de vijf pij-
lers. De strategische prioriteiten zijn aangemerkt als inhoudelijke aandachtspunten, waarbij 
in de CT-strategie zelf en in de Voortgangsrapportages met name gesproken wordt over 
concrete maatregelen. In figuur H1 is het beleid aan de hand van onze analyse van de CT-
strategie, de gesprekken en de documentstudie gereconstrueerd tot een model dat de (tus-
sen)doelen en relaties weergeeft zoals ze werkelijk zijn. Daarbij is de centrale doelstelling 
onderverdeeld in drie doelstellingen:  

1) Het verkleinen van het risico op een terroristische aanslag 
2) Het verkleinen van de vrees voor een aanslag  
3) Het beperken van de mogelijke schade na een aanslag  

 
Uit onze analyse blijkt dat niet in elke pijler alle onderdelen van de centrale doelstelling re-
levant zijn. De pijler ‘voorkomen’ richt zich bijvoorbeeld op doelstelling 1 en 2, de pijler 
‘voorbereiden’ leidt tot doelstelling 2 en 3. De pijler ‘verwerven’ is naast de andere pijlers 
geplaatst en heeft – op zichzelf – geen directe relatie met het bereiken van de centrale 
doelstelling, maar geeft informatie die ten dienste staat van de andere pijlers. Ten slotte is 

                                                           
8 Er is een operationaliseringsdocument verschenen waarin de samenwerkingspartners per strategische prioriteit benoemd 
staan. Omdat dit document echter behalve de partners geen concrete activiteiten benoemt of prioriteiten stelt, is het feitelijk 
geen uitvoeringsplan.  
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de pijler ‘vervolgen’ verdeeld in twee afzonderlijke onderdelen, omdat deze twee onderde-
len tussendoel van verschillende delen van de centrale doelstelling zijn.  
 
Uit de analyse blijkt daarnaast dat er geen directe relatie tussen de strategische prioriteiten 
en de vijf pijlers is. De strategische prioriteiten geven de inhoudelijke aandachtspunten 
weer, de vijf pijlers de procesmatige invulling van de werkzaamheden. Dat betekent dus dat 
volgens onze reconstructie de strategische prioriteiten afzonderlijke onderdelen van het be-
leid zijn, die niet direct zijn gekoppeld aan de pijlers. 
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Naast het hoofdschema zijn doelbomen gereconstrueerd van de vijf pijlers (V1 t/m V5) en 
acht strategische prioriteiten (P1 t/m P8). Een overzicht van alle doelbomen is opgenomen 
in bijlage I. 
 
Ter illustratie is één van de pijlers, de pijler ‘voorkomen’, op de volgende pagina opgenomen 
(figuur V2). De maatregelen in deze pijler beogen twee doelstellingen te behalen: het voor-
komen van aanslagen en het voorkomen van gewelddadig extremisme. In de doelbomen 
zijn naast deze twee doelen, verschillende tussendoelen en maatregelen opgenomen. Ter il-
lustratie: de maatregel ‘opsporen van terroristen’ moet leiden tot ‘het verstoren van activi-
teiten van groepen of individuen’ en dat tussendoel draagt bij aan het ‘voorkomen van aan-
slagen’.  
 
In de doelbomen zijn de relaties tussen de onderdelen van het beleid opgenomen zoals deze 
in de strategie verwoord zijn. Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van deze relaties, 
waardoor sommige onderdelen als tussendoel zijn aangemerkt terwijl het feitelijk niet om 
tussendoelen gaat, maar om maatregelen. Een voorbeeld hiervan is doelboom V2, waarbij 
het doel ‘voorkomen van aanslagen’ op uiteenlopende manieren moet worden bereikt, na-
melijk door het verstoren van activiteiten van groepen of individuen, het frustreren van ter-
roristische netwerken, vreemdelingenrechtelijk ingrijpen, gericht optreden tegen individuen 
en groeperingen en militair optreden in andere landen. Deze opsomming van vijf vormen 
om aanslagen te voorkomen zijn ongelijksoortig van aard, maar zijn in de doelboom (van-
wege hun plaats in de strategie) op dezelfde hoogte geplaatst als tussendoel. Een ander 
voorbeeld is het doel ‘opstellen van DTN ter fundering van het beleid’ in doelboom V1 (zie 
bijlage I); in de CT-strategie wordt dit als het doel van pijler 1 gezien, maar feitelijk gaat het 
hier om een middel, dat ten dienste staat aan de andere pijlers. De reconstructie van het be-
leid in doelbomen heeft op deze manier als functie om onlogische relaties en ontbrekende 
verbanden in de CT-strategie inzichtelijk te maken en daarnaast het beleid uit de CT-
strategie te verduidelijken.  
 
Een andere beperking bij het vatten van het beleid in doelbomen is dat sommige onderde-
len meerdere keren terugkomen in de strategie; waar mogelijk zijn deze samengevoegd. Een 
voorbeeld is crisiscommunicatie in doelboom V4. Crisiscommunicatie speelt zowel een rol 
bij het voorbereiden van Nederland op een mogelijke aanslag, als bij het normaliseren van 
de maatschappij ná een aanslag; in de doelboom is deze link aangebracht, waardoor de 
doelboom niet de exacte tekst van de CT-strategie volgt.  
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 Verschuiving zwaartepunt in de CT-strategie  

Zoals hiervoor is aangegeven, legt de CT-strategie het zwaartepunt bij de tweede pijler: het 
voorkomen van terrorisme. Uit de reconstructie van het beleid blijkt daarnaast dat de pijler 
‘verwerven’ het fundament is voor het contraterrorismebeleid. Het vormt de basis om aard, 
richting en ernst van de dreiging in te schatten, om afwijkend gedrag dat kan duiden op vei-
ligheidsrisico’s in een vroeg stadium te herkennen en te ondervangen en om vroegtijdige 
detectie van geradicaliseerde eenlingen mogelijk te maken (deze drie elementen zijn als tus-
sendoel in doelboom V1 terug te vinden). Derhalve ligt het zwaartepunt van het beleid bij 
de pijlers ‘verwerven’ en ‘voorkomen’.  
 
Uit de interviews is gebleken dat het zwaartepunt begin 2014 is verschoven naar meer da-
dergerichte maatregelen binnen de pijler ‘voorkomen’ en de pijler ‘vervolgen’. De verschui-
ving wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het substantieel groeiende aantal ji-
hadgangers dat opgespoord en berecht moe(s)t worden, waar daar bij het opstellen van de 
strategie nog amper sprake van was. Met de verschuiving wordt beoogd de jihadistische 
beweging meer proactief aan te pakken, in lijn met de huidige dreigingsontwikkeling. Het 
gaat om de inzet van maatregelen die in veel gevallen een repressief karakter hebben, maar 
bij het inzetten van deze maatregelen zijn preventief handelen en proactief optreden het 
achterliggende motief. Ditzelfde gegeven heeft als consequentie gehad dat bij de acht in-
houdelijke prioriteiten die in de CT-strategie zijn onderscheiden, de nadruk vrijwel volledig is 
komen te liggen op het voorkomen en bestrijden van het jihadisme. Drie van de strategische 
prioriteiten hebben daarop meer of minder expliciet (vrijwel) uitsluitend betrekking, te we-
ten: 

 Internationaal een bijdrage leveren aan het voorkomen en neutraliseren van verde-
re escalatie in jihadistische strijdgebieden,  

 Inzet tegen verspreiding van jihadistische propaganda en beperking van het effect 
van het jihadistische discours,  

 Voorkomen dat misbruik van migratiebeleid plaatsvindt voor terroristische doelein-
den en voorkomen dat personen in Nederland vatbaar raken voor radicalisering.  

De vijf andere strategische prioriteiten zijn andersoortig van aard: zij stellen niet het type 
dreiging centraal (het jihadisme), maar gaan uit van de gebieden waar deze dreiging zich kan 
manifesteren (migratie-reisbewegingen, CBRN en internet), dan wel de middelen die nodig 
zijn die dreiging tegen te gaan (technologie en innovatie, internet, security awareness & per-
formance). 
 
Het gaat bij de veranderende focus in het contraterrorismebeleid (van ‘voorkomen’ naar 
‘vervolgen’ en de sterke nadruk op jihadisten) om een wijziging in de strategie die (nog) niet 
naar buiten toe is geformaliseerd of geëxpliciteerd. Deze constatering past in het algemene 
beeld over de invulling en uitvoering van de CT-strategie. De strategische inzet – die met de 
brede benadering en strategische prioriteiten is vastgelegd – biedt veel flexibiliteit. De bre-
de benadering stelt dat de nadruk op het ‘voorkomen’ van terrorisme ligt, maar hoe terro-
risme voorkomen wordt, is daarmee niet vastgelegd. Er wordt in de strategie bijvoorbeeld 
niet bepaald of het voorkomen van terrorisme het beste kan worden gerealiseerd met 
maatregelen van preventieve of repressieve aard. De zwaartepunten in het beleid zijn dus 
niet in de CT-strategie vastgesteld, en worden naar het actuele dreigingsniveau aangepast. 
Dit uit de CT-strategie voortvloeiende (operationele) beleid wordt niet in publieke docu-
menten vastgelegd of jaarlijks geactualiseerd in de vorm van actieplannen of beleidsplan-
nen.  
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2.3 Betrokken actoren bij de strategie 

Bij de (uitvoering van) het CT-beleid zijn veel verschillende instanties en organisaties betrok-
ken. Zo vergaren en analyseren de inlichtingendiensten bijvoorbeeld informatie over de al-
gemene en specifieke dreiging, voert het lokaal bestuur deradicaliseringsprogramma’s uit, 
beschermt de KMar de buitengrenzen, ziet het Openbaar Ministerie op het vervolgen van 
(potentiële) terroristen en is het ministerie van Veiligheid en Justitie betrokken bij het op-
stellen en evalueren van (nieuwe) wetgeving. Dit zijn slechts enkele taken en actoren. In bij-
lage IV is opgenomen welke actoren bij de verschillende pijlers betrokken zijn en worden de 
werkzaamheden gedetailleerd beschreven. In deze bijlage staat ook beschreven welke acto-
ren betrokken zijn bij het Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (GCT-overleg) en het 
opstellen van de DTN. In de doelbomen in bijlage I staan de actoren ook per pijler vermeld.  
 
De NCTV heeft tot taak de coördinerende taak voor terrorismebestrijding te vervullen.9 De 
NCTV levert (waar nodig) kennis aan uitvoerende partners, zorgt dat de verschillende on-
derdelen van het beleid op elkaar aansluiten en heeft bij veel onderwerpen de rol van aan-
jager; hij zorgt ervoor dat iedereen met elkaar om de tafel zit, bijvoorbeeld om het DTN op 
te stellen.  
 
Uit de interviews blijkt dat er een groot aantal overleggen plaatsvindt in – per overleg –  
wisselende samenstellingen. Naast de formele overleggen (rond het opstellen van het DTN 
en het GCT) wordt er ook vaak informeel overlegd. De lijntjes in het ‘terrorismewereldje’ 
zijn kort, iedereen kent elkaar goed en er vinden onderlinge verschuivingen plaats in de be-
kleding van functies op het gebied van terrorisme (personen die bijvoorbeeld vroeger bij de 
AIVD werkten, werken nu bij de NCTV of andersom).  

2.4 Inzicht in de kosten van het beleid  

Een onderdeel van deze inventarisatie was het achterhalen in hoeverre de kosten van be-
leidsmaatregelen bekend zijn. Dit is onderzocht aan de hand van de beschikbare beleidsdo-
cumenten en nagevraagd per organisatie tijdens de interviews. Uit deze inventarisatie blijkt 
dat er met name informatie beschikbaar is op hoofdlijnen, en niet per beleidsmaatregel. De 
voornaamste reden hiervoor is dat organisaties hun begrotingen niet specificeren op activi-
teiten op het terrein van contraterrorisme; vaak betreft het een kostenpost in combinatie 
met nationale veiligheid. De KMar voert bijvoorbeeld taken uit op Schiphol, waarbij een deel 
van de werkzaamheden mogelijk in het kader van terrorismebestrijding plaatsvindt, maar 
dat is niet uitsluitend het geval.  
 
Ook uit de jaarrekeningen van de NCTV is sinds 2012 niet meer goed op te maken welke 
kosten uitsluitend voor CT-beleid gemaakt worden en welke kosten voor nationale veilig-
heid. Hieronder is een overzicht opgenomen van de kosten die door de NCTb/NCTV ge-
maakt zijn in de jaren 2011, 2012 en 2013. In 2012 is de NCTb samengevoegd met het Cy-
bersecuritycentrum en met Nationale Veiligheid, waardoor de kosten in 2013 beduidend 
hoger zijn dan in 2011 en 2012. 
 

                                                           
9 CT-Strategie, p. 18.  
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Tabel 1: Gerealiseerde kosten in 2011 (door de NCTb) en in 2012 en 2013 (door de NCTV),
10

 kosten 

zijn vermeld in euro’s (*duizend) 

Budget 2011  2012 2013  

Totaal   34.474 20.436 210.768 
 
Voor de evaluatie in 2015 valt te overwegen om het aantal fte dat per organisatie wordt in-
gezet te onderzoeken. Bij de NCTV, de politie en het ministerie van BuZa houdt een aantal 
medewerkers zich uitsluitend met contraterrorisme bezig. Voor andere organisaties geldt 
dat een inschatting gemaakt kan worden van het aantal fte. Het resultaat zal de personele 
kosten voor contraterrorisme bij benadering geven. 

2.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het beleid uit de CT-strategie 2011-2015 beschreven. De CT-strategie valt 
uiteen in een centrale doelstelling, vijf pijlers en acht strategische prioriteiten. Centrale ge-
dachte achter het contraterrorismebeleid is de brede benadering. Deze brede benadering 
kent vijf pijlers: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. De pijler 
‘verwerven’ kan beschouwd worden als basis om de vier overige pijlers in te vullen. In de 
CT-strategie zelf wordt ‘voorkomen’ als zwaartepunt van het beleid aangemerkt.  
 
De verhouding tussen de centrale doelstelling, de vijf pijlers en de acht strategische priori-
teiten is aan de hand van de gesprekken, de documentstudie en onze eigen analyse gere-
construeerd in doelboom H1. Verder zijn de doelbomen gereconstrueerd van de vijf pijlers 
(V1 t/m V5) en acht strategische prioriteiten (P1 t/m P8). Een overzicht van deze doelbomen 
is opgenomen in bijlage I.  
 
Bij (de uitvoering van) het CT-beleid zijn veel verschillende instanties en organisaties betrok-
ken. De NCTV heeft als coördinator van terrorismebestrijding een centrale positie tussen 
deze actoren. Hij levert (waar nodig) kennis aan uitvoerende partijen, zorgt dat de verschil-
lende onderdelen van het beleid op elkaar aansluiten en heeft bij veel onderwerpen de rol 
van aanjager. Er is een groot aantal formele en informele overleggen dat plaatsvindt in ver-
schillende samenstellingen.  
 
Wat opvalt bij de analyse van het beleid is dat het gaat om een omvangrijk beleidsveld 
waarvan de samenhang tussen de verschillende onderdelen niet direct blijkt uit de CT-
strategie. Er is in het beleid geen analytisch scherpe relatie gelegd tussen de pijlers en de 
strategische prioriteiten. Behalve het ontbreken van samenhang tussen de beleidsonderde-
len, is een ander opvallend punt dat de CT-strategie behalve strategie ook veel uitvoerende 
en operationele onderdelen bevat. De visie op contraterrorisme en de uitvoering zijn daar-
mee niet gescheiden van elkaar. 
 
Door de sterke focus op uitvoering is er strikt genomen sprake van voortdurende wijzigin-
gen, die niet in de officieel vastgestelde CT-strategie worden vastgelegd. Nieuw is bijvoor-
beeld de sterke focus op jihadisme en de daarmee samenhangende inzet van meer daderge-
richte maatregelen uit de pijlers ‘voorkomen’ en ‘vervolgen’. Ook nieuw is de verminderde 
inzet vanuit CT-beleid op het voorkomen van radicalisering door bijvoorbeeld inzet op inte-
gratie en weerbaarheidsversterking.  

                                                           
10 Rijksbegroting.  
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3 

Analyse 

3.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven welke beleidsonderdelen samen de CT-strategie 
2011-2015 vormen. In dit hoofdstuk komt de reconstructie van de beleidstheorie aan de or-
de. Daarbij gaat het om de vraag hoe de interventies in het beleid geacht worden hun doel 
te bereiken volgens de opstellers van het beleid. Welke verwachtingen had de beleidsmaker 
bij het opstellen van het beleid over de werking daarvan en welke ideeën had hij over de 
wijze waarop de beleidsmaatregelen zouden werken? Met deze inhoudelijke analyse van 
het beleid kan meer informatie verkregen worden over de veronderstelde mechanismen van 
het beleid, zodat deze getoetst kunnen worden bij de integrale evaluatie van de CT-strategie 
in 2015.  
 
De analyse van het beleid heeft plaatsgevonden volgens het begrip ‘realist evaluation' van 
Pawson en Tilley. Dit begrip en het CMO-model (Context-Mechanism-Outcome) worden 
toegelicht in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 wordt ingegaan op de veronderstel-
lingen over de context en interventies van het volledige CT-beleid, waarmee een beeld ge-
schetst wordt van de ideeën en assumpties die de beleidsmaker had bij het opstellen van 
het beleid. In paragraaf 3.2.4 komt literatuur aan de orde over het identificeren van mecha-
nismen en worden enkele theorieën toegevoegd aan het CMO-model. Dit ‘nieuwe’ CMO-
model moet meer aanknopingspunten bieden om de werking van het beleid te achterhalen. 
Ter illustratie zijn in paragraaf 3.3 twee interventies van het CT-beleid aan de hand van het 
CMO-model geanalyseerd.  

3.2 CMO-model 

 Inleiding 

Pawson & Tilley introduceerden het begrip ‘realist evaluation’ in het boek ‘Realistic Evalua-
tion’ uit 1997.11 Realist Evaluation gaat niet alleen in op de vraag of beleid werkt, maar ook 
op de vraag hoe het werkt. Het blootleggen van de middelen waarmee beleid wordt geacht 
tot de gewenste resultaten of effecten te komen is daarbij een kernpunt. In termen van rea-

                                                           
11 R. Pawson & N. Tilley, Realistic Evaluation, Londen: Sage publications, 1997. 
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list evaluation heten die middelen ‘mechanismen’. Van belang daarbij is dat het gewenste 
mechanisme mogelijk niet in iedere context tot stand zal komen. De context is van cruciaal 
belang voor het bereiken van het gewenste effect. Dit betreft vooral het gedrag van ver-
schillende relevante actoren die wel of niet op een bepaalde manier reageren. Het mecha-
nisme, de interventie en de context zorgen er samen voor dat een bepaalde uitkomst wordt 
bereikt. In een evaluatie volgens deze benadering wordt vervolgens in de praktijk gekeken 
of de verwachte mechanismen zich in de specifieke context ook daadwerkelijk voordoen, op 
welke punten dat wel en niet het geval is, waarom dat zo is en in hoeverre optimalisaties 
mogelijk zijn. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven.  

Figuur 3: Het CMO-model 

Bron: model ontleend aan theorie van Pawson en Tilley 
 
Pawson & Tilley noemen dit het CMO-model (Context, Mechanism, Outcome). Op basis van 
een realistische evaluatie kunnen dus gerichte uitspraken worden gedaan over de effectivi-
teit van het CT-beleid. De evaluatie geeft dan niet alleen aan dat het beleid (niet) werkt, 
maar ook wat (niet) werkt en waarom het (niet) werkt.  

 Context 

In deze paragraaf komen de veronderstellingen die de beleidsmaker heeft over de context 
waarin het CT-beleid tot stand is gekomen aan de orde. Achtereenvolgens worden de ver-
onderstellingen die tijdens de fase van agendasetting bestonden, de veronderstellingen 
over het probleem en de oorzaken daarvan, en de veronderstellingen over de doelstellingen 
van het beleid behandeld.  

Veronderstellingen tijdens de fase van agendasetting 

Voordat beleid tot stand komt moet een maatschappelijk probleem de aandacht van het 
publiek en/of de beleidsbepalers krijgen. Sinds het begin van het millennium is het aantal 
terroristische aanslagen toegenomen, zowel nationaal als mondiaal, wat aanleiding gaf om 
in de beginjaren van de 21e eeuw nationaal contraterrorismebeleid te ontwikkelen. Toen de 
CT-strategie geschreven werd, was het beleid reeds enkele jaren in ontwikkeling. In de CT-
strategie is hierover opgenomen dat het verschijnsel terrorisme niet nieuw is, maar dat de 
omvang en het karakter ervan veranderd zijn. Het opstellen van de CT-strategie was in feite 
een codificatie van de bestaande werkwijze van organisaties. Er was reeds bewustzijn om 
radicaliseringsprocessen in een vroeg stadium te onderkennen en op welke wijze dit moest 
plaatsvinden. Ook was er reeds wetgeving vastgesteld, er waren bestaande structuren, sa-
menwerkingsverbanden en werkwijzen. 
 
Ten tijde van het opstellen van de CT-strategie bestond er geen sterke dreiging in Neder-
land. In de jaren voor het opstellen van de strategie waren er enkele incidenten van solisten 
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zoals op Koninginnedag (2009), de waxinelichthoudergooier (2010), en de Damschreeuwer 
(2010) maar er was geen groot of urgent terrorismeprobleem (of dreiging van een groepe-
ring) in Nederland. 
 
Het contraterrorismebeleid is constant in ontwikkeling. Aan de ene kant wordt de focus van 
contraterrorismemaatregelen bepaald door de politieke situatie, zowel waar het gaat om de 
accenten die binnen de brede benadering worden gekozen, als om de doelgroepen waarop 
het beleid gericht is. Aan de andere kant wordt de richting van het beleid bepaald door 
nieuwe vormen van dreiging en nieuwe incidenten. 
 
Een voorbeeld van een verschuiving in accenten zijn de getroffen maatregelen naar aanlei-
ding van de toegenomen binnenlandse radicalisering, de ontwikkelingen in het Midden-
Oosten (en Noord-Afrika) en het daarmee samenhangende aantal toegenomen jihadgan-
gers12. Er worden nieuwe ‘dadergerichte’ maatregelen getroffen, zoals het laten vervallen 
van paspoorten, het stopzetten van uitkeringen of studiefinanciering en het in zorgtrajecten 
plaatsen van mogelijke uitreizigers. Deze specifieke maatregelen worden niet beschreven in 
de strategie. Incidenten en urgente dreigingsontwikkelingen lijken daarom een belangrijke 
rol te spelen in de agendasetting.  

Veronderstellingen over het probleem en de oorzaken  

Het centrale probleem dat de grondslag vormt voor het CT-beleid is terrorisme. Om de ver-
onderstellingen over probleem en oorzaak te achterhalen is daarom allereerst de vraag wat 
er door beleidsmakers verstaan wordt onder terrorisme. In de CT-strategie is een definitie 
hiervan opgenomen:  
 

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden van of plegen 
van ernstig op mensen gericht geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van 
maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke verande-
ringen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke be-
sluitvorming te beïnvloeden.13 

 
Daarbij wordt aangegeven dat het irrelevant is om welke ideologie of welk politiek motief 
het gaat. Op het moment van schrijven van de CT-strategie is de veronderstelling dat de 
dreiging voor Nederland met name afkomstig is vanuit jihadistische hoek, en specifieker 
vanuit internationale jihadistische groeperingen. Deze internationale groeperingen zouden 
mogelijk ´Nederland als doelwit hebben vanwege de Nederlandse steun aan gewapende 
missies en de door sommigen als islambeledigend gepercipieerde uitingen in Nederland´. 
Omdat de binnenlandse dreiging vrij laag werd geacht, wordt vooral ingezet op reisbewe-
gingen van en naar jihadgebieden. Heden ten dage kom de dreiging nog steeds uit dezelfde 
hoek, maar in een andere vorm. De uitreizigers gaan niet naar het buitenland om specifieke 
kennis op te doen om een aanslag in Nederland te plegen – althans, dit doel is niet bekend – 
maar zij gaan naar Syrië om daar mee te vechten, met als mogelijke consequentie dat deze 
kennis wordt ingezet voor het plegen van een aanslag in Nederland. Omdat de jihadgangers 
ook vanuit Nederland uitreizen en naar Nederland terugkeren, is sinds maart 2013 het drei-
gingsniveau verhoogd naar substantieel.  
 
Tijdens gesprekken is aangegeven dat – hoewel iedereen erkent dat de dreiging met name 
uit jihadistische hoek komt – daarvan niet bij alle ingrijpende gebeurtenissen in ons land op 

                                                           
12 Deze drie ontwikkelingen waren reden voor verhoging van het dreigingsniveau naar ‘substantieel’ in maart 2013. 
13 CT-strategie, p. 20.  
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dit terrein sprake was. In de strategie wordt de moord op Pim Fortuyn (2002) al genoemd, 
maar ook de aanslag van Karst T. op Koninginnedag (2009) en de waxinelichthoudergooier 
(2010). Bij laatstgenoemde gebeurtenissen waren geen jihadisten betrokken. Er bestaat ver-
schil van mening tussen organisaties die meewerken aan contraterrorismebeleid, maar ook 
binnen de NCTV, op welke groepen het contraterrorismebeleid gericht zou moeten zijn. In 
de CT-strategie wordt aangegeven dat het contraterrorismebeleid in Nederland betrekking 
heeft op de verschijnselen van terrorisme, rekrutering en radicalisering in het algemeen, 
maar in de praktijk ligt de nadruk op de radicale islam. De laatste jaren is de focus van het 
beleid op de radicale islam steeds sterker geworden en is de inzet op terreinen als extreem 
rechts en links verminderd.  
 
Behalve op het internationaal jihadisme wordt in de strategie gewezen op twee maatschap-
pelijke trends die mogelijk kunnen leiden tot terrorisme. Ten eerste de toenemende polari-
satie in de Nederlandse samenleving en ten tweede de opkomst van niet-religieus gemoti-
veerde extremistische groeperingen en eenlingen. Met name voor het laatste is in de CT-
strategie expliciet aandacht door ‘geradicaliseerde eenlingen’ als aparte strategische priori-
teit te benoemen. Ook wordt in internationaal verband de mondialisering en de daarmee 
gepaard gaande vervreemding van groepen genoemd, evenals bedreigingen die geuit wor-
den naar bondgenoten en onrust in enkele regio’s. Onder andere de toenemende polarisa-
tie in Nederland wordt verondersteld te kunnen leiden tot een groeiend gevoel van afwij-
zing of krenking bij sommige groepen, wat volgens de strategie een voedingsbodem kan zijn 
voor radicalisering. Radicalisering kan vervolgens leiden tot gewelddadig extremisme, wat 
uiteindelijk tot terrorisme leidt. Deze veronderstelling over de causale relatie is opgenomen 
in het onderstaande figuur.  
 
Figuur 4: Causale relaties die leiden tot terrorisme, CT-strategie  

Bron: Nationale Contraterrorismestrategie, p. 29, reconstructie door Pro Facto 
 
Deze veronderstellingen over hoe terrorisme ontstaat komen op meerdere plekken in de 
strategie terug. De laatste drie blokjes blijven onveranderd, maar de aanleidingen verschil-
len per situatie. Elementen zoals sterke gevoelens van onrechtvaardigheid, groepsdreiging 
en onzekerheid onder minderheidsgroepen, kunnen ook aanleiding zijn voor een voedings-
bodem voor radicalisering en uiteindelijk leiden tot terrorisme.  
 
Veronderstellingen over het ontstaan van terrorisme en de wijze waarop de overheid daar-
op invloed kan uitoefenen, kwamen ook tijdens gesprekken bij de NCTV aan de orde, maar 
verschillende gesprekspartners plaatsten vraagtekens bij de werking van dit proces. Waar er 
in de beginjaren van de NCTV vanuit werd gegaan dat de sociaaleconomische positie van in-
dividuen van grote invloed op radicalisering was, wordt nu gedacht dat de doelgroep zo di-
vers is dat er geen eenduidige factoren zijn aan te wijzen die verklaren dat mensen radicali-
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seren; er is weinig bekend over de specifieke werking van het radicaliseringsproces en het is 
vrijwel onmogelijk te voorspellen welke radicaal ‘doorradicaliseert’ en een terroristische ac-
tie gaat ondernemen. Er is weinig wetenschappelijke kennis over de werking en effecten van 
interventies die zich erop richten het radicaliseringsproces tegen te gaan of te keren. De 
veronderstelde werking van mechanismen die dit proces moeten tegengaan of keren zijn 
daarom vaak intuïtief en ingegeven door ervaring, maar niet op wetenschappelijke kennis 
gebaseerd. 

Veronderstellingen over de totstandkoming van de doelstellingen van het CT-beleid  

In de CT-strategie is geen specifieke onderbouwing opgenomen over de totstandkoming van 
de doelstellingen. Tijdens de interviews bleek dat er verschil van mening bestaat over het 
gedeelte van de doelstelling dat spreekt over ‘het verkleinen van de vrees’. Er is aangegeven 
dat deze doelstelling een logisch gevolg is van het feit dat terroristen tot doel hebben vrees 
aan te jagen in een maatschappij; omdat dat hun voornaamste doel is, zou het voornaamste 
doel van de overheid ook moeten zijn om die vrees te beperken. Er bestaat daarbij een ver-
schil tussen ‘reële’ vrees en ‘niet reële’ vrees. Deze opvatting gaat er vanuit dat wanneer er 
sprake is van reële vrees, mensen ook bevreesd mogen zijn; daarom moeten mensen voor-
bereid worden op een aanslag door bijvoorbeeld het bieden van handelingsperspectieven. 
De Strategie bedoelt daarom volgens gesprekspartners bij de NCTV ‘niet reële vrees’ weg te 
nemen.  

 Interventies  

In deze paragraaf komen de veronderstellingen die de beleidsmaker heeft over de interven-
ties waarin het beleid tot stand is gekomen aan de orde. We gaan in op de veronderstellin-
gen over de aanpak van terrorisme; eerst worden de veronderstellingen achter de brede 
benadering besproken en daarna veronderstellingen over drie door ons achterhaalde gene-
rieke interventies van het beleid. Ten slotte wordt ingegaan op veronderstellingen over de 
taken van actoren en hun onderlinge verhouding.  

Veronderstellingen over de aanpak van terrorisme: de brede benadering  

De kerngedachte achter het Nederlandse contraterrorismebeleid is dat het beleid zowel ge-
richt moet zijn op groepen en individuen die een radicaliseringsproces doormaken of moge-
lijkerwijs gaan doormaken, als op de groep die de stap naar geweldpleging reeds heeft gezet 
of op het punt staat dit te doen. Voor beide groepen bestaat een andere aanpak, waarbij de 
een uitgaat van een meer preventieve aanpak en de tweede van maatregelen van meer re-
pressieve aard. Deze kerngedachte wordt de brede benadering genoemd.14  
 
De brede benadering is uitgewerkt in vijf pijlers, waaronder verschillende interventies val-
len. De brede benadering heeft zowel een preventieve kant als een repressieve kant. Aan de 
preventieve kant van de brede benadering ligt het idee ten grondslag dat overheidsoptre-
den invloed kan hebben op radicalisering.15 In de CT-strategie zijn verschillende veronder-
stellingen over de brede benadering opgenomen. Zo wordt het interveniëren in een zo 
vroeg mogelijk stadium als de grootste kans op succes gezien, wat de reden is dat het 
zwaartepunt in de Strategie op ‘voorkomen’ ligt. Het interveniëren is gericht op geweldda-
dig extremisme in plaats van op extremisme of radicalisering zelf, omdat er vanuit wordt 
gegaan dat deze ideologieën op zichzelf niet leiden tot geweld. Zodra personen verdacht 

                                                           
14 De informatie in deze alinea over de brede benadering is afkomstig uit gesprekken met de NCTV, de AIVD en de 
groepsgesprekken met NCTV’ers. Daarnaast is de informatie afkomstig uit de notitie van de NCTV, De brede benadering in de 
terrorismebestrijding: oorsprong, ontwikkeling en stand van zaken, Den Haag: 3 januari 2012.  
15 Notitie van de NCTV, De brede benadering in de terrorismebestrijding: oorsprong, ontwikkeling en stand van zaken, Den 
Haag: 3 januari 2012. 
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worden van daden, kan daarop meer gericht worden ingezet via bijvoorbeeld rechtshand-
having (pijler ‘vervolgen’). Men gaat er vanuit dat terroristen zich niet laten beïnvloeden 
door sancties achteraf, vandaar dat de aandacht bij het vervolgen ook hoort te liggen bij het 
voorbereidende stadium van terroristische aanslagen. Voor al deze interventies is een ster-
ke informatiepositie van cruciaal belang, aldus de CT-strategie, en om dat te bereiken is een 
intensieve samenwerking nodig. Veronderstelling is ook dat aanslagen nooit geheel te voor-
komen zijn, ondanks deze inspanningen in een vroeg stadium. Vanuit die veronderstelling 
kan verklaard worden dat ook de pijlers ‘verdedigen’ en ‘voorbereiden’ van belang zijn.  
 
Tijdens gesprekken is aangegeven dat de brede benadering op zichzelf nog steeds van toe-
passing is, maar dat wat daar onder verstaan wordt, is versmald. De interventiestrategieën 
zijn minder gericht op het voorkomen van armoede, het bevorderen van integratie en het 
voorkomen van ongelijkheid in bevolkingsgroepen. Inmiddels bestaat de overtuiging dat – 
hoewel deze onderwerpen voorwerp van beleid zijn bij andere ministeries – dit in mindere 
mate de aanpak is die gewenst is bij het voorkomen van terrorisme. Het beleid is tegen-
woordig meer ‘gericht’; dadergerichte maatregelen, zoals het verstoren van activiteiten van 
groepen of individuen en het frustreren van terroristische netwerken, kunnen ook een pre-
ventieve werking hebben en worden ook als zodanig ingezet. Daarnaast zijn heel specifieke, 
kwetsbare doelgroepen doel van het preventieve beleid, waar dat voorheen grotere (min-
derheids)groepen waren in de samenleving. 
 
De gerichtere focus van de brede benadering heeft niet bij alle samenwerkingspartners 
plaatsgevonden. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vanuit 
integratieoogpunt nog steeds ingezet op het voorkomen van radicalisering via weerbaar-
heidsverhoging en het tegengaan van een voedingsbodem voor terrorisme. Recent heeft de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer16 ge-
schreven dat het vraagstuk van radicalisering langs twee sporen aangepakt wordt: via veilig-
heid en integratie. Eerder liet de minister in een brief naar aanleiding van vragen over de 
Schilderswijk17 weten via integratiebeleid een bijdrage te leveren aan “een ontmoedigend 
klimaat waarin weerbaarheid van bewoners in buurten en wijken tegen radicalisering wordt 
ondersteund en signalen van radicalisering vroegtijdig worden onderkend.”  

Veronderstellingen over de aanpak van terrorisme: drie generieke interventies 

De brede benadering en de vijf daaronder vallende pijlers in de CT-strategie leiden tot tal 
van beleidsmaatregelen, -interventies en -voornemens. Sommige daarvan zijn concreet en 
toegespitst op specifieke situaties, andere hebben een meer algemeen karakter. Er is een 
drietal generieke interventies dat – hoewel niet allemaal even uitgebreid benoemd in de 
strategie – centraal staat in het CT-beleid en hieronder wordt toegelicht. Het gaat om de 
volgende generieke interventies:  

 Samenwerking  
 Coördinatie  
 Communicatie  

 
Voor de generieke interventies wordt vastgesteld dat deze geen interventies zijn in de strik-
te zin van het woord. Samenwerking alleen zorgt bijvoorbeeld niet voor het ‘voorkomen van 
aanslagen‘; maar draagt daaraan bij door interventies die dat wel als doel hebben (‘frustre-
ren van terroristische netwerken’ of ‘het bevriezen van financiële tegoeden’) te verbeteren. 
Desondanks hebben deze instrumenten ook een veronderstelde werking en bepaalde uit-

                                                           
16 Brief Minister L. F. Asscher aan de kamer, 2 februari 2014, referentie 2014-0000013388.  
17 Brief Minister L. F. Asscher aan de kamer, 20 juni 2013, referentie 2013-0000069551.  
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komsten; zo beoogt het opzetten van samenwerkingsverbanden te leiden tot betere uitwis-
seling van informatie. Samenwerking, coördinatie en communicatie naar het publiek en be-
drijven vindt binnen een context plaats, veronderstelt mechanismen in werking te zetten en 
heeft een bepaalde uitkomst. Het is van belang om bij een evaluatie van een specifieke aan-
pak ook deze drie instrumenten mee te nemen.  
 
In de volgende paragrafen worden deze drie generieke interventies en wat erover in de in-
terviews naar voren is gekomen beschreven en wordt kort literatuur rond deze onderwer-
pen behandeld. 
 

Samenwerking 
Een belangrijk aspect dat centraal staat in de CT-strategie is samenwerking. De integrale 
aanpak van terrorisme die wordt gevolgd, werd aanbevolen in het evaluatierapport ‘Antiter-
rorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw’. Hierin wordt 
aangegeven: “Om de integrale aanpak van terrorisme te borgen en de samenhang tussen 
bestaande en eventuele nieuwe maatregelen inzichtelijk te maken zal een nationale contra-
terrorismestrategie worden opgesteld18.” Door samenwerking tussen onder meer NCTV, 
AIVD, MIVD, politie, OM, KMar, gemeenten en ministeries en het bepalen en onderschrijven 
van een gemeenschappelijke strategie wordt beoogd het risico op een terroristische aanslag 
en de vrees daarvoor te verkleinen en de mogelijke schade na een terroristische aanslag te 
beperken. 
 
Samenwerking is een van de belangrijkste uitgangspunten die aan de CT-strategie ten 
grondslag liggen, hoewel in de strategie nergens wordt toegelicht op welke manier deze 
samenwerking moet plaatsvinden. Uit de gesprekken blijkt dat de samenwerking per maat-
regelen en per onderdeel van de strategie verschilt.  
 
Het begrip samenwerking omvat verschillende elementen. Voor samenwerking zijn onder 
andere onderling vertrouwen, kennis van elkaars werkzaamheden, een gedeelde visie op 
het probleem en een gemeenschappelijke formulering van collectieve doelen nodig. Nelen, 
Leeuw, Bakker & Herrenberg (2012) identificeren op basis van wetenschappelijke literatuur 
verschillende succes- en faalfactoren die een indicatie geven of de samenwerking – met be-
trekking tot de detectie en aanpak van bedreigingen van eenlingen – succesvol is of niet. Het 
artikel geeft een uitgebreide beschrijving van de literatuur op het gebied van samenwerking 
en biedt aanknopingspunten als het gaat om het analyseren van de samenwerkingsverban-
den en de effecten op de uitkomst van het beleid. Naast bovenstaande elementen identifi-
ceren zij ook ‘kennis over de juridische (on)mogelijkheden om informatie uit te wisselen’, 
‘het gekozen ontwerp- en besluitvormingsproces bevordert de samenwerking’, ‘er bestaat 
en sense of urgency’, ‘de betrokken partijen klampen zich niet vast aan eigen machtsposities 
en zijn zich bewust van de wederzijdse afhankelijkheid’ en ‘verschillen in beroepscultuur 
staan de samenwerking niet in de weg’.19 De elementen die door Nelen et al. (2012) worden 
geïdentificeerd kunnen als kader dienen voor het beoordelen van de samenwerking op an-
dere onderdelen van de CT-strategie.  
 
In de gesprekken met NCTV’ers en samenwerkingspartners is aangegeven dat ook bij hen 
steun bestaat voor het idee dat samenwerking leidt tot een effectieve aanpak van terroris-

                                                           
18 Antiterrorismemaatregelen in het eerste decennium van de 21e eeuw (rapport in opdracht van de minister van Veiligheid en 
Justitie), Den Haag: 2011, p. 64.  
19 H. Nelen, B. Leeuw, F. Bakker, & T. Herrenberg, Pilot Dreigingsmanagement. Een Ex Ante Evaluatie, Den Haag: WODC, Minis-
terie van Justitie 2012, p. 129-132.  
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me. Het GCT-overleg is door verschillende partners betiteld als een uniek gezelschap, dat 
zorgt voor helderheid en zicht op elkaars werkzaamheden. Echter, de veelheid aan overleg-
gen wordt door sommigen soms ook wel als een beletsel gezien.  
 
In de interviews wordt de samenwerking als ‘organisch’ beschreven. Een idee voor een 
nieuwe interventie kan van de ene organisatie komen, waarna dit in overleg met (bijvoor-
beeld uitvoerende partners) verder wordt ingevuld. De samenwerking is dus per onderwerp 
verschillend, flexibel en naast formele relaties zijn er (zoals in paragraaf 2.3 beschreven) 
veel informele relaties tussen de betrokken actoren. 
 

Coördinatie 
De CT-strategie stelt… “…het feit dat veel spelers actief zijn bij terrorismebestrijding vraagt 
om samenhang, coördinatie en afstemming. Dit is nodig om de efficiëntie en effectiviteit van 
het beleid van deze actoren te vergroten”. 20 In het rapport ‘Antiterrorismemaatregelen in 
Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw’ werd geoordeeld  dat “de brede be-
nadering van de aanpak van terrorisme coördinatie tussen de betrokken veiligheidssectoren 
en beleidsterreinen noodzakelijk maakt”.21 
 
Het CT-beleid in Nederland heeft een duidelijke coördinator: de NCTV. De aanduiding van de 
organisatie en de hoogste functionaris (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Vei-
ligheid) geeft dat ook al aan. De regisserende en coördinerende rol van de NCTV ligt ten 
grondslag aan de CT-strategie, hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het feit dat de 
voorganger van de NCTV, de NCTb, penvoerder was bij het schrijven van de CT-strategie. De 
andere organisaties leverden input. 
 
Veronderstellingen die de gesprekspartners hebben over de functie van de coördinatieposi-
tie is dat door personen beter te informeren en door een voortrekker te hebben bij het ini-
tiëren van overleg en samenwerking tussen partners, een betere aanpak van terrorismebe-
strijding mogelijk is. Coördinatie ligt ten grondslag aan de ‘brede benadering’ en is noodza-
kelijk voor een goede uitvoering van het beleid.  
 
Het instellen van een coördinator heeft bepaalde effecten in samenwerkingsverbanden. 
Hoogleraar bestuurskunde René Torenvlied stelt in zijn oratie “De mantra van coördinatie” 
dat coördinatie regelmatig vaak wordt aangedragen als oplossing voor problemen in de pu-
blieke sector.22 Torenvlied wijst naast de positieve effecten ook op perverse effecten (net-
werkactiviteiten hebben alleen een positief effect op een deel van het netwerk terwijl ande-
re delen worden uitgesloten23) en verhoogde coördinatiekosten.24 Pressman & Wildavsky 
(1970) verklaren dat het instellen van een coördinator niet vertelt wat de coördinator moet 
doen.25 Een coördinator kan de samenwerkingsproblemen oplossen door te onderhandelen 
of een keuze door te zetten. Indien dit niet is vastgelegd, kan er onenigheid ontstaan over 
de coördinatierol. Daarnaast stellen Pressman & Wildavsky dat coördinatie een vorm van 
macht impliceert. Als er bijvoorbeeld onenigheid over de doelstellingen van het beleid is en 
de coördinator zet een bepaalde doelstelling door, dan oefent hij een vorm van macht uit.26  
 

                                                           
20 CT-strategie, p. 18.  
21 Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw 2011, p. 50.  
22 R. Torenvlied, De mantra van coördinatie of het optimisme over netwerken in de publieke sector (oratie Leiden), 2012. 
23 Idem, p. 12. 
24 Idem, p. 13. 
25 J. L. Pressman & A. B. Wildavsky, Implementation, University of California Press: London 1973, p. 134.  
26 Pressman & Wildavsky 1973, p. 133.  
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Uit de gesprekken blijkt dat de rol die de NCTV speelt verschilt per onderwerp. Binnen de 
pijler ‘Verdedigen’ heeft de NCTV voor een aantal taken doorzettingsmacht; daardoor kan 
hij gericht aanwijzingen geven die de samenwerkingspartners moeten opvolgen. Op andere 
terreinen bezit de NCTV met name een voorlichtende taak, omdat de verantwoordelijkhe-
den bij een andere partij liggen. Een voorbeeld is het handhaven van de openbare orde en 
veiligheid in gemeenten. Het gaat om een taak van de burgemeester; maar in specifieke si-
tuaties ontbeert hij of zij specifieke kennis. Veronderstelling van de gesprekspartners van de 
NCTV is dat de NCTV behulpzaam kan zijn in deze situaties door een combinatie van gezag, 
kennis en expertise. De communicatie van de NCTV kan vervolgens zowel sturend, informe-
rend als faciliterend zijn, afhankelijk van het onderwerp.  
 
De coördinatierol die de NCTV heeft en de relatie met de uitvoerende partners kan worden 
beschreven als een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. De NCTV heeft een sterke kennispo-
sitie, maar de daadwerkelijke taken en bevoegdheden liggen bij de samenwerkingspartners 
en bij lokale partijen. Het feit dat de rol van de NCTV niet altijd formeel is vastgesteld leidt 
soms tot het onder spanning staan van de relatie tussen de NCTV en samenwerkingspart-
ners; het regisseren van het beleid wordt door partners soms ook ervaren als het uitoefenen 
van druk.  
 

Communicatie 
Communicatie speelt een rol in bijna alle pijlers, te weten ‘verwerven', ‘voorkomen’, ‘verde-
digen’ en ‘voorbereiden’. Communicatie is niet alleen het uitwisselen van informatie tussen 
organisaties en naar het publiek, maar is een op zichzelf staand instrument in het beleid. 
Door ruchtbaarheid te geven aan bijvoorbeeld actuele dreigingen wordt de bevolking weer-
baar gemaakt en/of wordt de vrees voor aanslagen beperkt. 
 
Volgens de gesprekspartners omvat de term “strategische communicatie” in verschillende 
situaties verschillende aspecten. Communicatie met een preventief doel heeft een andere 
inslag dan communicatie na een aanslag (die meestal is bedoeld om de gevolgen van een 
aanslag zoveel mogelijk te beperken). Met communiceren kan niet een concrete dreiging 
aangepakt worden, maar de vrees voor een aanslag bij het publiek kan verminderd worden 
en bedrijven kunnen handelingsperspectieven geboden worden om zich beter voor te be-
reiden. Communicatie is dus contextafhankelijk.  
 
Een volgens de strategie ultiem doel van de pijler ‘verwerven’ is het opstellen van het DTN. 
Door het DTN kan de bevolking in het algemeen of personen die in nauw(er) contact staan 
met (potentiële) terroristen in het bijzonder attenter worden gemaakt op verdachte perso-
nen of omstandigheden, hetgeen kan bijdragen aan de pijlers ‘verwerven’ en ‘voorkomen’. 
Door middel van gerichte communicatie wordt binnen de pijler ‘voorkomen’ getracht de 
weerbaarheid van de gemeenschap tegen potentiële terroristen te versterken en de voe-
dingsbodem van radicalisering te verminderen. Door handelingsperspectieven te bieden we-
ten professionals wat zij moeten doen na een aanslag (pijler verdedigen en voorbereiden). 
Hoewel communicatie een belangrijke interventie is in de CT-strategie, blijft de manier 
waarop communicatie een rol speelt of kan spelen, veelal impliciet.  
 
Bogaerts en Leeuw27 hebben in 2009 onderzocht wat de bijdrage van overheidsvoorlichting 
is of kan zijn aan de preventie en bestrijding van high-tech crime. In het onderzoek is een 
breed scala aan voorlichtingsmechanismen geëxpliciteerd die ervoor kunnen zorgen dat 
voorlichtingscampagnes de doelgroepen bereiken en tot vergroting van kennis, houding en 

                                                           
27 S. Bogaerts & H.B.M. Leeuw, High-tech crime en voorlichting, Den Haag: WODC 2009. 
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verandering van gedrag kunnen leiden. Voor succesvolle voorlichting en evaluatie van deze 
voorlichting is volgens het rapport – naast kennis van de mechanismen – kennis over en er-
varing met de verschillende doelgroepen en contexten belangrijk. Behalve dat de mecha-
nismen in verschillende contexten anders werken, is ook de ene doelgroep meer geneigd tot 
verandering dan de andere. Een groot deel van het communicatiebeleid in het CT-beleid kan 
(mede) aangemerkt worden als voorlichting. Bogaerts en Leeuw concluderen dat het CMO-
model een goed instrument is om voorlichtingscampagnes te ontwikkelen én te evalueren, 
maar dat daarnaast ook gebruik moet worden gemaakt van psychologische concepten om 
gedragsmechanismen te begrijpen.  

Veronderstellingen over de taken van actoren en onderlinge verhoudingen  

De CT-strategie geeft een beschrijving van alle beleidsonderdelen, maar geeft in de meeste 
gevallen niet aan welke taken en bevoegdheden hierbij horen of aan wie deze toebehoren. 
Op de plekken waar wel verwezen wordt naar actoren, gaat het om een beknopte verwij-
zing. Een voorbeeld is de passage over de taak van de politie en het Openbaar Ministerie om 
in een vroegtijdig stadium onderzoek te doen en indien gewenst op te treden.28 Een ander 
voorbeeld is het uitvoeren van verstoringsacties door de politie, lokaal bestuur en AIVD.29 
 
De taakstelling van de actoren is vaak diffuus en niet eenduidig – de politie zorgt voor het 
verdedigen van mogelijke doelwitten, maar kan bijvoorbeeld ook informatie vergaren uit 
wijken waar radicalisering een probleem is. Bij de taken van het Openbaar Ministerie treedt 
een spanningsveld op. Het Openbaar Ministerie kent een vervolgingsmonopolie; het is de 
enige instantie die zaken bij de strafrechter mag aanbrengen, maar voor informatie is het 
(mede) afhankelijk van anderen.  
 
Tijdens de interviews is aandacht gevraagd voor de veronderstellingen die bestaan waar het 
gaat om de taken van de inlichtingen- en opsporingsdiensten. Er is bijvoorbeeld aangegeven 
dat de veronderstelling dat inlichtingendiensten potentieel gewelddadige eenlingen kunnen 
opsporen niet past bij de taak die deze diensten van oudsher hebben, zij zijn van oudsher 
gericht op groepen en netwerken, niet op het bestuderen van eenlingen.  

Mechanismen 

Het identificeren van mechanismen is volgens Pawson & Tilley noodzakelijk om het causale 
verband tussen de interventie en de uitkomst vast te stellen. Programma’s of interventies 
hebben alleen succesvolle uitkomsten als de juiste mechanismen worden geïntroduceerd 
onder geschikte sociale en culturele condities (context).30 Het mechanisme verklaart waar-
om bepaalde interventies niet of juist wel hebben gewerkt. 
 
Een mechanisme is een sociale regelmaat, een aantal factoren in de sociale werkelijkheid 
dat in onderlinge interactie bepaalde uitkomsten produceert. Zo’n regelmaat, in een weten-
schappelijk model of theorie vastgelegd, draagt bij aan de verklaring van de uitkomsten van 
een beleidsevaluatie. Er zijn zeer veel verschillende en diverse mechanismen, zoals psycho-
logische of cognitieve processen (zoals een kostenbaten analyse of cognitieve dissonantie) 
of sociaal psychologische processen (zoals norm-gereguleerd gedrag).  
 
De beleidstheorie van de beleidsvoerder bevat impliciet of expliciet mechanismen en ver-
onderstellingen over de wijze waarop interventies bepaalde effecten produceren. De logica 

                                                           
28 CT-strategie, pagina 67.  
29 CT-strategie, pagina 65.  
30 Pawson & Tilley 1997, p. 57.  
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achter een beleidsmaatregel is vaak wel te reconstrueren, maar mechanismen liggen dieper 
en worden niet altijd expliciet gemaakt door beleidsmakers en –uitvoerders.31 Mechanis-
men zijn daarom niet goed waarneembaar. Een interventie kan ook onverwachte mecha-
nismen in werking zetten en neveneffecten produceren. Een overheidscampagne gericht op 
het verhogen van de waakzaamheid, veronderstelt dat het informeren over dreiging men-
sen waakzaam maakt. Het informeren van de bevolking kan echter ook leiden tot het verho-
gen van angstgevoelens.  
 
Gezien het inventariserend karakter van dit onderzoek kon niet voor elke specifieke inter-
ventie worden nagegaan wat de mechanismen zijn die elke interventie in werking zet en 
welke effecten deze mechanismen hebben. In de komende evaluatie is het identificeren van 
mechanismen een belangrijk onderdeel van het vaststellen van de werking en effecten van 
het beleid. Hierna komt literatuur aan de orde die behulpzaam kan zijn bij het achterhalen 
van mechanismen.  

Literatuur over mechanismen 

Er zijn twee theoretische modellen die we gebruiken om het CMO-model aan te vullen. Vol-
gens de typologie van Hood & Margetts32 kunnen de interventies van de overheid gestructu-
reerd worden in vier typen instrumenten. Om de mechanismen te ontleden wordt vervol-
gens gebruik gemaakt van het model dat wordt voorgesteld door Astbury & Leeuw.33 
 
Hood & Margetts identificeren vier ‘tools’ waarover de overheid beschikt.34 Deze ‘tools’ zijn 
instrumenten die de overheid tot haar beschikking heeft in de interactie met de samenle-
ving, in de vorm van invloed (interventie) en informatie (feedback). Deze worden verdeeld 
in nodality, authority, treasure & organization. Nodality gaat daarbij over de overheid als in-
formatieknooppunt. De overheid heeft volgens Hood en Margetts vaak een centrale positie, 
bijvoorbeeld door het aanstellen van een centrale functionaris, of omdat de overheid over 
veel informatie beschikt of doordat de overheid zich op een centrale plek in het veld be-
vindt. Authority ziet op het bezit van juridische of ambtelijke macht zodat eisen gesteld kun-
nen worden, zaken verboden kunnen worden, waarborgen worden geboden en de recht-
spraak kan plaatsvinden. Treasure ziet op het bezit van geld en andere zaken die ingezet 
kunnen worden om te ruilen voor andere zaken. Organization ten slotte ziet op de fysieke 
mogelijkheden om direct te kunnen handelen, zoals het beschikken over personeel, over 
gebouwen, materiaal en geld.  
 
Leeuw & Leeuw laten in hun artikel over digitale piraterij zien dat de instrumenten van 
Hood en Margetts gekoppeld kunnen worden aan mechanismen.35 Zij hebben voor verschil-
lende programma’s en interventies bekeken van welk instrument gebruik gemaakt wordt, 
en vervolgens bij evaluaties onderzocht welke mechanismen in werking gezet worden. De 
mechanismen die uit de evaluaties naar voren komen, zijn vooral mechanismen met een af-
schrikwekkende werking (detterence-related mechanisms), zoals controles en het starten 
van rechtszaken, maar ook bijvoorbeeld mechanismen die het bewustzijn van mensen verg-
roten over de gevaren van digitale piraterij.  
 

                                                           
31 Bogaerts & Leeuw 2009, p. 36.  
32 C. Hood & H. Margetts, The Tools of Government in the Digital Age, London: Palgrave Macmillan, 2007.  
33 B. Astbury & F. L. Leeuw, ‘Unpacking Black Boxes: Mechanisms and Theory Building in Evaluation’, American Journal of 
Evaluation 31(3) 2010, p. 363-381.  
34 Hood & Margetts, 2007. 
35 F.L. Leeuw & B. Leeuw, ‘Cyber Societies and Digital Policies: Challenges to Evaluation?’, Evaluation 18(1) 2012, p. 111-127.  
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Astbury & Leeuw zien mechanismen als “onderliggende entiteiten, processen of structuren 
die opereren in bepaalde contexten en uitkomsten genereren”.36 Zij noemen drie kenmerken 
van mechanismen37: 

1) Mechanismen zijn niet waarneembaar 
2) Mechanismen zijn gevoelig voor veranderingen in de context (ze werken dus niet al-

tijd/overal) 
3) Mechanismen genereren outcomes  

 
Astbury & Leeuw onderscheiden drie soorten mechanismen.38 Dit onderscheid wordt ont-
leend aan het macro-micro-macro model van sociale actie van Coleman:39 een maatregel, 
interventie of programma wordt op macroniveau ingezet, probeert op microniveau veran-
dering te bewerkstelligen en genereert op macroniveau uitkomsten.  
 
De mechanismen die opereren op het macro-naar-microniveau zijn situationele mechanis-
men, zoals de ‘selffulfilling prophecy’, waarbij sociale situaties leiden tot verlangens, geloof 
en mogelijkheden van individuen. Mechanismen die opereren op het microniveau zijn ge-
drags- of handelingsmechanismen, zoals rationalisatie-technieken, waarbij individuele keu-
zes en acties beïnvloed worden door de verlangens, het geloof en de mogelijkheden van de 
individu zelf. Mechanismen die opereren op het micro-naar-macro niveau zijn transformati-
onele mechanismen, zoals groepsdenken, waarbij meerdere individuen gezamenlijk macro-
level outcomes genereren.  
 
Door gebruik te maken van het CMO-model, aangevuld met bovenstaande theoretische 
modellen wordt een aantal zaken ontleed: de instrumenten die de overheid inzet voor een 
interventie in de samenleving, de beoogde en daadwerkelijke mechanismen die de interven-
tie in werking zet en de beoogde en daadwerkelijke uitkomst. Op deze manier kunnen ook 
onbedoelde en neveneffecten worden ontleed. 
 
Het traditionele CMO-model (zonder toevoegingen) ziet er als volgt uit.  
 
Figuur 5. ‘Traditionele’ CMO-model 

Bron: model ontleend aan de theorie van Pawson & Tilley  

 
Een weergave van het CMO-model dat door ons is aangevuld met de ‘tools’ en het macro-
micro-macro model ziet er als volgt uit:  
 

                                                           
36 Astbury & Leeuw 2010, p. 368.  
37 Idem.  
38 Astbury & Leeuw 2010, p. 371, verwijzing naar Hedström en Swedberg 1998.  
39 Astbury & Leeuw 2010, p. 371, verwijzing naar Coleman 1986 en 1990.  
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Figuur 6. CMO-model aangevuld met ‘tools’ en macro-micro-macro model 
Bron: Pro Facto 

3.3 CMO-analyse van twee maatregelen  

 Inleiding 

Hieronder zijn ter illustratie en inspiratie twee maatregelen met behulp van het ‘aangevul-
de’ CMO-model geanalyseerd. Beide maatregelen komen uit de pijler ‘voorkomen’. De eer-
ste maatregel betreft het persoonsgericht verstoren en de tweede maatregel het versterken 
van de weerbaarheid.  

Illustratie 1: Persoonsgerichte aanpak
40

 

 
Beschrijving van de maatregel  

De persoonsgerichte aanpak bestaat uit twee elementen: ten eerste het verstoren van indi-
viduen of groepen en ten tweede de curatieve aanpak, die bestaat uit ondersteuning bieden 
door het aanbieden van werk, huisvesting of zorg. Het gaat om een middel binnen de pijler 
‘voorkomen’. In figuur 7 is een deel van de doelboom van de pijler ‘voorkomen’, zoals weer-
gegeven in bijlage I, opgenomen. De dikgedrukte blokken geven aan welke plaats deze 
maatregel in de pijler ‘voorkomen’ inneemt.41 Het is één van de maatregelen die als doel 
‘het gericht optreden tegen individuen en groeperingen’ heeft. 
  

                                                           
40 Voor deze analyse is de beschrijving uit de CT-strategie, de beschrijving en analyse uit het rapport ‘Antiterrorismemaatrege-
len in het eerste decennium van de 21e eeuw’ en de interviews gebruikt. 
41 Dit figuur is een onderdeel van de doelboom van de pijler ‘voorkomen’ uit bijlage I, te vinden op p. 5 van het bijlagenrapport.  
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Figuur 7: Plaats van maatregel binnen pijler ‘voorkomen’  

Bron: CT-strategie, doelboom gereconstrueerd door Pro Facto, bijlage I  

 
In de CT-strategie is aangegeven dat onder het verstoren wordt verstaan “het zodanig in de 
gaten houden van iemand dat deze persoon en zijn omgeving duidelijk wordt dat hij onder-
werp is van overheidsoptreden. Daardoor kan de persoon geen rol meer kan spelen in terro-
rismegerelateerde zaken”.42  
 
Het rapport ‘Antiterrorismemaatregelen in het eerste decennium van de 21e eeuw’ noemt 
het verstoren “een beproefde methode in de criminaliteitsbestrijding en wordt toegepast 
wanneer gerichte opsporing en vervolging alleen onvoldoende effectief zijn”.43 Indien het 
voorkomen van terroristische daden niet kan worden bereikt door het tijdig vastzetten van 
personen, kan er worden gekozen voor een verstoringsaanpak. 
 
Het tweede element van de persoonsgerichte aanpak is de ‘curatieve aanpak’. In het rap-
port ’Antiterrorismemaatregelen in het eerste decennium van de 21e eeuw’ wordt hieron-
der verstaan “het subject andere perspectieven te bieden dan radicalisering door het aan-
bieden van scholing, huisvesting, werk en (geestelijke) zorg.”44 Uit de interviews die in het 
kader van het onderhavige onderzoek zijn gehouden blijkt dat het vaak voorkomt dat per-
sonen in een zorgtraject worden geplaatst. Dit instrument kan vroegtijdig worden benut, om 

                                                           
42 CT-strategie, p. 65.  
43 Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw 2011, p. 88.  
44 Idem, p. 89.  
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te voorkomen dat het subject verder afglijdt van de democratische samenleving en waarden 
of na detentie terugvalt in oude patronen.45 
 

Doelen 
Het primaire doel van het verstoren is “aan een subject, object, netwerk dan wel organisatie 
een signaal afgeven dat hun (dreigende) inbreuken op de veiligheid en maatschappelijke in-
tegriteit bekend en niet gewenst zijn en het subject en zijn omgeving duidelijk maken dat hij 
onderwerp is van preventief overheidsoptreden.” Het secundaire doel van persoonlijk ver-
storen is “zorgen dat het subject stopt, vertrekt of minder aantrekkelijk is voor zijn omgeving 
waar hij deel van uitmaakt.”46  
 
De curatieve aanpak heeft als doel “om door middel van gerichte aandacht voor de leef- en 
sociale omstandigheden van het subject deze een ander perspectief te bieden dan dat van 
het radicale netwerk.”47 
 

Context 
De context waarin de persoonsgerichte aanpak plaatsvindt is de laatste jaren veranderd. 
Het verstoren van individuen is in de periode 2004-2010 ongeveer 25 tot 30 keer toegepast 
en is tot 2012 een kleine maatregel in een breed palet geweest.48 Uit onze interviews blijkt 
dat de persoonsgerichte aanpak tegenwoordig een belangrijk middel is dat wordt ingezet 
ten aanzien van (potentiële) jihadgangers, waarbij zowel verstoren als de curatieve aanpak 
wordt ingezet.  
 
De bestuurlijke context speelt ook een rol in de uitvoering van de interventie. Operationele 
organisaties – zoals de AIVD en het OM – brengen in kaart of iemand in aanmerking komt 
voor de interventie. Echter, er wordt op lokaal niveau – door de burgemeester – besloten of 
iemand wordt verstoord of in een traject wordt geplaatst. Er kan hierbij informatie-
asymmetrie ontstaan, omdat de burgemeester wellicht weinig kennis heeft van wat de in-
terventie eigenlijk inhoudt.49 Het verstoren van individuen is van verschillende zijden bekri-
tiseerd, met name op punten als rechtmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit is.50  
 
De persoonsgerichte aanpak verschilt per situatie en per individu. Het gaat om personen die 
dreigen met een aanslag, uit de gevangenis komen, dreigen met uitreis naar een strijdge-
bied of daarvan terugkeren. De maatregel wordt voornamelijk toegepast op jihadisten, maar 
kan in theorie ook op links- of rechtsextremisten worden toegepast.  
 
Een laatste aspect is de samenhang met andere maatregelen. “Wat is opgebouwd in een 
langdurig persoonsgericht traject kan door repressieve maatregelen in korte tijd ongedaan 
worden gemaakt”, wordt geconcludeerd in het rapport Antiterrorismemaatregelen.51 Deze 
individuele en contextuele verschillen hebben theoretisch gezien veel invloed op de werking 
van de mechanismen en de interventie, maar wat de werkelijke effecten zijn moet onder-
zocht worden. 
 
 

                                                           
45 Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw 2011, p. 89.  
46 Idem, p. 89.  
47 Idem, p. 89.  
48 Idem, p. 88.  
49 Idem, p. 90. 
50 Idem, p. 91.  
51 Idem, p. 92.  
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Mechanismen 
De persoonsgerichte aanpak probeert op twee manieren in te grijpen. Het verstoren is erop 
gericht activiteiten van een persoon direct te belemmeren. Door het verstoren worden de 
activiteiten van het subject of netwerk bemoeilijkt. De overheid laat door de verstorende 
maatregelen weten dat ze op de hoogte zijn en dat ze het subject in de gaten houden. De 
curatieve aanpak probeert de aanleiding voor radicalisering weg te nemen of op een andere 
manier in te grijpen in het radicaliseringsproces. 
 
Met de persoonsgerichte aanpak worden verschillende mechanismen nagestreefd. In de 
eerste plaats wordt er met het verstoren een signaal afgegeven. Het verstoren zorgt ervoor 
dat het subject weet dat hij in de gaten wordt gehouden. Hierdoor kunnen verschillende 
mechanismen geactiveerd worden. Kennis van het feit dat het subject in de gaten wordt ge-
houden kan er in de eerste plaats voor zorgen dat de persoon geen actie meer durft te on-
dernemen. Hetzelfde geldt voor derden; zij zullen het risico lopen om hun identiteit prijs te 
geven bij het benaderen van het subject. Het mechanisme dat in werking wordt gezet is ‘af-
schrikking’.52 Daarnaast kan het verstoren ervoor zorgen dat het subject geen strafbare 
handelingen meer kan of wil ondernemen. Het mechanisme is het verhogen van de kosten 
in het afwegingsproces. In de tweede plaats belemmert het persoonsgericht verstoren 
communicatie tussen netwerken. Derden die contact proberen op te nemen met het subject 
dat verstoord wordt zullen hun identiteit kunnen prijsgeven; ook hier is het mechanisme het 
verhogen van de kosten in het afwegingsproces.  
 
De mechanismen kunnen aan de hand van macro-micro-macro-model zoals aan de orde ge-
steld in paragraaf 3.2.4, als volgt worden getypeerd. Door aan de persoon te laten weten 
dat hij in de gaten wordt gehouden, wordt er een signaal afgegeven (situationeel mecha-
nisme). De gedrags- of handelingsmechanismen op microniveau die hier uit voortkomen zijn 
‘afschrikking’ en ‘het verhogen van de kosten in het afwegingsproces’. Het transformatie-
mechanisme is ‘de afschrikking van derden’.  
 
In figuur 8 is de analyse van het ‘verstoren’ in het CMO-model ingevuld.  
 
  

                                                           
52 In de criminologie wordt de afschrikkende werking die straffen heeft ‘deterrence’ genoemd.  
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Figuur 8: CMO-analyse ‘verstoren’  

 
De curatieve aanpak beoogt door gerichte aandacht voor de leef- en sociale omstandighe-
den van het subject, de subjecten een ander perspectief te bieden en radicaliseringsproces-
sen te doorbreken. De persoon wordt ondersteund bij het zoeken van werk en huisvesting 
en wordt waar nodig zorgtrajecten aangeboden. De persoon heeft meer keuzemogelijkhe-
den en vrijheden, waardoor radicale ideeën en het radicaliseringstraject niet meer het enige 
toekomstperspectief zijn.  
 
Het bieden van ondersteuning zorgt voor een verandering in de sociale situatie van het sub-
ject. Er wordt getracht het mechanisme van ‘counter conditioning’ in werking te zetten. 
Hierbij wordt gedrag afgeleerd door het te vervangen door ander gedrag (situationeel me-
chanisme); er wordt geprobeerd de houding en het gedrag van de persoon veranderen. De 
persoon heeft meer keuzemogelijkheden en vrijheden, waardoor radicale ideeën en het ra-
dicaliseringstraject niet meer het enige toekomstperspectief zijn. De interventie tracht de 
kosten van alternatieve trajecten in het afwegingsproces te verlagen (gedragsmechanisme 
op microniveau).  
 
De curatieve aanpak komt in verschillende vormen voor. Door bijvoorbeeld de mechanis-
men ‘re-evaluation’, ‘self-evaluation’ en ‘consciousness raising’ in werking te zetten, krijgen 
personen een realistisch beeld van hun gedrag. Door feedback te geven op het gedrag 
wordt het zelfbewustzijn vergroot.53 Ook kan het verstrekken van (gerichte) communicatie 
duidelijk maken wat een persoon kan overkomen wanneer hij zijn gedrag voortzet of welke 
voordelen er verbonden zijn aan gewenst gedrag.54 Hierdoor worden personen ‘zelfred-
zaam’ en ‘participeren ze actief in de samenleving’ (transformatiemechanisme). Op deze 
manier wordt voorkomen dat personen afglijden in een traject van isolatie en radicalisering.  
 
De belangrijkste ‘tools’ waarover de overheid beschikt om de persoonsgerichte aanpak in te 
zetten, zijn ‘nodality’ en ‘authority’. In de eerste plaats heeft de overheid een centrale posi-
tie in de informatievergaring en verwerking nodig om de dreiging van individuen en netwer-

                                                           
53 Bogaerts & Leeuw 2009, p. 50. 
54 Idem.  
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ken in te schatten en de persoonsgerichte aanpak effectief in te zetten (‘nodality’). In de 
tweede plaats zet de overheid zijn juridische en officiële macht in om vast te stellen dat de 
dreiging die van individuen of groepen uitgaat van dusdanig niveau is, dat individuen wor-
den verstoord of in een traject worden gezet (‘authority’).  
 
In figuur 9 is de analyse van de curatieve aanpak in het CMO-model ingevuld. 
 
Figuur 9: CMO analyse ’curatieve aanpak’ 

 

 
Outcome 

Er is weinig bekend over resultaten of eventuele neveneffecten van de persoonsgerichte 
aanpak. Ook bij deze interventie is er een valkuil – namelijk dat het mechanisme niet aan-
sluit op het individu. In het rapport ‘Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste 
decennium van de 21ste eeuw’ wordt aangegeven dat – vanwege de koppeling met het radi-
caliseringsproces – de curatieve aanpak effectiever wordt geacht.55  
 
De persoonsgerichte aanpak wordt in toenemende mate toegepast, wat kenmerkend is voor 
de verschuiving naar dadergerichte maatregelen. De effecten zijn onbekend en er zijn veel 
verschillende samenwerkingspartners bij betrokken. Uit de interviews blijkt dat er informa-
tie-asymmetrie kan ontstaan tussen de inlichtingendienst en uitvoerende partners. Dit 
maakt deze maatregel relevant voor evaluatie.  

Illustratie 2: Verhogen van de weerbaarheid  

 
Beschrijving van de maatregel 

De tweede maatregel die aan de orde wordt gesteld is het verhogen van de weerbaarheid 
van kwetsbare groepen. Het gaat om een doelstelling binnen de pijler ‘voorkomen’. In figuur 
10 is een deel van de doelboom van de pijler ‘voorkomen’, zoals weergegeven in bijlage I, 
opgenomen. De dikgedrukte middelen en tussendoelen zijn de middelen die bij deze analy-
se volgens het CMO-model worden meegenomen.  

                                                           
55 Antiterrorismemaatregelen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw 2011, p. 110.  



RAPPORTAGE ‘CT- STRATEGIE IN FOCUS’  

40 

 

Figuur 10: Plaats van doelstelling binnen pijler ‘voorkomen’ 

Bron: CT-strategie, doelboom gereconstrueerd door Pro Facto, bijlage I  

 
Voor de analyse wordt een beschrijving en beoordeling van een aantal projecten uit het 
rapport ‘Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering – een inventarisatie’ van Gul-
dener et al. (2012) gebruikt. Hierin wordt een aantal projecten beschreven en geëvalueerd 
dat weerbaarheidsversterking als doel heeft.  
 
Weerbaarheidsversterking richt zich op het ontwikkelen van individuele eigenschappen van 
kwetsbare jongeren. Het is één van de interventietypen die worden ingezet om de weer-
baarheid te verhogen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook de interventietypen ‘peermetho-
de’ (jongeren uit de doelgroep (‘peers’) die worden ingezet om probleemjongeren aan te 
spreken op hun gedrag of voor te lichten), ‘overbruggend contact’ (zoals kennismakingsacti-
viteiten met andere jongeren van een andere etnische afkomst of religie) en de ‘systeembe-
nadering’ (hulpverlening die zich richt op begeleiding in sociale context).56 Er worden in het 
rapport vijf projecten beschreven.57  
 

Doelen 
Met weerbaarheidsversterking wordt bedoeld “Individuele trainingen, begeleidingstrajec-
ten, 'empowerment'-trainingen voor groepen die gericht zijn op het vergroten van het gevoel 
van eigenwaarde van mentaal kwetsbare jongeren zodat ze weerbaarder worden tegen ra-

                                                           
56 V. R. Van Guldener e. a., Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering, Arnhem: KplusV Organisatieadvies 2012, p. 
88. 
57 De projecten worden beschreven op p. 90 van het rapport. Er is een training, een interactieve tentoonstelling, 
onderwijspakket, netwerk of het maken van een documentaire op internet.  
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dicale gedachten of beïnvloeding door radicale personen”.58 In de vijf trajecten wordt de ei-
genwaarde op twee verschillende manieren versterkt: positieve identiteit en conflicthante-
ring. Aan de ene kant wordt getracht een positief zelfbeeld te ontwikkelen, aan de andere 
kant wordt getracht een kritisch beoordelingsvermogen te ontwikkelen. Weerbaarheidsver-
sterking richt zich dus op het versterken van individuele eigenschappen. De doelgroep van 
de interventies zijn (polariserende en/of radicaliserende) groepen jongeren.59  
 

Context 
De context van de projecten verschilt. Sommige projecten zijn op initiatief van een NGO tot 
stand gekomen,60 andere projecten zijn initiatieven van de gemeente waarbij radicalisering 
of polarisatie al hoog op de agenda stond en waar bijvoorbeeld problemen als overlast van 
groepen jongeren werden ervaren. 
 
De interventies richten zich op een brede doelgroep en proberen in te grijpen in een voor-
stadium van radicalisering. Uit de interviews blijkt dat deze generieke manier van interveni-
eren (gericht op brede groepen) op het moment nauwelijks meer plaatsvindt; huidige inter-
venties worden gerichter ingezet op mensen of groepen die verder geradicaliseerd zijn. 
Over de invloed van de context op de mechanismen worden echter geen uitspraken gedaan 
in het rapport.  
 

Mechanismen 
Het doel weerbaarheidsversterking wordt getracht behaald te worden door het ontwikkelen 
van ‘een positieve identiteit’ en ‘conflicthantering’61 (programma-activiteiten). Met andere 
woorden; door de identiteit van de jongeren positief te benadrukken en een ‘gereedschaps-
kist’ met een versterkt empathisch vermogen en kritisch beoordelingsvermogen mee te ge-
ven worden jongeren weerbaar gemaakt tegen ronseling of invloed van radicale ideeën. Het 
rapport beschrijft een aantal mechanismen dat die programma’s trachten in werking te stel-
len:62  

 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.  

 Als jongeren hun eigen identiteit aan ‘peers’ spiegelen, nemen ze daardoor een 
meer zelfkritische houding aan. 

 Trainingen op identiteitsvorming en morele oordeelsvorming leiden bij jongeren tot 
een verbeterd zelfbeeld en beter begrip voor andersdenkenden. 

 Doordat sleutelfiguren andere/nieuwe informatie aanbieden aan de doelgroep, 
wordt de zelfkritische houding bij de doelgroep vergroot.  

 Een goed moreel en kritisch beoordelingsvermogen zorgt ervoor dat argumenten 
hebben tegen radicale boodschap.  

 Wanneer jongeren in staat zijn om het perspectief van een ander in te nemen, dan 
leidt dat tot beter begrip van de ander.  

 Het verhogen van de kennis van jongeren over conflictsituaties leidt tot een veran-
derde houding (minder antisemitisch).  

 
De programma’s zijn in grote lijnen te typeren aan de hand van het macro-micro-macro-
model beschreven in paragraaf 3.2.4. Door in een groep vaardigheden te ontwikkelen en 

                                                           
58 Van Guldener e.a. 2012, p. 88. 
59 Idem. 
60 In de meeste gevallen gaat het om een NGO werkzaam op het gebied van burgerschap.  
61 Van Guldener e.a. 2012, p. 88.  
62 Idem. 
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identiteiten te spiegelen aan ‘peers’ (situationele mechanismen) zoals een training, les, of 
groepsgesprek kan leiden tot veranderingen op individueel niveau. Jongeren ontwikkelen 
cognitieve en affectieve vaardigheden als empathie (gedragsmechanismen) en ontwikkelen 
door ‘self-evaluation’ en ‘consciousness raising’ een kritisch en moreel beoordelingsver-
mogen (gedragsmechanismen). Daarnaast wordt er op individueel niveau een identiteit ge-
formeerd. Deze mechanismen generen een actieve participatie in de samenleving, een ver-
beterd zelfbeeld en een verhoogde zelfredzaamheid (transformationele mechanismen).  
 
De ‘tools’ die de overheid bij deze maatregelen inzet, zijn ‘treasury’ en ‘organisation’. Er 
worden geld, middelen en mensen ingezet om verschillende programma’s op te zetten en 
uit te voeren.  
 

Outcome 
In het rapport wordt gesteld dat de interventies erin slagen om kennis, vaardigheden en at-
tituden te ontwikkelen. De ontwikkelde vaardigheden stellen de jongeren in staat om een 
positievere identiteit te ontwikkelen. Ten tijde van het opzetten van de programma’s was er 
weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar over vermeende radicaliseringsproces-
sen.63 Een aantal interventies is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en is erop ge-
richt zelfvertrouwen te verhogen. “De positieve effecten van zelfvertrouwen op gedrag en 
sociale relaties van mensen is niet eenduidig. De veronderstelling dat een hoog zelfvertrou-
wen bijdraagt aan het voorkomen van probleemgedrag van jongeren wordt in beperkte ma-
te door wetenschappelijk onderzoek bevestigd”.64 Hoewel er dus wel positieve effecten zijn, 
is het de vraag in hoeverre de programma’s uiteindelijk bijdragen aan het versterken van de 
weerbaarheid en daarmee het verkleinen van radicalisering. Uit de interviews die in het ka-
der van het onderhavige onderzoek zijn gehouden, is gebleken dat deze ‘brede’, weerbaar-
heidsverhogende aanpak minder wordt toegepast, en de persoonsgerichte aanpak vaker 
wordt ingezet.  
 
In figuur 11 is de analyse in het CMO-model ingevuld. 

Figuur 11: CMO-analyse verhogen van de weerbaarheid  

                                                           
63 Van Guldener 2012, p. 95. 
64 Idem, p. 95.  
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3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk heeft een inhoudelijke analyse van het CT-beleid plaatsgevonden. De analy-
se van het beleid heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden aan de hand van het CMO-model. Het 
CMO-model is in het hoofdstuk aangevuld met theorieën over mechanismen en toegepast 
op een tweetal instrumenten: de persoonsgerichte aanpak en het versterken van de weer-
baarheid. Dit aangepaste model kan gebruikt worden bij het achterhalen van de werking 
van het beleid bij de komende evaluatie.  
 
In het hoofdstuk zijn de context, de interventies en de mechanismen van het CT-beleid aan 
de orde gekomen. Het gaat in alle gevallen om de veronderstellingen die de beleidsmaker 
had bij het opstellen van het CT-beleid. Wat betreft de context van het beleid geldt dat er 
ten tijde van het opstellen van de CT-strategie geen sterke terroristische dreiging bestond in 
Nederland. De focus van het beleid werd bepaald door de politieke situatie op dat moment, 
maar ook door nieuwe vormen van dreiging en nieuwe incidenten. Voor de veronderstellin-
gen over het probleem en de oorzaken geldt dat er een duidelijk causaal verband is ge-
schetst tussen verschillende aanleidingen, radicalisering en terrorisme. Hoe radicalisering 
precies werkt en welke mechanismen daarbij werkzaam zijn, is echter nog onbekend; dit 
blijkt zowel uit gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd, als uit weten-
schappelijke literatuur.  
 
Bij de interventies zijn de veronderstellingen over de aanpak van terrorisme, de veronder-
stellingen over de taken van actoren en hun onderlinge verhouding geanalyseerd. De kern-
gedachte achter het Nederlandse contraterrorismebeleid is de brede benadering; deze is 
uitgewerkt in vijf pijlers. Van interveniëren in een zo vroeg mogelijk stadium wordt het 
meeste succes verwacht. De brede benadering laat de laatste jaren een versmalling zien 
naar preventieve, dadergerichte maatregelen. Behalve de vijf pijlers hebben drie interven-
ties een prominente rol in het CT-beleid. Deze betreffen samenwerking, coördinatie en 
communicatie.  
 
De bespreking van de literatuur en de CMO-analyses van twee maatregelen laten zien hoe 
de ‘tools’ van Hood & Margetts en de conceptualisering van Astbury & Leeuw een bijdrage 
kunnen leveren aan het identificeren van mechanismen achter het beleid. Door aan de hand 
van deze theoretische concepten en twee illustraties op zoek te gaan naar de mechanismen, 
kunnen de werking, neveneffecten en uitkomst van het beleid worden achterhaald.  
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4 

Evaluaties  

4.1 Inleiding 

In het kader van de onderhavige inventarisatie zijn de beleidsmaatregelen, beleidsinterven-
ties en beleidsvoornemens die voortvloeien uit de CT-strategie geïnventariseerd. Voor elk 
van deze beleidsonderdelen is nagegaan in hoeverre deze geëvalueerd zijn en wat de bevin-
dingen van deze evaluaties zijn. In de doelbomen in bijlage I is gearceerd weergegeven wel-
ke onderdelen van het beleid geëvalueerd zijn. Om welke evaluaties het concreet gaat, is 
opgenomen in de tabel in bijlage II. Ten slotte zijn in bijlage III per evaluatie kort de bevin-
dingen weergegeven.  
 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de vraag welke maatregelen zijn geëvalueerd en 
welke niet. De gevonden evaluatierapporten worden behandeld aan de hand van de pijlers. 
De doelen en maatregelen die genoemd worden in de strategische prioriteiten worden ge-
bruikt om aan te duiden op welke maatregelen er is ingezet. Op deze manier wordt duidelijk 
waar de ‘blinde vlekken’ zitten en – dus – welke maatregelen nog geen onderwerp zijn ge-
weest van evaluatie.  
 
Voor de strategische prioriteiten geldt dat er geen evaluaties hebben plaatsgevonden van 
het bereiken van deze doelen, zoals ‘internationaal een bijdrage leveren aan het voorkomen 
en neutraliseren van verdere escalatie in jihadistische strijdgebieden’ en ‘het voorkomen 
dat misbruik gemaakt wordt van het migratiebeleid voor terroristische doeleinden’. 
 
Aan het slot van dit hoofdstuk is opgenomen voor welke beleidsonderdelen het van belang 
is dat deze in aanloop naar of als onderdeel van de integrale evaluatie in 2015 geëvalueerd 
zouden moeten worden. Tevens zijn aandachtspunten voor deze evaluatieonderdelen aan-
gegeven.  

4.2 Evaluaties per pijler 

Een groot deel van de evaluaties gaat niet alleen over CT-beleid, maar heeft een bredere 
doelstelling, zoals de uitvoering van de inlichtingentaak van de AIVD. In dit onderzoek zijn al-
leen de evaluaties verwerkt die direct gerelateerd zijn aan het CT-beleid (zie voor de afba-
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kening ook paragraaf 1.4). In bijlage III zijn de samenvattingen van de verwerkte evaluaties 
te vinden.  
 
Onder de pijlers vallen enkele instrumenten die al langer ingezet worden, maar die in de CT-
strategie gecodificeerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het Alerteringssysteem Terrorismebe-
strijding (ATb) en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (die beide onder de pijler ‘verdedigen’ 
vallen), maar ook de samenwerkingsrelaties en de afstemming die bestaat tussen partners 
bij het verwerven van informatie (pijler ‘verwerven’). Daarnaast zijn onderdelen van de pij-
ler ‘voorkomen’ geëvalueerd, zoals radicalisering en radicaliseringsprogramma’s. Recent 
heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Wet Veiligheidsregio’s, waar ook het brede stel-
sel van rampenbestrijding en crisisbeheersing onder valt (pijler ‘voorbereiden’). De evaluatie 
van wetgeving onder de pijler ‘vervolgen’ is wettelijk vastgelegd. 
 
Hieronder zijn kort de bevindingen van de evaluaties per pijler weergegeven.  
 

Verwerven  
Binnen de pijler ‘verwerven’ zijn de werkzaamheden van inlichtingendiensten en de samen-
werking met andere partners geëvalueerd. De SIGINT-eenheid is in 2012 geëvalueerd. Ook is 
de CT Infobox geëvalueerd in 2010, en er staat een nieuwe evaluatie gepland die eind 2015 
afgerond moet zijn. Andere evaluaties binnen deze pijler hebben plaatsgevonden vóór in-
voering van de CT-strategie.  
 
De evaluaties zijn overwegend positief over het verzamelen van inlichtingen en informatie. 
Bij de geëvalueerde maatregelen wordt wel benadrukt dat de procedurele zorgvuldigheid, 
het wetgevingskader en juridische verantwoording doorlopende ontwikkeling behoeven. Uit 
verschillende evaluaties blijkt dat door technologische ontwikkelingen en wijzigingen in het 
gedachtegoed over wettelijke en verdragsrechtelijke normen, er nieuwe mogelijkheden en 
dilemma’s ontstaan die het inlichtingenwerk betreffen, maar ook zien op onderwerpen als 
gegevensverzameling, zoals bij risicovoorspellingen uit Passenger Name Records. Uit de 
‘Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002’ uit 2013 blijkt dat de be-
staande wettelijke bevoegdheden van de inlichtingendiensten niet meer voldoen en dat de-
ze wet toe is aan modernisering. 
 
Naast het daadwerkelijke verzamelen, zet de CT-strategie in op een tijdige uitwisseling van 
informatie, zodat de juiste partijen over de relevante informatie beschikken om snel en 
adequaat te interveniëren. In de evaluaties wordt de uitwisseling van inlichtingen en de 
groeiende onderlinge samenwerking tussen binnenlandse partners als positief beoordeeld.  
 
Het vergaren van informatie over de dreiging van potentieel gewelddadige eenlingen is ge-
evalueerd in de ex-ante en procesevaluatie van de ‘pilot Dreigingsmanagement’. Deze en 
andere maatregelen die mogelijk gewelddadige eenlingen in kaart moeten brengen zijn nog 
sterk in ontwikkeling – volledige evaluatie van dit beleid is dus nog niet mogelijk geweest.  
  

Voorkomen  
In de pijler ‘voorkomen’ zijn voor de meeste tussendoelen evaluaties uitgevoerd. Een groot 
deel van de maatregelen die het ‘voorkomen van gewelddadig extremisme’ als doel hebben, 
zijn geëvalueerd in de programma’s die zijn voortgekomen uit het ‘Actieplan Radicalisering 
en Polarisatie’. Er zijn meerdere programma’s die de weerbaarheid trachten te verhogen, de 
voedingsbodem weg te nemen of individuen in deradicaliseringsprogramma’s plaatst. Veel 
van deze programma’s zijn geëvalueerd. De conclusies van de verschillende programma’s 
lopen uiteen, maar bieden wel aanknopingspunten voor het ontwikkelen van beleid.  
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Het ondermijnen van het aanbod van terrorisme door het stimuleren van tegengeluiden en 
‘counternarratives’ is buiten het blikveld van evaluaties gebleven. Dit terwijl de CT-strategie 
(met strategische prioriteit 2) juist inzet op het tegengaan van de effecten van het jihadis-
tisch discours door het ontwikkelen van een counternarrative. Daarnaast is strategische 
communicatie een belangrijk mechanisme achter het beleid. Ondanks dat er in de strategie 
op dit onderwerp wordt ingezet, lijkt er weinig beleid ontwikkeld. Er zijn daarom geen eva-
luatierapporten gevonden over het ontwikkelen van counternarratives.  
 
Naast het voorkomen van gewelddadig extremisme, is het (direct) voorkomen van aansla-
gen een doel van deze pijler. Militair optreden in andere landen wordt geëvalueerd in de 
evaluaties van de trainingsmissie in Afghanistan en de ISAF missie 2006-2010. Deze doen 
echter geen uitspraken over de directe effecten van de militaire interventies op terrorisme.  
 
Het frustreren van terroristische netwerken door middel van het strafbaar stellen van terro-
rismefinanciering en het bevriezen van tegoeden is voldoende geëvalueerd en blijkt in de 
praktijk slechts een geringe bijdrage te leveren aan het bestrijden van terrorisme. Er zijn 
geen bekende evaluaties van het ‘vroegtijdig verstoren van activiteiten van groepen of indi-
viduen’. Mogelijkerwijs worden operaties intern geëvalueerd of zijn er vertrouwelijke stuk-
ken.  
 

Verdedigen  
De pijler ‘verdedigen’ omvat verschillende doelen: het beschermen van vitale bedrijfssecto-
ren, bescherming van personen en andere doelen door middel van het stelsel B&B: de be-
scherming van de burgerluchtvaart en het beschermen van de buitengrenzen. Dit zijn brede 
doelstellingen die verder strekken dan strikt CT-beleid. Het gevolg daarvan is dat het stelsel 
B&B en delen van de bescherming van de burgerluchtvaart wel geëvalueerd zijn, maar niet 
specifiek in de context van de CT-strategie. Het Alerteringssysteem Atb en het gebruik van 
grenscontroles zijn respectievelijk in 2005 en 2008 geëvalueerd.  
 
De maatregelen uit de CT-strategie die bij ‘het beschermen van de buitengrenzen’ horen zijn 
wel in algemene zin, maar niet in het kader van CT-beleid geëvalueerd. Dit is opvallend, om-
dat in de CT-strategie het ‘voorkomen dat migratie misbruikt wordt voor terroristische doel-
einden’ een strategische prioriteit vormt. Uit de interviews blijkt dat – na het toegenomen 
aantal jihadgangers – het tegengaan van reisbewegingen op dit moment de volledige priori-
teit heeft. Echter, de maatregelen die in deze pijler, strategische prioriteit en DTN worden 
genoemd, zijn niet recent onderworpen aan een evaluatie.  
 
Dit geldt ook voor het ‘beschermen van vitale bedrijfssectoren’. Dat wordt benadrukt in de 
achtste strategische prioriteit, waar wordt ingezet op het vergroten van de ‘security aware-
ness’ in de private sector. Ook over deze onderwerpen zijn geen recentelijke evaluaties. 
 

Voorbereiden 
De pijler ‘voorbereiden’ ziet met name op de voorbereiding op crises en het mitigeren van 
de effecten van een aanslag. Belangrijke tussendoelen zijn oefeningen, zorgen voor een 
nauwe samenwerking en goed georganiseerde crisisbesluitvorming en het normaliseren van 
de maatschappij na een aanslag.  
 
Ramp- en terrorismeoefeningen worden intern geëvalueerd; de laatste oefening van de 
Landmacht vond in 2013 plaats. Er heeft in 2013 een evaluatie plaatsgevonden van de Wet 
Veiligheidsregio’s, waar ook het brede stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing on-
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der valt. Geconcludeerd is dat de bestuurlijke samenwerking groeiende is, maar nog niet 
voltooid is.  
 

Vervolgen  
In deze pijler hebben evaluaties zich met name gericht op de verruiming van verschillende 
soorten antiterrorismewetgeving. Daarnaast gaat het bij deze pijler om adequate informa-
tie-uitwisseling in het kader van vervolging, en om beschikbaarheid van voldoende capaci-
teit en kennis in de strafrechtketen.  
 
De nieuwe wetgeving, zoals de ‘Wet opsporing terrorismemisdrijven’ is consequent geëva-
lueerd. De nieuwe wetgeving heeft gezorgd voor een verzwaring van de strafbaarstelling 
van terroristische misdrijven en ruimere opsporingsbevoegdheden. Uit de evaluaties blijkt 
dat de nieuwe wetgeving niet direct zorgt voor een efficiëntere aanpak van terrorisme. Be-
staande wetgeving biedt voldoende mogelijkheden voor het starten van een strafrechtelijk 
onderzoek of vervolging. Het inzetten van de ‘Wet opsporing terrorismemisdrijven’ in vroe-
ge en kortlopende onderzoeken heeft ook geen aantoonbare winst opgeleverd.  
 
Een tussendoel in deze pijler die geen onderwerp van evaluatie is geweest, is de ‘aanwezig-
heid van voldoende deskundigheid en capaciteit in de strafrechtketen’. In verschillende in-
terviews is echter gezinspeeld op een gepercipieerde afname in deskundigheid bij uitvoe-
rende partners, die voort zou zijn gekomen door een gebrek aan concrete dreiging (tot eind 
2012), reorganisaties en bezuinigingen.  

4.3 Conclusie  

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag welke beleidsmaatregelen geëvalueerd zijn en wel-
ke niet. Voor de strategische prioriteiten geldt dat er geen evaluaties hebben plaatsgevon-
den. Voor de pijlers geldt dat een deel van de genoemde maatregelen, interventies en voor-
nemens in het licht van de werking en effectiviteit op het gebied van contraterrorisme is ge-
evalueerd en publiekelijk beschikbaar is. Een deel van de pijler ‘voorkomen’, te weten het 
voorkomen van gewelddadig extremisme, is geëvalueerd. Voor de overige evaluaties geldt 
dat deze met name gericht zijn op de randvoorwaarden van de uitvoering van maatregelen 
en niet zozeer op de effectiviteit van de maatregelen. Ter illustratie: de CTIVD heeft onder-
zocht of de AIVD zich aan wet en regelgeving houdt bij het verzamelen van metadata. Ech-
ter, de vraag of een dergelijke middel effectief is in het licht van terrorismebestrijding is 
daarbij buiten beschouwing gebleven. Daarnaast zien deze evaluaties vaak niet op CT-beleid 
alleen; veelal hebben ze een bredere doelstelling. Het beveiligen van personen en bedrijven 
tegen terrorisme is bijvoorbeeld niet geëvalueerd, maar het gehele stelsel B&B is wel meer-
dere malen onderwerp van evaluatie geweest.  
 
Het feit dat er binnen de pijlers een beperkt aantal publiekelijk beschikbare evaluaties is uit-
gevoerd op het gebied van CT-beleid, wijst niet automatisch op een tekortkoming. Er zijn op 
onderdelen interne evaluaties uitgevoerd en daarnaast is duidelijk dat het beleidsveld zich 
constant aan het doorontwikkelen is. We constateren wel dat ten aanzien van de belangrijk-
ste onderdelen van het beleid, de pijler ‘verwerven’ en een groot deel van de pijler ‘voor-
komen’, geen evaluaties hebben plaatsgevonden. Het beleid gericht op het realiseren van 
de drie tussendoelen in de pijler ‘verwerven’ en op de twee ‘hoofddoelstellingen’ van deze 
pijler, is niet geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor de dadergerichte maatregelen en tussendoe-
len in de pijler ‘voorkomen’. De werking van deze maatregelen, het ontleden van de beoog-
de in werking gezette mechanismen en de samenhang met de drie generieke maatregelen 
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coördinatie, samenwerking en communicatie zou onderwerp kunnen zijn van de komende 
evaluatie. Zie hiervoor verder hoofdstuk 6.  
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5 

Conclusies en beantwoording 
deelvragen  

5.1 Inleiding 

In dit onderzoek zijn de maatregelen en interventies die volgen uit de CT-strategie 2011-
2015 geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarnaast is geanalyseerd op welke wijze deze 
maatregelen en interventies geacht worden werkzaam te zijn, door te kijken naar de veron-
derstellingen die ten grondslag liggen aan het beleid. Ook is geïnventariseerd wat er bekend 
is over de opzet, invoering, uitvoering, kosten en resultaten/effecten van de maatregelen en 
interventies die volgen uit de CT-strategie.  
 
Deze inventarisatie en analyse van het beleid heeft plaatsgevonden door middel van een 
uitgebreide documentstudie, vijf interviews met medewerkers van de NCTV, tien interviews 
met samenwerkingspartners, vijf interviews met wetenschappers, twee groepsgesprekken 
bij de NCTV en een expertmeeting.  
 
In dit hoofdstuk worden in paragraaf 5.2 de belangrijkste conclusies geformuleerd. In para-
graaf 5.3 wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  

5.2 Conclusies 

Het onderhavige onderzoek beschrijft een omvangrijk en complex beleidsveld, waarvan de 
samenhang tussen de verschillende onderdelen niet altijd direct blijkt uit de CT-strategie. 
Sommige onderdelen van de CT-strategie betreffen uitvoeringsbeleid. De beleidsstrategie 
en de beleidsuitvoering zijn niet strikt van elkaar gescheiden.  
 
Het beleidsveld is continu in ontwikkeling. De precieze focus van het beleid is sterk afhanke-
lijk van de politieke context en van de concrete dreiging op een bepaald moment. Hoewel 
de CT-strategie geen onderscheid maakt tussen de aard van een ideologie of van een poli-
tiek motief, ligt momenteel de focus van het beleid duidelijk bij het jihadisme.  
 
Een groot voordeel van de Strategie is haar flexibiliteit. De brede benadering die is uitge-
werkt in vijf pijlers zorgt er voor dat – afhankelijk van het dreigingsbeeld en van concrete in-
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cidenten – gekozen kan worden uit een breed palet aan maatregelen. Een gevolg van deze 
flexibiliteit en breedte is wel dat niet de Strategie of de strategische keuzes leidend zijn voor 
het operationele beleid, maar vooral concrete (dreigings)ontwikkelingen. De strategische 
prioriteiten uit de CT-strategie, die de inhoudelijke aandachtspunten van het beleid behoren 
te zijn, vervullen deze functie in de praktijk niet 
 
Bij het CT-beleid zijn veel verschillende actoren betrokken. De samenwerkingsverbanden 
zijn zowel formeel als informeel. Er bestaan vele overlegstructuren, waarvan de GCT het be-
langrijkste is, en de samenwerking is flexibel. Informeel weet men elkaar ook goed te vinden 
en daarnaast vinden onderlinge verschuivingen plaats in de bekleding van functies op het 
gebied van terrorisme. Deze informele aspecten kunnen echter ook risico’s met zich mee-
brengen waar het gaat om de continuïteit van de beleidsuitvoering. 
 
De NCTV heeft voor het CT-beleid de rol van coördinator. Hij levert (waar nodig) kennis aan 
uitvoerende partijen, zorgt dat de verschillende onderdelen van het beleid op elkaar aan-
sluiten, brengt samenwerkingspartners bij elkaar en heeft bij veel onderwerpen de rol van 
aanjager. De rol die de NCTV heeft verschilt per onderwerp; het kan bijvoorbeeld sturend, 
informerend of faciliterend zijn. Niet altijd is de rol van de NCTV even duidelijk voor ande-
ren; sommige partners voelen zich onder druk gezet of juist niet betrokken op de momen-
ten dat zij willen. De flexibele rol van de NCTV biedt daarmee voordelen, maar kan ook voor 
onduidelijkheid zorgen. 
 
De kerngedachte achter het CT-beleid is de brede benadering. Uit gesprekken blijkt dat wat 
onder deze benadering verstaan wordt, mogelijk in de loop van de tijd is versmald, maar dat 
laat onverlet dat het zwaartepunt in het beleid bij de pijlers ‘verwerven’ en ‘voorkomen’ ligt. 
Het verwerven van informatie en inlichtingen vormt het fundament voor het voorkomen 
van (steun aan) terrorisme; deze pijler staat ten dienste van de vier andere pijlers. De CT-
strategie zelf legt het zwaartepunt daarnaast expliciet bij de pijler ‘voorkomen’; voor een ef-
fectieve bestrijding van terrorisme is het interveniëren in een zo vroeg mogelijk stadium 
noodzakelijk. De pijlers ‘verdedigen’, ‘voorbereiden’ en ‘vervolgen’ maken eveneens een 
onmisbaar onderdeel uit van de brede benadering, maar nemen als het gaat om contrater-
rorismebeleid een minder belangrijke positie in.  
 
Een laatste bevinding betreft het binnenlandse karakter van de strategie. Ondanks het feit 
dat de strategie meerdere malen stelt dat terrorisme een internationaal karakter heeft en 
grensoverschrijdend is,65 spitst de strategie zich toe op dreiging binnen Nederland en maat-
regelen die binnen Nederland genomen worden. De strategie richt zich bijvoorbeeld niet 
specifiek op buitenlandse factoren die de (dreigings)situatie in Nederland kunnen verande-
ren en hoe daarmee om dient worden te gaan. De DTN geeft wel altijd een beschrijving van 
de buitenlandse situatie en contextualiseert daarmee de dreiging.  

5.3 Beantwoording onderzoeksvragen 

 Inventarisatie  

 
1. Welke beleidsmaatregelen, beleidsinterventies en beleidsvoornemens vormen samen de 

CT-strategie 2011-2015 en hoe kunnen deze geclusterd worden? 

 

                                                           
65 CT-strategie, p. 31, p. 64. 
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Aan de hand van de CT-strategie en de eerste twee Voortgangsrapportages is het beleid 
nauwgezet ontleed en in verschillende doelbomen weergegeven. Dit heeft geleid tot twee 
hoofdschema’s van het volledige beleid: één schema waarin de relaties zijn opgenomen zo-
als dit in de CT-strategie is verwoord, en één schema waarin de relaties zijn gereconstrueerd 
zoals ze daadwerkelijk zijn, op basis van onze analyse van de strategie, de gesprekken en de 
documentstudie. Daarnaast zijn doelbomen gemaakt per pijler (V1 t/m V5) en per strategi-
sche prioriteit (P1 t/m P8). De analyse heeft daarmee geleid tot een reconstructie waarbij 
de onderlinge samenhang van de maatregelen te zien is. Een volledig overzicht van alle 
doelbomen is opgenomen in bijlage I. 
 
Daarnaast is in bijlage II een tabel opgenomen waarin voor alle beleidsmaatregelen, -
interventies en -voornemens is aangegeven welke beleidsdocumenten er zijn voor CT-beleid 
en welke evaluaties hebben plaatsgevonden.  

 Analyse beleid  

 
2. Op welke wijze worden de maatregelen, interventies en voornemens geacht hun doel te 

bereiken? 

 
In hoofdstuk 3 heeft een inhoudelijke analyse van het CT-beleid plaatsgevonden. Aan de 
hand van het CMO-model is informatie achterhaald over de veronderstellingen die bij de be-
leidsmaker bestonden/bestaan over de context, de interventies en de mechanismen. Voor 
de veronderstellingen ten aanzien van het probleem en de oorzaken geldt dat de CT-
strategie een duidelijk causaal verband schetst tussen verschillende aanleidingen, radicalise-
ring en terrorisme. Hoe radicalisering precies werkt en welke mechanismen daarbij werk-
zaam zijn, is grotendeels onbekend; dit blijkt zowel uit de gesprekken die in het kader van 
dit onderzoek zijn gevoerd, als uit de wetenschappelijke literatuur.  
 
Centraal in de aanpak van terrorisme staat de brede benadering. Aan de brede benadering 
ligt het idee ten grondslag dat niemand als terrorist wordt geboren. Derhalve is de strategie 
gericht op preventie en repressie en alles wat daar tussen zit. Zo is de brede benadering er-
op gericht radicaliseringsprocessen bij groepen en individuen vroegtijdig te onderkennen, 
zodat met behulp van gerichte interventiestrategieën kan worden voorkomen dat tot terro-
ristisch geweld wordt overgegaan. In de strategie wordt interveniëren in een vroeg stadium 
als de grootste kans op succes gezien bij de aanpak van terrorisme, vandaar dat in de strate-
gie het zwaartepunt bij deze pijler gelegd is. Voor degenen die de stap naar geweldpleging 
reeds hebben gezet, of op het punt staan dit te doen, zijn ingrepen vereist van meer repres-
sieve aard. Men gaat er vanuit dat terroristen zich niet laten beïnvloeden door sancties ach-
teraf, wat de reden is dat de aandacht bij vervolgen ook hoort te liggen bij het voorberei-
dende stadium van terroristische aanslagen. Voor al deze interventies is een sterke informa-
tiepositie van cruciaal belang, aldus de strategie, en daarvoor is intensieve samenwerking 
nodig.  
 
Generieke interventies om de doelen van de strategie te behalen zijn samenwerking, coör-
dinatie en communicatie. Samenwerking is nodig om een integrale aanpak van terrorisme te 
garanderen, coördinatie om samenhang en afstemming te bevorderen en communicatie 
wordt ingezet voor verschillende doelstellingen, zoals het verkleinen van de vrees voor een 
aanslag, maar ook het bieden van handelingsperspectieven aan professionals. 
 
De hiervoor genoemde onderdelen van de strategie geven de veronderstellingen weer die 
ten grondslag liggen aan het beleid en de wijze waarop de verschillende beleidsonderdelen 
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geacht worden hun doel te bereiken. Om de werking van het beleid te achterhalen, is meer 
informatie over de mechanismen nodig. Een mechanisme is een sociale regelmaat, een aan-
tal factoren in de sociale werkelijkheid dat in onderlinge interactie bepaalde uitkomsten 
produceert. Een mechanisme verklaart waarom bepaalde interventies niet of juist wel heb-
ben gewerkt. In dit rapport is voor twee beleidsmaatregelen uit de CT-strategie een analyse 
volgens het in hoofdstuk 3 geïntroduceerde model uitgevoerd; het CMO-model, gecombi-
neerd met de theorie over ‘tools’ van Hood & Margetts en de indeling in typen mechanis-
men van Astbury & Leeuw. 

 Betrokken partijen  

 
3. Welke partijen zijn betrokken bij de in- en uitvoering van het geïnventariseerde CT-beleid? 

 
De volgende partijen zijn betrokken bij de in- en uitvoering van het CT-beleid: Nationaal Co-
ordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdien-
sten, Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, 
Koninklijke Marechaussee, ministerie van Defensie, ministerie van Financiën, ministerie van 
Buitenlandse Zaken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Vei-
ligheid en Justitie en gemeenten.  
 
Op specifieke onderdelen van het beleid zijn daarnaast de douane, het Nederlands Foren-
sisch Instituut, Explosieve Opruimingsdienst Defensie, Centre for Terrorism and Counterter-
rorism, de Nederlandse luchthavens en de IND betrokken. Bij het bevriezen van tegoeden 
van terroristen zijn De Nederlandsche Bank, het Bureau Financieel Toezicht, de Belasting-
dienst, de Autoriteit Financiële Markten en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de 
betrokken partijen.  
 
In bijlage IV is opgenomen bij welke onderdelen van het beleid de verschillende partijen be-
trokken zijn. Ook zijn de belangrijkste actoren opgenomen in de doelbomen in bijlage I.  

 Kosten  

 
4. Wat is er bekend over de kosten van de maatregelen, interventies en voornemens van het 

CT-beleid? 

 
Een onderdeel van deze inventarisatie was het achterhalen in hoeverre de kosten van be-
leidsmaatregelen bekend zijn. Dit is onderzocht aan de hand van de beschikbare beleidsdo-
cumenten en nagevraagd per organisatie tijdens de interviews. Uit deze inventarisatie blijkt 
dat er met name informatie beschikbaar is op hoofdlijnen, en niet per beleidsmaatregel. De 
voornaamste reden hiervoor is dat organisaties hun begrotingen niet specificeren op activi-
teiten op het terrein van contraterrorisme; vaak betreft het een kostenpost in combinatie 
met nationale veiligheid.  
 
Voor de evaluatie in 2015 valt te overwegen om het aantal fte’s dat per organisatie wordt 
ingezet te onderzoeken. Bij de NCTV, de politie en het ministerie van BuZa zijn bijvoorbeeld 
medewerkers aangesteld die zich uitsluitend met contraterrorisme bezighouden. Voor an-
dere organisaties geldt dat een inschatting gemaakt kan worden van het aantal fte’s; het re-
sultaat zal de personele kosten voor contraterrorisme bij benadering geven. 
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 Evaluatie  

 
5. Welke maatregelen, interventies en voornemens zijn geëvalueerd en wat waren de 

bevindingen van deze evaluaties? 

6. Welke maatregelen, interventies en voornemens van het CT-beleid zijn nog niet 

geëvalueerd en welke daarvan zouden alsnog geëvalueerd moeten worden, in aanloop naar 

of als onderdeel van de integrale evaluatie in 2015? 

 
Voor de strategische prioriteiten geldt dat er geen evaluaties hebben plaatsgevonden van 
het bereiken van deze doelen. Voor de pijlers geldt dat slechts een deel van de genoemde 
maatregelen, interventies en voornemens in het licht van de werking en effectiviteit op het 
gebied van contraterrorisme is geëvalueerd en publiekelijk beschikbaar is. De effectiviteit 
van een deel van de pijler voorkomen, het voorkomen van gewelddadig extremisme, is wel 
geëvalueerd. Voor de rest van de evaluaties geldt dat deze met name gericht zijn op de 
randvoorwaarden van de uitvoering van maatregelen en niet zozeer op de effectiviteit van 
de maatregelen. Ter illustratie: de CTIVD heeft onderzocht of de AIVD zich aan wet en regel-
geving houdt bij het verzamelen van metadata. Echter, de vraag of een degelijke middel ef-
fectief is in het licht van terrorismebestrijding bleef bij dat onderzoek buiten beschouwing. 
Daarnaast zien deze evaluaties vaak niet op het CT-beleid alleen, maar hebben ze een bre-
dere doelstelling. Het beveiligen van personen en bedrijven tegen terrorisme is bijvoorbeeld 
niet geëvalueerd, maar het gehele stelsel B&B is wel meerdere malen onderwerp van evalu-
atie geweest.  
 
We constateren dat bij de belangrijkste onderdelen van het beleid, de pijler ‘verwerven’ en 
een groot deel van de pijler ‘voorkomen’, geen evaluaties hebben plaatsgevonden. De drie 
tussendoelen uit de pijler ‘verwerven’ en de twee ‘hoofddoelstellingen’ van deze pijler, zijn 
niet geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor de dadergerichte maatregelen en tussendoelen in de 
pijler ‘voorkomen’.  
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6 

Evaluatiekader 

6.1 Inleiding 

Dit onderzoeksverslag betreft de analyse van het CT-beleid. De analyse is uitgevoerd ter 
voorbereiding op de evaluatie van het CT-beleid in 2015. In dit hoofdstuk doen wij een aan-
tal handreikingen ten behoeve van die evaluatie. We bevelen aan de kern van het beleid, 
door ons in deze rapportage aangeduid als samenwerking, coördinatie en communicatie, 
nader te problematiseren en in hun werking te analyseren. Daarbij bevelen we aan enkele 
specifieke thema’s te evalueren. In paragraaf 6.2 suggereren wij een aantal onderzoeksvra-
gen voor de evaluatie; in paragraaf 6.3 doen wij een voorzet voor de ter beantwoording 
daarvan te hanteren onderzoeksmethoden. 

6.2 Onderzoeksvragen 

Centraal bij het evalueren van de CT-strategie 2011-2015 moet staan de vraag of deze stra-
tegie een bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van het risico op een terroristische 
aanslag en de vrees daarvoor en het beperken van de schade na een eventuele aanslag. Dat 
zijn de drie doelstellingen van de CT-strategie. Deze voorstudie toont aan dat het niet moge-
lijk is de effectiviteit van de gevoerde strategie volledig te evalueren. Los van tekortkomin-
gen die effectiviteitsonderzoek wel vaker bemoeilijken (zoals het ontbreken van een nulme-
ting en de moeilijkheid om causaliteit vast te stellen), speelt daarbij ook een rol dat sprake is 
van een veelomvattende strategie die bestaat uit een groot aantal (tussen)doelen en be-
leidsmaatregelen waarbij een veelvoud aan actoren betrokken is. Dat neemt niet weg dat 
het wel mogelijk is in de evaluatie na te gaan of de belangrijkste beleidsmaatregelen een 
bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van het beleid. Daarbij kan 
de focus liggen op de kern van de strategie: samenwerking, coördinatie en communicatie.  
 
In het onderhavige onderzoek is aan de orde gesteld hoe nagegaan kan worden welke me-
chanismen hebben geleid tot het realiseren van de doelstellingen van het CT-beleid. Deze 
opbrengst van het onderzoek kan bij de evaluatie worden betrokken. De analyse van de CT-
strategie laat zien dat deze bestaat uit een vijftal pijlers en een achttal strategische prioritei-
ten. Op de verhouding tussen pijlers en prioriteiten zou de evaluatie het zoeklicht kunnen 
richten, evenals op de verhouding tussen strategische focus en operationele vertaling van 
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het beleid. Dit leidt tot de volgende suggestie voor de te hanteren centrale onderzoeksvraag 
van de evaluatie:  

“Welke bijdrage levert de CT-strategie 2011-2015 aan het bereiken van de doelstellingen van 
dat beleid en wat is de werking van de belangrijkste interventies van de strategie?”  

 Deelvragen 

Deze centrale evaluatievraag valt uiteen in een aantal deelvragen:  
1. Op welke wijze verloopt de samenwerking tussen partijen, draagt deze samenwer-

king bij aan het bereiken van de doelstellingen van het beleid en doen zich daarbij 
knelpunten voor? 

2. Hoe vult de NCTV zijn coördinatierol in, draagt dat bij aan het bereiken van de be-
leidsdoelstellingen en doen zich daarbij knelpunten voor?  

3. Hoe verloopt de communicatie van de NCTV met samenwerkingspartners, met loka-
le partijen en met het publiek, draagt dat bij aan de doelbereiking en doen zich 
daarbij knelpunten voor?  

4. Welke mechanismen worden door de beleidsmaatregelen in werking gezet? 
5. Wat is de relatie tussen de pijlers en de strategische prioriteiten uit de strategie en 

hoe dragen ze bij aan het bereiken van de doelstelling van het beleid? 
6. Is een duidelijke afbakening tussen strategie en uitvoering mogelijk en wenselijk?  

 
Toelichting 

 
Deelvraag 

1. Op welke wijze verloopt de samenwerking tussen partijen, draagt deze samenwerking bij 

aan het bereiken van de doelstellingen en doen zich daarbij knelpunten voor? 

2. Hoe vult de NCTV zijn coördinatierol in, draagt dat bij aan het bereiken van de beleidsdoel-

stellingen en doen zich daarbij knelpunten voor?  

3. Hoe verloopt de communicatie van de NCTV met samenwerkingspartners, met lokale par-

tijen en met het publiek, draagt dat bij aan de doelbereiking en doen zich daarbij knelpun-

ten voor?  
 
Deelvragen 1 tot en met 3 zien op de kern van het contraterrorismebeleid. Het antwoord op 
die deelvragen geeft in essentie weer of samenwerking, coördinatie en communicatie een 
bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het beleid en of zich daarbij 
knelpunten voor doen. Samenwerking moet volgens de CT-strategie leiden tot een effectie-
ve aanpak van terrorisme, maar hoe deze samenwerking vormgegeven moet worden, is niet 
aangegeven. Dit moe(s)t in de praktijk vorm krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat de samen-
werking per onderwerp verschillend kan zijn, flexibel is en dat er sprake is van vele informe-
le relaties in het veld. In de evaluatiestudie kan aandacht worden besteed aan de onderlinge 
verhoudingen tussen de samenwerkingspartners, zoals de manier waarop overleg een rol 
speelt, de verdeling van taken (zijn er bijvoorbeeld dubbelingen) en de vraag naar de be-
schikbaarheid van voldoende deskundigheid. Een bijzondere positie binnen het contraterro-
rismebeleid is weggelegd voor de coördinator; de NCTV. Hij levert (waar nodig) kennis aan 
uitvoerende partijen, zorgt dat de verschillende onderdelen van het beleid op elkaar aan-
sluiten, brengt samenwerkingspartners bij elkaar en heeft bij veel onderwerpen de rol van 
aanjager. In de evaluatie moet daarom aandacht zijn voor de rol die de coördinator speelt 
ten opzichte van andere actoren (zoals de AIVD, MIVD, OM, politie, lokale autoriteiten, etc.) 
en op welke manier die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen.  
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Aan de rol die communicatie in het beleid speelt dient in de evaluatie nader aandacht te 
worden geschonken. De manier waarop communicatie een rol kan spelen, blijft veelal impli-
ciet in de CT-strategie. Daarnaast kan communicatie over het beleid en communicatie als 
beleidsinstrument verschillen van aard per onderwerp. Bogaerts en Leeuw66 hebben in hun 
onderzoek voorlichtingsmechanismen geëxpliciteerd, waarbij onderscheid is gemaakt tus-
sen het bereiken van doelgroepen, het vergroten van kennis en gedragsverandering (zie pa-
ragraaf 3.2.3). Een groot deel van het communicatiebeleid in de CT-strategie betreft voor-
lichting. Wij bevelen aan in eerste instantie te kijken naar de communicatiestrategie ten 
aanzien van het bereiken van het publiek en de mate waarin de angst voor een aanslag be-
invloed wordt door het uitbrengen van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). 
Vervolgens zou er aandacht moeten zijn voor de relatie met de doelgroepen van het CT-
beleid, zoals de communicatie richting personen of groepen die mogelijk radicaliseren en 
communicatie naar professionals over de handelingsperspectieven die zij hebben bij een 
dreigende aanslag. 
 
Deelvraag 

4. Welke mechanismen worden door de beleidsmaatregelen in werking gezet? 
 
Wanneer de vraag wordt beantwoord naar de bijdrage van de belangrijkste beleidsmaatre-
gelen aan de doelbereiking van de strategie is nog niet helder hoe het beleid werkt, het 
tweede deel van de centrale evaluatievraag. In dit rapport zijn verschillende veronderstel-
lingen over samenwerking, coördinatie en communicatie beschreven. Zo beoogt het opzet-
ten van samenwerkingsverbanden een bijdrage te leveren aan een betere uitwisseling van 
informatie, beoogt de coördinatierol van de NCTV te zorgen voor efficiënter beleid, doordat 
hij een sterke kennispositie heeft en voortrekker kan zijn bij het beleid en beoogt communi-
catie aan het publiek bij te dragen aan het verminderen van angst voor een aanslag. Dit zijn 
enkele voorbeelden van mechanismen die zich in de praktijk voor zouden kunnen doen. 
Soms zijn die mechanismen expliciet beoogd, soms bestaat van de veronderstelde werking 
niet of nauwelijks een beeld. Door middel van deelvraag 4 zou de evaluatie op dat punt 
meer inzicht moeten bieden. Het identificeren van mechanismen is noodzakelijk om het 
causale verband tussen de interventie en de uitkomst vast te stellen. In dit rapport is een 
aantal veronderstelde mechanismen beschreven. Het is goed mogelijk dat het beleid andere 
mechanismen in werking stelt dan beoogd. Om antwoord te geven op de vraag of het beleid 
werkt, is inzicht in de werking van mechanismen noodzakelijk. 
 
Deelvragen 

5. Wat is de relatie tussen de pijlers en de strategische prioriteiten uit de strategie en hoe dra-

gen ze bij aan het bereiken van de doelstelling van het beleid? 

6. Is een duidelijke afbakening tussen strategie en uitvoering mogelijk en wenselijk?  

 
Deelvragen 5 en 6 gaan over de relatie tussen de verschillende beleidsonderdelen ten op-
zichte van de centrale doelstellingen van het beleid. In dit rapport is het beleid uit de CT-
strategie nauwgezet ontleed. Dit heeft geleid tot verschillende doelbomen waarin de relatie 
– zoals deze uit de CT-strategie blijkt – tussen de verschillende beleidsonderdelen is weer-
gegeven. Uit de analyse blijkt dat een relatie tussen de vijf pijlers en de acht strategische 
prioriteiten ontbreekt. Een andere constatering is dat de CT-strategie naast strategisch be-
leid ook uitvoerend en operationeel beleid omvat. De onderzoeksvragen 5 en 6 zien op de 
verhouding tussen de verschillende onderdelen van het beleid en de bijdrage die zij leveren 

                                                           
66 S. Bogaerts & H.B.M. Leeuw, High-tech crime en voorlichting, Den Haag: WODC 2009. 
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aan het bereiken van de doelstellingen en op de wijze waarop de inhoud van een volgende 
strategie vormgegeven zou moeten worden.  

 Thema’s 

In het onderzoek is een aantal algemene thema’s naar voren gekomen dat bij de verschil-
lende onderdelen van het CT-beleid een rol speelt. Bij de beantwoording van de hiervoor 
geformuleerde deelvragen van de evaluatie bevelen wij aan rekening te houden met deze 
thema’s: 

A Een vergelijking tussen de ‘zachte’ aanpak en de ‘harde’ aanpak, in het algemeen en 
in het bijzonder ten aanzien van individuen en groepen; 

B Het verloop van het proces van radicalisering en de mogelijke beïnvloeding daarvan; 
C De rol van gemeenten bij het CT-beleid; 
D Een vergelijking met de aanpak van terroristische dreiging in andere landen. 

 

We lichten deze thema’s hierna kort toe. 

 

A Vergelijking ‘zachte’ en ‘harde’ aanpak 

Dit thema kan illustreren op welke wijze bij een actuele dreiging gekozen wordt voor het in-
zetten van beleidsmaatregelen. In het rapport is geconstateerd dat het beleidsveld continu 
in ontwikkeling is, dat het beïnvloed wordt door de politieke context en de concrete drei-
ging, en dat de CT-strategie flexibiliteit biedt. Deze aspecten van het CT-beleid zorgen er-
voor dat bij een concrete dreiging het beleid verschillende kanten op kan ontwikkelen. Een 
voorbeeld is het inzetten van maatregelen tegen jihadgangers. De CT-strategie laat een dui-
delijke focus zien op de pijler ‘voorkomen’, waarbij één van de aandachtspunten is het ver-
minderen van de voedingsbodem voor terrorisme. Door sommige deskundigen en betrok-
ken is in het kader van dit onderzoek gesuggereerd dat er een verschuiving heeft plaatsge-
vonden in het denken over het ontstaan van terrorisme. Wij bevelen aan deze mogelijke 
verschuiving in denken over het probleem – en de verschuiving in het toepassen van maat-
regelen als gevolg daarvan – als één van de thema’s bij de evaluatie te betrekken, evenals 
de samenhang tussen de maatregelen die ingezet worden (zoals het intrekken van paspoor-
ten, mensen in een zorgtraject zetten, etc.). Daarbij kan een vergelijking gemaakt worden 
tussen de ‘zachte’ aanpak (zoals het versterken van weerbaarheid) en de ‘harde aanpak’ 
(zoals de persoonsgerichte aanpak). Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:  

 Waarom is er gekozen voor een bepaalde aanpak?  
 Wat waren de mogelijke alternatieven en waarom is daar niet voor gekozen?  
 Kloppen de veronderstellingen over het probleem?  
 Hebben alle partijen dezelfde visie op het probleem?  

 
De gekozen aanpak differentieert mogelijk ook, afhankelijk van de gerichtheid op individuen 
die radicaliseren of de aanpak van groepen. Daarbij lijkt de ‘harde’ aanpak zich vooral te 
concentreren op individuen en kent de ‘zachte’ aanpak sterker een focus op groepen en be-
invloeding van de algemene voedingsbodem voor radicalisering. 
 
B Het proces van radicalisering  
Eén van de centrale veronderstellingen uit de CT-strategie is dat terrorisme te voorkomen is 
door in te grijpen in het radicaliseringsproces van groepen en individuen. Dit punt hangt 
nauw samen met het hiervoor onder A genoemde thema. Ondanks het feit dat de veronder-
stellingen over het radicaliseringsproces door onze respondenten breed worden gedragen, 
worden er ook vraagtekens gezet bij de werking van dit proces. Over de (werking van de) 
mechanismen die in het beleidsveld spelen, bestaat naar onze mening nog onvoldoende 
duidelijkheid. Er is weinig bekend over de specifieke werking van het radicaliseringsproces 
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en het is vrijwel onmogelijk te voorspellen welke radicaal ‘doorradicaliseert’ en een terroris-
tische actie gaat ondernemen. Er is weinig wetenschappelijke kennis over de werking en ef-
fecten van interventies die zich erop richten het radicaliseringsproces tegen te gaan of te 
keren. Veronderstellingen over de (werking van) mechanismen die dit proces moeten te-
gengaan of keren zijn daarom vaak intuïtief en niet op wetenschappelijke kennis gebaseerd. 
Ook bij het proces van radicalisering is het van belang onderscheid te maken tussen de radi-
calisering van eenlingen enerzijds en groepsprocessen anderzijds. 
 
C De rol van gemeenten bij het CT-beleid  

Lokale overheden spelen een rol in de uitvoering van het CT-beleid. De burgemeester is ver-
antwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, maar in hoeverre burgemeesters 
het contraterrorismebeleid toepassen in hun gemeente, is niet bekend. Evenmin is bekend 
of bij gemeenten voldoende kennis van het contraterrorismebeleid en de toepassing ervan 
aanwezig is. Zeker nu het vraagstuk van de (teruggekeerde) jihadgangers hoog op de agenda 
staat, is het belangrijk aandacht te schenken aan de gemeentelijke rol. Om die reden beve-
len wij aan tijdens de evaluatie de rol van gemeenten in het CT-beleid nader onder de loep 
te nemen. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als: 

 Wat is de kennis van burgemeesters van het CT-beleid?  
 Weten zij welke maatregelen zij kunnen nemen bij dreigend terrorisme?  
 Wat is de verhouding tussen de NCTV en de burgemeesters?  
 Weten de burgemeesters welke verwachtingen de NCTV heeft over de informatie 

die zij moeten aanleveren?  
 Wie is waarvoor verantwoordelijk en bestaat daarover voldoende duidelijkheid?  

 
D Vergelijking met de aanpak van terroristische dreiging in andere landen  

In dit onderzoeksrapport is geconstateerd dat de CT-strategie en ook de onderdelen die ge-
evalueerd zijn, uitsluitend een binnenlands karakter hebben. De strategie spitst zich toe op 
dreiging binnen Nederland en op maatregelen die binnen Nederland genomen worden. Dat 
neemt uiteraard niet weg dat de dreiging in omringende landen grotendeels vergelijkbaar is 
met die in Nederland. Op hoofdlijnen vindt dan ook afstemming plaats met buitenlandse 
partners. Minder bekend is hoe het contraterrorismebeleid elders precies is vormgegeven. 
Evenmin weten we veel over de successen elders, zodat daarvan kan worden geleerd met 
het oog op de vormgeving van het Nederlandse beleid. Wij bevelen daarom aan in de evalu-
atie aandacht te besteden aan een vergelijking met de aanpak van terroristische dreiging in 
andere landen. Startpunt daarbij kan het onderzoek van het WODC uit 2006 zijn, waarbij 
een eerste inventarisatie van het contraterrorismebeleid heeft plaatsgevonden in verschil-
lende landen.67 

6.3 Methodologische aanpak 

Om bovenstaande onderzoeksvragen en -thema’s te onderzoeken, zijn de volgende metho-
den naar ons oordeel geëigend. 

 Vergelijkend onderzoek met de aanpak van andere landen 

Om meer te weten te komen over de werking van het Nederlandse beleid, is gezien de 
soortgelijke dreiging in andere landen, een vergelijking met andere landen interessant. Die 
vergelijking kan zich richten op landen waar een soortgelijke strategie geschreven is, zoals 
                                                           
67 R. Neve, L. Vervoorn, F. Leeuw & S. Bogaerts, Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid. Duitsland, Frankrijk, Spanje, 
het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten – ‘research in progress’, WODC: Den Haag 2006.  
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Engeland, waar ook al een evaluatie van de strategie heeft plaatsgevonden, maar eveneens 
is het interessant om daarin juist landen mee te nemen die geen vergelijkbare strategie 
kennen.  

 Systematic reviews 

Hiervoor is aandacht gevraagd voor de wijze waarop het proces van radicalisering verloopt 
en voor nadere analyse van de werking en het succes van de ‘zachte’ en de ‘harde’ aanpak. 
In de evaluatie kunnen deze thema’s aandacht krijgen door onderzoek te doen naar de be-
schikbaarheid van ‘systematic reviews’ die relevante informatie kunnen opleveren voor de 
mechanismen die hiermee in het CT-beleid zijn verbonden. De evaluatie zou dus ook moe-
ten bestaan uit een literatuurstudie gericht op deze onderwerpen. De opbrengsten van deze 
literatuurreviews kan vervolgens gebruikt worden voor enkele casusgerichte evaluaties 
waarvoor hierna een voorstel wordt gedaan. 

Enquête en interviews in gemeenten 

Een doelgroep waarover nog helemaal geen systematische informatie beschikbaar is, zijn 
gemeenten. De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de 
openbare orde en vanuit die taak werkt hij bij het bestrijden van terrorisme in de gemeente 
samen met onder meer NCTV, politie en Openbaar Ministerie. Om de bovengenoemde vra-
gen over kennis van het contraterrorismebeleid en de toepassing ervan te beantwoorden, 
bevelen wij aan een enquête uit te zetten onder burgemeesters en beleidsmedewerkers 
openbare orde van alle gemeenten. Daarnaast is het nuttig interviews te houden met bur-
gemeesters van grotere gemeenten waar het contraterrorismebeleid wordt ingezet, bij-
voorbeeld om jihadgangers te ontmoedigen en de dreiging die uitgaat van terugkeerders te 
verminderen.  

 Casusgerichte evaluaties 

We stellen voor dat enkele specifieke, casusgerichte evaluaties uitgevoerd worden, waarbij 
de casus geanalyseerd worden aan de hand van het CMO-model (zie voor twee illustraties 
daarvan, paragraaf 3.3 van het onderhavige rapport). Door gebruik te maken van het CMO-
model, aangevuld met de ‘tools’ van Margetts & Hood en de indeling in mechanismen vol-
gens het macro-micro-macro-model, wordt een aantal zaken ontleed: de instrumenten die 
de overheid inzet voor een interventie in de samenleving, de beoogde en daadwerkelijke 
mechanismen die de interventie in werking zet en de beoogde en daadwerkelijke uitkomst. 
Op deze manier wordt beoordeeld welke mechanismen de interventies in werking zetten, of 
de interventies werken in de context en welke effecten deze interventies hebben. Daarmee 
kan beoordeeld worden of deze interventies hun beoogde doelen behalen en welke onbe-
doelde of neveneffecten optreden. We bevelen aan de maatregelen in de pijler ‘voorko-
men’, die tot doel hebben de weerbaarheid te versterken en de voedingsbodem voor radi-
calisering tegen te gaan (zie doelboom V2, bijlage I) te onderzoeken. Verder bevelen we aan 
een case study uit te voeren naar het aanbieden van een ‘counternarrative’ (voorbeeld van 
een ‘zachte aanpak’) en naar het persoonsgericht verstoren of vervolgen (voorbeeld van een 
‘harde aanpak’). 
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Afkortingenlijst 

AIVD  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst  
Atb  Alerteringssysteem Terrorismebestrijding  
BuZa  ministerie van Buitenlandse Zaken 
CBRN/E  Chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve incidenten 
CMO-model Context-Mechanism-Outcome model 
CT-beleid contraterrorismebeleid  
CTIVD  Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
CT-strategie Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015  
DTN  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 
GCT-overleg Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding  
Kmar  Koninklijke Marechaussee  
MIVD  Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst  
NCTV  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
OM  Openbaar Ministerie  
WODC  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
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English summary 

Preface 
Since the beginning of this decade, major terrorist attacks, like the attacks on ‘9/11’ (2001), 
Bali (2002), Madrid (2004), London (2005), Mumbai (2008), Jakarta (2009), Oslo/ Utoya 
(2011) and Boston (2013) repeatedly shook the world. In the Netherlands, the assassina-
tions of Pim Fortuyn (2002) and Theo van Gogh (2004) can also be considered as terrorist at-
tacks. With the exception of the assassination of Fortuyn and the attacks in Oslo/ Utoya, the 
perpetrators of these terrorist acts have Jihadist origins.  
 
From the 1st of January 2005 onwards, the ‘Nationale Coördinator Terrorismebestrijding’ 
(National Coordinator for Security and Counterterrorism) is the leading coordinator in the 
Dutch counterterrorism coordination structure. A multitude of government agencies and 
organisations are involved in the implementation and execution of the national counterter-
rorism policy. As the coordinator, the NCTV has a central role between the government ac-
tors. The NCTV provides knowledge to executive organisations, links separate sections of 
policy and sets priorities.  
 
Between 2001 and 2010, the counterterrorism policy was not founded by an overarching 
strategy. With the ‘Nationale Contraterrorismestrategie 2011-2015’ (National Counterterror-
ismstrategy 2011-2015, referred to as ‘CT-strategy’), a comprehensive strategy was estab-
lished in 2011. This strategy is an integral and coherent approach to terrorism in the period 
of 2011-2015 and was presented to the House of Representatives in April 2011.  
 
The CT-strategy will be the subject of evaluation for the first time in 2015. This present re-
search is aimed at preparing the evaluation, by contributing to the establishment of an 
evaluative framework, that can be applied to the evaluation in 2015.  
 

Research questions and activities 
The subject of this research is the National Counterterrorismstrategy 2011-2015 and the 
policies resulting from this strategy. The central research question is: 
 

Which measures, interventions and intentions shape the CT-strategy 2011-2015, ac-
cording to which mechanisms are they considered to reach their goals, which actors 
are involved in the shaping and execution of the strategy, what is known about the 
financial costs, which measures, interventions and intentions have already been sub-
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ject to evaluative research (and which have not), what can be said about the effect 
or results of these measures, interventions and intentions and which of these 
measures, interventions and intentions should yet to be evaluated before 2015? 

 
The research is divided into three sub-studies.  

1. Collecting and identifying the measures and interventions that result from the CT-
strategy 2011-2015.  

2. Identifying the means in which these measures and interventions are considered to 
work 

3. Identifying what is known about the setup, the implementation, the execution, the 
costs and the results/effects of these measures and interventions that result from 
the CT-strategy.  

 
To answer the central research question, an extensive document study has taken place, 
which included a detailed analysis of the measures which resulted from the CT-strategy. 
Next, a series of five interviews with key-figures at the NCTV, eight interviews with persons 
in involved government organisations and five scientists in the field of counterterrorism 
have taken place. The research was concluded with two meetings at the NCTV and an expert 
meeting with scientists, researchers and policy advisors in the field of counterterrorism.  
 
This research aims at and is delineated to policy measures, policy interventions and policy 
intentions that originated from the CT-strategy, which implementations result from input 
from the NCTV and are based on written documentation.  
 
 Examining the National Counterterrorismstrategy 
The CT-strategy consists of a central aim, five ‘pillars’ and eight strategic priorities. The core 
idea behind the counterterrorism policy is the ‘brede benadering’ (‘broad approach’). The 
‘brede benadering’ consists of five pillars: ‘verwerven’ (obtain), ‘voorkomen’ (prevent), 
‘verdedigen’ (defend), ‘voorbereiden’ (prepare) and ‘vervolgen’ (prosecute). The pillar ‘ver-
werven’ (obtain) is the foundation for the other four pillars, as it obtains information and in-
telligence about threats. In the CT-strategy, the pillar ‘voorkomen’ (prevent) is considered 
the main pillar against terrorist threat.  
 
Based on the documentation study, the interviews and our own analysis, the relation be-
tween the central goal, the five pillars and the eight strategic priorities is reconstructed in 
the means-end diagram below.  
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Analysis of the Dutch counterterrorism policy 

This research describes an extensive and complex policy area, of which the coherence be-
tween the various components of the policies do not immediately attest from the strategy. 
Besides the strategic goals, the CT-strategy also describes executive and operational goals. 
As a consequence, the perception on counterterrorism (and terrorism) and the implementa-
tion and execution of counterterrorism measures are not separated. The counterterrorism 
policies have a strong focus on performance (or focus on ‘acting on new threats’), which 
means the focus of the counterterrorism policies are constantly shifting. The focus of policy 
is not defined strongly in the CT-strategy. This flexibility also has advantages; based on the 
most recent threat-analysis and specific incidents, a wide range of different policy measures 
offer a lot of possible approaches to new problems. 
 
Using Pawson and Tilley’s CMO-model of policy analysis,68 the assumptions on context, in-
terventions and mechanisms are analysed. During the establishment of the CT-strategy (the 
context in which the strategy was produced), there was no strong terrorist threat in the 
Netherlands. The focus of counterterrorism policies were determined by new threats, new 
incidents and the political situation at the time.  
 
Regarding the causes of terrorism, policymakers assume a strong causal relation between 
different determinants, radicalization and terrorist acts. However, in scientific literature and 
during the interviews, scientists and policymakers have declared that there is uncertainty 
regarding the exact workings of radicalization and mechanisms through which radicalisation 

                                                           
68 R. Pawson & N. Tilley, Realistic Evaluation, Londen: Sage publications, 1997. 
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manifests itself. There are no clear assumptions about the (establishing of) goals of counter-
terrorism policy in the CT-strategy.  
 
Regarding interventions, the assumptions about the approach, the assumptions about the 
tasks and relations different government actors have, have been analysed. Assumptions re-
garding the approach are determined by the central idea behind the Dutch counterterrorism 
approach – the ‘brede benadering’ (‘broad approach’). Assuming intervening in an early 
stage of radicalization leads to the biggest chances of success, the main focus in counterter-
rorism policies is in the pillar ‘voorkomen’ (prevent). The ‘brede benadering’ (‘broad ap-
proach’) has narrowed in the last years: preventive measures, aimed directly at (suspected) 
culprits have become more prominent. Three types of generic interventions are embroiled 
throughout the entire policy area and are of great significance to the counterterrorism 
strategy: cooperation, coordination and communication.  
 
Considering the exploratory nature of this research, the specific mechanisms behind the in-
terventions and outcomes of these mechanisms have not been reviewed. However, this 
study does review literature on (identifying) mechanisms, which has led to an expansion of 
the CMO-model. Illustrating this expanded CMO-model, the new framework has been ap-
plied to two counterterrorism measures: the personal approach (‘de persoonsgerichte 
aanpak’) and training activities increasing resilience against radical ideas. The expanded 
framework can be used to identify specific workings and mechanisms of counterterrorism 
measures in the next evaluation.  
 
 Evaluations 
This study included a search and review of every (known) public evaluation on every meas-
ure, intervention and intention resulting from the CT-strategy. We conclude that the strate-
gic priorities have not been evaluated. A small portion of the measures in the five pillars of 
the ‘brede benadering’ (‘broad approach’) have been evaluated. Key elements of the coun-
terterrorism policy – the pillar ‘verwerven’ (obtain) and a significant section of the pillar 
‘voorkomen’ (prevent) – are barely evaluated; only a few measures within these pillars are 
evaluated. Examples are several evaluations of the work of intelligence services and several 
evaluations of the cooperation with other partners. Part of the pillar ‘voorkomen’ (prevent), 
preventing violent extremism, has been evaluated. In addition, we conclude that available 
evaluations mostly review the (legal) arrangements and the processing (or functioning) of 
the measures – and do not review the direct effect and results of the measures on counter-
ing terrorism. A significant portion on the available evaluations is aimed at reviewing goals 
and functioning beyond the field of counterterrorism, like the functioning of the intelligence 
agencies in general.  
 
 Conclusion  
The relationship between parts of the CT-strategy, an extensive and complex policy area, is 
not well described in the strategy itself. Many parts of the strategy concern execution poli-
cy. The policy strategy and policy execution are not strictly separated. The precise focus of 
the counterterrorism policies is constantly shifting, depending on the political context and 
concrete threats at a certain moment. At this moment, the policy focuses on jihadist (travel-
lers). A big advantage of the strategy is her flexibility. The ‘brede benadering’ (‘broad ap-
proach’) and the five pillars offer a wide range of measures; according to the threat level 
and concrete incidents, measures are chosen. However, as a result of this flexibility and the 
width of the measures that can be chosen the strategy is not the main factor in determining 
executive policy. This is more determined by concrete developments of threat. 
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A multitude of cooperative government actors are involved in counterterrorism policy. Part-
nerships between actors are both formal and informal. The NCTV has the role of coordina-
tor. The NCTV provides knowledge to executive organisations, links separate sections of pol-
icy and sets priorities. The role of the NCTV differs by subject and can be directing, informa-
tive or facilitating. This flexible role provides benefits, but sometimes creates ambiguities 
among the participating actors.  
  
The core idea behind the counterterrorism policy is the ‘brede benadering’ (‘broad ap-
proach’). During the interviews, policy makers declared that this ‘brede benadering’ (‘broad 
approach’) has been narrowed. However, the main pillars against terrorist threat remain 
‘verwerven’ (obtain) and ‘voorkomen’ (prevent). The pillars ‘verdedigen’ (defend), 
‘voorbereiden’ (prepare) and ‘vervolgen’ (prosecute) are also an essential part of the ap-
proach, but are less important as far as policy concerns.  
 
The CT-strategy focuses on terrorist threats within the Netherlands and measures to be tak-
en within the Netherlands. The strategy focuses not on foreign factors that can influence 
the terrorist threat in the Netherlands. The Terrorist Threat Assessment Netherlands 
(Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, DTN) does offer a description of the foreign situa-
tion, by which the threat is placed in a context. 
 
Evaluation framework  
This research aims at preparing the evaluation of the CT-strategy in 2015. In the last chapter 
of the research report, a contribution to the establishment of an evaluative framework is 
made. We recommend to evaluate the main themes and topics in the field of counterterror-
ism, and to further review the key interventions – cooperation, coordination and communi-
cation. We suggest that the main research question will be:  
 
“Which contribution provides the CT-strategy to achieve its goals and how do the key inter-
ventions work?” 
 
In order to answer the main research question, we recommend to take account of the fol-
lowing themes:  

a) A comparison between the deployment of measures covered by a ‘soft’ approach 
and measures covered by a ‘hard’ approach. The shift in thinking about terrorism as 
a problem (and it occurs) is also included. The comparison can be viewed in general 
and in particular with regard to individuals and groups.  

b) The functioning of the process of radicalisation and the possible influence of these 
c) The role of local governments in counterterrorism policies  
d) A comparison with the approach of terrorist threat in other countries 

 


