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Inleiding 
 
Met het huidige Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) op niveau drie blijft de kans op 
aanslagen in Nederland aanzienlijk. Terrorisme is een gelaagd, complex, veranderlijk en 
ongrijpbaar fenomeen. Het is een zogenaamd wicked problem waarvoor geen kant-en-klare, 
makkelijke en afgemeten oplossingen bestaan. In de bestrijding van terrorisme wordt daarom 
doorlopend gezocht naar de beste verklaringswijzen, visies en aanpakken. Dit geldt ook voor 
criminaliteitsbestrijding: er bestaan niet altijd kant-en-klare oplossingen voor problemen die zich 
voordoen. Wat we wel weten is dat terrorisme- en criminaliteitsbestrijding allebei effectieve 
samenwerking vragen van partners in het veiligheidsdomein, de zorg, het onderwijs, en het sociaal 
domein. Deze partners moeten steeds gezamenlijk bezien en ontdekken welke interventies de 
beide aanpakken vooruithelpen. Deze zoektocht zal nimmer leiden tot dé ultieme oplossing. Wel 
kan het bruikbare handelingsperspectieven opleveren die krachtig interventievermogen mogelijk 
maken. Waar sprake is van een krachtig interventievermogen kunnen de betrokken organisaties 
ook in complexe omstandigheden gezamenlijk optreden, wetende dat niet alle aanslagen of 
criminaliteit voorkomen kunnen worden. Krachtig interventievermogen is een kwestie van: 
 

(i) Doelgerichtheid: het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen; 
(ii) Legitimiteit: het zekerstellen en borgen van steun voor de samenwerking van alle 

noodzakelijke en relevante partners, stakeholders en partijen; en  
(iii) Robuustheid: het bij alle partners paraat hebben van de vereiste kennis, contacten, 

capaciteit en menskracht om te interveniëren, ook in dynamische 
omstandigheden zoals plotselinge veranderingen in de dreiging.  

 
Het vermogen om effectief op te treden, staat of valt met het samenwerken over de grenzen van 
organisaties heen. Het succes van een integrale aanpak of brede benadering zoals we die kennen 
bij zowel terrorisme- als criminaliteitsbestrijding, spreekt daarmee niet voor zich. Het vereist de 
onverminderde inzet van alle betrokken partners in de samenwerking, alsook samenwerkend en 
lerend vermogen.  
 
In dit onderzoek bekeken wij in hoeverre, en op welke manieren er beter samengewerkt en 
organisationeel geleerd zou kunnen worden rond de aanpak van criminaliteit en terrorisme. We 
verkenden daarbij tevens of beide aanpakken verder op elkaar betrokken zouden kunnen worden. 
We analyseerden of de wijze waarop de aanpak van terrorisme in Nederland bestuurlijk en 
organisatorisch is opgezet en (inhoudelijk) vorm krijgt, verder kan worden versterkt door te leren 
van de ervaringen die bij de aanpak van criminaliteit zijn opgedaan. Dit deden we aan de hand van 
de volgende hoofdvraag: 
 
Op welke wijzen en onder welke condities kan de bestuurlijke, organisatorische, professionele 
aanpak van terrorisme in Nederland via (keten)samenwerking verder worden versterkt, waarbij 
verschillen tussen regimes, (inhoudelijke) perspectieven en werkwijzen worden overbrugd? Wat 
kunnen we daarbij leren van de aanpak van andere complexe vraagstukken, in het bijzonder de 
bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit, waarin interventievermogen is/wordt getoond? 
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In het onderzoek hanteerden we een multidisciplinaire, multi-methodische benadering. Uitvoerige 
literatuurstudie en diepte-interviews met professionals en experts vormen de basis van de 
informatie- en dataverzameling. In totaal hebben we 47 respondenten geïnterviewd: 41 
betrokkenen uit de criminaliteits- en terrorismebestrijding en 6 nationale en internationale 
experts op het gebied van (jeugd)criminaliteit en criminaliteitsbestrijding, radicalisering en 
terrorisme.1 Voor een verdere validering van de bevindingen en om het eigen leren van en door 
het onderzoek te stimuleren, hebben we in de eindfase van het onderzoek de bevindingen 
besproken met een panel van 13 professionals, allen betrokken in een landelijk kennisnetwerk 
rond terrorismebestrijding.  
 
Bevindingen 
 
Criminaliteit en terrorisme: een ambigue ‘crime-terror nexus’ 
Uit zowel de literatuur als de gesprekken met deskundigen blijkt dat er tot op zekere hoogte 
sprake is van een ‘crime-terror nexus’, oftewel verwevenheid tussen criminaliteit en terrorisme in 
de praktijk. Zo is er een zekere mate van overlap in de personen die zich met criminele en 
terroristische activiteiten bezig houden. In voorbereidende handelingen, bijvoorbeeld, gaan 
terroristen op zoek naar wapens, dikwijls via circuits in de georganiseerde misdaad. Of terroristen 
hebben in een crimineel verleden bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden ontwikkeld die tijdens het 
voorbereiden of uitvoeren van een aanslag van pas komen. Soms waren terrorismeverdachten in 
de jaren daarvoor al ‘bekend bij de instanties’, bijvoorbeeld als verdachte van andersoortige 
delicten.  

Kijken we echter meer algemeen naar de mechanismen en factoren die een rol spelen in 
criminaliteit en terrorisme, dan zien we naast belangrijke overeenkomsten ook cruciale 
verschillen, ten aanzien van: (i) het individu; (ii) de organisatie/het netwerk; en (iii) de daad. Op 
basis daarvan blijft de nexus dus een ambigu begrip. Bij zwaardere criminaliteit lijken criminele 
organisaties en terroristische netwerken bijvoorbeeld op elkaar, qua groepsgevoel en structuur, 
maar treden er tevens grote verschillen op, qua doelen, geloofssystemen en tijdshorizonten.  
Kijken we meer specifiek naar terrorismebestrijding, dan ligt de nadruk eerder op het opsporen 
en tijdig verstoren van ingrijpende processen die zich over de tijd heen voltrekken en veelal 
ideologisch gedreven voorbereidingshandelingen. Bij criminaliteitsbestrijding ligt de focus in de 
eerste plaats op reeds gepleegde criminele daden. Dat is een belangrijk verschil, dat ook gevolgen 
heeft voor de benodigde kennis, expertise en capaciteiten. In de samenwerking binnen en tussen 
netwerken rond criminaliteits- en terrorismebestrijding zal men dus gevoelig moeten zijn voor 
zowel de overeenkomsten als de verschillen.  
 
Samenwerken en leren in netwerken rond criminaliteits- en terrorismebestrijding 
Zowel de literatuur als de praktijk van criminaliteits- en terrorismebestrijding laten zien dat 
samenwerking tussen organisaties veel verschillende organisatievormen kent. 
Samenwerkingsverbanden in de criminaliteits- en terrorismebestrijding verschillen qua duur, 
samenstelling, oriëntatie, aansturing en werking. Daarbij is niet één organisatievorm per se beter; 

 
1 In vier gevallen zijn groepsinterviews afgenomen met 2-4 deelnemers, alle andere interviews waren individueel. 
Zodoende zijn er 41 interviewmomenten geweest met 47 respondenten. 



 4 

van belang is vooral dat de gekozen organisatievorm aansluit bij de beoogde doelen van de 
samenwerking.  

Binnen de gekozen organisatievorm is het vervolgens cruciaal dat de betrokken organisaties 
hun onderlinge verschillen weten te overbruggen en/of verbinden. Organisaties hebben nu 
eenmaal uiteenlopende doel- en taakstellingen, contrasterende of strijdige perspectieven op het 
probleem, verschillende professionele werkwijzen, en uiteenlopende bevoegdheden en belangen. 
Om de samenwerking in goede banen te leiden moet daarom aan een flink aantal 
randvoorwaarden worden voldaan en moeten de juiste stimulansen aanwezig zijn. Bovendien 
moet er oog zijn voor de mechanismen die in de samenwerking zelf plaatsvinden.  

Kijken we naar randvoorwaarden en stimulansen, dan zien we dat effectieve 
netwerksamenwerking vraagt om een specifiek type professional, die het vermogen heeft om 
reflexief en conceptueel te denken en zich kan verplaatsen in de perspectieven, belangen en 
posities van anderen. Professionals die op meerdere plekken ervaring hebben opgedaan, kunnen 
werken als ‘change agents’. Maar ook institutionele condities en stimulansen zijn cruciaal voor 
succesvolle (netwerk)samenwerking. In het bijzonder gaat het dan om: een passend 
organisatorisch ontwerp; leiderschap; (politiek-bestuurlijke) aandacht, urgentie en prioriteit; 
voldoende middelen; duidelijkheid over spelregels en rollen in de samenwerking; en gevoelde 
incentives in de moederorganisaties om samen te werken over de eigen organisatiegrenzen heen.  
 
Deze en andere randvoorwaarden en stimulansen beïnvloeden hoe er wordt samengewerkt in de 
aanpak van criminaliteit en terrorisme. De sociale interactie en communicatie tussen partners, en 
het reflecteren op, in en naar aanleiding van de samenwerking zijn van groot belang om die 
samenwerking op te bouwen en gaande te houden. In de onderlinge interactie is vooral het 
vertrouwen essentieel. Daarbij wijzen zowel de literatuur als het empirisch onderzoek op het grote 
belang van randvoorwaarden als voldoende menskracht en tijd. Een te snelle uitstroom van 
betrokken professionals, en te weinig tijd om een gezamenlijke startpositie te creëren, kan 
negatieve gevolgen hebben voor het succes van de samenwerking op langere termijn. Voor de 
motivatie van professionals zijn vooral een gedeeld perspectief op het probleem en de aanpak 
van groot belang, alsmede voldoende identificatie van alle partners met dat perspectief. Ook dat 
kost tijd en een consistente betrokkenheid en inzet van organisaties. Maar het vraagt vooral ook 
om een zekere stabiliteit in de concrete personen die namens de organisaties deelnemen en 
gezamenlijke ervaringen opdoen. 

In de communicatie tussen de betrokken organisaties en hun vertegenwoordigers speelt 
onder meer inclusief taalgebruik een belangrijke rol: veelvuldig gebruik van termen als ‘daders’ en 
‘delicten’ is weinig uitnodigend voor bijvoorbeeld scholen of welzijnswerkers die vanuit een heel 
andere optiek naar de personen in kwestie kijken. Dat kan de inzet en betrokkenheid van partners 
bij een ‘integrale aanpak’ in de weg zitten. Daarnaast blijft informatiedeling een centraal 
aandachtspunt. Bij dat laatste hebben netwerksamenwerkingen rond terrorisme een relatief 
voordeel ten opzichte van samenwerkingen rond criminaliteitsbestrijding (tenzij specifieke 
vormen van criminaliteit in de politieke schijnwerpers staan, zoals ondermijning). Ten eerste 
omdat de ervaren urgentie bij terrorisme de informatie-uitwisseling soms vergemakkelijkt en ten 
tweede omdat samenwerking rond terrorisme bouwt op een sterker en meer afgebakend 
narratief of verhaal. De gevoelde urgentie en het sterke narratief dragen bij aan de legitimiteit van 
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de samenwerking, inclusief informatiedeling, en vergroot zodoende het interventievermogen. Het 
houdt bovendien verband met de beschikbare (financiële) middelen. 
 
Samenwerkingsverbanden hebben de potentie om krachtige lerende netwerken te worden. Maar 
net als samenwerken gaat ook het leren van die samenwerking niet vanzelf, en hangt het nauw 
samen met de eerdergenoemde sociale interactie en communicatie. In aanvulling op de 
doorgaande interactie en communicatie zal men gerichte, gezamenlijke en terugkerende 
activiteiten moeten ondernemen waarbij de betrokken professionals reflecteren op zowel de 
problematiek, hun aanpak en ondernomen acties, de kaders van waaruit zij werken, als de 
samenwerking zelf. In netwerken rond terrorisme- of criminaliteitsbestrijding spelen voor dit soort 
leren in het bijzonder de politieke omgeving, de media- en verantwoordingsdruk, en de 
instrumentalisering van kennis een belangrijke rol, omdat deze het leren eerder hinderen dan 
helpen. 

In terrorisme- en criminaliteitsbestrijding zien we dat leren tijdens en naar aanleiding van 
de samenwerking plaatsvindt, maar een lastige zaak is. Dat komt omdat zowel terrorisme- als 
criminaliteitsbestrijding inhoudelijk complex zijn en om specialistische inzet, actie en reflectie 
vragen. Bovendien gebeurt het leren vaak op informele, indirecte en praktische basis en vaker als 
neven- dan als hoofdopbrengst. Dit is verklaarbaar vanuit de werking van betrokken organisaties 
en professionals en de schaarse tijd en capaciteit. De politie, maar ook organisaties in de zorg en 
het onderwijs, staan bekend om hun nadruk op dagelijkse zaken, en om hoge werkdruk en 
capaciteitsproblemen. Mede hierdoor wordt vooral geleerd in de zogenaamde ‘1e orde’: in de 
operationele samenwerking met ketenpartners, met nadruk op de problematiek en effecten van 
interventies en aanpakken.  

Het zogeheten 2e orde leren, in de eigen moederorganisatie als gevolg of naar aanleiding 
van de samenwerking met ketenpartners, of 3e orde leren – leren samenwerken met 
ketenpartners en leren over de samenwerking met ketenpartners – vindt beperkter plaats en is 
ook niet echt geborgd. Ook vindt er verhoudingsgewijs weinig 4e orde leren plaats, waarbij geleerd 
wordt tussen de beide netwerken over het samenwerken over de grenzen van organisaties heen. 
Op alle niveaus blijkt in elk geval vooral het borgen van leren lastig. Dat is niet alleen omdat leren 
tijd en capaciteit vereist, maar ook vaste ‘backbones’, plus evaluaties en nieuw beleid. Dit vraagt al 
met al om meer ‘gestuurd leren’. Anders dan verwacht zijn er in de terrorismebestrijding meer 
nationale structuren en middelen die leren faciliteren dan in de criminaliteitsbestrijding. 
 
Bestuurlijke en organisatorische inrichting van criminaliteits- en terrorismebestrijding  
Tot slot besteden we aandacht aan de mogelijkheden voor het meer op elkaar betrekken van 
criminaliteits- en terrorismebestrijding. Criminaliteits- en terrorismebestrijding kunnen soms 
meer op elkaar betrokken worden. Vooral daar waar de dadergroepen in kwestie overlappen en 
een persoonsgerichte aanpak ontstaat die voor beide passend is, is een meer gecombineerde 
aanpak denkbaar. Tegelijkertijd is de ‘crime-terror nexus’ zoals eerder aangegeven niet eenduidig. 
Met name het politiek-ideologische aspect van terrorisme onderscheidt zich van criminaliteit. Dat 
creëert in sommige opzichten een barrière in het verder op elkaar betrekken van beide 
aanpakken. Bovendien zijn de contexten waarin beide aanpakken vorm krijgen, inclusief de 
politieke en maatschappelijk contexten, verschillend.  
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Het meer op elkaar betrekken van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding op institutioneel 
niveau versterkt het interventievermogen niet en kan het zelfs afzwakken. Mochten de aanpakken 
in de toekomst wel meer op elkaar worden betrokken, dan zijn er in elk geval sterke waarborgen 
nodig met betrekking tot het borgen van de politieke urgentie en bestuurlijke aandacht voor 
terrorisme, behoud van inhoudelijke contraterrorisme expertise en -kennis, transparantie van 
bekostiging (allocatie van budgetten) en verantwoording, en het bewaken van betrokkenheid en 
motivatie van de professionals in de betrokken organisaties.  

Dit alles neemt niet weg dat terrorisme- en criminaliteitsbestrijding meer en vaker van 
elkaar kunnen leren. Dat kan op algemeen niveau, door bij elkaar te leren van bepaalde 
interventies en strategieën of bijvoorbeeld hoe er over de grenzen van organisaties heen wordt 
samengewerkt. Maar ook bij specifieke casuïstiek is het zinvol om al in een vroegtijdig stadium 
terrorisme- dan wel criminaliteitsexpertise te betrekken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een 
persoonsgerichte aanpak.   
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Slotbeschouwing 
Voor de aanpak van criminaliteit en terrorisme zijn krachtige lerende netwerken nodig van 
landelijke beleidsmakers, lokale uitvoerders, en de wetenschap. Het interventievermogen, de 
samenwerking en de leerprocessen van en tussen de betrokken partners werken daarbij op elkaar 
in, zoals Figuur 1 laat zien. Maar dat op elkaar inwerken functioneert niet zonder meer als een 
geoliede machine. Integendeel – lerend samenwerkend is niet vanzelfsprekend, en niet makkelijk 
te bewerkstelligen. In de praktijk komt het in beperkte mate systematisch voor. Vanwege 
inhoudelijke ambiguïteit, gebrek aan doelgerichtheid, wisselende prioriteiten, verschillen in 
werkwijzen en culturen, afnemende aandacht, en beperkte tijd en capaciteit, zijn soepel 
samenwerken en leren niet ‘normaal'. Samenwerking is bovendien niet onbegrensd: wettelijke 
doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden stellen grenzen aan de 
concentratie van macht en informatie, ook omwille van legitimiteit en ter bescherming van 
burgers.  
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Figuur 1. Netwerksamenwerking, leren en interventievermogen 
  
Dat het moeilijk is en ook grenzen kent, neemt niet weg dat samenwerken op specifieke fronten 
wel degelijk vorm krijgt, zowel in de bestrijding van terrorisme als criminaliteit. Goede voorbeelden 
hiervan zijn onder meer de Veiligheidshuizen, de Top-600 en de RIEC's. Zulke samenwerkingen 
vergen veel capaciteit en inspanning van de betrokkenen. Termen als ‘integrale samenwerking’ of 
‘ketensamenwerking’ maskeren daarbij de complexiteit van het opzetten en gaande houden van 
goede netwerksamenwerking en de inherente spanningen die zulke samenwerking met zich 
meebrengt. Diverse condities, stimulansen en mechanismen zorgen voor het op elkaar betrekken 
van de acties van meerdere organisaties en professionals.  

Als het gaat om de randvoorwaarden en stimulansen blijken voor professionals in de 
terrorisme- en criminaliteitsbestrijding vooral de volgende factoren van belang: urgentie, prioriteit 
en aandacht; voldoende middelen; duidelijkheid over spelregels en rollen; passende incentives – 
juist ook in de moederorganisaties; en leiderschap met duidelijke regie. In de samenwerking zelf 
spelen onderling vertrouwen, inclusieve taal, elkaar op de hoogte houden, informatiedeling en 
wederkerigheid een belangrijke rol. Dat laatste geldt ook voor een sterk en afgebakend narratief 
of ‘verhaal’ over de problematiek.   
 
Mede dankzij de politieke aandacht en een sterk en afgebakend narratief lukt samenwerking rond 
de aanpak van terrorisme makkelijker dan in de criminaliteitsbestrijding. Wat betreft dat narratief 
is echter ook bij terrorismebestrijding wel degelijk verbetering mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat 
om het taalgebruik. De manier waarop er over de problematiek wordt gesproken, moet aansluiten 
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bij de doelen en perspectieven van álle partners – en niet alleen de veiligheidspartners. Zorg-, 
welzijns- en onderwijspartners zien zichzelf niet altijd als partners in de criminaliteits- en 
terrorismebestrijding. Dat heeft te maken de dominantie van het ‘veiligheidsdenken’ in zowel het 
narratief als de taal die men bezigt in (beleids)stukken en overleggen. Overvloedig gebruik van 
termen als ‘daders’, ‘extremisten’, ‘radicalisering’ maakt identificatie met (de aanpak van) het 
vraagstuk minder voor de hand liggend voor partijen die denken en werken in termen van 
‘zorgwekkend gedrag’ of ‘bescherming’. De sterke focus op veiligheidsterminologie is verklaarbaar, 
maar ondermijnt de ‘integraliteit’ van de beoogde samenwerking. Meer inclusieve taal, dat beter 
aansluit bij hetgeen de (beoogde) partners voor staan is nodig om partijen over het hele brede 
repressieve en preventieve spectrum aan boord te krijgen en te houden. 
 
Leren in en van samenwerking komt eveneens voor. Op grond van onze empirische verkenning 
kunnen we met enige voorzichtigheid concluderen dat er in de afgelopen jaren een stevige 
leercurve is ontstaan, vooral rond de bestrijding van terrorisme en als het gaat om 1e orde leren: 
leren in en van de operationele samenwerking met ketenpartners ten aanzien van de 
problematiek en de effecten van interventies en aanpakken. Daar waar leren verder gaat, is er 
sprake van ‘gestuurd leren’. Voor zulk gestuurd leren is van belang dat (i) de sociale interactie en 
communicatie tussen partijen expliciet aandacht krijgt en (ii) dat er gerichte en gezamenlijke 
activiteiten plaatsvinden waarin ruimte is voor reflectie. Er moet tijd en ruimte worden gemaakt 
om te leren van elkaars ideeën, beelden, waardenperspectieven en uitgangspunten, maar ook om 
spanningen en ambiguïteiten in de samenwerking zelf aan de orde te stellen. Om de kaders, 
systemen waardenperspectieven waarbinnen wordt gewerkt kritisch tegen het licht te houden. En 
om waar nodig ook te ‘ontleren’. Een belangrijke zorg voor de toekomst die uit het onderzoek naar 
voren komt, is hoe de lessen die de afgelopen jaren zijn geleerd, worden geborgd als de urgentie 
van het thema minder wordt.  

Mede vanwege de verschillen, zowel inhoudelijk als institutioneel, zijn criminaliteits- en 
terrorismebestrijding lastig één-op-één op elkaar te betrekken, en daar moet voorzichtig mee 
worden omgegaan. Op specifieke terreinen zijn (beperkte) mogelijkheden voor het combineren 
van aanpakken (zoals een preventieve persoonsgerichte aanpak); versterking is daarnaast vooral 
ook mogelijk door meer en meer gestuurd over en weer van elkaar te leren.   
 
Lessen voor versterking van samenwerken en leren in netwerken 
Op basis van de bevindingen in dit rapport, en de conclusies die we hierboven trokken, komen we 
tot onderstaande aanbevelingen om samenwerkend leren te versterken.  
 

1. Pas op met een onrealistische nadruk op ‘integrale aanpak’, ‘brede benadering’ of ‘ketens’. 
De praktijk van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding is te veelvormig, ambigu en 
weerbarstig om harmonieus samen te werken en direct te leren. (H)erken de inherente 
spanningen in interorganisationele samenwerking en geef die nadrukkelijk een plek in die 
samenwerking door ze met elkaar te bespreken. Dat geldt overigens ook voor de grenzen 
van samenwerking. Zodra samenwerking de grenzen van machtenscheiding en wettelijke 
bevoegdheden te veel oprekt dreigen risico’s voor legitimiteit in de bredere samenleving. 
In beleidsontwikkeling rond ‘integrale’ aanpakken zal voor inherente spanningen en 
grenzen voldoende aandacht moeten zijn.   
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2. Ga bij de versterking van lerend samenwerken uit van beperkingen en barrières, en 
investeer in mechanismen en stimulansen (zoals tijd, stabiliteit in bezetting, bestuurlijk-
politieke aandacht, interacties, leiderschap, et cetera) om met elkaar krachtige interventies 
te realiseren. Besef daarbij dat ook doelgerichtheid, legitimiteit en robuustheid onderling 
spanningen creëren, en dat daarin keuzes moeten worden gemaakt.  

3. Ontwikkel en verfijn het narratief rond terrorisme, met specifiek oog voor de inclusiviteit 
(het niet-uitsluitende karakter) van het taalgebruik en de terminologie in (beleids)stukken. 
Om niet-veiligheidspartners voldoende te betrekken en betrokken te houden, is het 
belangrijk dat ook hun perspectieven, doelen en taken in het narratief en daarbij passende 
taal en framing worden betrokken.   

4. Leer voor de aanpak van terrorisme inhoudelijk van criminaliteitsbestrijding door daar 
expliciet tijd en ruimte voor te creëren, maar houd ook oog voor politieke en bestuurlijke 
aandacht. Het creëren van ruimte om te leren vraagt tevens om (financiële) middelen en 
passende incentives die het denken over de grenzen van de eigen organisatie heen 
stimuleren, zoals meer opgavegerichte financiering.  

5. Houd bij de aanpak van criminaliteit oog voor de risico’s op radicalisering en terrorisme, 
zowel bij de opsporing als bij het OM en de reclassering. Laat de brede benadering 
duidelijk terugkomen in algemene rechercheopleidingen. Kijk binnen het netwerk van 
criminaliteitsbestrijding ook met de radicaliseringsblik naar (jeugd)criminaliteit om zo 
meer preventief op te kunnen treden, in het bijzonder bij casusoverleggen. Betrek hierbij 
expertise uit contraterrorisme circuits.  

6. In relatie tot aspecten van de crime-terror nexus kan meer over en weer geleerd worden, 
zowel voor terrorismebestrijding als criminaliteitsbestrijding. Betrek bij grote 
terrorismeonderzoeken door het OM rechercheurs met ruime ervaring op het gebied van 
georganiseerde misdaad, als meelezer of tegendenker. Omgekeerd is het bij onderzoeken 
naar georganiseerde misdaad zinvol contraterrorisme-expertise in te schakelen om ook 
vanuit die kant te leren over de nieuwste technologieën en strategieën.  

7. Zorg daar waar lerend vermogen nog te veel afhangt van specifieke personen in 
netwerken, en ad hoc en ‘toevallig’ is, voor ruimtes waar groepen vanuit 
terrorismebestrijding en criminaliteitsbestrijding kunnen interacteren, verbindingen 
kunnen leggen, en netwerken op kunnen bouwen. Besteed daarbij aandacht aan proactief 
leren: ten aanzien van de samenwerking en de kaders waarbinnen wordt gewerkt en de 
ontwikkelingen rondom de problematiek zelf (zoals mogelijk nieuwe risicogroepen of -
strategieën).   

8. Creëer ruimte in iedere moederorganisatie voor zogenoemde ‘verbinders’ voor wie 
netwerksamenwerking niet alleen een deel van de taakstelling, maar ook onderdeel van 
de professionele identiteit is. Vervlecht de aanpak van terrorisme en criminaliteit middels 
deze ‘change agents’, maar houd tevens oog voor de verschillen. 

9. Zorg voor een lerend ‘profiel’ en lerende competenties van professionals. Faciliteer 
professionals die zich goed kunnen verplaatsen in andere ketenpartners, zowel 
operationeel als conceptueel kunnen denken en vanuit ‘het grotere plaatje’ naar de 
problematiek kunnen kijken. Investeer in en geef ruimte voor de professionele 
ontwikkeling op het gebied van leren en samenwerken, op verschillende niveaus. Dat 
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vraagt om middelen en voldoende tijd voor professionals om zich te bekwamen en relaties 
op te bouwen. 

10. Verricht nader onderzoek naar welke vormen van samenwerking meer of minder effectief 
zijn in verschillende fases van de aanpak, en welke samenwerkingsvormen meer of minder 
effectief zijn in verschillende fasen van de samenwerking. Hoewel in dit onderzoek 
structurele, georganiseerde samenwerking centraal stond, zal dat niet altijd nodig zijn. 
Probeer meer inzicht te krijgen in wanneer een ‘lossere’, meer informele en/of 
kleinschaligere samenwerking volstaat of zelfs effectiever is. 

 


