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Belangrijkste bevindingen 

 

 Dit onderzoek betreft een systematische literatuurstudie van 707 wetenschappelijke 

(peer-reviewed) onderzoeken over de ontvankelijkheid voor extremistische ideeën enerzijds, en het 

overgaan tot extremistisch handelen anderzijds en mogelijkheden om in deze processen in te 

grijpen.  

 

 Er is in de laatste twee decennia sprake van een duidelijke jaarlijkse stijging in het aantal empirische 

wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken richten zich op extremisme in het algemeen 

(313 studies), islamitisch extremisme (235) of rechts-extremisme (106), en ruim driekwart hanteert 

daarbij een kwantitatieve methode. 

 

 Onze analyse van deze empirische onderzoeken laat zien dat radicalisering tot extremisme een 

complex proces is. Er is niet één factor die ontvankelijkheid voor extremisme of extremistisch 

handelen veroorzaakt. De empirische onderzoeken vinden doorgaans namelijk niet dergelijke 

causale verbanden, maar kan hoogstens aantonen welke factoren de kans op extremisme vergroten. 

Deze kans neemt toe wanneer er sprake is van een combinatie of cumulatie van factoren.  

 

 Ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en groeperingen treft men relatief vaker (maar niet 

noodzakelijk) aan bij jonge mannen met lage opleiding en laag inkomen, met specifieke 

levensbeschouwelijke overtuigingen, bepaalde waarden (als sociale dominantie en autoritarisme), 

persoonlijkheidseigenschappen (zoals sterk gevoelde basisbehoeften) en (geestelijke) 

ziektebeelden. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen als een trigger iemands ontvankelijkheid 

bespoedigen, terwijl specifieke (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) weerbaarheidsfactoren 

de kans juist verminderen. 

 

 Extremistisch handelen komt ook vaker (maar wederom niet noodzakelijk) voor onder jonge 

mannen, die anders dan de (‘enkel’) ontvankelijke individuen echter vrij divers qua opleiding- en 

inkomensniveau zijn, en mogelijk ook relatief vaak een crimineel verleden hebben. Zij hebben 

vaker bepaalde waarden (zoals ingroup superioriteit), of een specifieke (sterk gevoelde) 

basisbehoefte aan sensatie en significantie. Verder is bij extremistisch handelen een samenhang met 

bepaalde groepsfactoren en -processen (als ideologie of waargenomen bedreiging van de groep), en 

spelen gelegenheids- en capaciteitsfactoren (zoals de aan- of afwezigheid van beveiliging, of 

deelname aan een trainingskamp) een rol.  

 



 Er is weinig kennis over de effectiviteit van interventies in het radicaliseringsproces. Aan het begin 

van het proces lijken interventies gericht op iemands persoonlijkheid en weerbaarheid beloftevol 

(zoals trainingen en voorlichting), terwijl in de latere fasen met name gelegenheidsinterventies een 

eenduidig positieve impact hebben, en het bij repressieve maatregelen beide kanten kan opgaan.  

  



Samenvatting 

Extremisme en terrorisme zijn al decennia urgente maatschappelijke problemen. Niet alleen vanwege 

de slachtoffers van terroristische aanslagen - minstens zo fundamenteel is de impact op de manier 

waarop mensen samenleven. Door terrorisme komen belangrijke maatschappelijke basisbehoeften zoals 

vrede, veiligheid en stabiliteit onder druk te staan. Deze systematische review van de wetenschappelijke 

literatuur beoogt de factoren die bijdragen aan extremisme in kaart te brengen, alsmede de interventies 

ter bestrijding van extremisme.  

Extremisme refereert aan de ideeën en bewegingen die als doel hebben vergaande politieke of 

sociale veranderingen te bewerkstelligen door het omverwerpen van het systeem en/of het ontwrichten 

van de samenleving, waarbij het gebruik van geweld niet wordt afgewezen. Binnen de wetenschap 

wordt het proces van radicalisering richting extremisme beschouwd als zeer complex en dynamisch. 

Het is dan ook moeilijk om hiervoor een eenduidige verklaring – laat staan een eenvoudige remedie – 

te vinden. Het doel van dit systematische literatuuronderzoek is het in kaart brengen van 

aanknopingspunten om dit proces beter te begrijpen en te beïnvloeden. De centrale onderzoeksvragen 

van het onderzoek zijn:  

1. Onder welke condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groepen? 

2. Onder welke condities gaan personen over tot extremistische handelingen? 

3. Op welke momenten en op welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid 

voor extremistische ideeën te verminderen, en extremistisch handelen te voorkomen? 

Bij de zoektocht en beschrijving van de empirische literatuur hebben wij gebruik gemaakt van 

een conceptueel raamwerk in de vorm van een fasenmodel van radicalisering richting extremisme, dat 

goed aansluit bij de vraagstellingen en recht doet aan de complexiteit van het radicaliseringsproces. We 

voerden vervolgens een systematische verkenning uit van wetenschappelijke databases, en vroegen 

experts uit verschillende landen om actueel onderzoek, waarbij we er voor kozen ons exclusief te richten 

op peer-reviewed artikelen waarin oorspronkelijke kwalitatieve en/of kwantitatieve data worden 

gepresenteerd, of waarin een nieuwe analyse op bestaande data is uitgevoerd. In totaal zijn via deze 

verkenning uiteindelijk 707 artikelen gevonden, die we hebben gelezen en gecodeerd aan de hand van 

de factoren uit het conceptueel raamwerk.  

Bij een eerste analyse van deze verzameling empirische onderzoeken valt een aantal zaken op. 

Zo is er in de laatste twee decennia sprake van een duidelijke jaarlijkse stijging in het aantal empirische 

wetenschappelijke onderzoeken. Ruim driekwart van alle onderzoeken hanteert een kwantitatieve 

methode (553 studies), waarbij het vaak een analyse van een bestaande database betreft (185 studies) 

of een vragenlijstonderzoek (115 studies). Qua extremistische ideologie richt het onderzoek zich het 

vaakst op extremisme van een ongedefinieerde signatuur (radicalisering in het algemeen; 313 studies), 

gevolgd door islamitisch extremisme (235 studies) en rechts-extremisme (106 studies).  



Wat valt op te maken uit de literatuur als het gaat om de centrale onderzoeksvragen? Onder welke 

condities zijn personen ontvankelijk voor extremistische ideeën en groeperingen (onderzoeksvraag 1)? 

Op macro-niveau spelen de factoren polarisatie en repressie een rol. Wat betreft demografische factoren 

zijn ontvankelijke personen vaker (maar niet noodzakelijk) jong, man, gelovig, laag opgeleid, met een 

laag inkomen. Daarnaast komen waarden als sociale dominantie oriëntatie, ingroup superioriteit en 

(rechts) autoritarisme naar voren, net als persoonlijkheidseigenschappen als narcisme en introversie, en 

psychische ziektebeelden als symptomen van depressie, PTSS en persoonlijkheidsstoornissen, en verder 

een onveilige hechting, een rigide denkstijl en een laag empathisch vermogen. Ook hebben deze 

personen een relatief sterk gevoelde behoefte aan duidelijkheid, betekenis, identiteit en/of 

rechtvaardigheid. Voor de bevrediging van deze basisbehoeften kan iemand zich richten tot een 

extremistische groep, waarbinnen deze persoon nog ontvankelijker wordt gemaakt voor de 

extremstische ideologie. Uit onze analyse komt ook naar voren dat ingrijpende gebeurtenissen in 

iemands leven als triggers kunnen dienen die dit proces in gang kunnen zetten of kunnen versnellen. 

Tevens komt het belang van weerbaarheid naar voren, waarbij het dus gaat om factoren die de 

ontvankelijkheid voor extremise kunnen verkleinen. Hier maken we een  onderscheid tussen  cognitieve 

factoren (zoals kritisch denken), emotionele factoren (zoals het goed kunnen omgaan met negatieve 

emoties) en gedragsmatige factoren (zoals het onderhouden van een divers sociaal netwerk).  

Onder welke condities gaan personen over tot extremistische handelingen (onderzoeksvraag 2)? 

Op macro-niveau concluderen wij dat landen vaker (maar niet noodzakelijk) extremistisch geweld 

kennen als zij groot zijn, veel en jonge inwoners met verschillende achtergronden qua cultuur en 

herkomst hebben, en zich kenmerken door politieke instabiliteit, repressie, polarisatie, een hoge 

werkloosheid en grote inkomensverschillen. Verder zijn mensen die overgaan tot extremistisch 

handelen (zoals geweld)  vaker (maar niet noodzakelijk) jong, man, en hebben zij vaker een crimineel 

verleden. Vergeleken met personen die ontvankelijk zijn voor extremistische ideeën, zijn mensen die 

extremistisch handelen echter redelijk divers qua opleidingsniveau en inkomen. Terroristen zien hun 

eigen groep als superieur en hebben vooral behoefte aan avontuur en betekenis. Zij laten tevens vaker 

symptomen van PTSS zien.  

Vrijwel al het extremistisch handelen vindt in groepsverband plaats, en we vonden dan ook 

verschillende groepsfactoren die in verband werden gebracht met dergelijk handelen – zoals 

gewelddadige aanslagen. Sterk wij-zij denken kan ervoor zorgen dat men zich als groep superieur voelt 

en zich bedreigd voelt in die superieuriteit, wat vervolgens gerelateerd is aan de neiging gewelddadig 

te worden. Ook de ideologie en de grootte van de extremistische groep hangt samen met het plegen van 

geweld – grote en religieuze groepen plegen vaker extremistisch geweld dan kleinere, niet-religieuze 

groeperingen. Daarnaast blijkt dat mensen vaak binnen dergelijke groepen worden klaargestoomd - 

zowel geestelijk als fysiek – om tot geweld over te gaan. Ook triggerfactoren zijn relatief vaak 

groepsgerelateerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gebeurtenis op lokaal, nationaal of mondiaal 

niveau die leidt tot een gevoel van miskenning en bedreiging van de groep, of om de deelname aan een 



training – uiteraard gefaciliteerd door de groep – en gerichte aanslagen op leiders van de extremistische 

groep in kwestie. Daarnaast hangen ook eerdere (eigen) ervaringen met geweld samen met het plegen 

ervan, evenals specifieke points of no return als het schrijven van een afscheidsbrief of een testament. 

Over de mogelijke rol van weerbaarheid bij het overgaan tot extremistisch handelen is veel 

minder te zeggen dan bij de eerste onderzoeksvraag over ontvankelijkheid. Meestal is deze 

weerbaarheid tegen de tijd wanneer men overgaat tot extremistische acties als geweld al lang geslecht. 

De enige weerbaarheidsfactor met een eenduidig verband in deze context is die van morele regels: de 

regels die iemand voor zichzelf heeft geformuleerd over welk gedrag juist of onjuist is, kunnen een 

‘interne rem’ vormen tegen extremistisch geweld. De factor zelfvertrouwen is hier veel lastiger te 

duiden; aan de ene kant kan een laag of beschadigd zelfvertrouwen gerelateerd zijn aan extremisme, 

maar anderzijds wordt “opgeblazen” zelfvertrouwen (narcisme) juist ook in verband gebracht met 

extremistisch handelen  

Tenslotte spelen gelegenheidsfactoren ook een rol. Extremistisch geweld richt zich bijvoorbeeld 

vaker op (symbolisch) aantrekkelijke en nabijgelegen, doelen die niet al te goed bewaakt worden. In dit 

verband speelt dus ook de aan- of juist afwezigheid van politie en veiligheidsdiensten een rol bij het 

vóórkomen en voorkomen van extremistich handelen.  

Op welke momenten en op welke manier kan worden ingegrepen om de ontvankelijkheid voor 

extremistische ideeën te verminderen, en extremistisch handelen te voorkomen (onderzoeksvraag 3)? 

Wat betreft ontvankelijkheid blijken met name concrete interventies gericht op het vergroten van 

cognitieve en emotionele weerbaarheid (bijvoorbeeld middels een training), veelbelovend. Ook 

interventies gericht op persoonlijkheidsfactoren (zoals de basisbehoeften en waarden van een persoon) 

zijn mogelijk effectief. De effectiviteit van sommige langlopende interventies (zoals interventies via 

dialoog en samenwerking met gemeenschappen) is minder duidelijk. Voor communicatiegerichte 

interventies (zoals counternarratieven) geldt hetzelfde, waarbij ook nog de vraag moet worden gesteld 

wie de meest geloofwaardige boodschapper is; de overheid, of juist niet? Bij de stap naar extremistisch 

handelen kunnen capaciteits- en gelegenheidsgerichte interventies worden ingezet. Preventieve 

handelingen als het beveiligen van doelwitten lijkt hierbij wel effectief te zijn. Als we echter kijken 

naar meer  repressieve maatregelen (arrestaties, gevangenneming of doden van leiders van terroristische 

groepen) dan komt er in de empirische onderzoeken een  minder eenduidig beeld naar voren. Het 

verwijderen van extremistische leiders – door ze gevangen te nemen, of te doden - lijkt bijvoorbeeld 

effectief op de korte termijn, maar kan op lange termijn ook een averechts effect hebben, en meer 

geweld in de hand werken.  

Al met al leveren de antwoorden op de drie centrale onderzoeksvragen een beeld op van 

radicalisering tot extremisme  als een uiterst complex proces, waarbij nog veel onduidelijkheid bestaat 

over hoe we effectief kunnen ingrijpen om dit proces te stoppen of af te remmen. Er is duidelijk geen 

factor die op zichzelf een noodzakelijke of voldoende voorwaarde voor radicalisering vormt. 

Afzonderlijke factoren vergroten de kans op radicalisering, maar voor daadwerkelijke ontvankelijkheid 



voor extremisme (of daadwerkelijke extremistische handelingen) is eerder een combinatie van 

verschillende factoren nodig. En voor iedere extremist kan die combinatie ook weer anders zijn. 

Extremisten leggen allemaal hun eigen radicaliseringstraject af, met verschillende omstandigheden, 

drijfveren en eindpunten. 

Dit onderzoek kent haar beperkingen. Bijvoorbeeld, vanwege de grote omvang van de gevonden 

literatuur  was een  meer diepgaande analyse van de afzonderlijke factoren of de samenhang ertussen 

niet mogelijk. In vervolgonderzoek kan meer diepte worden aangebracht, bijvoorbeeld door een meta-

analyse of een netwerk-analyse waarin de hier beschreven factoren worden betrokken, of in onderzoek 

dat naar het effect van de cumulatie van deze factoren kijkt. Ook moet er nog veel onderzoekswerk 

verzet worden om de effectiviteit van verschillende soorten interventies beter in beeld te krijgen. Het 

zal in de praktijk in ieder geval niet mogelijk zijn om aan de hand van een checklist de toekomstige 

terrorist te vinden. Wél is mogelijk om aan de hand van de door ons gevonden en beschreven literatuur 

vast te stellen welke factoren de kans op ontvankelijkheid voor extremistische ideeën en extremistisch 

handelen kunnen vergroten. En het onderzoek biedt daarmee ook aanknopingspunten voor interventies 

om extremistisch geweld te voorkomen. 


