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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Aanleiding evaluatie 

Als gevolg van aanslagen in binnen- en buitenland intensiveert Nederland aan het begin van 

de eenentwintigste eeuw haar contraterrorisme-beleid. Op verzoek van de Tweede Kamer en 

na voorbereiding van de Commissie Suyver, wordt het beleid in 2010 geëvalueerd. Deze 

evaluatie beveelt onder andere aan een nationale strategie op te stellen. Die overkoepelende 

strategie moet een overzicht bieden van alle maatregelen en een integrale aanpak van 

terrorisme borgen. Bij de presentatie van de strategie 2011-2015 zegt de minister van VenJ 

toe aan de Tweede Kamer de strategie na afloop te evalueren.  

 

In het voorjaar van 2015 geeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

van het ministerie van VenJ vier onderzoekers van het departement Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO Advies) de opdracht om de 

evaluatie uit te voeren, bijgestaan door verschillende experts en een begeleidingscommissie. 

Het doel van de evaluatie is inzichtelijk te maken welke bijdrage de strategie 2011-2015 heeft 

geleverd aan het verminderen van het risico op aanslagen, het verminderen van de vrees voor 

aanslagen, en het beperken van de mogelijke schade na aanslagen. De evaluatie moet ook 

aandachtspunten meegeven voor de nationale contraterrorisme-strategie voor 2016-2020. 

Aanpak van de evaluatie 

De effecten van contraterrorisme-beleid zijn niet rechtstreeks te evalueren. De gevolgen van 

maatregelen zijn bijzonder moeilijk vast te stellen omdat de ogenschijnlijke effecten van het 

beleid ook door andere oorzaken tot stand kunnen zijn gekomen. De strategie is daarbij een 

integrale aanpak van contraterrorisme; partners zetten instrumenten gecombineerd en 

tegelijkertijd in. Het is daarmee lastig om een effect (zoals het niet-uitreizen naar Syrië) toe te 

wijzen aan één specifieke maatregel (bijvoorbeeld het intrekken van een paspoort). 

 

De context van de strategie wordt daarmee gekenmerkt door complexiteit: de ontwikkelingen 

zijn onvoorspelbaar, een onbegrensde groep van partners binnen en buiten de overheid is 

betrokken bij de uitvoering van de strategie en er zijn weinig breed-ondersteunde 

wetenschappelijke bevindingen om het beleid aan te toetsen. De evaluatiemethode moet recht 

doen aan deze complexiteit, maar ook duidelijk vaststellen of de overheid tussen 2011 en 

2015 krachtig heeft kunnen optreden. 
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We richten ons daarom op het gezamenlijke interventievermogen; de gedeelde capaciteit van 

de betrokken organisaties om een doelgerichte, legitieme en robuuste bijdrage te leveren aan 

de doelen van de strategie. Specifiek kijken we naar het gezamenlijke interventievermogen 

van de landelijke en lokale overheidspartners; van ministeries en Nationale Politie tot 

gemeenten en lokale hulpverleningsorganisaties. Bij een krachtig interventievermogen 

kunnen deze partners ook in complexe omstandigheden gezamenlijk optreden tegen de 

risico’s van terrorisme, in de wetenschap dat niet alle aanslagen voorkomen kunnen worden. 

 

We beoordelen het interventievermogen op drie criteria. (a) Doelgerichtheid: de mate waarin 

partners en hun acties gericht zijn op de gezamenlijke doelstellingen. (b) Legitimiteit: de mate 

waarin de samenwerking steun behoudt van alle noodzakelijke ketenpartners. (c) 

Robuustheid: de mate waarin partners de vereiste kennis, contacten en menskracht paraat 

hebben, ook in veranderende omstandigheden. We evalueren zo in hoeverre het gezamenlijke 

interventievermogen tussen 2011 en 2015 gericht, gedragen en geborgd is geweest. 

 

We beoordelen het interventievermogen op basis van drie strategische acties waarmee de 

overheid tussen 2011 en 2015 het interventievermogen heeft willen versterken: (1) het 

opstellen van strategische plannen, (2) het stimuleren van landelijke samenwerking en (3) het 

implementeren van een integrale lokale aanpak. Met deze drie acties kunnen we zowel een 

plan- als procesevaluatie uitvoeren van de strategie. Figuur 1 geeft het evaluatiekader weer. 

 

Figuur 1 Evaluatiekader voor contraterrorisme 
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De partners ondernemen nog andere belangrijke acties tussen 2011 en 2015, zoals het 

stimuleren van internationale samenwerking, de aanpak van CBRN/E risico’s en het 

regisseren van de publiekscommunicatie. We kunnen echter niet alle acties onderzoeken. 

Deze evaluatie richt zich vooral op de wisselwerking tussen verschillende interventies en 

onderzoekt daarom drie acties waarin verschillende maatregelen samenkomen. De analyse 

biedt daarbij een inzicht van plan tot praktijk en van landelijke coördinatie tot lokale 

uitvoering. Vanuit deze observaties kunnen we een inzicht krijgen in de ontwikkeling van het 

gezamenlijke interventievermogen tussen 2011 en 2015. 

Context van de strategie 

De context van de contraterrorisme-strategie verandert sterk tussen 2011 en 2015. De 

strategie komt in 2011 tot stand in een periode van relatieve rust; na de eerste reeks van 

aanslagen aan het begin van de eenentwintigste eeuw staat het dreigingsniveau sinds 2009 op 

‘beperkt.’ In de eerste jaren vinden vooral ontwikkelingen plaats buiten het beleid, zoals het 

verdergaande gebruik van sociale media, ingrijpende bezuinigingen bij de overheid en 

veranderingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika als gevolg van de Arabische Lente.  

 

Vanaf 2012 verandert ook de terroristische dreiging zelf. De AIVD signaleert een 

transformatie van het jihadisme in Nederland van ineffectief georganiseerde groepen naar 

horizontaal functionerende, fluïde netwerken. Uitreizigers sluiten zich aan bij ISIS en de 

dreiging vanuit terugkeerders of sympathisanten neemt toe. Aanslagen in Frankrijk in 2012 

(Toulouse/Montauban), België in 2014 (Joods Museum) en Frankrijk, Denemarken en 

Zweden in 2015 laten zien dat de dreiging reëel is. De vluchtelingenstroom naar Europa en de 

reacties hierop brengen ook vernieuwde aandacht voor andere vormen van extremisme, zoals 

links- of rechts-extremisme. De contraterrorisme-partners moeten in deze afwisseling van 

rust en turbulentie het interventievermogen steeds op peil houden. 

Analyse strategische plannen 

We beginnen met een planevaluatie van de bijdrage van de strategische plannen aan het 

interventievermogen, gebaseerd op een analyse van beleidsdocumenten en een toets aan de 

wetenschappelijke literatuur. De beleidslogica bestaat uit drie onderdelen: (1) aannames over 

terrorisme als fenomeen en als daad, (2) aannames over de benadering van terrorisme door 

een combinatie van preventieve en repressieve interventies, en (3) aannames over de vereiste 

samenwerking tussen organisaties. De plannen kenmerken zich door een breed perspectief op 
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terrorisme, contraterrorisme en op de verschillende organisaties die bij de aanpak betrokken 

dienen te zijn. Figuur 2 geeft de verschillende aannames per onderdeel schematisch weer. 

 

Figuur 2 Overzicht van de beleidslogica contraterrorisme-strategie 2011-2015 

 
De strategische plannen versterken het interventievermogen doordat de beleidsaannames 

aansluiten bij de wetenschappelijke kennis, zo ver als beschikbaar, over contraterrorisme. 

Deze studies concluderen dat een krachtige preventie en repressie bestaat uit de combinatie 

van veiligheids- én sociaalgerichte maatregelen. De dreiging van radicaliserende personen 

kan zo worden beperkt terwijl deze mensen ook een alternatief levenspad aangeboden 

krijgen. De wetenschappelijke studies waarschuwen echter voor het gevaar van selectieve 

aandacht in de praktijk, bijvoorbeeld voor meer veiligheids- dan sociaalgerichte interventies.  

 

De strategische plannen zijn bedoeld als een ‘kompas’ voor alle partners, maar kunnen 

onbedoeld resulteren in een ‘beleidscatalogus’ waaruit selectief gekozen kan worden. Het 

gevaar voor selectieve aandacht lijkt extra groot in de afwezigheid van een zichtbare dreiging 

en politieke aandacht, zoals in de periode tot aan 2013. Wanneer de dreiging weer zichtbaar 

wordt en politieke urgentie toeneemt, neemt de breedte van het perspectief weer toe. Zo is het 

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme van 2014 weer een concretisering van de 

gehele brede benadering. Dit programma helpt zo om veiligheids- én sociaalgerichte partners 

te binden aan een inzet op alle maatregelen. 
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Analyse landelijke samenwerking 

Het tweede onderdeel is een procesevaluatie van de samenwerking, coördinatie en onderlinge 

communicatie tussen de landelijke partners op basis van 20 interviews en een studie van de 

relevante documenten. Hoewel de bereidheid om samen te werken groot is, fluctueert de 

daadwerkelijke aandacht en capaciteit tussen 2011 en 2015. Kernspelers in het 

veiligheidsdomein, zoals AIVD, OM, NCTV en politie, werken vanaf het begin vanuit hun 

perspectief samen aan bijvoorbeeld het verbeteren van preventiebeleid, dreigingsanalyses en 

informatiedeling. Door verschuivende politieke prioriteiten en bezuinigingen neemt de 

capaciteit op radicalisering en terrorisme echter ook bij veel van deze organisaties af.  

 

Sociaalgerichte partners zijn tot 2013 minder of niet aangesloten bij het contraterrorisme-

beleid. Het ministerie van OCW is tot 2013 bijvoorbeeld geen lid van het Gezamenlijk 

Comité Terrorismebestrijding, waarin de landelijke partners hun beleid afstemmen. Omdat 

het ministerie van BZK tot 2012 verantwoordelijk is voor integratie en sociale cohesie is er 

op deze thema’s eerst nog wel aansluiting, maar wanneer deze beleidsdossiers in 2012 

overgaan naar SZW heeft dit laatste ministerie nog geen plaats in het Gezamenlijk Comité 

Terrorismebestrijding. Het contraterrorisme-beleid wordt zo onbedoeld gezien als puur 

gericht op veiligheid, zonder duidelijke rol voor de meer sociaalgerichte partners. 

 

Met het zichtbaar worden van de dreiging, verdiept en verbreedt de samenwerking zich weer, 

met name na het aansluiten van OCW en SZW bij het Gezamenlijk Comité na 2013 en het 

opstellen van het Actieprogramma onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers 

van VenJ en SZW in 2014. Veiligheids- én sociaalgerichte partners werken actief samen om 

de dreiging te bestrijden en investeren in kennis, contact en capaciteit om hun gezamenlijke 

kracht te vergroten. De NCTV wordt daarbij gewaardeerd en gerespecteerd als coördinator 

van de samenwerking. Wel blijven rolconflicten terugkomen over de coördinatiestijl van de 

NCTV en haar nauwe contact met politieke bestuurders. 

Analyse integrale lokale aanpak 

Het laatste onderdeel van het onderzoek is een plan- en procesevaluatie van de integrale 

lokale aanpak. De gemeentelijke diensten, politie, OM, hulpverleningsorganisaties en andere 

lokale partners werken hierin samen in een multidisciplinair casusoverleg. In deze ronde 

tafels stellen ze een maatwerkpakket op van interventies gericht op individuele personen, 

waarin preventieve én repressieve, veiligheids- én sociaalgerichte maatregelen met elkaar 
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vervlochten worden (zie figuur hieronder). Deze aanpak is een cruciaal onderdeel van de 

reactie op de toegenomen dreiging na 2012 en primair ingezet in gemeenten waar veel 

uitreizigers vandaan komen. We onderzoeken drie van deze gemeenten door middel van een 

documentenanalyse en 21 interviews met lokale veiligheids- en sociaalgerichte partners. 

 

Figuur 3 Organisatie integrale lokale aanpak, per gemeente gelden kleine verschillen 

 
De ervaringen op het lokale niveau weerspiegelen de landelijke samenwerking. Zonder 

zichtbare dreiging en politieke aandacht is er bij lokale partners in de beginjaren weinig tot 

geen aandacht voor radicalisering en terrorisme. De capaciteit neemt af tot een enkele 

medewerker of valt helemaal weg. Na het zichtbaar worden van de dreiging moeten lokale 

partners kennis, contacten en capaciteit opbouwen, waarbij het  vertrouwen van nieuwe 

ketenpartners stapsgewijs moet worden gewonnen. De uiteindelijk opgetuigde 

persoonsgerichte benadering en mix van maatregelen biedt volgens alle respondenten wel 

voldoende instrumenten om doelgericht, legitiem en robuust te kunnen interveniëren. 

 

Hoewel de integrale lokale aanpak volgens respondenten uiteindelijk krachtig is, ondervindt 

de aanpak hinder van de eerder weggelekte kennis, contacten en capaciteit. De lokale aanpak 

leunt bijvoorbeeld in het begin sterk op de contacten en betrokkenheid van enkele lokale 

medewerkers, landelijke interventies doorkruisen enkele malen een lokaal traject en 

respondenten geven aan dat veel professionals op straat niet over de vaardigheden beschikken 

om radicaliserende personen aan te spreken. Daarbij ontstaan nieuwe vragen over het delen 

van informatie tussen organisaties en het al dan niet verwijderen van de casuslijst van 

personen die geen reden tot zorg meer lijken te zijn. Eind 2015 is er lokaal al wel meer 
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menskracht beschikbaar, verbetert de afstemming met landelijke interventies en wordt de 

samenwerking verder ingebed in bestaande lokale overlegorganen als het Veiligheidshuis.  

Conclusies over strategie 2011-2015 

Concluderend treffen we binnen de onderzochte strategische acties vijf cruciale patronen aan 

die het gezamenlijke interventievermogen beïnvloeden: 

 

1. De brede oriëntatie van de strategie biedt onbedoeld ruimte voor selectieve aandacht. 

De plannen bieden een breed perspectief op contraterrorisme, van een combinatie van 

preventieve en repressieve maatregelen tot een brede samenwerking tussen partners. 

Deze brede oriëntatie sluit aan bij de wetenschappelijke bevindingen over de aanpak 

van terrorisme, maar wetenschappers waarschuwen ook voor een selectieve aandacht 

waarbij veiligheidsgerichte maatregelen onbedoeld prioriteit krijgen. De strategie wil 

alle partners een ‘kompas’ bieden voor al hun acties, maar wordt onbedoeld een 

‘beleidscatalogus’ om vrij uit te kiezen. 

 

2. Partners drijven van elkaar weg in tijden van verminderde aandacht. Deze afstand 

schuilt niet in het verschil tussen preventieve en repressieve maatregelen, ook NCTV 

en politie richten zich op preventie, maar op een vermeende afstand tussen 

veiligheids- versus sociaalgerichte interventies. In tijden van verminderde aandacht 

zetten veiligheidsgerichte spelers nog redelijk actief in op het contraterrorisme-beleid, 

maar zien sociaalgerichte partners geen expliciete rol voor zichzelf in het beleid. 

Zonder hun bijdrage kan de brede benadering echter niet worden waargemaakt en bij 

een zichtbare dreiging groeit hun rol dan ook weer. 

 

3. De capaciteit van landelijke partners fluctueert sterk. Wanneer de dreiging niet 

zichtbaar is of minder politieke aandacht krijgt, lukt het niet om kennis, contacten en 

menskracht op peil te houden. In het begin investeren veiligheidsgerichte partners 

bijvoorbeeld nog wel in het verbeteren van informatiedeling, maar ook AIVD, OM en 

politie krijgen te maken met bezuinigingen, hervormingen en verschuivende politieke 

prioriteiten. De sociaalgerichte partners als SZW en OCW hebben geen expliciete rol 

meer en hun capaciteit neemt tot 2013 af. Na het zichtbaar worden van de dreiging 

krijgt contraterrorisme wel weer aandacht, maar moeten alle partners hun kennis, 

contacten en menskracht opnieuw opbouwen. 
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4. De integrale lokale aanpak is in potentie krachtig, maar ook de capaciteit van lokale 

partners heeft gefluctueerd. In afwezigheid van zichtbare dreiging neemt de capaciteit 

op radicalisering en terrorisme af bij lokale partners tot een enkele medewerker of valt 

alle menskracht weg. Na het zichtbaar worden van de dreiging herstelt het 

interventievermogen zich, doordat de integrale lokale aanpak de instrumenten van 

verschillende organisaties samenbrengt in een persoonsgericht maatwerkpakket van 

veiligheids- en sociaalgerichte interventies. De partners ondervinden nog wel hinder 

van de eerder weggelekte kennis, contacten en capaciteit. Het afstemmen tussen 

partners, het toerusten van professionals en het delen van informatie moet opnieuw 

geleerd worden, al neemt de lokale capaciteit eind 2015 wel toe. 

 

5. De coördinatie vanuit de NCTV wordt gewaardeerd, maar rolconflicten blijven 

terugkomen. Partners benadrukken het belang van coördinatie en zien dat de NCTV 

moet laveren tussen de eisen van verschillende organisaties en de wensen van de 

politiek. Organisaties als het OM stellen wel dat de NCTV beter moet balanceren 

tussen de genuanceerde praktijk en de nadruk op een cijfermatige, harde stijl van 

verantwoorden vanuit de politiek. Deze rolconflicten zijn onvermijdelijk voor elke 

coördinator in een complex netwerk, maar we stellen wel dat de rol van de NCTV als 

onafhankelijk makelaar tussen praktijk en politiek actief beschermd moet worden. 

 

We concluderen dat de gezamenlijke doelgerichtheid en de legitimiteit na 2011 eerst zijn 

afgenomen. Ten eerste laten de plannen onbedoeld ruimte voor selectieve aandacht, met 

nadruk op repressieve en veiligheidsgerichte maatregelen. Ten tweede drijven de 

verschillende partners van elkaar af. Na het zichtbaar worden van de dreiging herstelt de 

doelgerichtheid en de legitimiteit zich; veiligheids- én sociaalgerichte partners werken weer 

gezamenlijk aan gedeelde doelen en ondersteunen een gezamenlijke integrale lokale aanpak.  

 

De robuustheid van het interventievermogen beweegt ook mee met de eerst afnemende en 

daarna toenemende onderkenning van de dreiging en de daarbij behorende politieke aandacht. 

In de beginjaren lekken kennis, contacten en capaciteit weg bij alle landelijke en lokale 

partners, waardoor deze vanaf 2013 opnieuw moeten worden opgebouwd. De capaciteit gaat 

dus omhoog richting het eind van de strategieperiode, maar de vraag is of deze capaciteit niet 

weer zal afnemen wanneer de politieke aandacht opnieuw verslapt. 
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Implicaties voor strategie 2016-2020 

De kernvraag voor de komende vijf jaar is hoe het interventievermogen op peil gehouden kan 

worden. De context van contraterrorisme zal ook de komende vijf jaar complex zijn; de 

dreigingsontwikkelingen blijven onvoorspelbaar, de betrokken partnerorganisaties blijven 

divers van aard en de expertise over contraterrorisme zal zich blijven ontwikkelen. Het is 

goed mogelijk dat de dreiging opnieuw transformeert, minder zichtbaar wordt en/of de 

politieke urgentie afneemt. De strategie 2016-2020 moet zich richten op het borgen van het 

interventievermogen van Nederland in elk type scenario. 

 

Hierbij is de kunst om expliciet onderscheid te maken tussen uitgangspunten van de strategie 

die moeten vaststaan – zoals de bescherming van de rechtstaat en de combinatie van 

veiligheids- en sociaalgerichte maatregelen – en acties die juist moeten meebewegen met de 

herkomst en aard van dreiging – zoals de maatwerkaanpak van verschillende soorten 

extremisme en van verschillende terroristische organisatievormen. Deze combinatie van 

fixatie (vast) en fluïde (los) heeft implicaties voor de inrichting van de strategische plannen, 

de landelijke samenwerking, de lokale aanpak en andere strategische acties. 

 

Door de aanslagen in 2015 en 2016 zal de politieke aandacht voor een bepaald type 

terrorisme de komende tijd gegarandeerd zijn, waarmee de investeringen in het 

interventievermogen in eerste instantie lijken te zijn veiliggesteld. Een krachtig 

interventievermogen vraagt echter om een contraterrorisme-strategie die gericht, gedragen en 

geborgd is, juist als de dreiging het minst zichtbaar is. Pas dan kan de overheid voortdurend 

de gewenste brede benadering met een combinatie van veiligheids- én sociaalgerichte 

maatregelen waarmaken. In de afgelopen vijf jaar is het voortdurend veiligstellen van het 

interventievermogen de belangrijkste uitdaging gebleken. 
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