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Samenvatting 

Beleidscontext en aanleiding voor het onderzoek 
In de afgelopen jaren heeft zich een stijging voorgedaan in het aantal terroristische en gewelddadig 
extremistische incidenten in Europa. Het palet aan zulke dreigingen in Nederland en in andere Europese 
landen is breed en het aantal misdaden en andere aan terrorisme gerelateerde verschijnselen is ook 
toegenomen.  

Als reactie op deze ontwikkelingen hebben Europese landen aanzienlijk geïnvesteerd in maatregelen en 
programma's gericht op het bestrijden en voorkomen van terrorisme, gewelddadig extremisme en de 
daarmee samenhangende verschijnselen. Bovendien hebben veel landen nationale 
contraterrorismestrategieën aangenomen om daadkrachtiger te kunnen optreden bij terroristische dreiging 
en aanslagen, en om de maatschappelijke en individuele weerbaarheid te vergroten tegen de 
aantrekkingskracht van extremistische ideologieën. Zulke maatregelen worden in de literatuur aangeduid 
met de afkortingen CT (counterterrorism) en PCVE (Preventing and Countering Violent Extremism). 

Er is echter weinig bekend over de effectiviteit, relevantie en impact van CT- en PCVE-beleid. Dit heeft 
onder andere te maken met de dynamiek en complexiteit van de materie. Ondanks het groeiende volume 
aan CT- en PCVE- maatregelen in de afgelopen jaren, geven recente studies aan dat er vooralsnog weinig 
geïnvesteerd wordt in evaluaties op het gebied van CT en PCVE en dat het wetenschappelijk bewijs voor 
de effectiviteit van veel CT- en PCVE-maatregelen nog altijd beperkt is.1 

Onderzoeksafbakening en doelstellingen 
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) werd in 2010 een 
onderzoek uitgevoerd naar de praktijk en cultuur van evaluatie op het gebied van terrorismebestrijding.2 
Hieruit kwam naar voren dat de evaluatie van verschillende CT-strategieën, -beleid en –programma’s nog 
in de kinderschoenen stond.  

In december 2017 kreeg RAND Europe de opdracht van het WODC om onderzoek te doen naar 
evaluaties van CT- en PCVE-beleid in Nederland en het buitenland. Hierbij is onder meer gekeken naar 
de lessen die uit evaluaties van de afgelopen vijf jaar kunnen worden getrokken en naar de mogelijkheden 
om eventuele tekortkomingen in de toekomst op te vangen.  

                                                      
1 Lum et al. (2006); Nelen et al. (2010); Feddes & Gallucci (2015); Gielen (2017); Marret et al. (2017). 
2 Nelen et al. (2010). 
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Onderzoeksopzet 
Om het doel van deze studie te realiseren, is het onderzoek opgedeeld in drie onderdelen.  

Ten eerste zijn de beschikbare evaluaties op het gebied van CT en PCVE geïnventariseerd. De 
resulterende bibliografie bevat evaluaties uit Nederland én andere landen sinds 1 januari 2013. Hiervoor 
hebben we de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 1) een gerichte literatuurstudie om 
sleutelbegrippen af te bakenen en de zoekstrategie te bepalen; 2) een literatuuronderzoek door middel van 
het systematisch en gericht doorzoeken van academische databanken en registers met grijze literatuur, in 
combinatie met het raadplegen van belanghebbenden bij CT- en PCVE-beleid en deskundigen op dit 
terrein; 3) een verdieping en validatie aan de hand van semigestructureerde interviews met en het 
schriftelijk raadplegen van experts uit de CT- en PCVE-evaluatiepraktijk; en 4) het beoordelen van de 
relevantie van de evaluaties voor onze inventarisatie aan de hand van een aantal criteria. 

Daarnaast hebben we een analytisch kader opgesteld waarmee de geïnventariseerde evaluaties konden 
worden geanalyseerd. Het analytisch kader is in een aantal iteratieve stappen ontwikkeld. Een eerste versie 
van het raamwerk was gebaseerd op de gerichte literatuurstudie en interne workshops met experts met 
kennis van de evaluatiepraktijk op het gebied van CT en PCVE. Daarna is het raamwerk verder verfijnd 
op basis van feedback van belanghebbenden bij CT- en PCVE-beleid en deskundigen op het terrein van 
de evaluatie ervan.  

Ten slotte zijn de geïnventariseerde CT- en PCVE-evaluaties geanalyseerd en zijn de bevindingen en 
aanbevelingen gerapporteerd. Hierbij is gebruikgemaakt van het analytisch kader. De eerste bevindingen 
en aanbevelingen die uit de analyse naar voren zijn gekomen, zijn gevalideerd en verfijnd door een aantal 
interne en externe workshops en door overleg met de wetenschappelijke begeleidingscommissie en peer 
reviewers.  

Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Wat wordt er in Nederland en andere landen verstaan onder contraterrorismebeleid? En welke 
verschillende typen CT- en PCVE-maatregelen, -beleid en -interventies zijn in binnen- en buitenland te 
onderscheiden? 

De verschillende typen maatregelen binnen het veld van terrorismebestrijding zijn enigszins aan 
verandering onderhevig geweest de afgelopen jaren. Dit is een gevolg van ontwikkelingen in het 
dreigingsbeeld, maar het vloeit ook voort uit een verbeterd inzicht in de aard en oorzaken van terrorisme 
en gewelddadig extremisme.  

In de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 hebben westerse landen drastische maatregelen 
genomen ter bestrijding van terrorisme. Repressieve maatregelen vormden aanvankelijk de kern van het 
CT-beleid. De heersende gedachte was dat terrorisme moest worden bestreden door de rol van 
handhavings- en veiligheidsdiensten te verstevigen. De laatste jaren wordt de nadruk geleidelijk meer 
gelegd op het voeren van een brede, holistische benadering van contraterrorisme. Er is een verschuiving 
opgetreden richting het versterken van de weerbaarheid tegen gewelddadig extremistische ideologieën en 
het aanpakken van gewelddadig extremisme aan de wortel. Zulke initiatieven vallen onder het label PCVE 
en worden inmiddels als wezenlijk onderdeel gezien van contraterrorismebeleid in Europa. 
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CT en PCVE zijn sterk met elkaar verbonden en er is veel overlap tussen de twee beleidsterreinen. Om 
die reden is het niet altijd mogelijk onderscheid te maken tussen CT en PCVE. In deze studie zijn de 
kernbegrippen als volgt gedefinieerd: 

 Onder PCVE worden alle initiatieven verstaan die gericht zijn op: 1) de aanpak van de oorzaken 
van geweld en extremisme; 2) het versterken van de weerbaarheid tegen extremistische 
ideologieën; en 3) het ontmoedigen en ontregelen van werving en mobilisatie. Dit laatste omvat 
ook de ondersteuning van de re-integratie van (voormalig) extremisten en delinquenten. 

 Onder CT worden alle initiatieven verstaan die gericht zijn op het ontmoedigen, ontregelen of 
isoleren van groepen die terreur als wapen hanteren. Hierbij kan gedacht worden aan: 1) het 
trainen en uitrusten van veiligheidsdiensten; 2) het optimaliseren van voorbereiding op, 
voorkomen van, bescherming tegen en reageren op terroristische dreigingen, geweld en de 
gevolgen daarvan; en 3) rechtshandhaving en vervolging.  

In dit onderzoek is een taxonomie gehanteerd, waarbij de CT- en PCVE-maatregelen worden 
geclassificeerd naar type, doel, beoogde ideologie, niveau waarop de interventie is doorgevoerd, type 
activiteiten, doelgroep, uitvoerder, toepassingsgebied en verwachte duur. Hieruit is duidelijk geworden dat 
er geen blauwdruk bestaat voor CT- en PCVE-maatregelen. Terrorisme en gewelddadig extremisme zijn 
complexe domeinen en in de afgelopen jaren is een waaier aan maatregelen genomen en programma’s 
geïmplementeerd. Deze varieerden van bewustwordingscampagnes gericht op gemarginaliseerde groepen 
tot gerichte militaire ingrepen tegen terroristen in conflictgebieden. 

Ook in Nederland is in de afgelopen jaren een breed scala aan CT- en PCVE-beleidsmaatregelen en -
programma’s en aan CT- en PCVE gerelateerde wet- en regelgeving geïmplementeerd. Bovendien 
onderschrijft de huidige Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 het belang van een brede 
benadering. De strategie definieert vijf interventiegebieden: 1) verwerven – het tijdig zicht krijgen op en 
duiden van (potentiële) dreigingen in of tegen Nederland en de Nederlandse belangen in het buitenland; 
2) voorkomen – het voorkomen en verstoren van extremisme en terrorisme en het verijdelen van aanslagen; 
3) verdedigen – het beschermen van personen, objecten en vitale processen tegen extremistische en 
terroristische dreigingen, zowel fysiek als online; 4) voorbereiden – het optimaal voorbereid zijn op 
extremistisch en terroristisch geweld en de gevolgen daarvan; en 5) vervolgen – handhaving van de 
democratische rechtsstaat tegen extremisme en terrorisme. Daarbij is er in lijn met de Nationale 
Contraterrorismestrategie een breed spectrum aan PCVE-programma’s geïntroduceerd, onder andere 
gericht op gedetineerden en andere risicogroepen. 

Welke evaluaties van CT- en PCVE-beleid zijn er de afgelopen vijf jaar uitgevoerd in binnen- en 
buitenland? 
Centraal in dit onderzoek staat de inventarisatie van reeds uitgevoerde evaluaties van CT- en PCVE-
beleid. Om de kans te verkleinen dat belangrijke bronnen over het hoofd werden gezien, hebben we naast 
een systematische zoekopdracht in de beschikbare databanken voor academische literatuur, ook enkele 
doelgerichte zoekstrategieën toegepast. Niettemin erkennen we dat het gebruikte selectieproces voor deze 
inventarisatie enigszins arbitrair is. Omwille van de transparantie en reproduceerbaarheid zijn de 
zoekstrategieën en de bijbehorende selectiecriteria uitgebreid in het rapport beschreven. 
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De hierboven beschreven inventarisatie leverde 48 publicaties op (38 in het Engels, 6 in het Nederlands 
en 4 in het Duits) met in totaal 50 evaluaties (twee van de publicaties rapporteerden over twee evaluaties 
tegelijk). Op basis van het aantal geïnventariseerde publicaties sinds 2013 lijkt het veld van CT- en 
PCVE-evaluaties zich verder te hebben ontwikkeld sinds eerdere inventarisaties. Met het oog op de 
gehanteerde selectiecriteria blijkt ook dat er in de evaluaties meer nadruk wordt gelegd op primaire 
dataverzameling dan voorheen. Dit lijkt aan te sluiten bij eerdere observaties van Feddes en Gallucci 
(2015) en Gielen (2017), die concludeerden dat deze gebieden recentelijk een vlucht hebben genomen.  

Wat kan worden geconcludeerd over de eigenschappen van deze CT- en PCVE-evaluaties? Welke 
verschillen en overeenkomsten zijn te benoemen ten aanzien van de geïnventariseerde evaluaties? 
De meerderheid van de geïnventariseerde publicaties beschouwt initiatieven gericht op individuen, 
groepen of hun sociale omgeving: op het niveau van programma’s of interventies. Een minderheid richt 
zich op een hoger aggregatieniveau van beleid of strategieën. Verreweg de meeste geëvalueerde initiatieven 
(45 van de 50) zijn specifiek gericht op PCVE. Daartegenover staat dat slechts 5 geëvalueerde initiatieven 
specifiek op CT gericht zijn en dat 17 geëvalueerde initiatieven een CT-component hebben. De niveaus 
van de geëvalueerde interventies blijken redelijk evenwichtig verdeeld over individuen (micro), groepen of 
organisaties (meso) en het hele sociale systeem van bijvoorbeeld een stad of land (macro). 

Een kleine meerderheid van initiatieven is uitsluitend gericht op religieus extremisme, terwijl 17 van de 
geëvalueerde initiatieven zich concentreren op verschillende soorten extremisme. Slechts 6 van de 50 
initiatieven zijn uitsluitend toegespitst op politiek extremisme. 

De meeste evaluaties zijn uitgevoerd door individuen of groepen binnen een overheidsinstantie. 
Evaluatoren buiten de overheid en publiek-private partnerschappen zijn verantwoordelijk voor 
respectievelijk 8 en 15 van de 50 evaluaties.  

Met betrekking tot de eigenschappen en doelstellingen van de geïnventariseerde evaluaties betreft het 
voornamelijk proces- en effectevaluaties. We hebben geen economische evaluaties aangetroffen. In de 
meerderheid van de publicaties wordt er geen of geen duidelijk theoretisch kader geschetst voor de 
evaluatie. Maar in een aantal gevallen wordt door de auteurs een “theory-driven” aanpak, een zogenaamde 
“realistische evaluatie” of een “participatieve evaluatie” beschreven.  

Vanwege beperkingen in het evaluatieontwerp, kunnen in de meeste publicaties geen robuuste uitspraken 
gedaan worden over de causale relatie tussen de interventies en hun effecten. Deze evaluaties moeten zich 
beperken tot uitspraken over ”additionaliteit”. Dit betreft evaluaties die zich richten op wat er gebeurd is 
nadat een initiatief is geïmplementeerd op basis van een enkele meting. Door het ontbreken van een 
nulmeting en een counterfactual (zoals een controlegroep) kan echter niet worden vastgesteld of de 
opgetreden verandering heeft plaatsgevonden als gevolg van de interventie. Dergelijke evaluaties worden 
binnen zowel het CT- als het PCVE-domein en op alle niveaus toegepast, min of meer gelijkmatig 
verdeeld over het micro-, meso- en macro-niveau. Tevens hebben we onder de effectevaluaties een aantal 
quasi-experimentele en longitudinale designs aangetroffen. 

Vanuit methodologisch perspectief worden in het grootste deel van de effectevaluaties kwantitatieve 
methoden toegepast: of uitsluitend kwantitatieve methoden, of als onderdeel van een benadering waarin 
verschillende methodes worden gecombineerd (“mixed method”). In procesevaluaties worden daarentegen 
voornamelijk kwalitatieve methoden toegepast. Over het algemeen worden combinaties van 
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literatuuronderzoek, interviews, focusgroepen en case studies gebruikt voor het verzamelen van 
kwalitatieve data en worden enquêtes gebruikt voor kwantitatieve data. De methoden voor de analyse van 
kwalitatieve gegevens blijven in de meeste gevallen onduidelijk, maar in sommige gevallen wordt een 
benadering gebruikt waarbij per thema de bevindingen worden geanalyseerd (“thematische analyse”). 
Voor de analyse van kwantitatieve gegevens worden veelal beschrijvende en geavanceerde statistische 
methoden toegepast. 

Wat betreft de timing van de evaluaties vinden we met name tussentijdse evaluaties. Er is maar een 
beperkt aantal ex post en zogenaamde “embedded” of lopende evaluaties opgenomen, waarbij de evaluatie 
een geïntegreerd onderdeel is van de implementatie en uitvoering van de maatregel. Zogenaamde ex ante 
evaluaties, waarbij de te verwachten effecten worden ingeschat alvorens de maatregel daadwerkelijk wordt 
geïmplementeerd, worden zelfs helemaal niet aangetroffen. 

Wanneer deze resultaten naast de uitkomsten van vergelijkbare studies uit het verleden worden gelegd, 
kunnen we voorzichtig concluderen dat een groeiend volume aan CT- en PCVE-evaluaties gebruikmaakt 
van primaire data uit verschillende bronnen en van verschillende perspectieven en methoden. Hoewel dit 
een bemoedigende constatering is, lijkt de progressie binnen de evaluatiepraktijk zich niet in alle 
deelgebieden van CT en PCVE voor te doen. Bovendien blijft een aantal evaluaties belangrijke 
beperkingen en tekortkomingen vertonen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld evaluaties waarbij het niet 
mogelijk is om robuuste conclusies te trekken over de impact van een maatregel, bijvoorbeeld omdat de 
steekproef niet groot genoeg is. In andere gevallen zorgt de gevoeligheid van dergelijke interventies ervoor 
dat evaluaties uitsluitend gebaseerd zijn op secundaire data en er geen sprake is van betrokkenheid van 
belanghebbenden en begunstigden gedurende het hele proces.  

Wat zegt de evaluatieliteratuur over (methodologische) kwaliteitscriteria voor evaluaties? In hoeverre 
voldoen de geïnventariseerde evaluaties aan deze kwaliteitscriteria? 
Deze studie onderstreept dat de kwaliteit van evaluaties een rekbaar begrip is. Enerzijds komt dit doordat 
opvattingen over evaluatiekwaliteit uiteen kunnen lopen. Anderzijds zijn ideeën over wat een evaluatie 
“goed” maakt en welke normen gevolgd dienen te worden aan verandering onderhevig. 

Er bestaan verschillende richtlijnen voor het beoordelen van de kwaliteit van een evaluatie. Doorgaans 
hebben deze betrekking op drie zaken: 1) de technische kwaliteit van de informatie; 2) de kwaliteit van 
het proces dat gevolgd is om deze informatie te verkrijgen en; 3) de bruikbaarheid van de uitkomsten. 
Maar binnen de context van dit onderzoek hebben we niet kunnen nagaan in hoeverre de 
geïnventariseerde evaluaties voldoen aan de kwaliteitscriteria uit de literatuur. Een uitvoerige meta-
evaluatie van deze bronnen valt buiten de afbakening van de voorliggende studie. 

Binnen dit onderzoek is vastgelegd welke mechanismen voor kwaliteitswaarborging zijn gehanteerd, voor 
zo ver dit door de auteurs is gerapporteerd. Bovendien is vastgesteld of er aan enkele minimumeisen voor 
een zinvolle evaluatie is voldaan. Hiertoe behoren onder andere het in acht nemen van verschillende 
perspectieven (om vooringenomenheid te beperken), het toepassen van een evaluatiekader of 
scoringssysteem, het gebruik van indicatoren (om transparantie en objectiviteit te vergroten) en het doen 
van aanbevelingen (om de kans te vergroten dat evaluatieresultaten gebruikt worden). 

Het merendeel van de geïnventariseerde publicaties is getoetst op kwaliteit door middel van peerreview, 
waarbij anonieme experts het manuscript hebben beoordeeld. In enkele gevallen kan niet worden 
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achterhaald of, en zo ja, hoe het manuscript door onafhankelijke experts is beoordeeld. De meerderheid 
van de evaluaties maakt gebruik van meerdere bronnen en methoden en neemt de perspectieven van 
verschillende betrokkenen en belanghebbenden in beschouwing. Echter, een vijfde van de 
geïnventariseerde evaluaties baseert zich op slechts één bron. In de overgrote meerderheid van evaluaties 
worden geen evaluatiekader, scoringssysteem of indicatoren toegepast die de voortgang en de effecten van 
de maatregelen en hun implementatie bijhouden.  

Ten slotte worden in de meerderheid van de geïnventariseerde evaluaties aanbevelingen gedaan. Hierbij 
ontbreekt echter in alle gevallen informatie over de termijn en planning wat betreft de implementatie van 
de aanbevelingen en over het aanwijzen van beoogde verantwoordelijken voor de implementatie.  

Welke lessen kunnen op basis van de bestaande evaluaties worden getrokken ten aanzien van het 
evalueren van CT- en PCVE-beleid? 
Ook de reflecties van auteurs van de geïnventariseerde evaluaties en de lessen die door hen worden 
getrokken, zijn geanalyseerd. Deze kunnen worden gevat in vijf overkoepelende thema’s die hieronder 
kort uiteen worden gezet.  

Ten eerste benadrukken auteurs het complexe karakter van CT en PCVE als onderzoeksgebieden en de 
gevolgen die dit heeft voor het uitvoeren van evaluaties. Hierbij kan men denken aan het ontbreken van 
een brede consensus over definities voor kernbegrippen die horen bij CT en PCVE en de uitdagingen die 
dit met zich meebrengt voor evaluaties. Daarnaast blijkt het in evaluaties moeilijk om veiligheidsbelangen 
af te wegen tegen andere belangen. Bovendien is het landschap van belanghebbenden complex en bestaat 
er een beperkte kennis over de maatregelen die geëvalueerd worden. 

Ten tweede zijn er verschillende aspecten van de dagelijkse praktijk van CT en PCVE die de 
evaluatie van zulke maatregelen compliceren. Hierbij wordt onder andere het gebrek aan criteria voor 
het meten van de effectiviteit van de maatregelen op de lange termijn genoemd. Daarnaast is het moeilijk 
gebleken om sociale normen en verwachtingen meetbaar te maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
deelnemers aan een programma, naast de interventie zelf, ook worden beïnvloed door veranderingen in 
hun sociale omgeving. Ten slotte noemen de auteurs het gebrek aan robuuste methoden om te meten in 
hoeverre doelgroepen zijn blootgesteld aan interventies, zoals de mate waarin zij iets hebben meegekregen 
van een bewustwordingscampagne.  

Ten derde wordt een aantal lessen getrokken met betrekking tot het evaluatieontwerp. Hieronder vallen 
moeilijkheden bij het evalueren van maatregelen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een 
“theory of change” of interventielogica, waarin de logische oorzaak-gevolgketen van beoogde effecten uiteen 
wordt gezet. Daarnaast hebben veel evaluaties moeite met het isoleren van de effecten van beleid, een 
programma of ander type interventie en het garanderen dat deze alleen kunnen worden toegedicht aan de 
interventie (attributie). Ook het opzetten en uitvoeren van gerandomiseerde (quasi-)experimenten (zoals 
bijvoorbeeld randomised controlled trials) en longitudinale onderzoeksopzetten blijken moeilijk te 
verenigen met de beleidspraktijk van CT en PCVE. 

Ten vierde worden praktische problemen ervaren bij de uitvoering van evaluaties. Hiertoe kunnen 
worden gerekend: een gebrek aan financiële middelen, tijd en expertise; beperkte betrokkenheid van of 
toegang tot verschillende belanghebbenden; onvoldoende beschikbare informatie over de interventies en 
hun effecten; en moeilijkheden omtrent steekproeven. 
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Ten slotte worden de voor- en nadelen van specifieke methoden aangestipt in enkele onderzochte 
publicaties. In het bijzonder gaat het hier over de beperkingen van bijvoorbeeld onderzoeken op basis van 
wiskundige of economische modellen, de beperkingen van enquête-instrumenten, of het belang van 
triangulatie van gegevens. Zo zijn de resultaten van kwantitatieve methoden in sterke mate afhankelijk van 
de beschikbaarheid en kwaliteit van invoerdata, hetgeen vaak te wensen overlaat in het veld van CT en 
PCVE. Zo worden er voorbeelden genoemd van vergelijkbare studies naar hetzelfde fenomeen die tot 
tegenovergestelde conclusies hebben geleid.  

Aanbevelingen 
Onze aanbevelingen vormen een mix van eenvoudig te implementeren maatregelen op korte en 
middellange termijn en ambitieuzere langetermijnaanbevelingen voor de evaluatie van CT- en PCVE-
beleid in Nederland en daarbuiten. De aanbevelingen richten zich op belanghebbenden en organisaties die 
betrokken zijn bij de evaluatie van CT- en PCVE-maatregelen, als evaluator of als opdrachtgever van de 
evaluatie.  

Het verdient de aanbeveling dat organisaties die initiatieven en onderzoek op het gebied van CT en 
PCVE financieren en/of implementeren, blijven investeren in het (laten) evalueren van CT- en 
PCVE-maatregelen. Als men serieus geïnteresseerd is in de effectiviteit van beleid, dan vergt dat tijd, 
expertise, vaardigheden, mankracht en dus financiële middelen. Verder zouden toekomstige evaluaties 
moeten voldoen aan een bepaalde minimale standaard wat betreft de kwaliteit en robuustheid. 
Hierbij kan gedacht worden aan: het verzamelen en analyseren van empirische data over de implementatie 
en de effecten van de maatregel in kwestie, het gebruik van verschillende methodologieën en het op een 
adequate manier betrekken van belanghebbenden bij het onderzoek. Om deze kwaliteitsslag te kunnen 
maken, moeten evaluatoren ook meer transparantie en duidelijkheid bieden in het rapporteren over 
de evaluatiemethoden en -benaderingen die gebruikt worden en daarvoor door hun opdrachtgevers de 
gelegenheid krijgen. Met meer transparantie over data en methoden kan een beter oordeel gegeven 
worden over de robuustheid van het wetenschappelijk bewijs en kunnen lessen worden getrokken 
over hoe de evaluatie te verbeteren. 

Tegelijkertijd valt er voor CT en PCVE een inhaalslag te maken ten opzichte van onderzoeksgebieden met 
meer evaluatie-ervaring. Waar mogelijk moeten (quasi-)experimentele evaluatieontwerpen worden 
aangemoedigd. Daarnaast moeten belangrijke informatie en gegevens beter beschikbaar komen voor 
evaluatieonderzoek, ook als deze informatie mogelijk gevoelig of vertrouwelijk is. Deze situatie kan 
worden verbeterd door: 

 Het creëren van mogelijkheden voor onderzoekers om op een veilige en vertrouwelijke wijze 
toegang te krijgen tot gevoelige informatie over CT- en PCVE-initiatieven en begunstigden; 

 Het verbeteren van de mogelijkheden voor het delen en uitwisselen van gegevens tussen 
onderzoekers; en 

 Regelmatig nulmetingen uit te voeren en gegevens te verzamelen over de implementatie en 
uitkomsten van de maatregelen. Als effecten moeilijk direct meetbaar zijn, kunnen (proxy-) 
indicatoren mogelijk helpen de informatieachterstand te verkleinen. 
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Naast leerpunten ter verbetering van de evaluatiepraktijk wijst de literatuur erop dat meer onderzoek 
nodig is naar de dynamiek, drijfveren en elementen van radicalisering, gewelddadig extremisme en 
terrorisme. Het inventariseren en in kaart brengen van ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals 
in dit onderzoek is gedaan, is hier onderdeel van. Het verdient de aanbeveling deze met enige 
regelmaat te herhalen, gebruikmakend van een vergelijkbare methodologie. Daarnaast zouden 
toekomstige inspanningen ook moeten worden voorzien van voldoende middelen om de evaluaties 
uitgebreid te kunnen doorgronden en te verbeteren. Eventueel zou in toekomstig onderzoek, 
vergelijkbaar met de voorliggende studie, overwogen kunnen worden een diepgaandere 
vergelijkende analyse uit te voeren van bestaande reviews en voort te bouwen op resultaten van 
eerdere onderzoeksinspanningen. Ook wordt aanbevolen in toekomstig onderzoek naar de 
evaluatiepraktijk binnen de CT- en PCVE-beleidsterreinen een nadruk te leggen op het ontwikkelen van 
nieuwe evaluatieontwerpen, -methodes en analytische kaders, om zo de CT- en PCVE-evaluaties 
theoretisch beter te onderbouwen en robuuste uitspraken over causaliteit mogelijk te maken.  

Ten slotte zouden CT- en PCVE-evaluatoren kunnen profiteren van onderzoeksbenaderingen gericht op 
algemene kennisontwikkeling binnen dit veld om de complexiteit en onzekerheden te reduceren. Om dit 
te bewerkstelligen kunnen evaluatoren en opdrachtgevers overwegen om in hun benadering van CT- 
en PCVE-evaluatie meer aan “co-productie” te doen, waarbij individuen van verschillende organisaties 
samenwerken om tot een gezamenlijk product te komen. Het doel van dergelijke co-producties is het 
bijdragen aan beleidsinnovatie (de ontwikkeling van nieuwe benaderingen en maatregelen ter bestrijding 
en preventie van terrorisme en gewelddadig extremisme), evenals het toevoegen van waarde die verder gaat 
dan alleen de economische waarde (zoals bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden en het uitwisselen 
van ideeën en kennis). 
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