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Omgaan met Extreme Idealen: Evaluatie van een training 

 
 
Samenvatting 
Dit rapport beschrijft een evaluatieonderzoek naar de training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI) in opdracht 

van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het 

doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de tevredenheid van de deelnemers met de training en de ervaren 

opbrengsten door de deelnemers. Ook wilde de ESS in kaart brengen in hoeverre het geleerde in de praktijk wordt 

toegepast en welke dilemma’s en knelpunten deelnemers ervaren in de omgang met radicalisering. Bij dit 

evaluatieonderzoek is een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden gebruikt. 

De training Omgaan met Extreme Idealen 

De OMEI-training is erop gericht om eerstelijnsprofessionals die veel met jongeren werken meer zicht te geven op 

hun mogelijke rol bij het voorkomen van radicalisering naar extremisme en hun handelingsperspectieven aan te 

reiken voor de omgang met radicale jongeren of ‘jongeren met extreme idealen’. Aan eerstelijnsprofessionals die 

veel met jongeren werken (bijvoorbeeld leraren, jongerenwerkers en jeugdhulpverleners) wordt vaak een 

belangrijke rol toegedicht bij het voorkomen van radicalisering richting extremisme. Uit onderzoek blijkt echter 

dat het voor hen niet altijd duidelijk is welke rol zij kunnen vervullen. Wanneer zij te maken krijgen met jongeren 

met extreme idealen weten zij ook niet altijd goed hoe zij hier op een constructieve wijze op kunnen reageren. Er 

zou ‘handelingsverlegenheid’ bestaan (e.g., Azough, 2017; van Eck, 2008; Van San, et al., 2010). Daarnaast kunnen 

zij op (inter)organisationeel niveau diverse barrières ervaren, die een goede omgang met jongeren waarover 

zorgen bestaan op het gebied van radicalisering in de weg kunnen staan (e.g., Azough, 2017; Van den Berg, 2016; 

Zannoni et al., 2008). Soms zouden zij hierdoor het gevoel hebben er alleen voor te staan (Azough, 2017). 

De OMEI-training, die sinds 2015 wordt aangeboden door de ESS, is er op gericht eerstelijnsprofessionals toe te 

rusten voor de omgang met deze thematiek. De training beoogt in de eerste plaats vanuit pedagogisch perspectief 

eerstelijnsprofessionals de nodige (basis)kennis aan te reiken over de vorming van idealen bij jongeren en van 

radicaliseringsprocessen. Anderzijds dient de training deelnemers handvatten aan te reiken voor de 

gespreksvoering met jongeren met extreme idealen en hun te informeren over de attitude en houdingsaspecten 

die hierbij van belang zijn (zoals open communiceren, onderzoekende houding, uit het oordeel blijven en 

tegenwicht bieden). Gelijktijdig dient de training zicht te geven op eventuele interne en externe hulpbronnen die 

zij kunnen aanspreken.  

Hoewel de training in de eerste plaats is bedoeld voor eerstelijnsprofessionals die veel met jongeren werken, zoals 

leerkrachten, jongerenwerkers, (jeugd)hulpverleners en wijkagenten, kunnen andere (eerstelijns)professionals 

voor wie de training relevant kan zijn ook deelnemen, zoals politieambtenaren, detentiepersoneel en 

gemeentelijke (contact)ambtenaren. Per training worden circa 10 - 15 deelnemers getraind. De 

groepssamenstelling kan homogeen zijn, in de zin dat alle deelnemers werkzaam zijn bij dezelfde organisatie.  

Maar het is ook mogelijk dat deze heterogeen is en deelnemers afkomstig zijn van verschillende organisaties (uit 

diverse domeinen). Voorafgaand wordt geïnventariseerd wat de behoeften van deelnemers zijn en wat binnen 

hun beroepspraktijk(en) de ervaringen met het onderwerp en eventuele casuïstiek zijn. Zo kan hier binnen de 

training op worden aangesloten. Sinds de start van de training zijn er meer dan 2100 (eerstelijns)professionals 

getraind. 
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Het pedagogisch perspectief op radicalisering 

Binnen de training wordt radicalisering benaderd vanuit een pedagogisch perspectief dat is gebaseerd op het 

onderzoeksrapport ‘Idealen op drift’ (Van San, Sieckelinck & de Winter, 2010) en eveneens wordt gehanteerd in 

diverse andere onderzoeken (e.g., Sieckelinck & de Winter, 2015; Sieckelinck, Kaulingfreks & de Winter, 2015; 

Sikkens et al., 2017; Sikkens, 2018). Het pedagogisch perspectief biedt een aanvulling op het veiligheidsperspectief 

van waaruit veelal naar radicalisering wordt gekeken. Binnen het veiligheidsperspectief wordt radicalisering vooral 

beschouwd als veiligheidsrisico en ligt de focus op het beschermen van de samenleving tegen ‘radicale jongeren’. 

Bij de omgang met het fenomeen wordt eerstelijnsprofessionals zoals leraren en jongerenwerkers vaak vooral een 

grote rol toegekend bij het signaleren van en reageren op ‘risico’s’. Eerstelijnswerkers die met jongeren werken 

herkennen zich niet altijd gemakkelijk in deze eenzijdige focus. Soms roept deze ook weerstand op, bijvoorbeeld 

omdat men het gevoel heeft dat de pedagogische relatie met jongeren hiermee op het spel wordt gezet 

(Sieckelinck, Kaulingfreks & de Winter, 2015).  

Het pedagogisch perspectief sluit meer aan bij de beroepspraktijk van deze eerstelijnsprofessionals en verbreedt 

de rol die zij bij de omgang met het verschijnsel kunnen spelen. Binnen de pedagogische benadering wordt 

radicalisering opgevat als een proces waarbij adolescenten of jongvolwassenen politieke, maatschappelijke of 

religieuze idealen ontwikkelen die sterk afwijken van de status quo/heersende opvattingen (Sikkens et al, 2017). 

Een belangrijk uitgangspunt binnen de pedagogische benadering is dat de ontwikkeling van idealen, zo ook radicale 

of extreme, in principe een normaal verschijnsel is in de periode van de adolescentie, een periode waarin jongeren 

op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Dit hoeft dan ook niet op voorhand als negatief of gevaarlijk te worden 

beschouwd.  

Mede in dat kader hanteren pleitbezorgers van dit perspectief naast de gebruikelijke term ‘radicaal’ – een ‘label’ 

waaraan tegenwoordig veel negatieve connotaties kleven – de alternatieve aanduiding ‘jongeren met extreme 

idealen’ (Van San et al., 2010). Door het uitsluitend neerzetten van deze jongeren als radicalen, kan volgens hen 

uit het oog worden verloren dat het gaat om potentieel kritische burgers die een democratie mee vorm kunnen 

geven. Daarnaast kan deze duiding jongeren met extreme idealen het gevoel geven dat ze worden weggezet, wat 

mogelijk averechtse effecten kan hebben. Aanvullend wijzen pleitbezorgers erop dat het een verlammende 

uitwerking kan hebben op eerstelijnsprofessionals en anderen in de pedagogische omgeving. De duiding kan naast 

weerstand angst oproepen. Het begrip idealen wijst daarentegen op een opvoedingsdimensie, die in principe 

constructief en noodzakelijk is voor de ontwikkeling, maar die tegelijkertijd tot ontsporing kan leiden als opvoeders 

er onvoldoende in slagen bij te sturen. 

Dit wijst er direct op dat volwassenen een belangrijke opvoedingstaak hebben. Ouders en ‘professionele 

opvoeders’ (e.g. docenten, jeugdwerkers en andere eerstelijnswerkers die veel met jongeren werken) hebben de 

taak het ontwikkelingsproces van idealen te stimuleren en in constructieve richting te begeleiden. Daarvoor 

dienen zij de nodige pedagogische ‘checks’ en ‘balances’ te bieden. Dit betekent oprechte interesse tonen in 

beweegredenen van jongeren en tegelijkertijd het noodzakelijke tegenwicht bieden, bijvoorbeeld door grenzen te 

stellen, andere perspectieven aan te reiken en op wegen te wijzen om op vreedzame en constructieve wijze voor 

idealen op te komen (Van San et al., 2010; Sieckelinck ,2017). Wanneer dergelijke checks en balances ontbreken 

en idealen alleen maar negatief worden geduid, bestaat de kans dat de idealen met jongeren op de loop gaan. 

Wanneer jongeren doorschieten in hun extreme idealen kan zich een bereidheid ontwikkelen om deze op 

gewelddadige of een andere onwettige wijze na te streven (i.e. radicalisering richting gewelddadig extremisme). 

Vanzelfsprekend is er in de eerste plaats alles aan gelegen om dit te voorkomen. Wanneer eerstelijnsprofessionals 

observeren dat de ideaalontwikkeling uit de hand dreigt te lopen, is het van belang hierop responsief te reageren 

en, waar nodig, aan de bel trekken en gepaste hulp in te schakelen.  

Vanuit de pedagogische invalshoek is samenwerking om radicalisering richting extremisme te voorkomen in meer 

algemene zin noodzakelijk. Ouders, school, jongerenwerk, religieuze instellingen hebben in de eerste plaats de 

gezamenlijke taak om bij te dragen aan een omgeving waarin jongeren hun eigen weg kunnen vinden. Soms zijn 

de krachten die op jongeren met extreme idealen inwerken ook zo groot dat eerstelijnsprofessionals hier 
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onmogelijk alleen mee om kunnen gaan. Gezamenlijk zouden zij beter het ‘morele gezag’ kunnen bieden waar 

deze jongeren behoefte aan hebben. Er wordt in dat kader gewezen op het belang van het vormen van 

‘pedagogische coalities’ (Sieckelinck & de Winter, 2015; Sieckelinck, Kaulingfreks & de Winter, 2015).   

Buiten dat de pedagogische benadering van radicalisering het mogelijk maakt anders te kijken naar het verschijnsel 

en de rol die eerstelijnsprofessionals (gezamenlijk) kunnen spelen in de omgang hiermee, zou het ook enkele 

praktische voordelen met zich meebrengen. Zo zou benadering veelal minder weerstand oproepen bij 

eerstelijnsprofessionals die met jongeren werken, bijvoorbeeld omdat het beter aansluit bij de eigen rolopvatting 

en opdracht. Als zodanig kan het hanteren van dit perspectief tijdens trainingen voor eerstelijnswerkers bijdragen 

aan het bespreekbaar maken van de gevoelige thematiek van radicalisering. Daarnaast wordt verondersteld dat 

het een bepaalde onbekendheid met het verschijnsel weg kan nemen en het een empathische en relationele 

houding ten opzichte van jongeren, die er soms zeer extreme idealen op nahouden, mogelijk maakt. Dit zijn twee 

zeer behulpzame houdingen ten opzichte van de complexiteit in de eerste stadia van radicalisering (Sieckelinck, 

Kaulingfreks & de Winter, 2015). 

Het trainingsprogramma 

De OMEI-training wordt gegeven op één dag en duurt ongeveer 4,5 tot 5 uur. De training bestaat uit drie 

verschillende onderdelen. Tijdens het eerste onderdeel worden deelnemers bekend gemaakt met het 

pedagogisch perspectief op radicalisering en verschillende verschijningsvormen van ‘extreme idealen’. Ook komen 

de actualiteiten met betrekking tot radicalisering en extremisme aan bod. Daarnaast worden deelnemers tijdens 

het onderdeel aangemoedigd om te reflecteren op hun eigen associaties en (voor)oordelen met betrekking tot 

idealen en radicalisering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur wiens idealen beschouwd kunnen 

worden als extreem. Deelnemers krijgen de kans om met hem in gesprek te gaan en hem te bevragen. Ook worden 

deelnemers bevraagd op hoe zij zich tot de persoon verhouden, hetgeen soms scherpe discussies uit kan lokken.   

Tijdens het tweede onderdeel wordt aandacht besteed aan meer theoretische (basis)kennis over de vorming van 

idealen bij jongeren en radicaliseringsprocessen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn het verschil tussen 

activisme, extremisme en terrorisme. Ook gaat de training in op de mogelijke voedingsbodem van radicalisering, 

triggerfactoren in het radicaliseringsproces en (het verloop van) radicaliseringsprocessen. In het laatste onderdeel 

komt het oefenen van gesprekken met jongeren met extreme idealen aan bod. Tijdens het oefenen met een 

trainingsacteur krijgen deelnemers handvatten aangereikt voor de gespreksvoering met jongeren met extreme 

idealen en wordt er ingegaan op attituden en houdingsaspecten die hierbij van belang zijn. Ook wordt er 

besproken wat de gesprekken bij deelnemers oproepen, welke betekenis zij geven aan ‘signalen’, welke stappen 

zij vervolgens kunnen zetten en welke hulpbronnen zij kunnen aanspreken. 

De onderzoeksopzet 

Om de onderzoeksvragen van dit evaluatieonderzoek te kunnen beantwoorden is een combinatie van zowel 

kwalitatieve en kwantitatieve methoden gebruikt. Ten eerste was Labyrinth als toehoorder aanwezig bij drie 

trainingen om een beter beeld te krijgen van de training. Daarnaast is er een groepsgesprek gehouden met vier 

trainers van de OMEI-training en diepte-interviews met twee trainingsacteurs. Daarnaast heeft één acteur 

schriftelijk gereageerd op vragen. Met de trainers is onder meer gesproken over de ontwikkeling, opzet, inhoud 

en uitvoering van het programma, de wijze waarop zij worden geselecteerd en voorbereid voor het geven van de 

training, kwaliteitsbewaking en reacties van deelnemers op de training. Met de trainingsacteurs is onder meer 

gesproken over hun voorbereiding, de wijze waarop zij invulling geven aan de rol en hoe deelnemers reageren op 

de oefeningen rondom gespreksvoering.  

Om de ervaringen van deelnemers met de training in kaart te brengen is een online vragenlijst ontwikkeld. Aan de 

hand van een door de opdrachtgever aangeleverde lijst met deelnemers die de training tussen 2016 en 2018 

hebben gevolgd zijn 1037 respondenten (herhaaldelijk) benaderd om de enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben 
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369 deelnemers de vragenlijst (grotendeels) ingevuld. In de vragenlijst kwamen verschillende aspecten naar voren, 

waaronder stellingen gerelateerd aan de eigen attitude, sociale invloed en de eigen-effectiviteitsverwachting (het 

ASE-model), vragen omtrent de ervaring van deelnemers en hun algemene evaluatie van de training, als ook 

verschillende casussen om mogelijke dillema’s in kaart te brengen. Ook is gevraagd in hoeverre de training heeft 

bijgedragen aan netwerkvorming en is er gevraagd naar knelpunten die professionals in de praktijk ervaren op 

persoonlijk niveau, organisatieniveau en interorganisationeel niveau. Aangezien verwacht werd dat de meeste 

professionals niet in aanraking zijn geweest met radicalisering sinds het volgen van de training, is aan alle 

deelnemers een casus voorgelegd om gedragsintentie te meten bij alle deelnemers. 

Ter verdieping van de resultaten van de enquête heeft er een aantal (groeps)interviews plaatsgevonden 

Uiteindelijk is gesproken met 16 deelnemers. Tijdens het gesprek is onder meer ingegaan op ervaring en 

tevredenheid met de training, eventuele punten voor verbetering, ervaren opbrengsten, toepassing van het 

geleerde in de praktijk en eventuele knelpunten die werden ervaren in omgang met de thematiek van 

radicalisering en jongeren met extreme idealen. 

Belangrijkste bevindingen 

Hieronder worden de belangrijkste bevinden per onderzoeksvraag puntsgewijs benoemd. 

Wat is de algemene tevredenheid met de training? 

• Respondenten zijn over het algemeen tevreden over de OMEI-training. Zij beoordelen de training 

gemiddeld met een 7,7. Een ruime meerderheid ervaart de OMEI-training als nuttig (ca. 88%) en kijkt met 

plezier terug op de training (ca. 84%). De training wordt door ongeveer 74% van de deelnemers als 

bruikbaar voor de praktijk ervaren. Voor circa 70% van de deelnemers sloot de training ook aan op hun 

behoefte. Van de deelnemers geeft bijna 79% aan opgedane inzichten te hebben gedeeld met anderen, 

ook geeft ongeveer 69% geeft aan de training aan anderen te hebben aanbevolen.  

• Vooral de praktische insteek van de training wordt erg gewaardeerd, waarbij het gebruik van een acteur, 

waarmee geoefend wordt in de vorm van rollenspellen, voor velen een grote meerwaarde heeft. 

Daarnaast is men te spreken over de inhoudelijke kennis die tijdens de training wordt aangereikt. 

• Als verbeterpunt wordt naar voren gebracht dat de training nog meer praktijkgericht kan worden 

gemaakt en toegespitst kan worden op de beroepspraktijk, bijvoorbeeld door nog meer oefeningen en 

rollenspellen en meer ruimte voor fictieve of echte casuïstiek.  

• Een ander verbeterpunt dat naar voren wordt gebracht is een langere of extra (verdiepings)training. De 

huidige opzet van de training wordt door veel deelnemers als (te) kort ervaren. Daarbij wijzen deelnemers 

op het belang van een ‘opfriscursus’. De aangereikte inzichten zakken in de loop der tijd weg. 

Wat zijn de ervaren opbrengsten van de training?  

• De deelnemers aan de enquête hebben het gevoel dat ze door het volgen van de OMEI-training meer 

kennis over het onderwerp hebben gekregen. Ook heeft de training handvatten aangereikt voor 

gespreksvoering en inzage geboden in houdingsaspecten die hierbij van belang zijn. Wel komt uit de 

(groeps)gesprekken naar voren dat de aangereikte theoretische kennis bij veel deelnemers op termijn is 

weggezakt. De training zou vooral dan ook bijdragen aan bewustwording over het thema. Waar het gaat 

om gespreksvoering lijkt vooral het belang van open, waardevrije communicatie met jongeren te zijn 

overgebracht. Het belang van tegenwicht komt in (groeps)gesprekken minder naar voren. 

• Over het algemeen heeft een meerderheid van de deelnemers door de training het idee op één lijn te 

liggen met collega’s alsmede steun te ervaren bij vermoedens van radicalisering. Wel wijzen weinig 

deelnemers veranderingen binnen de eigen organisatie toe aan de training. Om te zorgen dat het thema 

breder wordt opgepakt binnen organisaties en kennis beter wordt geborgd is het volgens enkele trainers 

zaak om verschillende managementlagen meer te gaan betrekken. 
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• De training heeft ook een positief effect op het zelfvertrouwen van deelnemers gehad, waar het gaat om 

het handelen bij (mogelijke) radicalisering en de mate waarin deelnemers zichzelf in staat achtten 

anderen te betrekken bij hun aanpak. Vooral waar het gaat om het gesprek aangaan, hebben deelnemers 

het gevoel meer toegerust te zijn.  

• Na het lezen van een fictieve casus geeft een groter deel van de deelnemers aan dat ze na het volgen van 

de training eerder het gesprek zouden aangaan met diegene die verantwoordelijk is voor het thema 

radicalisering binnen de eigen organisatie. Ook geeft een significant groter deel van de deelnemers aan 

dat zij extern advies in zouden winnen. Opmerkelijk is dat minder deelnemers aangeven met directe 

collega’s te zullen overleggen. Wellicht heeft dit ermee te maken dat deelnemers door het volgen van de 

training beter weten bij wie ze terecht kunnen als ze met vragen en uitdagingen worden geconfronteerd.   

Draagt de training bij aan netwerkvorming tussen pedagogische professionals en eventuele derden? 

• Met betrekking tot het verbeteren van een netwerk voor ondersteuning bij het omgaan met 

radicaliseringsproblematiek lijkt de training minder succesvol. Dit kan te maken hebben met het gegeven 

dat slechts een beperkt aantal deelnemers de training in een heterogene groep (i.e. met deelnemers van 

andere organisaties) heeft gevolgd.  

• Deelnemers aan de (groeps)interviews laten blijken dat een heterogene groepssamenstelling het 

voordeel heeft dat eerstelijnsprofessionals vanuit verschillende organisaties meer vertrouwd met elkaar 

kunnen raken en men meer inzicht kan krijgen in op welke wijze diverse partijen zich bezighouden met 

de thematiek en hoe zij te werk gaan.  

In hoeverre passen de professionals de principes van de training Omgaan met Extreme Idealen toe in de praktijk? 

En op welke manieren?  

• In de beleving van de meeste professionals kunnen zij door het volgen van de OMEI-training beter 

omgaan met (mogelijke) gevallen van radicalisering. 

• Een klein gedeelte van de ondervraagde deelnemers is sinds het volgen van de OMEI-training in aanraking 

geweest met jongeren waarover zorgen bestonden rondom radicalisering. Een ruime meerderheid van 

hen was zich meer bewust van de rol als professional en wist beter hoe om te gaan met de situatie. Echter 

wijst een gedeelte van deze deelnemers erop dat de training voor hen niet direct heeft bijgedragen aan 

een beter begrip van de hulpbronnen die zij binnen en buiten de organisatie kunnen aanspreken.  

• Deelnemers aan de groepsgesprekken geven aan dat zij het geleerde ook kunnen toepassen op andere 

wijzen, bijvoorbeeld in hun adviezen aan anderen. 

Welke dilemma’s en barrières ervaren zij in hun praktijk bij de omgang met jongeren met extreme idealen en 

radicalisering? 

• Deelnemers aan de enquête is een casus voorgelegd over jongeren die uiting geven aan (erg) extreme 

idealen/opvattingen, aan de hand waarvan is gevraagd welke dilemma’s en uitdagingen z ij verwachten te 

ervaren in de omgang. Dilemma’s die deelnemers verwachten te ervaren liggen vooral in de hoek van het 

verlies van contact, de confrontatie met persoonlijke waarden en de omgang met en invloed op de sociale 

omgeving van jongeren. 

• Daarnaast zijn aan deelnemers meerdere, aan de literatuur ontleende, knelpunten voorgelegd die zij op 

persoonlijk en (inter)organisationeel niveau kunnen ervaren in de omgang met radicalisering. Gevraagd 

is welke knelpunten zij zelf ervaren. Op persoonlijk niveau zijn de voornaamste knelpunten een gebrek 

aan achtergrondkennis over radicalisering, hoge werkdruk, waardoor er weinig tijd/aandacht is voor het 

thema, en een gebrek aan kennis over cultuurverschillen, de pubertijd, identiteitsvorming en 

jongerenculturen.  

• Op het niveau van de organisatie ervaart men vooral een gebrek aan duidelijke rollen, taken en 

verantwoordelijkheden, duidelijke afspraken over het melden van (mogelijke) signalen van radicalisering 

en een gebrek aan een uitgekristalliseerde visie en kijk op het omgaan met zaken als extreme idealen en 

radicalisering. 
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• Het knelpunt dat in de samenwerking met andere organisaties het meest wordt ervaren is dat contacten 

tussen organisaties te afhankelijk zijn van individuele personen. In mindere mate werd een gebrek aan 

afstemming en duidelijke afspraken over rollen en taken in de aanpak genoemd als een belangrijk 

knelpunt. Tot slot wordt terugkoppeling over hoe er met gedeelde informatie wordt omgaan en welke 

acties worden ondernomen genoemd als voornaam knelpunt. Iets minder dan een derde gaf overigens 

aan geen knelpunten te ervaren.  

Aanbevelingen 

• Aandacht voor het bieden van tegenwicht – Het pedagogisch perspectief dat ten grondslag ligt aan de 

training wijst op het belang van open communicatie en een onderzoekende houding. Daarnaast is het 

belangrijk om niet direct in het oordeel te schieten. Gelijktijdig is het echter noodzakelijk dat jongeren 

met extreme idealen het nodige tegenwicht wordt geboden. Bijvoorbeeld door grenzen te stellen, andere 

perspectieven aan te bieden en handelingsalternatieven aan te reiken om op positieve wijze met 

gekoesterde idealen aan de slag te gaan. Tegenwicht bieden bij extreme idealen kan een professional niet 

altijd alleen. Hiervoor zijn pedagogische coalities van belang.  Het is wenselijk om deze aspecten nog meer 

in de training te belichten of hier in een vervolgtraining aandacht aan te geven. Waar het gaat om het 

aanbieden van andere perspectieven kunnen er onder meer lessen worden getrokken uit interventies 

rondom het stimuleren van integratieve complexiteit. Dergelijke interventies beogen het binaire denken 

van jongeren met radicale opvattingen te adresseren, in het speciaal waarden die relateren aan 

identiteitsconstructies zoals ‘mijn groep’ en ‘andere groepen’ (Nemr & Savage, 2019) 

• Stimuleren van netwerkvorming – Netwerkvorming is een neveneffect van werken met groepen met 

deelnemers vanuit verschillende organisaties en werkvelden. Als het doel van de training is om bij te 

dragen aan kortere lijnen en een betere samenwerking tussen organisaties, is het aan te bevelen om te 

werken met een dergelijke gemengde groep en de training(s)(doelen) daar nader op toe te spitsen 

(bijvoorbeeld aandacht voor het delen van informatie inclusief privacywetgeving). Als er geen gemengde 

groep is vervalt dit doel, wat resulteert in een (deels) andere training. Overigens dient vermeld te worden 

dat een dergelijke gemengde groepssamenstelling ook nadelen kan hebben, onder meer waar het gaat 

om de aansluiting op de beroepspraktijk. Een homogene groep kan meer mogelijkheid bieden om in te 

gaan op organisatie specifieke vraagstukken en casuïstiek. Dit relateert aan het volgende aandachtspunt.   

• Aansluiting bij de praktijk – Het nog meer praktijkgericht maken van de training wordt door meerdere 

deelnemers genoemd als (mogelijke) verbetering, bijvoorbeeld door meer oefening met de 

trainingsacteur en het behandelen van eigen casuïstiek. Er kan ook rekening worden gehouden met de 

door deelnemers aan dit onderzoek aangedragen dilemma’s en knelpunten die nog niet of beperkt in de 

training worden belicht (bijvoorbeeld voor het onderwerp relevante kennis over cultuurverschillen, de 

pubertijd, identiteitsvorming en jongerenculturen en omgang met extreme uitingen in een 

groepssetting). Van belang is ook om voorafgaand aan de training meer input te vergaren van deelnemers 

waar het gaat om hun specifieke behoeften en casuïstiek. Er dient verkend te worden hoe de respons op 

de intakeformulieren verhoogd kan worden.    

• Inbedden van kennis en kunde binnen de organisatie – In de huidige trainingsopzet is het zo dat van 

deelnemende (eerstelijns)professionals wordt verwacht dat zij het geleerde binnen hun eigen 

organisaties uitdragen zodat het intern wordt opgepakt en binnen de organisatie wordt ingebed. Voor 

deelnemers kan het lastig zijn om na de training binnen de eigen organisatie met het thema aan de slag 

te gaan als het management niet op dezelfde ‘vlieghoogte’ zit en niet over dezelfde kennis beschikt. Het 

is dan ook aan te bevelen om de managementlaag meer te betrekken, bijvoorbeeld door middel van een 

doelgroepspecifieke training. Hierbij kan aandacht worden besteed aan knelpunten op organisatieniveau, 

rondom ‘strategie’ (visie, missie, doelstellingen) en ‘structuur’ (taken, verantwoordelijkheden, 

competenties). Ook kan aandacht worden besteed aan de rol van ‘aandachtsfunctionarissen’ en de 

hiervoor benodigde competenties (structuur) 
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• Het belang van herhaling – Uit gesprekken met diverse deelnemers bleek dat de tijdens de training 

aangereikte (theoretische) kennis niet altijd meer scherp op het netvlies staat. De kennis neemt in de 

loop der tijd af. Een opfriscursus draagt mogelijkerwijs bij aan het oplossen van dit probleem.  

• Expliciteer de veranderingstheorie – Op dit moment is er geen expliciete veranderingstheorie (i.e. ‘theory 

of change’) die duidelijk maakt hoe en waarom de OMEI-training bij de doelgroep de beoogde doelen en 

resultaten bereikt. Het is aan te bevelen deze wel te formuleren. Ook kunnen de doelen en subdoelen 

van de training scherper worden geformuleerd. Hieraan gekoppeld kan ook de trainingshandleiding 

verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld met een verduidelijking van de leerdoelen per onderdeel. 

• Start met evalueren voor de aanvang – De evaluatie van programma’s die dienen bij te dragen aan de 

preventie van radicalisering krijgt vaak pas aandacht als het programma al loopt, het einde nadert of reeds 

is beëindigd. In het geval van dit onderzoek was het ook zo dat de onderzoekers zijn betrokken terwijl het 

programma al langer liep. Het komt evaluaties ten goede als onderzoekers al voor de implementatie van 

het programma worden betrokken. Dit vergroot de mogelijkheden voor een gedegen evaluatie. Zo maakt 

het bijvoorbeeld een resultaatevaluatie op basis van een meting vooraf en achteraf mogelijk (Gielen, 

2017). 
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1 
Inleiding 

1.1. Introductie 

Tijdens de periode van de adolescentie kan het voorkomen dat jongeren radicale of extreme politieke, 

maatschappelijke of religieuze idealen ontwikkelen. Idealen die sterk afwijken van wat maatschappelijk gangbaar 

is of wordt geacht. De ontwikkeling van idealen, zo ook radicale of extreme, is in principe een normaal verschijnsel 

in deze periode waarin jongeren op zoek zijn naar hun eigen identiteit en hoeft ook niet op voorhand als negatief 

te worden beschouwd (Van San et al., 2010). Sterke idealen bieden houvast voor de identiteitsontwikkeling en 

kunnen bovendien een drijfveer vormen voor het nastreven van positieve maatschappelijke verandering (Sikkens, 

2017; Macaluso, 2016).  

Extreme idealen van jongeren kunnen zich echter ook ontwikkelen in een richting die op gespannen voet staat 

met de democratische rechtsorde (ibid). Wanneer dit gepaard gaat met een groeiende bereidheid om deze idealen 

met geweld of andere onwettige handelingen te realiseren, spreekt men ook wel van een proces van radicalisering 

richting (gewelddadig) extremisme. Dit proces kan ingrijpende gevolgen hebben. De ultiem gevreesde uitkomst is 

dat het daadwerkelijk leidt tot geweld, met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien. Dit is echter niet de enige 

reden waarom er in de samenleving zorgen bestaan over radicaliserende jongeren. Voor jongeren geldt dat 

radicalisering een grote impact kan hebben op hun ontwikkeling en toekomst binnen de samenleving. Ook kan het 

een ontwrichtende werking hebben op families en gemeenschappen (Azough, 2017). Er is dan ook veel aan 

gelegen om dit verschijnsel te voorkomen. 

Aan eerstelijnsprofessionals wordt hierbij vaak een belangrijke rol toegekend, zo ook in het actieplan dat de 

Nederlandse overheid heeft ontwikkeld om radicalisering naar extremisme aan te pakken1. Het gaat hierbij niet 

alleen om professionals in het veiligheidsdomein. Eerstelijnsprofessionals als leraren, jongerenwerkers en 

jeugdhulpverleners zouden ook een grote rol kunnen spelen. Uit onderzoek blijkt echter dat het voor hen niet 

altijd duidelijk is welke rol zij kunnen vervullen. Ook komt naar voren dat zij soms niet handelen of niet weten hoe 

te handelen wanneer zij worden geconfronteerd met radicaliserende jongeren – in vakjargon ook wel 

‘handelingsverlegenheid’ genoemd (zie bijvoorbeeld Azough, 2017; van Eck, 2008). In dat kader worden er vanuit 

de overheid diverse trainingen aangeboden. De training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI-training) is hier een 

voorbeeld van. Deze training wordt gegeven door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

1.2. Omgaan met Extreme Idealen 

Met de OMEI-training wil de ESS (eerstelijns)professionals ondersteunen. De ESS biedt vanuit de Rijksoverheid 

(praktijk)kennis en expertise rondom de preventie van radicalisering en maatschappelijke spanningen. De 

                                                             

1 Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (2014), een uitgave van Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
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doelgroepen waarop de ESS zich richt zijn gemeenten, eerstelijnsprofessionals en diverse gemeenschappen in de 

samenleving. De training is een van de diensten die zij aanbiedt.  

De training is erop gericht om eerstelijnsprofessionals, met name diegenen die veel met jongeren werken, meer 

zicht te geven op hun mogelijke rol bij het voorkomen van radicalisering en hun handelingsperspectieven aan te 

reiken voor de omgang met radicale jongeren dan wel ‘jongeren met extreme idealen’. Tijdens de training wordt 

deelnemers vanuit een pedagogisch perspectief inzicht geboden in het radicaliseringproces. Ook biedt de training 

handvatten om het gesprek aan te gaan met jongeren met extreme idealen. De training wordt sinds 2015 

aangeboden. Sindsdien zijn er meer dan 2100 (eerstelijns)professionals getraind.  

1.3. Evaluatie van de training 

De ESS vindt het belangrijk te weten wat de kwaliteit en opbrengsten zijn van de diensten en producten die zij 

aanbiedt. Daarom neemt zij na elke OMEI-training een vragenlijst af. Ook is de training in 2016 geëvalueerd als 

onderdeel van een afstudeeronderzoek (Van der Meulen, 2016). Hieruit kwam onder andere naar voren dat 

deelnemers:  

• meer begrip hebben van radicaliseringsprocessen en zich gesterkt voelen om met radicalisering om te 

gaan; 

• zich beter in staat voelen om het gesprek aan te gaan met jongere met extreme idealen; 

• zich bewuster zijn dat ze anderen nodig hebben in de omgang met jongeren met extreme idealen (Van 

der Meulen, 2016; Meijer, 2017).  

Om de ervaringen van deelnemers die vanaf 2016 hebben meegedaan in kaart te brengen heeft de ESS aan 

Labyrinth Onderzoek & Advies gevraagd nogmaals een evaluatieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek diende de 

tevredenheid van deelnemers met de training te peilen. Ook moest het onderzoek inzicht bieden in de ervaren 

opbrengsten door deelnemers.2 Tot slot was de ESS benieuwd naar de toepassing van het geleerde in de praktijk 

en de dilemma’s en knelpunten die deelnemers ervaren in de omgang met radicalisering. De deelvragen die 

beantwoord dienden te worden zijn als volgt: 

 

                                                             

2 Ervaren opbrengsten zijn inherent subjectief, daarom kunnen we niet spreken over ‘bewezen effecten’ van de training.  

Box 1 - Onderzoekvragen 

1. Wat is de algemene tevredenheid met de training Omgaan met Extreme Idealen? 

2. Welke invloed heeft de training Omgaan met Extreme Idealen volgens de professionals gehad op 

eigen attitude, sociale invloed/sociale norm en de eigen-effectiviteitsverwachting?  

3. Draagt de training bij aan netwerkvorming tussen pedagogische professionals en eventuele 

derden? 

4. In hoeverre passen de professionals de principes van de training Omgaan met Extreme Idealen toe 

in de praktijk? En op welke manieren? 

5. Welke dilemma’s en barrières ervaren zij in hun praktijk bij de omgang met jongeren met extreme 

idealen en radicalisering? 
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1.4. Leeswijzer 

Het doel van deze publicatie is om betrokken professionals inzicht te geven in de resultaten van de evaluatie. Voor 

de ESS zouden de inzichten onder meer kunnen worden benut voor doorontwikkeling van de training.  

In hoofdstuk 2 behandelen we de achtergrond van de training. Er wordt een korte toelichting gegeven op het 

pedagogisch perspectief op radicalisering dat ten grondslag ligt aan de training. Ook gaan we in op wat er wordt 

verstaan onder eerstelijnsprofessionals en wat er in de literatuur bekend is over hun rol bij de omgang met het 

thema, alsook de knelpunten en dilemma’s die zij hierbij ervaren. In hoofdstuk 3 lichten we eerst de gehanteerde 

evaluatiemethoden toe. Vervolgens bieden we een toelichtingen op het Attitude- Social influence - self-Efficacy 

model (ASE-model), wat ook in de eerdere evaluatie van Van der Meulen (2016) gehanteerd is. Dit model is in dit 

onderzoek gebruikt voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag. Tevens was dit de basis voor de 

ontwikkeling van een vragenlijst die is afgenomen onder deelnemers. In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten 

van het evaluatieonderzoek en lichten we deze toe. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.  
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2 
Achtergrond 

2.1. Introductie 

Radicalisering wordt vaak vanuit het perspectief van veiligheid benaderd. Hierbij gaat het vooral om het 

beschermen van de samenleving tegen ‘radicale jongeren’. Wanneer er enkel vanuit dit perspectief wordt 

geredeneerd zou de conclusie kunnen worden getrokken dat er bij de omgang met radicalisering slechts een 

beperkte rol is weggelegd voor eerstelijnsprofessionals buiten het veiligheidsdomein. De OMEI-training is geënt 

op een ander perspectief: het pedagogisch perspectief (e.g., Van San et al, 2010; Sieckelinck & de Winter, 2015; 

Sikkens et al., 2017). Dit perspectief biedt verschillende aangrijpingspunten voor eerstelijnsprofessionals om bij te 

dragen aan het voorkomen van radicalisering. In dit hoofdstuk zetten we dit perspectief kort uiteen (paragraaf 

2.1.). Verder kijken we naar de mogelijke rol van de eerstelijnsprofessional bij het voorkomen van en omgaan met 

radicalisering (paragraaf 2.2.). Tot slot bespreken we mogelijke dilemma’s en knelpunten die dit bemoeilijken 

(paragraaf 2.3.). 

2.2. Radicalisering vanuit pedagogisch perspectief 

Binnen de wetenschappelijke wereld bestaat veel discussie over radicalisering. Waar onderzoekers het wel over 

eens zijn is dat het een complex en grillig proces is, dat wordt beïnvloed door een samenspel van factoren. Ook 

staat vast dat het een proces is dat niet eenzijdig kan worden verbonden aan een bepaalde groep of ideologie. De 

invulling die aan het begrip radicalisering zelf wordt gegeven is echter niet eenduidig. 

Binnen de wetenschap wordt radicalisering vaak benaderd vanuit een veiligheidsperspectief. Als zodanig wordt 

radicalisering veelal gezien als de voorloper van extremisme en terrorisme. Zo omschrijven wetenschappers het 

onder meer als een proces dat leidt tot een toenemende neiging tot (steun voor) het gebruik van geweld om 

bepaalde politieke, religieuze of sociale doelen te bereiken (e.g. Doosje et al., 2016). Ook zijn er onderzoekers die 

stellen dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen ‘gewelddadige radicalisering’ en ‘cognitieve 

radicalisering’ (e.g. Vidino, 2010). Cognitieve radicalisering wordt vaak omschreven als een proces waarbij 

individuen overtuigingen, ideeën of idealen ontwikkelen die als extreem of radicaal worden beschouwd. Dit is niet 

per definitie verbonden met een groeiende bereidheid tot of het uitvoeren van gewelddadige acties 

(‘gewelddadige radicalisering’, ook wel geduid als radicalisering naar gewelddadig extremisme).  

Mandel (2009) stelt bovendien dat de term ‘radicaal’ relatief, subjectief en evaluatief is; ‘radicaal zijn’ betekent 

extreem zijn in iets in vergelijking met dat wat wordt gedefinieerd of geaccepteerd als normatief, traditie of status-

quo in een bepaalde context. ‘Radicaal zijn’ is subjectief in die zin dat overtuigingen en gedraging die door de ene 

groep als radicaal worden gezien niet zo hoeven te worden beschouwd door anderen. Tot slot stelt Mandel (2009) 

dat de term ‘radicaal’ (dan wel ‘geradicaliseerd’) gebruikt kan worden als etiket (bijvoorbeeld door autoriteiten) 

om bepaalde mensen of groepen die kritisch staan tegenover de status quo of norm negatief weg te zetten en te 

diskwalificeren. Aan de term kleven tegenwoordig immers veel negatieve connotaties. Zo wordt de term al snel 

geassocieerd met gevaar, geweld, en terrorisme.  

Het pedagogisch perspectief dat ten grondslag ligt aan de OMEI-training bouwt voort op de bovenstaande ideeën. 

Sikkens, van San, de Winter & Sieckelinck (2017) omschrijven radicalisering als een proces waarbij adolescenten 
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of jongvolwassenen sterke politieke, maatschappelijke of religieuze idealen ontwikkelen die sterk afwijken van de 

status quo/heersende opvattingen. Radicalisering wordt dus gezien als een door idealen gestuurd proces3. De 

vorming van idealen wordt beschouwd als een normaal onderdeel van de identiteitsontwikkeling tijdens de 

adolescentie. Dit geldt ook voor idealen die als radicaal of extreem kunnen worden beschouwd (Van San, 2010; 

Sikkens, 2018). Vanuit het pedagogisch perspectief moet het koesteren van extreme idealen in deze 

leeftijdsperiode ook niet op voorhand als negatief of gevaarlijk worden gezien (Van San et al., 2010; Sikkens, 2018). 

Wel kan het zorgelijk worden wanneer idealen zich exponentieel beginnen te vermenigvuldigen en ‘op drift raken’ 

(Van San et al., 2010).  

Volgens Van San et al., (2010) is het problematisch wanneer jongeren met extreme idealen uitsluitend worden 

neergezet als ‘radicale’ dan wel ‘geradicaliseerde jongeren’. Door de negatieve connotaties die aan het label 

‘radicaal’ kleven, kan uit het oog worden verloren dat jongeren met extreme idealen potentieel kritische burgers 

zijn die een positieve kracht kunnen vormen in de samenleving. Wanneer idealen enkel negatief worden geduid, 

kan dit bovendien het ontsporen van idealen in de hand kunnen werken. Jongeren kunnen het gevoel krijgen dat 

ze worden weggezet en met hun denkbeelden nergens terecht kunnen. Dit kan er mogelijk toe leiden dat zij zich 

(verder) afkeren van hun sociale omgeving en de bredere samenleving (Pels, 2014). Ook kan dit label een 

verlammende uitwerking hebben op eerstelijnsprofessionals en anderen in de pedagogische omgeving die 

mogelijk een positieve invloed kunnen uitoefenen op de identiteitsontwikkeling – en daarmee de ideaalvorming – 

van deze jongeren. Bijvoorbeeld omdat het label angst oproept (Van San et al., 2010).  

Wanneer er uitsluitend vanuit het veiligheidsperspectief wordt geredeneerd, zou er voor eerstelijnsprofessionals 

bovendien een beperkte rol zijn weggelegd bij de omgang met ‘radicaliserende jongeren’. Zij zouden in dit geval 

hoofdzakelijk een rol hebben bij het signaleren van potentiële radicalen of jongeren die ‘risico lopen’ te 

radicaliseren (Sieckelinck, Kaulingfreks & de Winter, 2015; Macaluso, 2016). Niet alleen zou deze eenzijdige focus 

de rol die deze eerstelijnsprofessionals kunnen spelen bij preventie reduceren, ook kunnen 

eerstelijnsprofessionals zich niet altijd makkelijk in deze focus vinden. Soms roept het zelfs weerstand op. Zo 

stellen Sieckelinck, Kaulingfreks & de Winter (2015, p. 331) bijvoorbeeld: “…teachers and social workers cannot 

inscribe their educational efforts into the security and intelligence agenda without difficulties. While intelligence 

investigators look primarily for suspects, teachers aim to educate and transform their students. Although there 

may be an overlap somewhere, these goals are clearly distinctive.” Overigens wijst de literatuur erop dat we het 

vermogen van deze eerstelijnsmedewerkers om ‘risicovolle individuen’ te identificeren ook zeker niet moeten 

overschatten (bijv. van de Weert & Eijkman, 2017).   

Mede vanwege bovengenoemde redenen reframen Van San et al. (2010) de term ‘radicaliserende jongeren’ naar 

‘jongeren met extreme idealen’. Dit heeft een andere lading en maakt het mogelijk om pedagogisch naar het 

verschijnsel te kijken. Van San et al. (2010) stellen hierover:  

  

                                                             

3 Hoewel radicalisering wordt opgevat als een door idealen gedreven proces wijzen Sieckelinck, Kaulingfreks en de Winter (2015) erop dat dit 
niet uitsluit dat er ook andere (onderliggende) ‘drijfveren’ kunnen zijn (bijv, thrill-seeking). Diverse onderzoeken wijzen er inderdaad op dat de 
drijfveren van personen die radicaliseren naar (gewelddadig) extremisme uiteen kunnen lopen. Feddes, Doosje & Nickelson (2015) 
onderscheiden bijvoorbeeld: identiteitszoekers (personen die op zoek zijn naar een positieve sociale identiteit); rechtvaardigheidszoekers 
(individuen die zoeken naar politieke rechtvaardigheid of een hogere sociaal-politieke status voor henzelf of de eigen groep); zingevingszoekers 
(individuen die op zoek zijn naar [religieuze] zingeving of houvast); en sensatiezoekers (individuen die op zoek zijn naar spanning en avontuur; 
zie ook Borum; 2015; Venhaus, 2010). 
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“De term ‘geradicaliseerd’ geeft een ongewenste toestand of een eindstadium aan, en wijst in de richting van een 

statisch probleem dat onder controle gebracht moet worden. De term ‘idealen’ daarentegen wijst op een 

opvoedingsdimensie die in principe constructief en noodzakelijk is voor de ontwikkeling, maar die tegelijkertijd tot 

ontsporing kan leiden als opvoeders er onvoldoende in slagen bij te sturen.” 

Hiermee zetten zij ook direct de rol van eerstelijnsprofessionals in een ander licht. Ze wijzen erop dat 

eerstelijnsprofessionals als leraren en jongerenwerkers in de eerste plaats een taak hebben in het stimuleren van 

de identiteitsontwikkeling en ideaalvorming van jongeren en de begeleiding van deze ontwikkeling in een 

maatschappelijk constructieve richting. Hieronder valt ook het bieden van de nodige pedagogische tegenkracht, 

wanneer deze ontwikkeling ‘ongezonde’ vormen aanneemt of dreigt aan te nemen. Dit is een ‘opvoedingstaak’ 

die valt binnen hun pedagogische opdracht (Van San et al., 2010).  

Sieckelinck, Kaulingfreks & de Winter (2015) menen dat het hanteren van het pedagogisch discours rondom 

radicalisering tijdens trainingen gericht op eerstelijnswerkers praktische voordelen met zich meebrengt. Het roept 

minder angst en weerstand op en kan ertoe bijdragen dat de thematiek voor hen toegankelijker en makkelijker 

bespreekbaar wordt: “[P]rofessionals express a certain relief when trainers reframe young radicals as persons with 

strong ideals.” Ook stellen zij: “It appears to take away certain unfamiliarity and enables empathy and a relational 

stance, which are two very helpful attitudes towards the complexities in the first stages of radicalisation.” (p. 340).  

2.3. De rol van eerstelijnsprofessionals 

‘Eerstelijnsprofessionals’ is een verzamelterm voor een groot aantal beroepen en werksoorten (Zannoni et al., 

2008). Binnen dit onderzoek gaat het hoofdzakelijk over eerstelijnsprofessionals in het sociale en jeugddomein die 

binnen hun werkzaamheden in contact kunnen komen met jongeren met extreme idealen. Zoals eerder genoemd 

vallen hieronder bijvoorbeeld jongerenwerkers, onderwijzers en jeugdhulpverleners. Zij vormen een primaire 

doelgroep van de OMEI-training. Daarnaast behoren wijkagenten tot de primaire doelgroep. 

Wat zegt de literatuur over de rol van deze professionals bij het voorkomen van zorgelijke radicalisering? Zoals 

gesteld kunnen professionals in de eerste plaats een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van een gezonde 

identiteitsontwikkeling en het stimuleren van de weerbaarheid van jongeren (Azough, 2017; Van San et al., 2010). 

Dit vereist het bieden van de nodige pedagogische checks en balances. Daarvoor is het belangrijk dat zij oprechte 

interesse tonen in beweegredenen van jongeren, gekoesterde idealen bespreken en waar nodig tegenwicht 

bieden, bijvoorbeeld door grenzen te stellen en andere perspectieven aan te reiken (Van San et al., 2010; Sikkens, 

2018).  

Wanneer professionals binnen hun werkzaamheden geconfronteerd worden met jongeren die uiting geven aan 

extreme idealen, is het van belang dat zij hier responsief op reageren. Dit betekent niet wegkijken, maar juist open 

het gesprek aangaan en waar nodig corrigeren (Van San et al., 2010; Pels, 2014). Meer dan eens is er de neiging 

tot veroordelen of bestraffen (Pels, 2014). Ook is het van belang dat jongeren alternatieve opties worden 

aangeboden om op vreedzame wijze op te komen voor hun idealen. Radicale idealen van jongeren kunnen zo 

mogelijk worden omgebogen naar iets positiefs (Sieckelinck, 2017; Sieckelinck & De Winter, 2015; De Wolf & 

Doosje, 2015).  

Tot slot kunnen eerstelijnsprofessionals een rol spelen bij het signaleren en reageren wanneer idealen van 

jongeren (dreigen te) ontsporen. Vanuit hun nabijheid tot jongeren zijn zij in potentie goed geplaatst om 

zorgwekkend gedrag waar te nemen. Het is belangrijk dat hier vervolgens adequaat op wordt gereageerd. 

Wanneer er twijfels zijn over de situatie is het van belang dat zij advies inwinnen en eventueel opschalen en 

doorverwijzen naar specialistische hulpverlening en het veiligheidsdomein (Azough, 2017).  
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Diverse onderzoekers (e.g., Davies, 2018; Sieckelinck & de Winter, 2015; Sieckelinck, Kaulingfreks & de Winter, 

2015; de Wolf & Doosje, 2015) wijzen ook op het belang van samenwerking bij de omgang met jongeren met 

extreme idealen. Soms zijn de krachten die op jongeren inwerken zo groot dat eerstelijnsprofessionals hier 

onmogelijk alleen mee om kunnen gaan. Volgens Sieckelinck en de Winter (2015) zouden ouders, scholen, 

hulpverleners en relevante anderen ‘pedagogische coalities’ moeten vormen. Gezamenlijk zouden zij beter het 

‘morele gezag’ kunnen bieden waar deze jongeren behoefte aan hebben.  

Ook andere (eerstelijns)professionals wordt een belangrijke rol toegekend bij de gezamenlijke aanpak van 

radicalisering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gemeentelijke (contact)ambtenaren en andere 

politieambtenaren, maar ook aan reclasseringsmedewerkers en detentiepersoneel. Ook zij kunnen deelnemen 

aan de OMEI-training. Gezien de schaal van het onderzoek was het niet mogelijk om binnen het kader van dit 

onderzoek dieper in te gaan op de rollen van deze professionals.  

Wel is het van belang te benoemen dat hun rollen bij het voorkomen, signaleren en reageren op radicalisering 

verschillen. Ter illustratie stellen Zannoni et al. (2008) dat de meeste gemeentelijke contactambtenaren vooral 

een taak hebben bij het signaleren. De politie, die vaak betrokken wordt wanneer er reeds zorgen zijn rondom 

jongeren, heeft naast signaleren onder meer een duidelijke taak in het ‘interveniëren’, in het bijzonder wanneer 

het escaleert in onwettelijk gedrag. De rol van beiden in wat deze auteurs omschrijven als ‘voorkomen’ zou 

beperkter zijn.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze mogelijke rollen niet worden uitgevoerd. Zo zouden diverse 

eerstelijnsprofessionals knelpunten en dilemma’s ervaren in de omgang met jongeren met extreme idealen, zeker 

wanneer deze idealen op drift raken. De volgende paragraaf licht dit nader toe.  

2.4. Knelpunten in de beroepspraktijk 

In Nederland zijn enkele verkennende studies uitgevoerd die aanknopingspunten bieden voor wat betreft de 

knelpunten en dilemma’s die eerstelijnsprofessionals ervaren bij de uitvoering van hun rol (e.g. Van den Berg, 

2016; Zannoni et al., 2008). Deze knelpunten doen zich voor op persoonlijk niveau, organisatieniveau en 

interorganisationeel niveau. Wat volgt is een niet uitputtend overzicht.  

2.4.1. Persoonlijk niveau 

Verschillende studies brengen naar voren dat het eerstelijnsprofessionals vaak ontbreekt aan kennis over het 

fenomeen radicalisering (Van Eck, 2008; Van den Berg, 2016; Zannoni et al., 2008). Daarbij gaat het zowel om 

achtergrondkennis (bijvoorbeeld: Wat betekent het? Waar hangt het mee samen? Waar komt het vandaan?) als 

meer praktische kennis (bijvoorbeeld: Wat zijn signalen? Hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe maak ik gevoelige 

thematiek bespreekbaar? Waar kan ik naartoe met vragen?) (Van den Berg, 2016). Buiten kennis van 

radicalisering, zouden eerstelijnsprofessionals soms ook een gebrek aan kennis ervaren over zaken als 

identiteitsvorming, culturele en religieuze achtergronden van doelgroepen, cultuurverschillen, en 

jongerenculturen (Van den Berg, 2016; Zannoni et al., 2008). 

In het verlengde van een gebrek aan kennis, ligt een gebrek aan inzicht over de mogelijke eigen rol bij de omgang 

met jongeren met extreme idealen en/of zorgelijke radicalisering. Soms zou er ook sprake zijn van een onvolledige 

interpretatie van de eigen rol. Dit, zoals eerder gesteld, bijvoorbeeld omdat men het beschouwt als 

veiligheidskwestie. Hierdoor kan het zo zijn dat de conclusie wordt getrokken dat er voor hen geen rol is weggelegd 

bij de omgang met de thematiek. Daarnaast wordt het soms ook beleefd als ‘weer een extra taak’ binnen een al 

omvattend takenpakket, waarbij het nog maar de vraag is of ze er überhaupt mee te maken kunnen krijgen 

(Zannoni et al., 2008).  
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Het gebrek aan (praktische) kennis en inzicht in de eigen rol hangt wellicht samen met de ‘handelingsverlegenheid’ 

die veel onderzoekers constateren (e.g. Azough, 2017; Van den Berg, 2016; Van San, 2010; Van Eck, 2008; Pels, 

2014; Zannoni et al., 2008). Eerstelijnsprofessionals zijn meer dan eens onzeker over hoe zij om moeten gaan met 

extreme uitingen en zorgelijke signalen bij jongeren. De wil tot handelen zou er vaak wel zijn, maar de wetenschap 

hoe te reageren niet (Azough, 2017; Van San et al., 2010). De angst om fouten te maken en angst voor eventuele 

consequenties van het handelen zorgt er soms voor dat er geen acties worden ondernomen, besluiten uitblijven 

en er niet altijd tijdig wordt doorverwezen en opgeschaald (Azough, 2017). Zoals in de vorige paragraaf gesteld, 

zijn acties die wel worden ondernomen niet altijd constructief.  

Concrete situaties confronteren eerstelijnsprofessionals ook met lastige vragen en dilemma’s waarop zij vaak niet 

direct een antwoord hebben. Vragen en dilemma’s waarmee professionals kunnen worstelen zijn onder andere: 

Wanneer is iets pubergedrag en wanneer is er iets anders aan de hand? Als ik een jongere confronteer, zet ik dan 

de band met hem niet op het spel? Als ik melding maak van een zorgelijk signaal, raak ik dan de verbinding met 

de jongere niet kwijt? Welke informatie mag ik überhaupt delen en wat als ik onterecht iets meld? (Azough, 2017; 

de Goeie, 2017; de Goeije & Wegman, 2017).  

Ook kunnen eerstelijnsprofessionals persoonlijk geraakt worden door lastige situaties met radicaliserende 

jongeren. Sommige eerstelijnsprofessionals zouden behoefte hebben aan emotionele steun en een klankbord 

voor vragen en dilemma’s. Hier is echter niet altijd ruimte en mogelijkheid voor (De Goeije & Wegman, 2017; zie 

ook Azough, 2017).  

2.4.2. Organisatieniveau 

Zo stelt Azough (2017) dat er binnen sommige organisaties in het jeugddomein onvoldoende besef zou zijn van de 

noodzaak van een gedeelde visie en gedragen kader met betrekking tot de omgang met radicalisering en 

gerelateerde thema’s. Veelal ontbreekt het binnen organisaties ook aan concreet beleid, terwijl dit 

eerstelijnsprofessionals juist een ruggensteun zou kunnen bieden in de omgang met de thematiek. 

Daarnaast zou er binnen organisaties soms weinig ruimte zijn om ervaringen, vragen, dilemma’s en zorgen rondom 

lastige situaties te bespreken (Goeije & Wegman, 2017; Azough, 2017; Taouanza & Ten Cate, 2017). Dit kan komen 

door een gebrek aan tijd en mogelijkheden, maar soms is ook de sfeer of het klimaat in de organisatie een 

knelpunt. Eerstelijnsprofessionals voelen zich ook niet altijd gehoord, begrepen en/of gesteund door collega’s en 

leidinggevenden. Het gevolg is dat zij soms het gevoel hebben er alleen voor te staan en zogenoemde 

‘professionele eenzaamheid’ ervaren (Azough, 2017). 

Tot slot wordt in de literatuur benoemd dat er binnen organisaties sprake kan zijn van een gebrek aan helderheid 

en afspraken rondom zaken als waar bepaalde signalen intern en extern kunnen worden weggezet en wat er wel 

en niet kan bij het delen van informatie (Azough, 2017; Zannoni et al., 2008). Vooral binnen organisaties in het 

sociale domein en het onderwijs zou er een grote kennislacune bestaan omtrent de mogelijkheden en 

onmogelijkheden rond het delen van informatie en het beschermen van privacy van jeugdigen (Azough, 2017).  

2.4.3. Interorganisationeel niveau 

Op interorganisationeel niveau zou er soms sprake zijn van een gebrek aan samenwerking en vertrouwen tussen 

organisaties (Azough, 2017; Van den Berg et al., 2016; Zannoni et al., 2008). Soms spelen er vooroordelen over en 

weer, bijvoorbeeld tussen het sociaal werk, onderwijs en de politie (Azough, 2017; Zannoni et al., 2008). Dit kan 

onder meer te maken hebben met onbekendheid met elkaar. Soms heeft men hierdoor een gebrekkig beeld van 

elkaars rol en werkwijzen (Zannoni et al., 2008).  

Daarnaast verloopt de uitwisseling van informatie soms stroef. Dat heeft niet alleen te maken met een gebrek aan 

kennis over wat mag en vrees over de mogelijke consequenties, maar ook met een gebrek aan duidelijke 

afspraken. Wanneer er wel informatie wordt gedeeld en er wordt opgeschaald, ervaren organisaties en 
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betrokkenen regelmatig een gebrek aan terugkoppeling over hoe er met gedeelde informatie is omgegaan en 

welke acties er zijn of worden ondernomen (Azough, 2017; Van den Berg et al., 2016; Zannoni et al., 2008). Ook 

blijkt dat opschalen veelal soepeler verloopt dan afschalen (Azough, 2017) 

Tot slot is de samenwerking soms ook te afhankelijk van individuele professionals (Van den Berg et al., 2016; 

Zannoni et al., 2008). Ook komt het voor dat het bij organisaties niet bekend is wie verantwoordelijk is en wie de 

regie heeft bij de samenwerking en uitwisseling van informatie. Hierdoor bestaat het risico dat niemand het 

voortouw neemt (Van den Berg et al., 2016). Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de regie hierin te kort schiet.  

Diverse van de bovengenoemde knelpunten, dilemma’s en vragen worden geadresseerd binnen de OMEI-training. 

De inhoud en opzet van de training lichten wij in het volgende hoofdstuk nader toe. 
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3 
Beschrijving 
trainingsprogramma 

3.1. Introductie 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI-training), een training 

die bij dient te dragen aan de preventie van radicalisering. Bij het samenstellen van dit hoofdstuk is gebruik 

gemaakt van trainingsdocumentatie, literatuur rondom de training, observaties tijdens de training en gesprekken 

met trainers en trainersacteurs.  

3.2. Ontwikkelaar 

De OMEI-training is gebaseerd op het onderzoeksrapport ‘Idealen op drift’ (Van San et al., 2010) en andere studies, 

zoals ‘Formers and Families’ (Sieckelinck & De Winter, 2015). In deze onderzoeken wordt een pedagogisch 

perspectief geboden op radicalisering welke aanknopingspunten biedt voor preventie (zie paragraaf 2.1. en 2.2.). 

De basis voor de training werd in 2011 gelegd door Dr. Stijn Sieckelinck, destijds verbonden aan FORUM, en Jessa 

Wegman. De training wordt sinds 2015 kosteloos aangeboden door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (Meijer, 2017). Sindsdien is de training 

doorontwikkeld, onder meer ten behoeve van de aansluiting op de actualiteit en behoeften. Zo is er tegenwoordig 

onder andere binnen de training meer aandacht voor radicalisering naar rechtsextremisme en is de training iets 

compacter gemaakt. 

3.3. Probleemschets 

Een belangrijk uitgangspunt van de training is dat bij het ontwikkelingsproces van (extreme) idealen bij jongeren 

checks en balances nodig zijn (zie paragraaf 2.2.). Als dergelijke checks en balances er onvoldoende zijn, of idealen 

enkel negatief worden geduid, bestaat de kans dat idealen met de jongere op de loop gaan (ESS, n.d.). 

Eerstelijnsprofessionals die veel met jongeren werken hebben een belangrijke taak in het bieden van de nodige 

checks en balances alsook bij het in stelling brengen van de omgeving op een wijze die aansluit bij de situatie.  

Deze professionals zijn zich echter niet altijd bewust van hun eigen rol bij het voorkomen van radicalisering naar 

extremisme. Wanneer zij te maken krijgen met jongeren met extreme idealen weten zij ook niet altijd goed hoe 

zij hier op een constructieve wijze op kunnen reageren (zie paragraaf 2.3.). Hoe en op welke wijze ga je 

bijvoorbeeld het gesprek aan met de jongere? Wanneer is er rede tot zorg en hoe beoordeel je dat? En wat zijn 

mogelijke stappen die je vervolgens kan zetten? Uit onderzoek blijkt dat het eerstelijnsprofessionals meer dan 

eens aan de nodige kennis en handvatten ontbreekt, wat zou bijdragen aan handelingsverlegenheid (zie paragraaf 

1.1.).  
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3.4. Doelgroep 

De OMEI-training is in de eerste plaats bedoeld voor eerstelijnsprofessionals die veel met jongeren werken, zoals 

leerkrachten, jongerenwerkers, (jeugd)hulpverleners en wijkagenten. Andere (eerstelijns)professionals voor wie 

de training relevant kan zijn kunnen echter ook deelnemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om politieambtenaren, 

detentiepersoneel en gemeentelijke (contact)ambtenaren. 

3.5. Trainingsdoelen  

Met de praktijkgerichte training wil de ESS bijdragen aan het voorkomen van radicalisering naar extremisme. Het 

doel is eerstelijnsprofessionals meer zicht te geven op hun eigen rol, ze daarbij bewust te maken van hun 

persoonlijke en professionele grenzen en het eventuele verschil daartussen en handelingsperspectieven aan te 

reiken zodat zij meer in hun kracht komen te staan bij de omgang met het onderwerp (ESS, 2017).  

Dit beoogt de ESS enerzijds te doen door (eerstelijns)professionals vanuit pedagogisch perspectief de nodige 

(basis)kennis aan te reiken over de vorming van idealen bij jongeren en radicaliseringsprocessen (ESS, n.d.). 

Verwacht wordt dat door het hanteren van het pedagogisch discours op radicalisering goed kan worden 

aangesloten op de beroepspraktijk van deze professionals en er een bijdrage kan worden geleverd aan het 

wegnemen van eventuele weerstanden, vooroordelen en angsten rondom de thematiek. Anderzijds wil de ESS 

deelnemers aan de training handvatten aanreiken voor de gespreksvoering met jongeren met extreme idealen en 

hen informeren over de attitude en houdingsaspecten die hierbij van belang zijn (zoals open communiceren, 

onderzoekende houding, uit het oordeel blijven, tegenwicht bieden). Dit gebeurt onder meer aan de hand van 

diverse oefeningen gebaseerd op casuïstiek uit het rapport ‘Idealen op Drift’ (Van San et al., 2010). Met deze 

insteek (o.a. pedagogisch perspectief, praktijkgericht, ruimte voor oefening aan de hand van casuïstiek) zou de 

training zich onderscheiden van en een aanvulling vormen op het bestaande aanbod van trainingen.  

Na de training moeten deelnemers onder andere meer inzicht hebben in de belevingswereld van jongeren met 

extreme idealen, de eigen associaties en vooroordelen ten aanzien van idealen en radicalisering en de wijze 

waarop deze de gespreksvoering met jongeren kunnen beïnvloeden (Meijer, 2017). Ook moeten zij beter weten 

hoe zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot radicaliserend gedrag te herkennen en waar zij intern en extern 

terecht kunnen voor hulp en ondersteuning wanneer de situatie daarom vraagt. Concreet heeft de ESS voor de 

training de onderstaande doelen geformuleerd. 
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Meer specifiek streeft de ESS er met de training naar dat professionals het volgende kennen en kunnen in relatie 

tot preventie van radicalisering: 

Box 2 - Doelstellingen van het trainingsprogramma 

De training dient deelnemers (te): 

• Stimuleren om te reflecteren op hun eigen attitudes ten aanzien van radicalisering en over hun 

eigen rol in de omgang met het thema.  

• (Beter) toe te rusten om zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot radicaliserend gedrag te 

herkennen. 

• (Beter) toe te rusten om zorgelijke ontwikkelingen bespreekbaar te maken met jongeren en zo 

nodig op te schalen naar het interne en eventuele externe netwerk om hulp te intensiveren.  

• Versterken in hun professionele houding bij de omgang met radicalisering.  

• Zicht laten krijgen op handelingsalternatieven bij de omgang met extreme idealen en 

radicalisering. 

• Wijzen op de hulpbronnen die zij binnen en buiten de organisatie kunnen aanspreken wanneer zij 

te maken krijgen met (zorgelijke) situaties rondom jongeren met extreme idealen.  

 

 

Box 3 - Kennen en kunnen 

Er wordt binnen de training naar gestreefd dat deelnemers het volgende kennen en kunnen wanneer zij de 

training hebben doorlopen.  

Kennen - De deelnemers… 

• … weten het verschil tussen activisme, extremisme, terrorisme en radicalisering.  

• … hebben inzicht in pedagogisch perspectief (Idealen op drift, Formers and Families), checks and 

balances. 

• … hebben inzicht in het eigen handelen en vooroordelen.  

• … zijn bekend met het vraag-en-aanbodmodel van radicalisering (Mellis, 2007). 

• … zijn bekend met het trappenhuismodel van radicalisering (Moghaddam, 2005). 

• … zijn bekend met wat triggerfactoren zijn (Feddes, Nickelson & Doosje, 2015). 

• … kennen eventuele signalen van radicalisering.  

• … weten hoe ze (gezamenlijk) een niet-pluisgevoel onderzoeken.  

• … kennen intern en extern ‘de route’ (i.e., kennen eventuele hulpbronnen). 

Kunnen - De deelnemers… 

• … kunnen benoemen wat zij onder radicalisering verstaan/reflecteren op hun eigen rol en attitude 

t.a.v. radicalisering. 

• … hebben meer gevoel voor het onderscheid tussen puberaal, lastig en radicaliserend gedrag. 

• … kunnen de voedingsbodem herkennen en hierop inspelen/aandacht geven om deze te 

verkleinen. 

• … kunnen gebeurtenissen die een triggerfactor kunnen zijn herkennen. 



 

26 

 

 

 

Omgaan met Extreme Idealen: Evaluatie van een training 

 

Daarnaast blijkt uit een verkenning van de trainingshandleiding dat er nog enkele aanvullende leerdoelen zijn die 

zijn verbonden aan de verschillende onderdelen van de training. Deze onderdelen bespreken we hieronder. 

3.6. Trainingsonderdelen 

De training duurt ongeveer 4,5 tot 5 uur en wordt gegeven op één dag. De training bestaat uit verschillende 

onderdelen. Deze worden in deze paragraaf kort toegelicht. 

3.6.1. Trainingsonderdeel 1: ‘Idealen op drift’ en actualiteiten 

Na een algemene kennismaking en korte introductie van het thema, worden als eerste de aanleiding van de 

training en het pedagogisch perspectief op radicalisering toegelicht (zie paragraaf 2.2.). Tijdens de introductie 

worden deelnemers erop gewezen dat het niet alleen gaat om ‘extreme idealen’ of radicalisering onder 

moslimjongeren, maar dat deze processen zich kunnen voordoen onder alle jongeren. Daarbij worden er 

verschillende vormen van ‘extreme idealen’ besproken (dierenrechten, links, rechts, islamitisch geïnspireerd). Ook 

komen de actualiteiten met betrekking tot radicalisering en extremisme aan bod. Er wordt deelnemers hierbij 

ruimte geboden om vragen te stellen.  

Gedurende het trainingsonderdeel worden deelnemers aangemoedigd te reflecteren op hun eigen associaties en 

(voor)oordelen met betrekking tot idealen en radicalisering en deze te delen. Het doel is hierbij om begrip en 

inzicht tussen deelnemers te bevorderen. Ook worden deelnemers gestimuleerd zich in te leven in de 

belevingswereld van jongeren met extreme idealen. Voor het bovenstaande wordt onder andere een 

trainingsacteur ingezet die een jongere met extreme idealen speelt. Deelnemers krijgen de kans om met hem in 

gesprek te gaan en hem te bevragen. Men spreekt dan over wat deze persoon en zijn idealen bij de deelnemers 

oproept en het belang van open gespreksvoering wordt onder de aandacht gebracht (zie Box 4 op de volgende 

pagina voor een illustratie). 

3.6.2. Trainingsonderdeel 2: Kennis 

Het tweede onderdeel is erop gericht deelnemers (basis)kennis te geven over radicalisering. Onderwerpen die 

hierbij aan bod komen zijn het verschil tussen activisme, terrorisme en extremisme. Ook gaat de training in op  de 

mogelijke voedingsbodem van radicalisering en (het verloop van) radicaliseringsprocessen. Dit gebeurt aan de 

hand van een bespreking van het vraag-en-aanbodmodel (Melis, 2007), het trappenhuismodel (Moghaddam, 

2005) en triggerfactoren (Feddes et al., 2015). Trainers bespreken waar radicalisering het werkveld van de 

deelnemers raakt. Daarnaast gaan zij in op mogelijke signalen van radicalisering en handelingsperspectieven. Ze 

presenteren de kennis op een interactieve manier wijze, waarbij theorie en praktijkvoorbeelden elkaar afwisselen 

en er ruimte is voor vragen.  

3.6.3. Trainingsonderdeel 3: Het gesprek met de jongere 

Het derde onderdeel van de training bestaat hoofdzakelijk uit het oefenen van gesprekken met jongeren met 

extreme idealen. Deelnemers krijgen de gelegenheid zich kort voor te bereiden en gaan vervolgens in gesprek met 

jongeren met sterk rechtse en/of islamitische idealen die worden gespeeld door de trainingsacteur. De gesprekken 

zijn gebaseerd op casussen uit het onderzoek ‘Idealen op drift’ (Van San et al., 2010). Daarnaast kan er geoefend 

worden met casuïstiek die door deelnemers zelf is aangedragen (zie paragraaf 3.7.). Tijdens het oefenen krijgen 

deelnemers handvatten voor gespreksvoering en wordt er ingegaan op attituden en houdingsaspecten. Ook wordt 

er besproken wat de gesprekken bij deelnemers oproepen, welke betekenis zij geven aan ‘signalen’ en welke 

stappen zij vervolgens zouden en kunnen zetten. 
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De oefeningen maken op een fysieke manier inzichtelijk wat nodig is om contact te maken en te houden met 

jongeren waarover zorgen zijn op het gebied van radicalisering. Daarmee krijgen deelnemers meer zicht op wat 

er bij hen speelt (ESS, 2017). Tijdens de gesprekken worden deelnemers zich aan de hand van de reactie van de 

trainingsacteur bewust wat hun houding en handelen doet met een jongere. Zo doet de trainingsacteur tijdens de 

zogenoemde ‘regiescene’ stappen voor- en achteruit om te laten zien welke impact de houding, vragen of reacties 

van deelnemers op hem hebben.  

Bij het oefenen met gespreksvoering worden verschillende methoden gehanteerd. Eén hiervan is de 

‘carousselmethode’, waarbij een aantal deelnemers direct na elkaar oefent met dezelfde casus. Een andere is de 

simulatie, waarbij deelnemers in tweetallen oefenen aan de hand van een rollenspel. Bij beide methoden 

observeren de overige deelnemers en gaan trainers tijdens ‘time-outs’ en een gezamenlijke nabespreking in op 

wat het gesprek met de deelnemers doet en geven zij feedback op de gekozen aanpak. 
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Box 4 – Het verhaal van Maarten 

De deelnemers gaan in het eerste onderdeel het gesprek aan met fanatiek dierenrechtenactivist en 

veganist Maarten (of Maartje) die wordt gespeeld door een trainingsacteur. Zijn rol is ontleend aan een 

casus in het rapport ‘Idealen op Drift’ (van San et al., 2010). Tijdens het gesprek vertelt Maarten hoe hij 

zich als tiener steeds meer begint aan te trekken van het dierenleed in de wereld. Hij begon met het lezen 

van handleidingen van het dierenbevrijdingsfront – om erachter te komen hoe je dieren kan bevrijden – en 

ging vaak langs bij een linkse bibliotheek waar hij allerhande informatie verzamelde over het lot van dieren 

en wat je daarvoor kan doen.  

Naarmate het gesprek met Maarten vordert wordt duidelijk hoe hij op steeds extremere manier uiting is 

gaan geven aan zijn idealen. In eerste instantie accepteerde hij het niet langer dat zijn moeder vlees in de 

diepvries had en ging hij hierover de strijd met haar aan. Inmiddels wil hij op geen enkele manier ‘gebruik 

maken’ van dieren. Hij gaat hier ver in. Zo is hij tegen huisdieren en blindengeleidehonden. Gedurende het 

gesprek verbiedt hij de deelnemers om vlees te eten omdat hij dat ‘niet aan kan zien’. Hij weigert door te 

praten als deelnemers hier niet akkoord mee gaan. 

Maarten neemt ook deel aan demonstraties om dierenleed aan te kaarten. Ook onderneemt hij zelf zijn 

eigen acties. Zo spreekt hij mensen op straat aan wanneer hij ze met een bontkraag ziet lopen. Om ze 

bewust te maken, zo stelt hij, maar hij dwingt ze vervolgens ook het bont af te staan. Soms heeft dit ertoe 

geleid dat hij mensen op straat heeft uitgescholden. Hij deinst er ook niet voor terug mee te doen aan 

ondergrondse acties om dieren te bevrijden.  

Tijdens het gesprek met Maarten krijgen de deelnemers de gelegenheid vragen te stellen. Ook worden 

deelnemers meermaals bevraagd op wat zij van de ideeën, houding en acties van Maarten vinden. Is dit 

bijvoorbeeld radicaal of extreem? Volgens trainers en trainingsacteurs zet de casus regelmatig aan tot 

stevige discussies. Waar Maarten in eerste instantie kan rekenen op de sympathie van sommige 

deelnemers, roept hij bij sommige anderen juist ergernissen en woede op. De trainingsacteur legt uit: 

“Soms heb je mensen die zich er heel erg in kunnen vinden. ‘Ja, dat vind ik ook. Ik eet ook geen vlees.’ Of: 

‘Mijn tante doet dat ook.’ Of: ‘Ik begrijp het wel dat hij het erg vindt dat dat met die dieren gebeurt.’ Soms 

hoor je ook ‘Ik vind het wel goed dat ‘ie dat doet. Ik heb dat ook vroeger gedaan.’ Anderen die zeggen juist: 

‘Dat is toch niet nodig?’ ‘Wat wil je er nou mee bereiken?’ En soms heb je ook mensen die zeggen van: ‘Ja, 

dat is toch mijn eigen zaak?’ Want hij zegt op het eind: ‘Ik wil ook niet dat mensen in gesprekken met mij 

vlees op hun brood eten.’ Dat is gewoon heftig voor heel veel mensen. Zij denken: ‘Ja, dag. Daar ga ik zelf 

over. Hij gaat niet bepalen wat ik eet en wat ik doe.’ […] Soms gaan ze ook echt de discussie aan. Echt 

vurige discussies. Dat ze bijna boos worden in de situatie. En dan raak je [Maarten] echt wel kwijt.” 

Het gesprek met Maarten is volgens de trainingsacteur onder meer bedoeld om mensen bewust te maken 

van wat zij zelf meenemen wanneer zij het gesprek aangaan met jongeren met extreme idealen. Door 

deelnemers te bevragen op hun eigen idealen en de wijze waarop zij daar (vroeger) uitdrukking aan gaven 

wordt ook de koppeling gemaakt naar andere maatschappelijk relevante kwesties en discussies. Zo leidde 

het onderdeel tijdens een geobserveerde training onder deelnemers tot flinke discussie rondom het 

zwartepietendebat. Het onderdeel zou deelnemers daarnaast duidelijk moeten maken dat er meerdere 

vormen zijn van extreme idealen (i.e., niet alleen islamitisch geïnspireerd of rechts). Tot slot wordt aan de 

hand van de casus het belang van empathisch, open en niet-oordelend communiceren met jongeren met 

extreme idealen onder de aandacht gebracht.  
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3.6.4. Nabespreking en evaluatie 

De training sluit af met een nabespreking, waarbij de belangrijkste zaken die binnen de training aan de orde zijn 

gekomen nog kort worden belicht. Ook wordt er aandacht besteed aan waar men terecht kan voor meer 

informatie en hulpbronnen die zij intern en extern kunnen aanspreken. De deelnemers krijgen informatie mee die 

ze thuis nog eens na kunnen lezen, zoals de eerdergenoemde publicatie ‘Idealen op drift’. Tot slot wordt met de 

deelnemers besproken wat zij uit de training hebben meegenomen, hoe zij de training, trainers en acteur hebben 

ervaren en wordt hun gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.  

3.7. Uitvoering 

De training wordt kosteloos aangeboden. Voordat de training plaatsvindt, wordt er eerst geïnventariseerd of de 

training voldoende aansluit bij de vraag van de organisatie. Eventueel wordt doorverwezen naar een ander 

aanbod, bijvoorbeeld van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) (Meijer, 2017).  

De trainingen vinden plaats op een locatie die beschikbaar wordt gesteld door de aanvrager. Per training doen 

circa 10 tot 15 deelnemers mee. Dit kunnen deelnemers zijn die allen werkzaam zijn bij dezelfde organisatie of 

afkomstig zijn van verschillende organisaties (uit diverse domeinen). Ook wanneer de deelnemers uit dezelfde 

organisatie komen kan de groep heterogeen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van beroepsgroepen en functies.  

Voorafgaand wordt er geïnventariseerd wat de behoeften van deelnemers zijn en wat hun ervaringen zijn met het 

onderwerp en eventuele casuïstiek, zodat de trainers hierop kunnen aansluiten en inspelen. Deze inventarisatie 

gebeurt met behulp van intakeformulieren die vanuit de organisatie voorafgaand aan de training naar deelnemers 

worden gestuurd en na invulling aan de trainers worden overhandigd.  

3.8. Trainers en trainingsacteurs 

Voor de uitvoering van de training zijn er trainers en trainingsacteurs nodig. Er wordt gewerkt met een 

trainerspoule die bestaat uit trainers van de ESS en externe trainers die flexibel worden ingezet. Externe trainers 

dienen te solliciteren en krijgen voorafgaand een intakegesprek en assessment. Bij het assessment staan 

trainerskwaliteiten centraal.  

Ter voorbereiding op het geven van de training ontvangen trainers de trainingsdocumentatie, zoals de 

trainershandleiding en een bijbehorende PowerPointpresentatie. Ook lopen ze een of twee keer mee met een 

andere trainer. Wanneer zij starten met het geven van de training is het gebruikelijk dat een andere trainer eerst 

een of twee keer meeloopt, observeert en feedback geeft. Voor de werving en selectie van trainingsacteurs werkt 

de ESS samen met Kapok, een bureau voor trainingsacteurs. Zij worden ter voorbereiding geïnstrueerd en 

ontvangen onder meer de casussen met begeleidende basisteksten.  

Een goede voorbereiding is volgens trainers en trainingsacteur ook nodig. Het is een zwaarbeladen onderwerp en 

in de praktijk worden ze soms geconfronteerd met weerstanden. Ook kunnen trainingsonderdelen soms 

emotionele of stevige reacties oproepen. 

3.9. Kwaliteitsbewaking 

De training wordt na elke trainingsbijeenkomst door de deelnemers zowel mondeling als schriftelijk geëvalueerd. 

Daarnaast is de training geëvalueerd in het kader van een afstudeeronderzoek (zie paragraaf 1.3.; Van der Meulen, 

2016).  
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Voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de training alsook het stimuleren van uitwisseling tussen 

trainers wordt daarnaast ongeveer elk halfjaar een intervisiesessie georganiseerd. Voor de trainingsacteurs zijn er 

eveneens momenten waarbij zij gezamenlijk oefenen en ervaringen uitwisselen. Trainers hebben ook een 

WhatsApp-groep die zij gebruiken voor uitwisseling.  

3.10. Programma-integriteit 

Trainers en trainingsacteurs worden voorbereid en er wordt gewerkt met een trainershandleiding, zodat iedere 

groep ongeveer dezelfde training en boodschap krijgt. In de uitvoering kan de training echter anders verlopen. 

Ten eerste omdat de doelgroep van keer tot keer kan verschillen en er wordt beoogd aan te sluiten en in te spelen 

op de behoeften van de deelnemers. Ten tweede omdat elke trainer zijn/eigen kennis en aandachtsgebieden heeft 

en trainers daardoor soms andere accenten leggen. Daarbij ervaren trainers en trainingsacteurs dat zij soms te 

weinig tijd hebben om alle onderdelen te behandelen zoals bedoeld. Dit is van invloed op de zogenoemde 

‘programma-integriteit’. Dit kan worden opgevat als de mate waarin de training wordt uitgevoerd zoals in de 

handleiding beschreven staat. Dit kan mogelijkerwijs de (ervaren) resultaten van de training beïnvloeden.  

Nu de opzet van trainingsprogramma is besproken, worden in het volgende hoofdstuk de evaluatiemethoden 

uiteengezet.  
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4 
Onderzoeksopzet 

4.1. Introductie 

Voor dit onderzoek naar de ervaren effectiviteit van de training is een combinatie van zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve methoden gebruikt. Deze worden beschreven in paragraaf 4.2. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst 

is onder meer gebruik gemaakt van het ASE-model. Dit model en de wijze waarop het is gebruikt, wordt besproken 

in paragraaf 4.3. 

4.2. Gebruikte methoden 

4.2.1. Bijwonen trainingen  

Labyrinth was als toehoorder aanwezig bij drie trainingen. Het doel van het bijwonen van de trainingen was om 

een goed en levendiger beeld te krijgen van hoe een trainingsdag verloopt, wat de reacties van deelnemers zijn 

en hoe de interactie is tussen trainer, acteur en deelnemer. Deze observaties zijn gebruikt om een beter beeld te 

krijgen van de training, ter voorbereiding op het ontwikkelen van de vragenlijst en topiclijst voor de diepte-

interviews.  

Dit  evaluatieonderzoek richt zich grotendeels op de door deelnemers ervaren effectiviteit van de training. Om 

een indicatie te geven van mogelijk effect, is er bij twee latere trainingen een zogeheten nulmeting uitgevoerd. 

Tijdens twee trainingen gegeven in november 2018 is aan alle aanwezige deelnemers zowel voorafgaand als direct 

na afloop van de training aan deelnemers gevraagd om een korte vragenlijst gebaseerd op de bredere enquête 

(zie paragraaf 3.3.) in te vullen. Aangezien de vragen in beide vragenlijsten hetzelfde waren, kunnen de 

antwoorden van de deelnemers vergeleken worden. Hierbij is de vragenlijst die voorafgaand aan de training is 

ingevuld de startpositie en kan deze worden vergeleken met de antwoorden op de vragen na de training. Een 

eventueel verschil tussen de antwoorden van de deelnemers geeft meer inzicht in een mogelijk effect van de 

training. Op deze manier kon het zuiverst worden gemeten wat de effecten van de training zijn. Bij enkel een 

meting achteraf, zoals in de rest van het onderzoek, dient altijd rekening gehouden te worden met mogelijke 

andere factoren die van invloed kunnen zijn op de effecten. De uitkomsten van deze kleine enquête dienen 

indicatief te worden opgevat en leveren geen hard bewijs van effect. Gelet op de beperkte schaal van het 

onderzoek is ervoor gekozen deze enquête beperkt af te nemen en alleen in te zetten bij de bij te wonen 

trainingsdagen. Daarnaast is een beperking dat de vragenlijst direct na de training is afgenomen.   

4.2.2. (Groeps)interviews met trainers en trainingsacteurs 

Om meer inzicht te krijgen in het trainingsprogramma en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd is er in juli 2018 

een groepsgesprek gehouden met vier trainers van de OMEI-training, waarvan drie externe en één interne trainer. 

Hierbij is gebruik gemaakt van een vooraf opgestelde topiclijst. Ook zijn er in november van dat jaar twee 

interviews met trainingsacteurs uitgevoerd. Daarnaast heeft één acteur schriftelijk gereageerd op vragen. Met de 

trainers is onder meer gesproken over de ontwikkeling, opzet, inhoud en uitvoering van het programma, de wijze 

waarop zij worden geselecteerd en voorbereid voor het geven van de training, kwaliteitsbewaking en over reacties 
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van deelnemers op de training. Met de trainingsacteurs is onder meer gesproken over hun voorbereiding, de wijze 

waarop zij invulling geven aan de rol en hoe deelnemers reageren op de oefeningen rondom gespreksvoering. Van 

beiden zijn audio-opnames gemaakt, die zijn getranscribeerd of vertaald naar een gespreksverslag. Deze zijn 

vervolgens thematisch gecodeerd met behulp van software voor kwalitatieve data-analyse (NVivo). De resultaten 

hiervan zijn meegenomen in de programmaomschrijving en ter aanvulling op resultaten van de gesprekken met 

deelnemers (zie paragraaf 3.4.). 

4.2.3. Online enquête  

Ontwikkeling van de vragenlijst 

In overleg met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie heeft Labyrinth een enquête opgesteld van 

ongeveer 40 vragen (afhankelijk van de antwoorden van deelnemers zijn sommige vragen wel of niet gesteld). Ter 

voorbereiding van de ontwikkeling van deze vragenlijst is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd. Naast 

relevante onderzoeksliteratuur en de eerdergenoemde evaluatie van Van der Meulen (2016) is de 

trainingsdocumentatie bestudeerd. Verder zijn de intakeformulieren en de evaluatieformulieren die door de ESS 

worden gebruikt ter voorbereiding en evaluatie van de training bestudeerd.  

De vragenlijst bestaat uit meerdere onderdelen. Het eerste deel bevraagt achtergrondgegevens van de 

deelnemers. In het tweede deel worden stellingen voorgelegd gerelateerd aan het ASE-model (zie paragraaf 

4.3.2.). Het laatste deel omvat een algemene evaluatie van de training. Deelnemers wordt hierin gevraagd naar 

hun ervaring met de training zelf. Ook is gevraagd in hoeverre de training heeft bijgedragen aan netwerkvorming. 

Bij de uiteenzetting van de resultaten presenteren we deze in iets andere volgorde dan op de vragenlijst. Hierdoor 

kunnen N-nummers soms afwijken.     

Benadering deelnemers en testvragenlijst 

Aan de hand van een door de opdrachtgever aangeleverde lijst met deelnemers aan de training zijn respondenten 

benaderd om de enquête in te vullen. Deze lijst bevatte oorspronkelijk 1369 mogelijke respondenten, maar is 

voorafgaand en gedurende het proces opgeschoond op dubbele, onjuiste of onvolledige data. Gedurende het 

afnemen van de enquête bleek namelijk dat veel van de aangeleverde e-mailadressen verouderd waren.  

Tussen eind augustus en medio november 2018 zijn in totaal uiteindelijk 1037 deelnemers van de training 

herhaaldelijk via e-mail benaderd met het verzoek om de online vragenlijst in te vullen. Hiervan zijn 130 tussen 

eind augustus en medio september 2018 in eerste instantie benaderd om een testvragenlijst in te vullen. De rest 

van de deelnemers ontving de vragenlijst medio september. De resultaten van de testvragenlijst hebben geleid 

tot een verkorting van de lengte van de enquête en, hieraan gerelateerd, een inhoudelijke wijziging van één vraag. 

Gezien er slechts een kleine inhoudelijke wijziging heeft plaatsgevonden, zijn de resultaten van de testvragenlijst 

meegenomen in de algehele respons  

Om de respons te verhogen zijn deelnemer, waarvan het telefoonnummer bekend was, of achterhaald kon 

worden, ook telefonisch benaderd om hen te stimuleren de enquête in te vullen dan wel direct de vragenlijst te 

beantwoorden via een telefonisch interview. 

In totaal zijn 1037 deelnemers van de training (herhaaldelijk) via e-mail benaderd met het verzoek om een 

vragenlijst (online) in te vullen. Uiteindelijk heeft 34,0% van de deelnemers (353 deelnemers) de vragenlijst 

compleet ingevuld, inclusief 41 deelnemers die de testvragenlijst hebben ingevuld4. Aangezien sommige 

                                                             

4 Gezien er nadien slechts één vraag inhoudelijk is gewijzigd is ervoor gekozen de resultaten van de testvragenlijst 
mee te nemen in de analyse. Bij de betreffende vraag (“Door de OMEI-training ben ik meer geneigd hulp te zoeken 
wanneer er zorgen zijn over radicalisering”) zijn de resultaten buiten beschouwing gelaten, hierdoor valt de 
respons hier lager uit. 
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deelnemers tijdens de vragenlijst gestopt zijn, zijn in deze analyse de antwoorden van alle deelnemers 

meegenomen die ten minste 60% van de vragen hebben beantwoord. Hierdoor zijn uiteindelijk 369 deelnemers 

overgebleven. Ook de totale respons kan daardoor per vraag verschillen.  

De uitkomsten van de enquête zijn geanalyseerd in SPSS. De resultaten worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 

5. De resultaten zijn voornamelijk weergegeven middels rechte tellingen in grafieken en tabellen. Waar relevant 

zijn kruisverbanden gelegd om na te gaan of er verschillen zijn tussen de respondenten, bijvoorbeeld als het gaat 

om in welke sector deelnemers werkzaam zijn. Ook zijn open antwoorden nader gecodeerd in overkoepelende 

antwoordcategorieën om een beter algemeen beeld te krijgen van de ervaringen van deelnemers. 

4.2.4. (Groeps)interviews deelnemers 

Ter verdieping van de resultaten van de enquête zijn er tussen begin oktober en eind november (groeps)interviews 

afgenomen met deelnemers, waarvan twee telefonisch. In de online vragenlijst is deelnemers de vraag voorgelegd 

of zij hiervoor benaderd mochten worden. Uiteindelijk is gesproken met 16 deelnemers. Zij zijn onder meer 

geselecteerd op basis van de sector waarin zij werkzaam zijn, hun functie, rol en ervaringen met radicalisering. 

Beschikbaarheid gedurende de periode waarin de gesprekken werden gehouden speelde ook een rol. Er kwamen 

uiteindelijk drie deelnemers uit het onderwijs, vijf uit het jongeren- en sociaalwerk, drie uit de 

(jeugd)gezondheidszorg, één vanuit de politie en vier waren werkzaam als gemeentelijk (contact)ambtenaar.  

Interviews zijn afgenomen met behulp van een vooraf opgestelde topiclijst. Tijdens het gesprek is onder meer 

ingegaan op ervaring en tevredenheid met de training, eventuele punten voor verbetering, ervaren opbrengsten, 

toepassing van het geleerde in de praktijk en eventuele knelpunten die werden ervaren in de omgang met de 

thematiek van radicalisering en jongeren met extreme idealen. Van de gesprekken zijn audio-opnames gemaakt 

die zijn getranscribeerd en vervolgens thematisch zijn gecodeerd met behulp van NVivo. De codering is uitgevoerd 

door meerdere onderzoekers en vervolgens nagelopen en waar nodig verfijnd of gecorrigeerd door de 

hoofdonderzoeker. De analyse is uitgevoerd door twee onderzoekers die elkaar inhoudelijk controleerden. De 

resultaten hiervan worden gepresenteerd in hoofdstuk 5 ter aanvulling op de kwantitatieve resultaten.  

4.3. Het ASE-model 

Als basis voor het ontwikkelen van de vragenlijst zijn de doelstellingen van de OMEI-training en het ASE-model 

gebruikt (in navolging van de evaluatie van Van der Meulen, 2016). Het ASE-model wordt beschreven in paragraaf 

4.3.1. De doelstellingen van de training zijn gecategoriseerd naar de verschillende determinanten van het 

gedragsverklarende ASE-model (paragraaf 4.3.2.). Door de doelstellingen van de training op die manier te 

categoriseren kan antwoord worden geven op de eerste onderzoeksvraag: Welke invloed heeft de training 

Omgaan met Extreme Idealen volgens deelnemers gehad op eigen attitude, sociale invloed en de eigen-

effectiviteitsverwachting? 
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4.3.1. Beschrijving van het ASE-Model  

Het ASE-model (zie Figuur 1) gaat ervan uit dat iemands intentie om bepaald (gewenst) gedrag wel of niet uit te 

voeren een sterke voorspeller is van gedrag (de Vries et al., 1988). De gedragsintentie wordt op zijn beurt 

voorspeld door drie determinanten die elkaar onderling beïnvloeden: (1) Attitude, (2) Sociale invloed en (3) 

verwachtingen ten aanzien van de Eigen-effectiviteit. Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe gunstiger 

de attitude en de sociale norm ten opzichte van bepaald gedrag is en hoe groter de waargenomen eigen 

effectiviteit, des te groter de intentie is om dit gedrag uit te voeren. 

Figuur 1: Het ASE-model 

 

 

Een Attitude is de mate waarin iemand een gunstige of ongunstige evaluatie of inschatting van het attitudeobject 

heeft. Deze attitude bevat volgens het drie partitie model (e.g. Katz & Stotland, 1959) drie elementen. Ten eerste 

bevat ze cognitieve informatie (kennis) over de attributen of kenmerken van het attitudeobject (bijvoorbeeld een 

(mogelijk) radicaliserende jongere). Daarnaast bevat ze affectieve informatie, oftewel wat voelt iemand voor het 

attitudeobject (stemming, algemeen affect, emoties). Tot slot bevat ze gedragsinformatie. Hoe gedraagt iemand 

zich en/of heeft iemand zich gedragen ten opzichte van het attitudeobject? Bij het ontwikkelen van de vragenlijst 

hebben we gekeken naar de doelstellingen van de OMEI-training. In lijn met de doelstellingen is ervoor gekozen 

om voor de determinant Attitude te richten op de volgende twee elementen: 

• Cognitieve informatie (kennis) 

• Affectieve informatie (houdingsaspecten) 

Sociale invloed gaat over de invloed die de omgeving heeft op iemands gedrag. Het gaat daarbij met name om 

belangrijke anderen in de sociale omgeving. Zij hebben immers de meeste invloed op ons gedrag. Sociale invloed 

omvat meerdere elementen, namelijk (a) de sociale norm5, (b) het waargenomen gedrag van anderen (modeling) 

en (c) de steun die vanuit de omgeving wordt ervaren voor het gedrag. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst 

hebben we bij de determinant Sociale invloed met name gekeken naar de sociale norm en ervaren steun met 

betrekking tot gedrag binnen de doelstellingen van de OMEI-training. 

                                                             

5 Dit is de waargenomen verwachtingen/sociale druk van belangrijke anderen om bepaald gedrag wel of niet uit te voeren (normative beliefs), 
maar ook de mate waarin iemand van plan is daaraan te voldoen (motivation to comply). 
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Eigen-effectiviteit refereert aan de mate waarin iemand denkt/voelt in staat te zijn om bepaald gedrag uit te 

voeren. Het gaat hier dus om de perceptie over hoe makkelijk of moeilijk het gedrag in de praktijk uit te voeren is. 

Bij het ontwikkelen van de vragenlijst hebben we vragen toegevoegd die de eigen-effectiviteit in kaart brengen 

van de door de training aangereikte handelingsperspectieven. 

Daarnaast kent het ASE-model externe variabelen. Dit zijn variabelen die van invloed kunnen zijn op de 

afhankelijke variabele (in het ASE-model is dat gedrag), maar zelf geen onafhankelijke variabele zijn. Zij kunnen 

een directe invloed uitoefenen op het gedrag. Dit geldt bijvoorbeeld voor mogelijke barrières die het gedrag 

moeilijker maken om uit te voeren. In de vragenlijst hebben we daarom vragen opgenomen die in kaart brengen 

in hoeverre deelnemers tijdens hun werk in het omgaan met (mogelijk) radicaliserende jongeren dergelijke 

barrières ervaren. 

4.3.2. Het ASE-model en de OMEI-training 

De doelstellingen en leerdoelen van de training (en modulen) zijn in de vragenlijst verwerkt door deze te 

categoriseren in de drie determinanten van gedrag volgens het ASE-gedrag. De vragen over de drie determinanten 

konden worden beantwoord op een 5-punts Likertschaal variërend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee 

eens’. Attitude kende tien stellingen, waarvan vijf de dimensie ‘affectieve informatie’ en vijf de dimensie 

‘cognitieve informatie’ maten. Een voorbeeld van een ‘affectieve informatie’-stelling is “door de OMEI-training 

kan ik me meer inleven in de belevingswereld van jongeren met extreme idealen”; een voorbeeld van een 

‘cognitieve informatie’-stelling is “door de OMEI-training weet ik meer over de mogelijke voedingsbodem van 

radicalisering”. Sociale invloed kende ook tien stellingen. Er waren vijf stellingen over ‘sociale steun’, bijvoorbeeld 

“door de OMEI-training voel ik mij gesteund door mijn collega’s als ik bij vermoedens van (mogelijke) radicalisering 

het gesprek wil aangaan met een jongere”. Ook de dimensie ‘sociale norm’ bestond uit vijf vragen, bijvoorbeeld 

“door de OMEI-training liggen mijn collega’s en ik op één lijn als het gaat om het moment van melden van zorgen 

over radicalisering”. Als laatste werd eigen-effectiviteit gemeten door de deelnemers zes stellingen voor te leggen. 

Een voorbeeldstelling van deze determinant is “door de OMEI-training ben ik in staat om signalen van 

radicalisering te duiden”. 

Aangezien verwacht werd dat de meeste professionals niet in aanraking zijn geweest met radicalisering sinds het 

volgen van de training, is aan alle deelnemers een casus voorgelegd (zie Box 9). Op deze manier is gedragsintentie 

gemeten bij alle deelnemers. Na het lezen van de casus over een jongere (Virgil) die mogelijk radicaliseert, werd 

deelnemers gevraagd hoe ze naar aanleiding van de training zouden reageren. Hierbij zijn een aantal 

voorbeeldhandelingen voorgelegd, bijvoorbeeld “ik ga het gesprek aan met Virgil”. Daarnaast is ook daadwerkelijk 

gedrag in kaart gebracht door deelnemers die in aanraking zijn geweest met mogelijk radicaliserende jongeren 

sinds het volgen van de training, te bevragen hoe ze met de situatie zijn omgegaan en wat ze precies gedaan 

hebben. Op deze manier is het daadwerkelijk uitgevoerde gedrag in de praktijk in kaart gebracht. 

Verder zijn zes vragen gesteld aan de deelnemers over ervaren barrières bij het omgaan met (mogelijk) 

radicaliserende jongeren. Deze vragen werden gemeten op een 5-punts Likertschaal variërend van ‘zeer 

onwaarschijnlijk’ tot ‘zeer waarschijnlijk’. Wederom gebeurde dit aan de hand van een casus, namelijk een casus 

over extreme uiting rondom vluchtelingen (zie Box 11). Aan deelnemers werd gevraagd in hoeverre zij verwachten 

in de beschreven situatie tegen bepaalde dilemma’s aan te lopen. De dilemma’s waren ontleend aan de 

onderzoeksliteratuur. Een voorbeeld van een dilemma was “je wilt de jongeren confronteren met hun heftige 

uitingen, maar je bent bang om het contact met de jongeren kwijt te raken”. Deelnemers kregen middels open 

vragen gelegenheid om ook andere mogelijke dilemma’s naar voren te brengen.  

Als laatste is er ook in bredere zin bevraagd tegen welke barrières en knelpunten men aanloopt in de omgang met 

de thematiek. Aan de deelnemers van de vragenlijst werd een lijst met mogelijke knelpunten voorgelegd op 

persoonlijk, organisatie-, en interorganisationeel niveau. Op elk niveau konden zij de voornaamste knelpunten 

aangeven.  
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5 
Resultaten 

5.1. Introductie 

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de online vragenlijst, aan de hand van de verschillende onderdelen 

die zijn uiteengezet in paragraaf 4.1.3. Deze resultaten worden aangevuld met uitkomsten van de 

(groeps)gesprekken met deelnemers en – waar relevant – trainers en trainingsacteurs. Deze staan beschreven in 

de verschillende tekstboxen. In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de 

achtergrondkenmerken van de respondenten (paragraaf 5.3.), het algemene oordeel van respondenten over 

training, de bijdrage van de training aan netwerkvorming en verbeterpunten (paragraaf 5.4.), en resultaten van 

diverse onderdelen gerelateerd aan het ASE-model (paragraaf 5.5., 5.6., 5.7., 5.8.).  

5.2. Achtergrondkenmerken 

De meeste respondenten zijn vrouw (63,1%). De gemiddelde leeftijd ligt op 44 jaar en de meeste deelnemers zijn 

hoogopgeleid (72,4% heeft ten minste hbo afgerond). De deelnemers werken bij organisaties die actief zijn binnen 

jongeren- en sociaal werk (27,1%), het onderwijs (21,7%) en de politie, justitie of reclassering (20,1%). Verder was 

13,0% werkzaam binnen de jeugdzorg, 8,9% bij een gemeente of openbaar bestuur en 6,2% binnen de 

(jeugd)gezondheidszorg. Ongeveer een kwart (25,2%) heeft de training in 2016 gevolgd, 43,4% in 2017 en 27,1% 

in 2018. Figuur 2 toont de verdeling van de respondenten over de verschillende beroepssectoren. Aan de 

deelnemers is ook gevraagd of zij binnen de organisatie een centrale rol op het gebied van de omgang met 

radicalisering vervullen, zoals aandachtsfunctionaris, portefeuillehouder of vertrouwenspersoon. Slechts 18,2% 

gaf aan dit te doen.  

Figuur 2: Binnen welke sector bent uw werkzaam? (N=369)  

 
Aan de professionals is de meerkeuzevraag gesteld met wie ze de training hebben gevolgd. De meeste 

professionals hebben de training samen gevolgd met collega’s uit de eigen organisatie (78,6%). Iets meer dan een 

kwart heeft de training gevolgd met andere professionals werkzaam in de sector waar de respondent ook 

werkzaam was (25,7%), of samen met professionals uit andere sectoren (25,2%). Figuur 3 toont de complete 
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verdeling van met wie deelnemers de OMEI-training hebben gevolgd. Verder had 22,2% al eens eerder een 

training gevolgd met betrekking tot het thema radicalisering. Daarnaast gaf 12,2% aan na het volgen van de OMEI-

training nog een andere training over het thema radicalisering te hebben gevolgd.  

Figuur 3: Met wie heeft u de OMEI-training gevolgd? (N=369) *Multiple respons 

 

De respondenten is gevraagd hoe ze van de training hebben gehoord. Figuur 4 toont de verdeling van de 

antwoorden op deze vraag. Opvallend is dat een ruime meerderheid van de respondenten (77,5%) over de training 

heeft gehoord via de organisatie waar hij of zij werkzaam was. Daarnaast heeft 23,0% van de professionals vanuit 

de gemeente gehoord van de training. Weinig professionals hoorden over de training direct via de ESS, dan wel 

via een contactpersoon (1,6%) of de website (0,5%).  

Figuur 4: Hoe heeft u van de training gehoord? (N=369) *Multiple respons 

 

De respondenten is gevraagd naar hun reden om de OMEI-training te volgen. Figuur 5 toont de verdeling van de 

antwoorden op deze vraag. Een belangrijke reden om de training te volgen is omdat zij bij hun werk in aanraking 

kunnen komen met radicalisering en deze training relevante kennis zou kunnen opleveren. Deze reden wordt door 

63,1% van de deelnemers genoemd. Ook geeft een kleine meerderheid (52,6%) aan dat men (processen van) 

radicalisering wil kunnen herkennen en signaleren. Andere vaak genoemde redenen om de training te volgen zijn: 

uit interesse voor het onderwerp (36,9%), om kennis over radicalisering te actualiseren (31,4%), om beter met 

radicalisering te leren omgaan (27,1%) en omdat dit verwacht wordt vanuit de werkgever (19,0%).  
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Figuur 5: Waarom heeft u de training gevolgd? (N=369) *Multiple respons 

 

5.3. Algemeen oordeel, netwerkvorming  
en verbeterpunten 
De respondenten is gevraagd de training een cijfer op een schaal van 1 tot 10 te geven. Figuur 6 toont de 

gemiddelde beoordeling uitgesplitst naar beroepssector. Over het algemeen geven respondenten aan tevreden 

te zijn met de OMEI-training. De deelnemers waarderen de training gemiddeld met een 7,7. Wel moet opgemerkt 

worden dat niet alle deelnemers even tevreden waren met de training. De training wordt door 7 deelnemers 

(2,0%) als onvoldoende ervaren. Deelnemers werkzaam in het onderwijs geven gemiddeld het laagste cijfer voor 

de training (7,5), terwijl deelnemers werkzaam in de (jeugd)gezondheidszorg gemiddeld het hoogste cijfer geven 

(8,0). Dat deelnemers uit het onderwijs een lager cijfer geven kan er mogelijk mee te maken hebben dat zij bij de 

beoordeling meer letten op de methodische en didactische kwaliteit van de training. Gelijktijdig dient opgemerkt 

te worden dat de verschillen in gemiddelde cijfers erg klein zijn. Er zijn ook geen noemenswaardige verschillen als 

wordt gekeken naar leeftijd, geslacht en of iemand een speciale functie met betrekking tot radicalisering vervult. 

Figuur 6: Gemiddelde beoordeling van de training op een schaal van 1 tot 10, uitgesplitst naar 

beroepssector (N=355) 

 

Ook is respondenten gevraagd verschillende aspecten van de training te evalueren. Figuur 7 toont de verdeling 

van de antwoorden op deze stellingen. In de eerste plaats valt op dat ook de beoordeling van afzonderlijke 
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aspecten van de training een positief beeld geeft van de training. Een ruime meerderheid van de deelnemers 

ervaart de OMEI-training als nuttig (87,9%) en kijkt met plezier terug op de training (83,9%). Hoewel de 

beoordeling nog steeds positief is, scoort de training lager waar het gaat om de aansluiting op de behoefte van de 

meeste deelnemers (69,6%) en de bruikbaarheid voor de praktijk (74,4%). 

Figuur 7: Evaluatie training op verschillende aspecten (N=355) 

 

Uit de antwoorden op de open vraag naar wat deelnemers positief vonden aan de training (zie Tabel 1 voor een 

thematisch gecategoriseerde verdeling van de antwoorden), blijkt dat vooral de praktische insteek van de training 

wordt gewaardeerd. Ruim een kwart van de deelnemers (28,4%) noemt namelijk de aanwezigheid van de acteur, 

waarmee geoefend werd in de vorm van rollenspelen, als positief. Ook benadrukt 18,3% van de respondenten dat 

de afwisseling van theorie en praktijk en het gebruik van voorbeelden uit de praktijk voor hun goed werkte.  

Ook de inhoud van de training wordt door 23,5% van de deelnemers als erg positief ervaren. Voorbeelden van 

inhoudelijke elementen van de training die genoemd worden door deelnemers zijn het herkennen van 

radicalisering, triggerfactoren, welke handelingen je kunt verrichten bij vermoedens van radicalisering en kennis 

over de achtergronden. Het gegeven dat de training meerdere vormen van radicalisering belicht en zich 

inhoudelijk niet beperkt tot “islamitisch geïnspireerde” radicalisering wordt door deelnemers ook benoemd als 

positief.  

Daarnaast is de training voor veel deelnemers een leerzame en interessante ervaring geweest (15,9%). Een kleiner 

deel van deelnemers (6,7%) geeft aan positief over de training te zijn omdat ze zich nu meer bewust zijn van het 

thema extreme idealen en radicalisering. Ook de manier waarop de training werd gegeven wordt gezien als 

positief. Zo is 19,4% van de deelnemers positief over de trainer, terwijl ruimte voor vragen en eigen inbreng door 

11,0% als een pluspunt van de training wordt gezien.  
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Tabel 1: Wat vond u positief aan de OMEI-training? (N=345) *Open vraag 

Categorieën 
Aantal / 

Percentage 
Voorbeelden 

Acteur / oefenen in praktijk / rollenspellen 98 / 28,4% "Ik vond vooral de rollenspelen met acteur heel 
verhelderend. Maar ook confronterend om te 

merken hoe je toch ook zelf bepaalde 
denkbeelden hebt...” 

“De acteurs die kwamen vond ik erg fijn omdat 
ze je echt in een situatie konden brengen.” 

“De rollenspellen met de acteur; nog steeds van 
invloed!” 

Inhoud (o.a. herkennen van radicalisering, 
vroegtijdig signaleren, achtergrond van 
radicalisering, verschillende vormen van 
radicalisering) 

81 / 23,5% “De inhoudelijke uitleg van hoe radicalisering 
werkt en ontstaat.” 

 “Herkennen en erkennen van signalen die met 
radicalisering te maken kunnen hebben. 

Praktische handvatten hoe om te gaan met die 
signalen.” 

“Verhelderend dat extreme idealen 
meeromvattend zijn dan bijv. alleen 

radicalisering binnen de islam.” 

Trainers 67 / 19,4% “De trainer: spontaan, duidelijk en gemakkelijk 
te begrijpen. Gemaakt om voor groepen te 

staan en niet bang om op opbouwende wijze 
feedback te geven of bij te sturen.”  

“De docente had heel veel kennis en kon alle 
vragen die van de cursisten kwamen op een 

zeer goede manier beantwoorden.” 

Praktijkgericht / voorbeelden uit de 
praktijk / afwisseling theorie en praktijk 

63 / 18,3%  “Praktisch en goed toegespitst op het werk”. 

“Goede afwisseling binnen de training tussen 
theorie en oefeningen. Veel voorbeelden en 

handvatten gekregen.” 

Leerzaam / interessant / informatief 54 / 15,9% “Ik vond het prettig om meer kennis te krijgen 
over radicalisering.” 

“Interessant en leerzaam.” 

Ruimte voor vragen / discussie / interactie 
/ delen eigen ervaringen 

38 / 11,0% “Uitwisselen met deelnemers [van de] training.” 
 
“Er was ruimte voor vragen en eigen inbreng.” 

Bewustwording thematiek 24 / 6,7%  “De training heeft mij bewuster gemaakt over 
het onderwerp.”  

Opzet / opbouw / setting 19 / 5,5% “De opzet van de training.” 

Open / veilige sfeer 14 / 4,1% “…een veilig oefenklimaat.” 
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Dat de meeste deelnemers over het algemeen tevreden zijn over de training blijkt ook uit het feit dat 69,3% van 

de deelnemers de training heeft aanbevolen aan anderen. Ook heeft een ruime meerderheid (78,9%) de kennis 

en/of vaardigheden die men heeft opgedaan tijdens de training gedeeld met anderen. Figuur 8 toont de complete 

verdeling van de antwoorden op deze twee vragen.  

Figuur 7: Mate van kennisdeling met en aanbevelingen aan anderen (N=355) 

 

Ook met de geïnterviewde deelnemers is er gesproken over hun waardering voor de training. Een toelichting op 

de resultaten van de (groeps)interviews staat in Box 5. 
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Box 5 - Resultaten (groeps)interviews: goed opgezet, leerzaam, maar kort 

In lijn met de resultaten van de vragenlijsten zijn de geïnterviewde deelnemers overwegend enthousiast 

over de training. Daarbij gaat het zowel om de opbouw, inhoud, de werkvormen als de trainers en 

trainingsacteurs. Zij noemen de bijeenkomsten onder meer “geweldig”, “verzorgd”, “nuttig”, “educatief”, 

“leerzaam” en vol “praktische informatie”. Waar het gaat om de opzet stellen deelnemers dat er binnen de 

training een goede afwisseling is tussen kennisoverdracht, oefening en interactie. Bovendien zouden de 

verschillende trainingsonderdelen goed op elkaar aansluiten. Eén deelnemer stelt hierover:  

“De opbouw vond ik heel goed. De uitleg vond ik heel goed. Heel helder en uiteindelijk oefenen met elkaar 

en kort evalueren, vragenronde. Dus de opbouw was echt prima.” 

Wel geven verschillende deelnemers aan dat ze de training “kort”, “compact” dan wel “beknopt” vinden. 

Volgens verschillende deelnemers is er (te) weinig tijd voor inhoudelijke dan wel theoretische “verdieping” 

op het onderwerp. Er wordt door deelnemers dan ook meermaals opgemerkt dat ze het beschouwen als 

een eerste kennismaking met het thema. Zo merkt één van de respondenten op: “Als eerste aanzet is het 

prima, alleen het is niet genoeg”. Een ander geeft aan: 

“Hij is natuurlijk maar heel beknopt. Hij is maar een halve dag. Voor eerste bewustwording vind ik hem 

goed. Maar als je echt met het onderwerp bezig ga houden dan is meer verdieping wel nodig.” 

Overigens moet de training volgens trainers ook worden opgevat als een startpunt. Geïnteresseerde 

deelnemers zouden zich vervolgens verder kunnen verdiepen middels een vervolgtraining. Aanbod op dit 

terrein wordt volgens trainers ook onder de aandacht gebracht bij deelnemers. Wel merken zowel trainers 

als trainingsacteurs op dat de tijd soms te beperkt is, waardoor niet alle onderdelen altijd even zorgvuldig 

kunnen worden behandeld. Desalniettemin zijn de deelnemers over het algemeen wel tevreden over de 

(praktische) informatie zij in de beschikbare tijd krijgen aangereikt. Het onderdeel ‘kennis’ draagt volgens 

deelnemers voornamelijk bij aan een eerste bewustwording rondom het onderwerp radicalisering, 

vervolgens biedt de training nuttige handvatten voor de omgang met jongeren met extreme idealen. Zo 

stelt een deelnemer: 
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Ook is de vraag gesteld of deelnemers de ervaring hebben dat de training heeft bijgedragen aan netwerkvorming 

(Figuur 9). Hoewel een kleine meerderheid (51,8%) het gevoel heeft dat de training bijdraagt aan een netwerk 

voor ondersteuning bij het omgaan met radicaliseringsproblematiek, geeft ook meer dan een tiende van de 

respondenten (13,2%) aan dat de training hier niet aan bijgedragen heeft. Meer dan een derde antwoordt (34,9%) 

neutraal. Ondanks dat voor de meeste deelnemers de training de ontwikkeling van een netwerk wel heeft 

gestimuleerd, blijkt dat de OMEI-training voor een relatief groot deel van de deelnemers niet heeft bijgedragen 

aan de ontwikkeling van een netwerk voor de omgang met radicalisering. Dit zou verklaard kunnen worden door 

het relatief kleine percentage deelnemers dat de training in een heterogene groep heeft gevolgd (zie figuur 3). 

Box 8 in paragraaf 5.4.2. bespreekt kort de resultaten die de (groeps)interviews op dit terrein opleveren.  

  

Box 5 - Vervolg 

“[E]r waren twee toegevoegde waarden. […] Eerst kreeg je een stuk theoretische achtergrond [over] wat 

radicalisering is. Daar werd je dan ook bewuster van. […] En wat ik erg waardevol vond is dat er een 

trainersacteur aanwezig is die een jongere speelt die in een bepaalde mate geradicaliseerd is en waarbij je 

een gesprek gaat voeren om te kijken van wat zijn de do’s en don’t’s”. 

Nagenoeg alle deelnemers stellen dat zij de verschillende gesimuleerde praktijksituaties met de 

trainingsacteur van grote meerwaarde vinden en dat zij de gehanteerde werkvormen als prikkelend 

ervaren. Zo noemt een deelnemer het oefenen met acteurs “echt een pre”. Weer een ander stelt: 

"Er werd veel gedaan met rollenspellen. Dat vond ik effectief. Het was een beetje buiten je comfortzone, 

maar ook wel een beetje een spanning creëren binnen een groep. Dat vond ik sterk. Ook goed hoe de 

trainers dat deden. Het bracht gewoon wel wat teweeg. Ik houd daar wel van, als iets je raakt en je vanuit 

daar wat gaat leren." 

Veel andere deelnemers merken eveneens op dat ze het oefenen erg leerzaam vonden en dat er daarbij 

bovendien een duidelijke link wordt gelegd naar de beroepspraktijk. Zo vertelt één van de deelnemers dat 

het haar het inzicht gaf: “Hé, dit kan gewoon je werk raken". Wel geven enkele deelnemers aan dat zij graag 

nog wat meer hadden willen oefenen. Wat deelnemers nog meer uit deze oefeningen hebben gehaald 

beschrijven wij in (zie Box 6). 

Tot slot zijn alle deelnemers zeer te spreken over de trainers alsook de trainingsacteurs. De training wordt 

natuurlijk door verschillende trainers gegeven, maar in algemene zin worden zij omschreven als “fijn”, 

“deskundig” en met verstand van zaken. Ook ten opzichte van de trainingsacteurs uit men in algemene zin 

waardering.  
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Figuur 8: Attitude ten aanzien van de houding die de professional inneemt (N=355) 

 

Tot slot is de deelnemers gevraagd naar verbeterpunten voor de training. Ondanks de tevredenheid heeft een 

kleine meerderheid (53,2%) hierbij verbeterpunten aangegeven. Tabel 2 toont de verdeling van de antwoorden 

op de vraag wat kan worden verbeterd aan de OMEI-training. De verbeterpunten zijn thematisch gecategoriseerd. 

Tabel 2: Wat kan volgens u worden verbeterd aan de OMEI-training? (N=344) *Open vraag  

Categorie 
Aantal / 

Percentage 
Voorbeelden 

Niets veranderen 61 / 17,7% 

 

Weet ik niet/niet van toepassing 100 / 29,1% 

 

Er kan iets worden verbeterd, namelijk: 183 / 53,2% 

 

Meer praktijkgericht (o.a. meer 
oefenen en rollenspellen/ 
gesprekstechnieken / meer 
(fictieve/echte) casussen / meer 
toespitsen op werkomgeving 
deelnemers / meer aandacht voor het 
toepassen in de praktijk / sprekers uit 
de praktijk) 

56 / 30,6%* “Nog meer praktijkvoorbeelden en dan met 
name gericht op het in gesprek gaan met 

mogelijke casussen.” 

“Meer de theorie/kennis aansluiten op 
specifieke professionals.” 

“Meer inbreng van casussen van mensen die 
dreigen te radicaliseren…” 

Herhaling training / opfriscursus / 
extra verdiepende cursus 

46 / 25,1%* “Herhalingen, zakt best snel weg.” 

“Verdieping en herhaling.” 

“Kan nog uitgebreider en graag weer een opfris 
na een bepaalde tijd.” 

 

Meerdaagse training/langere training 25 / 13,7%* “De hoeveelheid aan informatie is veel in een 
korte tijd.” 

“Eigenlijk te kort. Moet eigenlijk deelnemen aan 
de driedaagse sessie.” 

 

 

7,3% 44,5% 34,9% 11,5%
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Tabel 3 - Vervolg  

Categorie 
Aantal / 

Percentage 
Voorbeelden 

Meer aandacht voor bepaalde 
deelthema's (o.a. signalen van 
radicalisering / preventie van 
radicalisering / vormen van 
radicalisering / hoe te handelen bij 
vermoedens van radicalisering / welke 
professionals in te schakelen) 

23 / 12,6%* “Er zou misschien wat verdiepend kunnen 
worden ingegaan op thema's zoals 

nationalisme, islam, extreemrechtse/linkse 
denkwijzen.” 

 “Meer achtergrondinformatie, hoe te duiden, 
herkennen signalen etc.” 

“…situaties beschrijven hoe te handelen en met 
wie.” 

Meer aandacht voor 
uitwisseling/netwerken tussen 
organisaties / ervaring collega’s andere 
organisaties / regionale afstemming 

8 / 4,4%* “Duidelijkheid over de afspraken in de 
gemeente over de radicalisering (wie wat doet, 

bij wie kan je moet melden, casus bespreken 
etc.).” 

“Info over samenwerking/netwerken i.h.k.v. 
radicalisering.” 

 

Beschikbaar maken van een hand-out /  
informatiepakket 

7 / 3,8%* “Er zou nog een informatiepakket meegegeven 
kunnen worden.” 

Meer promoten van de training / meer 
mensen de training laten volgen 

7 / 3,8%* “Meer bekendheid betreffende de training [bij] 
bedrijven / organisaties.” 

* De percentages van de verbeterpunten zijn afgezet tegen het totaal aantal deelnemers dat aangeeft dat er iets verbeterd kan worden aan 

de training. Dit betekent dus dat de percentages van de eerste drie rijen samen tot 100 procent optellen alsmede de percentages van de 

overige zeven rijen. 

Het (nog) meer praktijkgericht maken wordt door 30,6% van de deelnemers die een verbeterpunt hebben 

aangedragen genoemd als (mogelijke) verbetering. Hierbij noemen deelnemers zaken als meer rollenspellen, 

oefenen van gesprekstechnieken, het bespreken van meer casussen en meer aandacht voor het toepassen van 

het geleerde in de praktijk. Ook een herhaling van de training of een extra verdiepende cursus wordt door 25,1% 

van de deelnemers als een mogelijk verbeterpunt gezien. Daarnaast heeft bijna 13,7% van de deelnemers kritiek 

op de tijdsduur van de training en stelt voor om een langere of meerdaagse training te organiseren. Daarnaast 

geeft 12,6% van de deelnemers aan meer aandacht voor bepaalde deelthema’s te willen. Voorbeelden die 

genoemd worden zijn onder andere hoe te handelen bij vermoedens van radicalisering, meer informatie omtrent 

het herkennen van radicalisering en hoe radicalisering te voorkomen. Interessant is dat slechts weinig deelnemers 

aangeven dat er binnen de training meer moet worden ingezet op netwerkvorming. Ook met deelnemers aan de 

(groeps)interviews is gesproken over eventuele verbeterpunten. Enkele van de hierboven genoemde 

verbeterpunten kwamen daarbij ook aan de orde. Box 6 gaat hier nader op in.  
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5.4. Attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit  

Het Attitude-Social influence-self-Efficacy model (ASE-model; de Vries et al., 1988) is een geïntegreerd gedrag 

verklarend model dat als uitgangspunt heeft dat iemands intentie om bepaald (gewenst) gedrag wel of niet uit te 

voeren een sterke voorspeller van gedrag is. Deze gedragsintentie wordt vervolgens bepaald door drie 

hoofddeterminanten, namelijk attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteit. In deze paragraaf wordt de mening 

van de deelnemers van de training ten aanzien van elk van deze determinanten nader bekeken. 

5.4.1. Attitude  

Attitudes omvatten ideeën en opvattingen ten opzichte van bepaald gedrag en de overwegingen en beleving van 

voor- en nadelen van dat gedrag. Op basis van de inhoud van de stellingen zijn de stellingen over attitudes in te 

delen in (1) houdingsgerelateerde stellingen en (2) kennisgerelateerde stellingen. De houdingsgerelateerde 

Box 6 - Resultaten (groeps)interviews: meer oefenen, eigen casuïstiek en opfrissen 

In lijn met het gegeven dat meerdere deelnemers de training (te) kort vonden (zie Box 4), stellen 

verschillende deelnemers dat de training langer had mogen duren. Anderen wensen een vervolgtraining. 

Deelnemers denken verschillend over hoe de gewenste extra tijd of een vervolgtraining zou moeten 

worden ingevuld. Sommigen geven aan dat zij behoefte hebben aan (nog) meer verdiepende kennis (“meer 

theoretische kennis”). Anderen geven juist aan meer praktische kennis te wensen (“tools en meer kennis 

om radicalisering te signaleren”). 

Wat echter vooral opvalt is dat deelnemers graag meer willen oefenen op het gebied van gespreksvoering. 

Hierbij merken sommige deelnemers ook op dat ze – in relatie tot de beschikbare tijd – de groep te groot 

vonden: “[E]en kleinere groep [was] prettig geweest want dan hadden we meer kunnen oefenen”. Uit 

observatie van de training bleek ook dat niet iedereen evenveel gelegenheid krijgt om te oefenen.  

Ook geeft een geïnterviewde docente aan dat het nuttig zou zijn om meer aandacht te besteden aan 

omgaan met extreme uitingen binnen groepssituaties en spanningen tussen groepen. Volgens haar is de 

training vooral van meerwaarde voor één-op-één gespreksvoering met jongeren met extreme idealen. 

Daarnaast lijkt het haar een goede toevoeging dat deelnemers  

 “een casus kunnen inbrengen en dat er mee wordt gedacht hoe dan verder, hoe kan je reageren en hoe 

zouden jullie dat aanpakken. Dat je ook echt praktijkgericht wat in kan brengen en dan krijg je meer het 

gevoel dat je er niet alleen in staat.” 

Een andere deelnemer geeft ook aan dat zij graag eigen casuïstiek in had gebracht. In principe is hier binnen 

de training ruimte voor (zie paragraaf 3.7.). Maar deze deelnemers laten blijken dat zij die kans niet hebben 

gehad of hier in ieder geval niet van op de hoogte waren. Daarnaast geeft één deelnemer aan dat zij wel 

de gelegenheid heeft gekregen en gegrepen, maar er tijdens de training niks met ingebrachte casuïstiek is 

gedaan. Dit vond ze een gemiste kans. Interessant is overigens dat trainers juist ervaren dat er slechts door 

een beperkt aandeel van de deelnemers casuïstiek wordt ingebracht.  

Tot slot stellen enkele deelnemers dat (reguliere) opfriscursussen of terugkommomenten een waardevolle 

toevoeging zouden zijn. Zo geeft een deelnemer aan: “Wat bij mij werkt is herhaling van zaken. Het kan zo 

weer wegzakken […] Het is nu al graven, laat staan als je in een situatie zit, in de werkelijke praktijk”. Een 

ander merkt op: “[W]at je hier ook leert is om uit je eigen waardesysteem te stappen. En dat moet je gewoon 

vaker horen”. 
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stellingen hebben betrekking op de rol die de professional inneemt bij gevallen van (mogelijke) radicalisering, 

terwijl de kennisgerelateerde stellingen het idee omvatten dat deelnemers meer kennis hebben opgedaan door 

de training. Figuur 10 toont de verdeling van de antwoorden op de kennisgerelateerde stellingen en Figuur 11 de 

verdeling van de antwoorden op de houdingsgerelateerde stellingen. 

Uit de verdeling van de antwoorden op de stellingen over de attitude van deelnemers blijkt dat een ruime 

meerderheid een positieve houding heeft ten aanzien van alle kennisgerelateerde stellingen. Niet alleen geven 

deelnemers aan dat ze door het volgen van de OMEI-training meer kennis hebben ten aanzien van het herkennen 

van radicalisering (77,8%) en mogelijke triggerfactoren die leiden tot radicalisering (75,1%). Ook heeft 73,2% van 

de deelnemers het gevoel de verschillen tussen activisme, extremisme, terrorisme en radicalisering en mogelijke 

voedingsbodems van radicalisering te kennen. Daarnaast is een ruime meerderheid (73,2%) zich ook meer bewust 

van mogelijke motieven van radicale jongeren.  

Figuur 9: Attitude ten aanzien van verkregen kennis door de training (N=369) 

 

Ten aanzien van de houdingsgerelateerde stellingen is het beeld minder eenduidig. Hoewel op alle stellingen een 

meerderheid positief antwoordt, zijn er wel duidelijke verschillen tussen de stellingen. Terwijl bijvoorbeeld 88,9% 

van de deelnemers aangeeft zich door de OMEI-training te realiseren dat het van belang is om het gesprek aan te 

gaan met een jongere die extreme uitspraken doet, is 65,0% zich meer bewust van de eigen rol bij het voorkomen 

van radicalisering. Dit lijkt er dan ook op te wijzen dat in het algemeen deelnemers minder het gevoel hebben dat 

de OMEI-training heeft bijgedragen aan inzicht in hun rol als professional bij (mogelijke) gevallen van radicalisering. 
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Figuur 10: Attitude ten aanzien van de houding die de professional inneemt (N=369) 

 

Tijdens de (groeps)gesprekken is doorgesproken over enkele zaken die deze paragraaf aan bod kwamen, 

waaronder wat men over (processen) van radicalisering heeft geleerd, het belang van gespreksvoering met 

jongeren met extreme idealen en het herkennen van signalen. Daarnaast raakten de gesprekken ook aan het 

pedagogisch perspectief op radicalisering en opvattingen over de eigen rol. Box 7 geeft hiervan een samenvatting. 
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Box 7 - Resultaten (groeps)interviews: Bewustwording en een handelingsperspectief 

Bewustwording rondom het fenomeen radicalisering 

Verschillende deelnemers geven aan dat ze door de training anders naar het fenomeen radicalisering zijn 

gaan kijken. Zo associeerden enkele deelnemers het voor de training voornamelijk met jihadisten of 

moslimextremisten (“dan denk ik meteen aan de IS en al die nare dingen die gebeuren”). De training maakte 

voor hen duidelijk dat er verschillende vormen van extremisme zijn: links en rechts, 

dierenrechtenextremisme, etc. In het verlengde gaven verschillende deelnemers aan dat zij radicalisering 

voornamelijk associeerden met geweld. De training droeg bij aan bewustwording dat radicalisering naar 

geweld slechts één mogelijke uitkomst is van het bredere fenomeen. Zo gaf een hulpverlener die 

radicalisering voornamelijk met terrorisme associeerde aan: 
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Box 7 – Vervolg 

 “Tijdens de voorlichting dacht ik: Jeetje, wat kortzichtig. Tuurlijk is dat ook een onderdeel, een klein 

onderdeel, maar niet alles natuurlijk. Toen dacht ik: Oh ja, ik moet het wat genuanceerder zien." 

De onderdelen waarbij de trainingsacteur diverse casussen van jongeren met extreme idealen uitspeelt 

deden sommige deelnemers bovendien inzien dat wat als extreem of radicaal wordt opgevat gekoppeld is 

aan het eigen referentiekader. Hierbij wordt in het speciaal gerefereerd naar het gesprek met de 

dierenrechtenactivist. Volgens trainers worden deelnemers hierbij ook geconfronteerd met het gegeven 

dat zij anders handelen ten aanzien van verschillende vormen van (mogelijke) radicalisering.  

Waar het gaat om kennis over het verloop van radicaliseringsprocessen is er bij deelnemers minder blijven 

hangen of overgekomen. Eén deelnemer geeft aan: “Als je mij nu gaat vragen naar allemaal kennis dan ben 

je gewoon een jaar te laat zeg maar”. Een ander merkt op: “Het theoretische deel ten aanzien van dat soort 

problematieken, daar is de know how wel van weggegleden”. Wel laten drie deelnemers blijken dat zij 

hebben geleerd dat radicalisering complex is en dat hierbij veel factoren een rol kunnen spelen: “van 

sociaaleconomisch tot niet horen bij een groep, tot je verstoten voelen of door politieke keuzes die er 

gemaakt worden…”. Drie deelnemers refereren ook aan triggerfactoren. Zo stelt een van de deelnemers: 

“Door de training heb ik wel ingezien dat er triggerpoints kunnen zijn”. Gelijk wordt ook aangegeven dat de 

theorie hieromtrent niet meer zo scherp op het netvlies staat.  

Omgaan met “extreme idealen” en de eigen rol 

Ongeveer een derde van deelnemers geeft te kennen dat zij het leerzaam en/of prettig vinden dat de 

training een (pedagogisch) perspectief aanreikt waarbij de focus wordt verlegd van radicalisering naar 

extreme idealen. Eén van de geïnterviewde gemeenteambtenaren geeft bijvoorbeeld aan dat hij het 

spreken in termen van ‘extreme idealen’ in plaats van ‘radicalisering’ een “eyeopener” vond. Hij hanteert 

de eerste term nu regelmatig binnen zijn werk, omdat het minder een schrikreactie oproept. Een 

ambtenaar die dezelfde mening is toegedaan stelt:  

“Want dan maak je het breder. Wanneer ik het tegen een collega over radicalisering heb, dan weet je 

gewoon dat iedereen het meteen pats boem in een hokje plaats.”  

Het in breder perspectief plaatsen van radicalisering biedt volgens weer een andere gemeenteambtenaar 

voor partners ook meer aanknopingspunten om met het thema aan de slag te gaan. Ze legt uit: “[B]ij 

radicalisering kan je een grens overgaan die niet meer mag, maar dat randje over gebeurt niet zoveel. 

Extreme idealen zie je veel meer terug in de praktijk”.  

In het verlengde hiervan geven twee geïnterviewde deelnemers die werkzaam zijn in het onderwijs aan het 

prettig te vinden dat radicalisering niet noodzakelijkerwijs als zorgelijk of “gevaarlijk” wordt bestempeld. 

Zo stelt één van hen dat er op het onderwerp een “een taboe ligt en dat we daar eigenlijk in angst op gaan 

reageren”. Het is volgens haar ook belangrijk in te zien dat er ook “iets goeds” in kan zitten: “iets waar 

mensen voor gaan. Iets waar ze voor staan”. Dergelijke gedrevenheid zie je volgens haar veel terug bij 

leerlingen in de klas.  

Volgens haar is het voor docenten een opdracht om met jongeren in gesprek te gaan over hun opvattingen 

en uitingen en, wanneer deze extreem zijn, te achterhalen wat er achter zit en te kijken of er “betere of 

gezondere manieren zijn [om deze na te streven] die niet schade geven tot anderen, maar juist dienen voor 

anderen”. Ze stellen overigens dat ze deze rolopvatting al hadden voor de training, maar dat de training 

deze opvatting onderschrijft. Diverse andere deelnemers geven eveneens aan dat zij tijdens de training 

voornamelijk zijn bevestigd in hun opvattingen over de rol die zij hebben bij de omgang met jongeren met 

extreme idealen. Wel laten enkele deelnemers blijken dat ze het idee hebben dat ze die rol nu beter kunnen 

invullen. Daarnaast zijn er enkele deelnemers die aangeven dat zij meer zicht hebben op hoe het hun werk 

kan raken. 
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Box 7 – Vervolg 

Het gesprek aangaan met jongeren met extreme idealen 

Alle deelnemers geven aan dat de training de boodschap overbrengt dat het van belang is om het gesprek 

aan te gaan met jongeren over hun extreme idealen en hieraan gerelateerde uitingen. Men refereert hier 

wel voornamelijk in de context van het onderzoeken wat er bij een jongere speelt aan (i.e., onderzoeken 

van mogelijke signalen, niet-pluisgevoelens). Dat het ook in meer algemeen zin van belang is om met 

jongeren het gesprek aan te gaan over hun idealen (i.e., in het kader van het begeleiden van de ontwikkeling 

van idealen) werd slechts door enkele deelnemers naar voren gebracht. Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met de focus van de training. 

“[J]e moet inleven in de andere persoon. Gevoel hebben voor de gedachten van de ander. Niet mijn 

gedachte is waarheid.” 

Deelnemers geven ook aan dat de training bijdraagt aan meer bewustwording waar het gaat om hoe ze 

een dergelijk gesprek met jongeren kunnen aanpakken, hoewel er ook deelnemers zijn die de training 

vooral zien als een bevestiging van hun handelingsvaardigheid. Vooral het belang van “inleving” in en 

“betrokkenheid” bij jongeren alsook het “open”, “waardevrij” of “niet oordelen[d]” communiceren lijkt 

tijdens de training te zijn overgebracht. Met name het oefenen van gesprekken tijdens rollenspellen leidt 

volgens deelnemers tot bewustwording omtrent de manier waarop je het gesprek kan voeren. Bovendien 

bieden de trainers en trainingsacteurs nuttige handvatten. Hierbij wordt door deelnemers onder meer 

gerefereerd aan de ‘regie-scene’: 

“Toen die acteur steeds stappen naar ons toe ging zetten, dat collega's wel duidelijk hadden welke richting 

ze vragen moesten stellen. Dat was wel een eyeopener. Je gaat dan op een gegeven moment wel de 

handvatten die worden gegeven vastpakken.” 

Verschillende deelnemers geven ook aan dat de oefeningen een spiegel voorzetten. Zo stelt een 

hulpverlener: “Je wordt zo met jezelf geconfronteerd”.  

Hoewel de boodschap rondom open gespreksvoering goed lijkt te zijn overgebracht, wijzen slechts enkele 

deelnemers op het belang van tegenwicht bieden. Uit observaties tijdens de training blijkt ook dat dit aspect 

niet altijd even nadrukkelijk naar voren komt tijdens de training. Een trainingsacteur laat echter blijken dat 

er binnen de training wel degelijk aandacht voor is. Hij merkt daarbij op dat verschillende doelgroepen 

tijdens het oefenen met gespreksvoering soms moeite hebben met één aspect van tegenwicht bieden, het 

stellen van grenzen:  

“Grenzen te stellen is soms lastig […] Wat ik kan herkennen is dat bijvoorbeeld docenten meer op de regels 

gaan zitten en het lastig vinden om meer empathie te tonen. Ze vinden dat de leerling iets verkeerds heeft 

gedaan en dat die moet daar op gewezen worden. Ze denken: "Ja, maar het gaat toch om de regel die 

wordt overschreden?" […] Jongerenwerkers zijn vaak weer beter in empathie tonen en een beetje 

meebuigen, maar voor hun is strenger zijn soms weer lastiger. De dingen die ik merk bij jongerenwerkers en 

docenten die merk ik trouwens niet bij agenten. Ik denk dat ze meer in hun rugzak hebben waardoor ze 

beter het gesprek kunnen aangaan.”   

Het herkennen van signalen van radicalisering 

Geïnterviewde deelnemers laten blijken dat de training hun niet een heel uitgekristalliseerd beeld biedt 

van wat signalen van radicalisering kunnen zijn, een eenduidig profiel met bijbehorende checklist bestaat 

dan ook niet. Wel merken sommige deelnemers op dat het wat algemene handvatten aanreikt. Zo noemen 

ze onder meer (snel) “veranderend” of “afwijkend gedrag”, “[extreme] uitspraken in de klas”, 

“[school]uitval” en “absentie”. Ook geven twee deelnemers aan dat wordt overgebracht dat er niet moet 

worden blindgestaard op uiterlijkheden. Of, om het in de woorden van een politieagent te vatten “dat [als  

 je] je baard laten groeien” dit niet betekent dat je “meteen de alarmbellen moet laten rinkelen”. Wat de 

  

 



 

50 

 

 

 

Omgaan met Extreme Idealen: Evaluatie van een training 

5.4.2. Sociale invloed  

Sociale invloed omvat de sociale norm (verwachtingen in een bepaalde sociale omgeving ten opzichte van bepaald 

gedrag) en de druk en/of steun die vanuit de omgeving wordt ervaren voor het gedrag. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat wanneer iemand het gevoel heeft gesteund te worden door collega’s om een gesprek aan te gaan met een 

(mogelijk) radicaliserende jongere, de kans groter is dat hij of zij daadwerkelijk het gesprek aan zal gaan. De sociale 

omgeving heeft dus invloed op gedragsintentie. De stellingen over sociale invloed zijn in te delen in 

samenwerkingsgerelateerde stellingen en steungerelateerde stellingen. De samenwerkingsgerelateerde 

stellingen omvatten of collega’s op dezelfde wijze denken over hoe te handelen bij mogelijke radicalisering na het 

volgen van de training, terwijl ervaren steun bij vermoedens van radicalisering gemeten is door de 

steungerelateerde stellingen. Figuur 12 toont de verdeling van de antwoorden op de samenwerkingsgerelateerde 

stellingen en Figuur 13 de verdeling van de antwoorden op steungerelateerde stellingen. 

Uit de verdeling van de antwoorden op de stellingen blijkt dat een meerderheid het idee heeft op één lijn te liggen 

met collega’s alsmede steun te ervaren bij vermoedens van radicalisering. Wel heeft meer dan een tiende van de 

deelnemers het gevoel dat collega’s niet op één lijn liggen als het gaat om het moment van melden van zorgen 

over mogelijke radicalisering (12,7%) en als het gaat om de eigen rol bij het voorkomen van radicalisering (10,3%).  

De gemiddelde scores voor de stellingen over sociale invloed (3,52) liggen beduidend lager dan de gemiddelde 

score van de stellingen over attitude (3,78), beschreven in de vorige paragraaf. Dit lijkt erop te wijzen dat de 

invloed van de training op de houding van professionals groter is dan de invloed op sociale invloed. Dit heeft er 

mogelijk mee te maken dat de training zich ook niet expliciet richt op het versterken van de interne samenwerking. 

Aan de geïnterviewden is de brede vraag voorgelegd of ze naar aanleiding van de training intern het gesprek zijn 

aangegaan over wat er tijdens de training is meegegeven. Ook is gevraagd of de training heeft geleid tot 

veranderingen binnen de eigen organisatie. Naast vragen over de interne samenwerking, zijn wij ook ingegaan op 

de invloed van de training op de externe samenwerking. De resultaten hiervan zijn te lezen in Box 8. 

 

  

Box 7 – Vervolg 

training volgens deelnemers vooral meegeeft is dat het goed is om “oplettend” te zijn en het gesprek moet 

aangaan bij signalen “die wel of niet iets [kunnen] betekenen”. Of zoals een hulpverlener het stelt, dat “als 

je enkele symptomen ziet, het niet meteen radicalisering is, maar dat je een gesprek moet aangaan”. 

Volgens een onderwijzer leert de training je vervolgens: “hoe [je] daar een gesprek over aanknoopt en wat 

vervolgstappen zouden kunnen zijn. Dat moet je nog altijd goed afwegen op basis van wat je te weten 

komt”. 
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Figuur 11: Sociale invloed met betrekking tot samenwerken (N=369) 

 

Figuur 12: Sociale invloed met betrekking tot steun van collega’s (N=369) 
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5.4.3. Eigen-effectiviteit  

Eigen-effectiviteit refereert aan de mate waarin iemand denkt of voelt in staat te zijn bepaald gedrag uit te voeren. 

Op basis van de inhoud van de stellingen zijn de stellingen over eigen-effectiviteit in te delen in 

handelingsgerelateerde stellingen en samenwerkingsgerelateerde stellingen. De handelingsgerelateerde 

stellingen omvatten de mate van zelfvertrouwen die deelnemers hebben aangaande wat ze kunnen doen bij 

(mogelijke) radicalisering. De samenwerkingsgerelateerde stellingen omvatten de mate waarmee deelnemers in 

staat zijn om anderen te betrekken bij hun aanpak. Figuur 14 toont de verdeling van de antwoorden op de 

handelingsgerelateerde stellingen en Figuur 15 de verdeling van de antwoorden op samenwerkingsgerelateerde 

stellingen. 

Box 8 - Resultaten (groepsinterviews): Bijdrage aan interne en externe samenwerking 

Circa de helft van de deelnemers geeft aan na de training binnen hun organisatie het gesprek aan te zijn 

gaan over de training. Zo geven twee deelnemers aan dat zij opgedane inzichten nadien nog hebben 

besproken in het teamoverleg, om opgedane inzichten en “tips and tricks” uit te wisselen. Een andere 

deelnemer geeft aan dat er op haar werk veel collega’s waren die de training eveneens hadden gevolgd: 

“dus dan heb je het er sowieso gewoon inhoudelijk over”. Weer een ander geeft aan dat hij zijn ervaringen 

heeft gedeeld met collega’s die niet aanwezig konden zijn, maar merkt op dat hij niet echt is ingegaan op 

‘de tools’ die hij heeft meegekregen.  

Weinig geïnterviewde deelnemers wijzen verandering binnen de eigen organisatie toe aan de training. Wel 

stelt een gemeenteambtenaar dat de training aanleiding is geweest om intern bepaalde werkwijzen en de 

“de lijnen” nog eens te bespreken. Maar dit was een “tijdelijk situatie”. Een ander geeft aan dat de enige 

verandering voor hem is dat het makkelijker is geworden “om contact op te nemen met collega's en 

samenwerkingspartners met de vraag ‘Hoe kunnen we hiermee omgaan?’”. Maar dat is meer omdat hij 

door de training beter weet bij wie hij intern terecht kan voor vragen.  

Volgens trainers is het overigens in de huidige opzet zo dat van deelnemende (eerstelijns)professionals 

wordt verwacht dat zij het geleerde binnen hun eigen organisaties zullen uitdragen zodat het intern wordt 

opgepakt. Om te zorgen dat het thema breder wordt opgepakt binnen organisaties en kennis beter te 

borgen is het volgens enkele trainers zaak om managementlagen meer te gaan betrekken, aangezien het 

hier juist vaak “stagneert”. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door leden van het management voorafgaand aan 

de OMEI-training een training in andere vorm aan te bieden.  

Waar de training weinig verandering teweeg lijkt te brengen op het niveau van de organisatie, stellen 

deelnemers wel dat de training positief bijdraagt aan de samenwerking tussen organisaties. Overigens 

ervaren verschillende deelnemers ook dat de training positief bijdraagt aan de samenwerking met externe 

partners. Deelnemers die dit aangeven hebben de training gevolgd met professionals van andere 

organisaties. Zo stelt een gemeenteambtenaar: “Het is altijd goed om elkaar gewoon even te zien. Het 

creëert ook altijd een stukje begrip en bewustwording van elkaars referentiekaders”. Een politieagent geeft 

aan:  

“En het was goed dat je met die netwerkpartners om de tafel zat. Normaal gesproken wordt het wel 

benoemt. Gemeente inschakelen, scholen bellen, maar nu zaten ze gewoon aan tafel. En je krijgt gelijk te 

horen wat zij kunnen betekenen via een aantal praktijkvoorbeelden. En zo zie je toch dat de puzzelstukjes 

bij elkaar komen. […] Want dan krijg ik te horen op wat voor problemen zij stuiten. Ook voor de 

samenwerking. Je merkt dan toch dat je met de acteurs oefenen dat de politie toch andere vragen stelt dan 

iemand van de gemeente of iemand van de school.” 

Door samen een dergelijke training te volgen en ervaringen te delen raakt men meer vertrouwd met elkaar 

en krijgt men meer inzicht in hoe en op welke wijze diverse partijen zich bezighouden met de thematiek en 

te werk gaan. Zo weet men beter wat men aan elkaar heeft en bij wie men terecht kan.  
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Over het algemeen hebben deelnemers het gevoel dat ze door de training beter in staat zijn om gevallen van 

(mogelijke) radicalisering aan te kunnen pakken. Hierbij valt op dat een overgrote meerderheid het gevoel heeft 

in staat te zijn om hulp in te schakelen (83,5%) en anderen te betrekken bij hun aanpak (82,2%). Met betrekking 

tot hun eigen handelen bij mogelijke gevallen van radicalisering zijn de deelnemers gemiddeld iets minder zeker. 

Vooral het verschil kunnen zien tussen een jongere die pubert en een jongere die radicaliseert vindt een relatief 

grote groep (9,7%) lastig. 

Wederom is er voor zowel de handelingsgerelateerde als de samenwerkingsgerelateerde stellingen een 

gemiddelde score berekend. Uit een vergelijking van deze twee gemiddelde scores blijkt dat respondenten 

gemiddeld gezien minder zeker zijn over hun eigen handelingen dan om samen te werken bij gevallen van 

(mogelijke) radicalisering. Deelnemers geven namelijk gemiddeld een significant hogere score aan de 

samenwerkingsgerelateerde stellingen (3,93) dan aan de handelingsgerelateerde stellingen (3,62).  

Figuur 13: Eigen-effectiviteit met betrekking tot handelen (N=369) 

 

Figuur 14: Eigen-effectiviteit met betrekking tot samenwerken (N=369) 
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Met deelnemers aan de (groeps)interviews is doorgesproken over de vraag of zij zich door de training beter 

toegerust voelen om om te gaan met jongeren met extreme idealen en radicalisering. Box 9 gaat in op de 

uitkomsten.  

5.5. Gedrag(s-intentie) 

Aan de deelnemers van de training is in de online vragenlijst een casus voorgelegd (zie Box 9). Na het lezen van de 

casus is gevraagd hoe de deelnemers zouden hebben gehandeld mocht deze situatie zich voordoen. Hierbij is 

zowel gevraagd hoe de respondent zou handelen voorafgaan aan de training alsmede na het volgen van de 

training. Op deze manier kan gereflecteerd worden op gedrag(s-intentie) voor en na de training. Figuur 16 toont 

de verdeling van de antwoorden op deze twee stellingen. Hierbij valt op dat 37,1% van de deelnemers aangeeft 

Box 9 - Resultaten (groepsinterviews): Ervaart men meer toegerust te zijn? 

Diverse deelnemers geven aan dat zij zich meer toegerust voelen, maar de wijze waarop verschilt. Zo komt 

onder meer in gesprekken naar voren dat deelnemers nu (iets) meer begrijpen van radicaliseringsprocessen 

bij jongeren, dat zij zich meer bewust zijn van de eigen rol en/of die van anderen en soms meer zicht hebben 

op hoe de “de lijnen” lopen. Wat het vaakst naar voren komt is dat zij meer handvatten hebben om het 

gesprek aan te gaan. Sommige deelnemers geven ook aan dat ze zich vooral bevestigd voelen in hun eigen 

handelingsperspectief. Onderstaande citaten bieden enkele voorbeelden van wat deelnemers aangeven.  

 

“Als ik te maken heb met individuele casuïstiek dan heb ik daar zeker wat van opgestoken, maar ik ben ook 

wat beter toegerust als het gaat om het grotere vraagstuk radicalisering.” 

 

“Voor mij is het deel handelingsperspectief [het nuttigst geweest]. Hoe ga je zo’n gesprek aan, [Dat] is wat 

ik opgehaald heb. Maar ook het netwerk […] Hoe maak je verbinding en luisteren? En ook juist het 

begrenzen en die balans, daar heeft het me wel bij geholpen. Dat gaf me wel het idee van ‘oh ja, dan kan ik 

dat op die manier aanpakken’, in plaats van dat je daar echt helemaal blauw ingaat van ‘help’.” 

 

“Ik ben blij dat ik er nu iets meer van weet en daar zelf iets mee kan binnen de school. En dat ik de goede 

lijnen kan bewandelen om het op te pakken. […] Door mijn werk met jongeren ben ik gewoon gewend om 

gesprekken te voeren met jongeren en dingen op te pakken […] Het bevestigde mij in de manier waarop ik 

zaken met mijn studenten bespreek. Dat dat in openheid kan en informatie genereert. Maar ik vond het wel 

fijn dat het even vanuit dat thema belicht werd, zodat ik wat gespecialiseerder op dat vlak ben [geworden].” 

 
Gelijktijdig brengen meerdere deelnemers naar voren dat, hoewel zij zich (iets) meer toegerust voelen, de 

training slechts een eerste aanzet biedt. Zoals eerder gesteld geven diverse deelnemers aan behoefte te 

hebben aan meer verdieping en oefening (zie Box 5). Ook merken deelnemers op dat herhaling wenselijk 

is, omdat wat in de training is behandeld inmiddels is weggezakt en herhaling ervoor zorgt dat de 

boodschap beter beklijft: 

“Als eerste aanzet is het prima, alleen het is niet genoeg. Je moet niet zeggen: "Nu hebben ze de OMEI 

gedaan en nu weten we het. […] In het begin ben je je bewust onbekwaam. En je maakt gewoon stapjes in 

dat proces en in die zin draagt het er wel aan bij.” 

“Kijk, een dagdeel is niet genoeg. Het is iets wat je vaker moet trainen en oefenen, maar ik kan wel zeggen 

dat het goed was om ermee bezig te zijn. Het heeft ons echt wel wat bij gebracht. Maar het blijft wel het 

feit dat het heel compact is geweest.” 
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dat hij of zij niet goed zou hebben geweten hoe om te moeten gaan met de situatie van Virgil voorafgaand aan de 

training. Echter, door het volgen van de training geeft meer dan 70% aan dat hij of zij beter om weet te gaan met 

de beschreven situatie. Dit biedt de indicatie dat deelnemers in ieder geval het gevoel hebben beter te kunnen 

omgaan met mogelijke gevallen van radicalisering door het volgen van de OMEI-training.  

Figuur 16: Casus Virgil (N=369) 

 

 

De deelnemers is gevraagd wat ze zouden hebben gedaan in de situatie van Virgil voorafgaand aan en na het 

volgen van de OMEI-training. Figuur 17 toont de verdeling van de antwoorden met links wat deelnemers zouden 

doen voorafgaand aan de training en rechts wat deelnemers zouden doen na het volgen van de training. Zowel 

vooraf als na de training zou een grote meerderheid een gesprek aangaan met Virgil. Wel zou een significant groter 

aantal deelnemers dit gesprek aangaan na het volgen van de training (verschil van 6,2 procentpunt). Ook het 

bespreken van de situatie met een directe collega wordt door een ruime meerderheid genoemd, zowel voor 

(52,3%) als na (56,4%) het volgen van de training. Opvallend is ook dat significant minder deelnemers (verschil van 

5,9 procentpunt) na het volgen van de training de casus niet zou bespreken met een directe collega. Een mogelijke 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deelnemers beter weten bij wie ze terecht kunnen in het geval van een 

radicaliseringscasus. Een groter deel van de deelnemers zou na het volgen van de training de casus namelijk 
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Box 10 – Casus: Virgil  

De 21-jarige Virgil woont met zijn broer bij zijn Surinaamse moeder. Zijn Nederlandse vader is uit beeld 

geraakt. Het gezin heeft het financieel niet breed, maar doet ook weinig om aan die situatie te ontkomen. 

Virgil en zijn broer worden van huis uit niet gestimuleerd om initiatief te tonen.  

Virgil is een zachtaardige jongen die zich van jongs af aan probeert aan te passen aan zijn omgeving. Een 

jongerenwerker uit de wijk typeert hem als een meeloper. Hij hangt vaak rond bij een groepje criminele 

jongeren. In de pubertijd pleegt Virgil steeds vaker kleine criminaliteit en komt daarbij in aanraking met de 

politie. Ook op school krijgt hij problemen. Zijn cijfers kelderen en hij wordt zelfs van school gestuurd omdat 

hij zeer frequent spijbelt. Zijn sociale netwerk wordt steeds kleiner. Op een gegeven moment gaat hij alleen 

nog maar om met een klein groepje criminele jongeren. Zijn leven bestaat uit rondhangen, diverse criminele 

activiteiten en kickboksen. Virgil ziet nog maar weinig perspectief in het leven.  

Bij een inbraak komt een vriend van Virgil om het leven. Dit heeft grote impact op Virgil en zijn vrienden. 

De vriendengroep richt zich vanaf die tijd steeds meer op de islam en stopt met hun criminele activiteiten. 

Virgil bekeert zich ook tot de islam, maar neemt zijn bekering niet erg serieus. Enkele vrienden van Virgil 

worden wel steeds orthodoxer. Een vriend vertrekt zelfs naar Syrië om daar te strijden. Met deze vriend 

heeft Virgil nog steeds contact via social media. Deze vriend stuurde hem laatst het volgende bericht: “Hoe 

kan jij rustig kickboksen en films kijken, terwijl je broeders worden vermoord en je zusters verkracht?!” 
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bespreken met diegene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor mogelijke radicalisering . Ook zou 42,8% 

van de deelnemers de situatie bespreken bij het zorgoverleg, terwijl voorafgaand aan de training maar 29,5% dit 

zou hebben gedaan. Het lijkt erop dat deelnemers beter weten bij wie ze terecht moeten met hun zorgen bij 

gevallen van (mogelijke) radicalisering. Daarnaast zou een significant groter deel van de deelnemers na de training 

advies inwinnen bij een externe partij (respectievelijk 7,0% voor versus 17,9% na het volgen van de training). Ook 

het aantal deelnemers dat geen actie zou ondernemen daalt. Voorafgaand aan het volgen van de training zou 

2,4% van de deelnemer geen actie ondernemen, terwijl na het volgen van de training nog maar 0,8% van de 

deelnemers niets zou doen.  

Figuur 17: Voorafgaand aan / na de OMEI-training zou ik naar aanleiding van de informatie in deze casus 
het volgende hebben gedaan (N=369) *Multiple respons 

 
Noot: Alle verschillen in percentages tussen wat deelnemers vooraf en na het volgen van de training zouden ondernemen in het geval van 

Virgil zijn significant, behalve het ondernemen van geen actie. 

5.6. Omgang met radicalisering in de praktijk 

De respondenten is gevraagd of ze sinds het volgen van de OMEI-training in aanraking gekomen zijn met een 

jongere over wie ze zich zorgen maakten in het kader van radicalisering. Tabel 3 toont de verdeling van de 

antwoorden op deze vraag. Het merendeel van de deelnemers (80,8%) geeft aan hiermee niet in aanraking te zijn 

gekomen. Het percentage deelnemers dat wel in aanraking is gekomen is 15,5%. 
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Tabel 4: Bent u nadat u de OMEI-training heeft gevolgd wel eens in aanraking gekomen met een jongere 
over wie u zich zorgen maakte in het kader van radicalisering? (N=355) 

 Percentage 

Ja 15,5% 

Nee 80,8% 

Zeg ik liever niet 3,7% 

Aan de deelnemers die na het volgen van de training in aanraking zijn gekomen met een jongere waarover zorgen 

bestonden (N=55) is vervolgens een aantal stellingen voorgelegd. Dit om inzicht te krijgen in of de training heeft 

bijdragen aan de omgang met de situatie. Figuur 18 toont de verdeling van de antwoorden op deze stellingen. Van 

deze deelnemers geeft 87,3% aan zich door de training meer bewust te zijn van hun rol als professional bij de 

omgang met de situatie. Ook wist een ruime meerderheid door de training hoe niet-pluisgevoelens te 

onderzoeken (72,2%), anderen te betrekken in de aanpak (70,2%) en hoe mogelijke signalen van radicalisering te 

duiden (69,1%). Wel geeft een gedeelte van de deelnemers aan dat de training voor hen niet heeft bijdragen aan 

een beter begrip van de hulpbronnen die zij binnen en buiten de organisatie konden aanspreken (14,5%), de 

ervaren steun vanuit collega’s bij de omgang met de situatie (12,7%) en het op één lijn zitten met collega’s over 

de omgang met de situatie (12,7%). Tot slot is het voor een aantal deelnemers niet zo dat zij door de training op 

een constructieve wijze konden reageren op extreme uitspraken (10,9%).  

Figuur 18: Heeft het volgen van de OMEI-training u geholpen bij de omgang met de situatie? (N=55) 
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Ook enkele geïnterviewden gaven aan na de training te maken hebben gehad met casuïstiek. Aan hen is gevraagd 

in hoeverre de training heeft bijgedragen aan hun aanpak van de situatie. Ook hebben deelnemers gevraagd naar 

andere wijzen waarop zij het geleerde hebben kunnen toepassen. Box 11 biedt enkele korte voorbeelden.  

  

Box 11 - Resultaten (groepsinterviews): Bijdrage aan de omgang met casuïstiek en andere 

toepassingen 

Zo stelt een docente dat ze te maken kreeg met een jongere waarover zorgen bestonden in het kader van 

radicalisering. Ze denkt dat ze wellicht minder geneigd was geweest om het gesprek aan te gaan als ze de 

training niet had gehad. Ook denkt ze dat het heeft bijdragen aan haar handelingsvaardigheid op het gebied 

van gespreksvoering:  

“Ik had daar geen goed gevoel bij. Dus daar zijn wij met hem ook het gesprek over aangegaan. Doordat ik 
bewust was kon ik het meenemen in mijn aanpak. […] Misschien was het wel zo dat ik zonder deze training 

het gesprek minder was aangegaan. Dan had ik denk ik wel het onderbuikgevoel gehad, maar dan had ik dat 
niet helemaal kunnen ophalen. En dat kan ik nu beter. Ik kon er open over spreken, omdat ik wist wat ik aan 

het doen was.” 

Een gemeenteambtenaar geeft eveneens aan dat ze het geleerde wel in de praktijk heeft kunnen toepassen 

bij casuïstiek: “Ik [ben] wel gesprekken ben aangegaan. Van joh, wat speelt hier nu echt? Is iemand 

radicaal?” Op de vraag of ze daar principes vanuit de training heeft kunnen toepassen geeft ze aan:  

“Eigenlijk wat ik al aangaf, wat ik van de training heb meegekregen is dat [je vooral dat] menselijk contact 

maakt […] Ook dat je bewust bent van je eigen identiteit en dat je die meeneemt. Dat je op een moment 

dat iemand met extreme opvattingen tegenover je zit, je ook bewust bent dat het iets doet met je eigen 

idealen en dat ervoor kan zorgen dat je op een bepaalde manier gaat reageren. En dat het juist averechts 

werkt als je heel belerend bent of alleen maar op inhoud ingaat, maar juist naar de gevoelsdynamiek die er 

onder zit toe moet, wat erachter schuil gaat. Maar toch ook wel begrenzend moet kunnen zijn. Daarvoor 

helpt zo’n training wel.” 

Ze geeft daarnaast aan dat ze het geleerde ook in andere situaties heeft kunnen toepassen. Zo stelt ze dat 

de training haar handvatten heeft geboden die zij in kan zetten in haar advies aan anderen. Ze vertelt dat 

als: 

“… ik inderdaad een schoolmaatschappelijk werker, of een werkconsulent bel van ‘ik maak me zorgen over 

deze of deze persoon, hij laat extremer gedrag zien’, dan biedt die training mij handvatten in mijn advies. 

Van ‘o ja’, dus ga wel het gesprek aan. En ja, had ik die training niet gehad, dan had ik misschien zelf ook 

minder goed geweten wat voor advies ik moet geven.” 

Een deelnemer geeft er blijk van dat het geleerde ook wordt ingezet rondom andere thema’s. Hij geeft 

eveneens aan dat hij de boodschap ‘ga open het gesprek aan’ meeneemt in zijn adviezen aan anderen. Zo 

werden hij en collega’s benaderd door een school die te maken kreeg met enkele vraagstukken rondom 

jongeren met een migratieachtergrond. “En het is soms heel spannend voor een school hoe daarmee om te 

gaan en wij kunnen daarin meedenken en soms het over een andere boeg gooien.” Zij gaven de school mee: 

“Maak het bespreekbaar. Het is niet zwart-wit” […] “Wees ook open in je houding naar de ouders toe, maak 

het bespreekbaar.” 
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5.7. ASE-model en gedrag(sintentie) 

Zoals eerder beschreven wordt volgens het ASE-model gedragsintentie voorspeld door attitude, sociale invloed 

en eigen-effectiviteit. Om dit model te testen is gekeken in hoeverre de stellingen over het gesprek aangaan die 

attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteit meten bijdragen het gesprek aangaan met een jongere die (mogelijk) 

radicaliseert. Er is gekozen voor deze situatie omdat voor elk determinant een stelling was voorgelegd aan de 

deelnemer. Aangezien 55 professionals sinds het volgen van de OMEI-training in aanraking zijn geweest met 

radicalisering, is voor deze groep de mate waarin de training heeft bijgedragen aan het gesprek aangaan met de 

jongeren in die situatie gebruikt. Voor de andere deelnemers (N=300) is de gedragsintentie gebruikt; om precies 

te zijn het wel of niet het gesprek aangaan met Virgil. In beide modellen is het gesprek aangaan voorspeld aan de 

hand van attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteitsverwachting.  

Uit de twee regressieanalyses blijkt dat alleen de eigen-effectiviteitsverwachting significant voorspelt in hoeverre 

de professional het gesprek aan aangaat met een jongere. Dit betekent dat als een professional het gevoel heeft 

dat hij of zij het gesprek aan kan gaan, hij of zij ook eerder het gesprek aangaat. Attitude en sociale invloed zijn 

beide geen significante voorspellers van het gesprek aangaan. 

5.8. Dilemma’s en knelpunten 

5.8.1. Dilemma’s 

Om mogelijke dilemma’s die deelnemers ervaren bij contact met mogelijke geradicaliseerde personen te 

achterhalen is er een casus met betrekking tot rechtsextremisme aan de deelnemers voorgelegd (zie Box 12). Bij 

het organiseren van een voetbaltoernooi waaraan jongeren met een vluchtelingenstatus willen meedoen, weigert 

vervolgens een moeilijk bereikbare groep jongeren om nog langer deel te nemen aan het toernooi. De 

respondenten is gevraagd in welke mate ze tegen verschillende dilemma’s verwachten aan te lopen. Figuur 19 

toont de verdeling van de antwoorden op deze dilemma’s.  

Een ruime meerderheid van de deelnemers (62,1%) geeft hierbij aan dat zij het waarschijnlijk achten het contact 

met de moeilijk bereikbare jongerengroep te verliezen als de vluchtelingen meedoen met het voetbaltoernooi. 

Ook vindt 64,3% het moeilijk om deze groep te overtuigen toch mee te doen met het voetbaltoernooi omdat ze 

zich zo hard opstellen tegenover de vluchtelingen. Ruim een kwart van de deelnemers (28,1%) geeft aan nog 

andere dilemma’s dan wel problemen of uitdagingen te ervaren in deze situatie. Tabel 4 toont de hierbij 

genoemde dilemma’s, problemen en uitdagingen, thematisch opgedeeld in categorieën. Antwoorden die in 

Box 12 – Casus: Extreme uiting rondom vluchtelingen 

Als jongerenwerker organiseert u een voetbaltoernooi. U heeft contact met het AZC bij u in de buurt. Daar 

is een voetbalteam met jongeren met een vluchtelingenstatus dat mee wil doen aan die toernooi. Nu is er 

ander een team met moeilijk bereikbare jongeren dat veel overlast veroorzaakt. Zij willen nu niet meer 

meedoen. Ze doen uitspraken als “Nu komen die smerige vluchtelingen ook al ons toernooi inpikken. Ze 

horen hier niet thuis. Laat ze lekker oprotten naar hun eigen land”. Je hebt als een van de weinige 

jongerenwerkers een goede band met de jongeren en voert hierover met hen het gesprek. 

Casus Vluchtelingen (vervolg) 

Je hebt als een van de weinige jongerenwerkers een band met de moeilijk bereikbare, overlast gevende 

jongeren, die niet meer aan het voetbaltoernooi willen meedoen vanwege de deelname van een team 

jongeren met een vluchtelingenstatus. Nadat je hierover het gesprek met hen hebt gevoerd, lopen ze 

weg. Daarbij maken ze de Hitlergroet en noemen ze je een landverrader. 
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meerdere categorieën vielen zijn in meerdere categorieën ingedeeld. Velen (28,2%) geven aan zorgen te hebben 

rondom escalatie wanneer het voetbaltoernooi door zou gaan met beide groepen. Ook geeft 24,3% aan dat hij of 

zij de mogelijke invloed van het betrekken van ouders en/of anderen als een dilemma, uitdaging of probleem zien. 

Als laatste geeft 19,4% aan dilemma’s en uitdagingen te ervaren waar het gaat om hoe de situatie aan te pakken.  

Figuur 19: Dilemma’s casus Vluchtelingen (N=366) 

 

Tabel 4: Zou u in de geschetste situatie nog andere dilemma’s ervaren? (N=103) *Open vraag 

Categorie 
Aantal / 

Percentage 
Voorbeeld 

Angst voor / risico van vechtpartij / 
escalatie / negatieve sfeer 

29 / 28,2%% “De racistische uitspraken van de jongeren zou ik 
iets mee willen doen. Ik zou ook bang zijn dat er 

(na het voetbaltoernooi) ooit ruzie ontstaat 
tussen deze twee groepen.” 

“Het zou kunnen komen tot een botsing tussen de 
twee voetbalteams.” 

“Hoe is de sfeer op het toernooi als je toch deze 
groepen bij elkaar krijgt?” 

Invloed van en betrekken van omgeving 
(o.a. ouders, voetclub, 
buurt/wijk/dorpsgenoten etc.) 

25 / 24,3%% “Reactie van ouders; reactie van dorpsgenoten.” 

“Weerstand van ouders.” 

“[Hoe] andere partijen (ouders, voetbalclub, 
buurtbewoners etc.) meenemen/betrekken bij 

het dilemma?” 

Hoe de groepen toch bij elkaar te krijgen 
(o.a. kan ik de situatie aan / hoe aan te 
pakken / overbruggen van culturele 
verschillen) 

20 / 19,4% “…[W]at is een goede manier om de er een 
dialoog tussen vluchtelingen en jongerengroep te 

starten?” 

“Er blijven hierin dilemma's omdat je 2 
verschillende groepen en culturen elkaar moet 

leren begrijpen.” 

 

Tabel 4 - vervolg 
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veel geïnvesteerd in het contact met
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en wil dit contact niet verliezen

Je wilt ze overtuigen van het feit dat
het juist goed is om wel samen te

sporten. Zodat ze beter kennismaken
met vluchtelingen en zien dat het

gewone jongeren zijn. Maar ik vind dat
moeilijk, omdat ze zich zo hard

opstellen tegenover vluchtelingen.

Zeer waarschijnlijk Enigszins waarschijnlijk Neutraal

Enigszins onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk
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Categorie 
Aantal / 

Percentage 
Voorbeeld 

Verlies van invloed / vertrouwen / 
contact 

11 / 10,7% “Vooral het mogelijke verlies van vertrouwen 
(werken vanuit een band) bij de jongerengroep…” 

Conflict met eigen waarden / neutraal 
blijven 

11 / 10,7% “Mijn eigen gevoel / idee / boosheid…” 

Samenwerking met collega’s / andere 
partijen 

5 / 4,9% “Samenwerking met andere begeleidende 
partijen (school, straatcoach enz.). Deze zullen op 

één lijn moeten liggen.” 

Invloed van de situatie op de jongeren 
met een vluchtelingenachtergrond 

4 / 3,9% “Ik wil de groep vluchtelingen laten meedoen, 
maar ik vind het lastig dat ze dan mogelijk direct 
geconfronteerd worden met extreme ideeën van 

de andere groep.” 

Overig 14 / 13,6% 
 

Bij het vervolg van de casus (zie Box 12) gaf een meerderheid van de deelnemers (54,7%) aan niet bang te zijn om 

het contact te verliezen als hij/zij de situatie bespreekt met anderen. Echter is 43,6% bang om het contact met de 

jongeren kwijt te raken als hij/zij de jongeren confronteert met hun uitingen. Met betrekking tot 

onbevooroordeeld het gesprek aangaan zijn de deelnemers ongeveer gelijk verdeeld. Zo geeft 35,0% aan het 

onwaarschijnlijk te achten dat hij/zij het moeilijk vindt om neutraal het gesprek met de jongeren te voeren, terwijl 

ongeveer 38,6% hier waarschijnlijk wel moeite mee zal hebben. Figuur 20 toont de verdeling van de antwoorden 

op deze stellingen 

Figuur 20: Dilemma’s casus Vluchtelingen vervolg (N=359) 
 

 

Wederom is gevraagd of deelnemers nog andere dilemma’s zouden ervaren in de geschetste situatie. Ook hier 

zijn de antwoorden thematisch opgedeeld in categorieën (sommige antwoorden vielen in meerdere categorieën). 

Hierbij geeft 14,8% van de deelnemers aan andere dilemma’s (dan wel problemen of uitdagingen) te ondervinden. 

Tabel 5 toont de hierbij genoemde dilemma’s. Dilemma’s rondom het handelen en de eigen invloed in deze 
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situatie worden het meest genoemd (24,5%), gevolgd door conflicten met eigen waarden (18.9%). Daarnaast geeft 

men onder meer aan zorgen te ervaren rondom de eigen veiligheid (13,2%), uitdagingen te zien rondom de 

mogelijke houding/invloed van ouders en/of anderen (13,2%) en dilemma’s te ervaren rondom het bewaren van 

de vertrouwensband met de jongeren (13,2%).  

Tabel 5: Zou u in de geschetste situatie nog andere dilemma’s ervaren? (N=53) *Open vraag 

Categorie 
Aantal / 

Percentage 
Voorbeeld 

Hoe te handelen en met welke invloed 
(o.a. hoe en wanneer het gesprek voeren 
/ hoe het tij te kunnen keren / hoe houd 
je zicht op de jongeren) 

13 / 24,5% “Juiste woorden vinden om contact te 
behouden.” 

“Hoe hou je deze jongeren in zicht?” 

“Het geen grip hebben op factoren en personen 
die wel bepalend zijn voor de meningsvorming 

van de jongeren.” 

Conflict met eigen waarden / neutraal 
blijven 

10/ 18,9% “Ik zou me heel boos voelen en bang zijn dat ze 
dit merken en zich niet gehoord/gesteund 

voelen.” 

“Het omgaan met de persoonlijke afkeer en 
mogelijke innerlijke ambivalentie en het vinden 

van een nieuwe constructieve houding van 
meerzijdige partijdigheid.” 

Persoonlijke veiligheid 7 / 13,2 % “Dat ik doordat ik het gesprek gevoerd heb later 
persoonlijk bedreigd zou worden door één of 

meer jongeren.” 

Houding en invloed van ouders en 
anderen 

7 / 13,2% “Afwijzende beïnvloeding door ouders en 
omgeving van de jongeren.” 

Verlies van invloed/vertrouwen/contact 7 / 13.2% “Als jongerenwerker het vertrouwen kwijtraken”. 

Samenwerking met collega's / andere 
partijen 

6 / 11,3% “Welke andere organisatie en/of samenwerking 
zou deze radicalisering kunnen keren?” 

Invloed van de situatie op de jongeren 
met een vluchtelingenachtergrond 

3 / 5,7% “Angst om de positie van de vluchtelingen.” 

Overig  11 / 20,8%  

5.8.2. Knelpunten 

Ook is in kaart gebracht welke knelpunten deelnemers ervaren bij de omgang met extreme idealen en 

radicalisering. Deze zijn onderverdeeld in knelpunten die professionals in de praktijk ervaren, die binnen de eigen 

organisatie spelen en die zich in de samenwerking tussen de eigen organisatie en andere organisaties voordoen. 

Figuur 21, 22 en 24 tonen de verdeling van de antwoorden op deze stellingen. 

Op de vraag welke knelpunten deelnemers ervaren in de praktijk worden een gebrek aan achtergrondkennis over 

radicalisering (32,4%), de hoge werkdruk (31,6%) en een gebrek aan kennis over cultuurverschillen, de pubertijd 

en identiteitsvorming en jongerenculturen (29,1%) het vaakst genoemd. Daartegenover noemt maar 8,9% dat zijn 

of haar rol en taak niet duidelijk is bij het herkennen en voorkomen van radicalisering. Ook geeft 18,2% van de 

deelnemers aan dat hij of zij geen knelpunten ervaart. 
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Figuur 15: Nu volgen enkele knelpunten die professionals kunnen ervaren bij omgang met extreme 

idealen en radicalisering. Welke knelpunten heeft u in de praktijk ervaren? Selecteer alstublieft de 

belangrijkste knelpunten, er zijn maximaal 3 antwoorden mogelijk. (N=357) 

 

Op het niveau van de organisatie ervaart 20,5% van de deelnemers geen knelpunten. Knelpunten die een relatief 

groot deel van de deelnemers binnen de eigen organisatie ervaart, zijn een gebrek aan duidelijke rollen, taken en 

verantwoordelijkheden (34,3%), een gebrek aan duidelijk interne afspraken (33,1%) en een gebrek aan een 

uitgekristalliseerde visie (31,2%). Een gebrek aan erkenning en steun vanuit leidinggevenden (4,2%) en een gebrek 

aan een werkklimaat waar zorgen en dilemma’s besproken worden (6,7%) worden het minst genoemd. Er is 

gekeken of de relatief lage uitkomst op deze laatste twee punten te maken heeft met het gegeven dat men niet 

in aanraking is gekomen met jongeren waarover zorgen bestonden rondom radicalisering. Als de analyse wordt 

beperkt tot de deelnemers die hier wel mee in aanraking zijn gekomen komt een vergelijkbaar beeld naar voren. 

Ook door deze deelnemers worden deze punten het minst naar voren gebracht (gebrek aan een werkklimaat: N=5 

/ een gebrek aan erkenning en steun: N=3). 
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Figuur 22: Nu volgen enkele knelpunten die binnen organisaties kunnen spelen bij omgang met extreme 

idealen en radicalisering. Welke knelpunten heeft u binnen uw organisatie ervaren? Selecteer 

alstublieft de belangrijkste knelpunten, er zijn maximaal 3 antwoorden mogelijk. (N=355) 
 

 

Om de genoemde knelpunten binnen de organisatie waar deelnemers werkzaam zijn beter te begrijpen, is er een 

uitsplitsing gemaakt tussen de drie organisaties waar de meeste deelnemers werkzaam zijn (jongeren- en sociaal 

werk, onderwijs, en politie, justitie en reclassering). Figuur 23 toont de verdeling van de antwoorden uitgesplitst 

naar de drie grootste beroepssectoren. Als de antwoorden van de respondenten vergeleken worden, valt een 

aantal verschillen op. Ten eerste wordt binnen het onderwijs een gebrek aan een uitgekristalliseerde visie op het 

omgaan met zaken als extreme idealen en radicalisering significant vaker genoemd in vergelijking met de andere 

twee beroepsgroepen (42,7% tegenover 27,1% en 20,5%). Ten tweede ervaren deelnemers werkzaam binnen 

justitie, politie en reclassering een gebrek aan een werkklimaat waarbinnen eventuele zorgen en dilemma’s 

kunnen worden gedeeld significant vaker dan deelnemers werkzaam in de twee andere sectoren (15,1% tegenover 

5,3% en 4,2%). Als laatste valt op dat een gebrek aan tijd en mogelijkheden om dilemma’s en zorgen met collega’s 

te kunnen delen en bespreken significant minder vaak ervaren wordt door deelnemers werkzaam binnen 

jongeren- en sociaal werk dan door deelnemers werkzaam in het onderwijs of bij politie, justitie en reclassering 

(12,5% tegenover 26,7% en 26,0%).  
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Figuur 23: Knelpunten binnen de organisatie uitgesplitst naar de drie grootste beroepssectoren (N=244) 

 

  

Met betrekking tot knelpunten in de samenwerking met andere organisaties, ervaart bijna een derde (31,5%) geen 

knelpunten. Van de knelpunten die wel ervaren worden, wordt ‘contacten tussen organisaties zijn te afhankelijk 

van individuele personen het vaakst genoemd’. Een derde van de deelnemers (33,1%) geeft aan dit te ervaren. 

Ook een gebrek aan afstemming en duidelijke afspraken over de rollen en taken wordt relatief vaak genoemd 

(21,1%). Ook tijdens de (groeps)interviews is uitvoerig gesproken over ervaren knelpunten. Box 13 biedt enkele 

korte voorbeelden.  
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Figuur 24: Nu volgen enkele knelpunten die zich in de samenwerking tussen uw organisatie en andere 

organisaties kunnen voordoen bij de aanpak van radicalisering. Welke knelpunten heeft u in de praktijk 

ervaren? Selecteer alstublieft de belangrijkste knelpunten, er zijn maximaal 3 antwoorden mogelijk. 

(N=355) 
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Box 13 - Resultaten (groepsinterviews): Door deelnemers ervaren knelpunten  

Diverse geïnterviewden geven aan dat zij op dit moment geen specifieke knelpunten ervaren, anderen 

geven wel blijk van (mogelijke) knelpunten. Zoals eerder besproken merken verschillende deelnemers op 

dat de training (te) kort was en er behoefte is aan (nog) meer verdiepende kennis, praktische kennis en 

mogelijkheden om te oefenen met gespreksvoering. Wanneer het deelnemers aan kennis en handvatten 

ontbreekt kan dat mogelijkerwijs een knelpunt vormen. Een docente stelt bijvoorbeeld:  

“Ik heb een jongen in de klas die in een heel gemengde klas zit maar hele [rechtse] uitspraken doet terwijl 

daar iedereen omheen zit. Dan ben ik wel benieuwd: wat kan ik daar nou eigenlijk mee. Wat kan ik daarmee 

in zo’n moment […] ”Hoe buig ik dat nou om, hoe houd ik de sfeer in de klas prettig en veilig […] We zien 

ook wel heel veel tussen groepen gebeuren. Ja, hoe ga je daar mee om […] Hoe kan je daarin samen 

werken? Samen staan?” 

Deze en een andere deelnemer hebben ook het idee dat de thematiek vanuit de eigen organisatie te weinig 

aandacht krijgt. Dat terwijl er volgens beiden toch best handelingsverlegenheid bestaat binnen de eigen 

organisaties, of zoals bovengenoemde docente stelt: “Gewoon onbekendheid, onwetendheid. […] Dat heel 

veel mensen er angstig op reageren. Het niet aan durven gaan”. Daarbij merkt zij op dat ze in een grote 

organisatie werkt “die heel erg afhankelijk is van individuele teams die dat dan moeten oppakken ... Ik weet 

zeker dat wij dat als team wel willen oppakken, maar het heeft niet de prioriteit”. 
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BOX 13 - Vervolg  

Een andere deelnemer die werkzaam is binnen het jongeren- en welzijnswerk laat blijken dat er binnen zijn 

organisatie hiervoor wel aandacht is. Ook zou er voldoende kennis aangaande de thematiek aanwezig zijn. 

Wel merkt hij op dat dit “heel specifiek binnen bepaalde disciplines” is. Zijn organisatie omvat meerdere 

“disciplines”, van opvoedingsondersteuning tot en met schuldhulpverlening. Niet bij allen zou er voldoende 

kennis aanwezig zijn, terwijl zij volgens hem wel met de thematiek in aanraking kunnen komen.  

Hoewel het onderwerp intern wel is belegd, twijfelt hij ook of alle mensen binnen zijn organisatie intern de 

weg weten te vinden mocht de situatie daar om vragen: “Dan moeten ze maar net weten wie binnen de 

organisatie in dat soort vraagstukken mee kan denken”. Een andere deelnemer geeft ook aan dat er binnen 

haar organisatie wel kennis is en er ook aandachtsfunctionarissen zijn, maar dat niet iedereen hier altijd 

van op de hoogte is:  

“Op een gegeven moment was het wel bekend, maar in elke organisatie zit ook personeelsverloop. En soms 

is het dat er nieuwe mensen binnenkomen, soms is er afwisseling in afdelingen en worden afdelingen 

overhoop gegooid. Dat is nu de volgende stap waar we mee aan de slag moeten.” 

 Eén knelpunt op interorganisationeel niveau dat meermaals naar voren komt heeft betrekking op het 

delen van informatie rondom zorgen over radicalisering. Zo constateert een gemeenteambtenaar dat 

netwerkpartners, in het licht van de AVG, soms minder gemakkelijk informatie delen. Onder meer omdat 

ze niet goed weten wat wel of niet mag, maar ook omdat “zij huiverig zijn” voor eventuele consequenties:  

“Er komt iets nieuws en mensen gaan zich ineens wel meer afvragen van ‘wat kan ik wel en wat kan ik niet’. 

Het is soms wel echt een belemmering. En mensen zijn ook echt bang voor hun eigen hè […] Ze zijn dan 

echt bang dat ze zichzelf uiteindelijk voor een tuchtcommissie moeten verantwoorden. Dus ze zijn heel 

voorzichtig in wat ze wel en niet willen delen.” 

De AVG komt nog enkele keren in gesprekken naar voren. In het verlengde hiervan stelt een deelnemer, 

die werkzaam is binnen het jeugd- en jongerenwerk, bijvoorbeeld dat informatie rondom zorgen over 

radicalisering “ook niet iets is wat je zomaar deelt”. Er zal volgens hem wel meer aan de hand moeten zijn 

“dan een onderbuikgevoel van ‘oh, ik denk dat die’”. Bovendien stelt hij dat “nu met die AVG het zo [is] dat 

er eerst toestemming moet worden gevraagd door organisaties”. Zo stelt hij ook: 

“Voorheen kon ik bijvoorbeeld met het vroegsignaleringsvangnet gegevens inbrengen en ophalen. Dan ging 

het door het zorgland in deze regio en dan kon een partij zeggen: ‘Ja, hij is bij ons bekend". En dan kon ik 

kiezen met wie ik ging bellen om het verhaal duidelijk te krijgen. Maar nu kan ik dus niet meer zo'n jongere 

inbrengen en de partners delen door de AVG niet zomaar meer informatie.” 

Daarnaast worden er nog drie andere knelpunten op interorganisationeel vlak naar voren gebracht. Een 

andere deelnemer, ook werkzaam in het jeugd- en jongerenwerk, stelt dat er soms sprake is van moeizame 

samenwerking tussen netwerkpartners, wat hij hoofdzakelijk wijt aan een gebrek aan regie:  

“We proberen [hier] om die verbinding goed te houden. Maar om regie op te zetten, van ‘hoe krijgen we 

dan die signalen goed gemonitord en wie gaat dat betalen’ […] Er zit regelmatig te weinig regie op en waar 

het dan mis gaat is de samenwerking.” 

Een gemeenteambtenaar vindt het “verkokerd werken” één van de grootste belemmeringen in de praktijk, 

wat ertoe leidt dat de juiste partijen niet altijd worden betrokken. Als laatste zouden soms netwerkpartners 

ook geen rol voor zichzelf weggelegd zien in de aanpak, omdat ze het idee hebben: “bij ons speelt dat 

allemaal niet”.  
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6 
Conclusies en 
aanbevelingen 

6.1. Introductie 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de in dit onderzoek gehanteerde onderzoeksvragen, te weten: 

1. Wat is de algemene tevredenheid met de training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI)? 

2. Welke invloed heeft de training Omgaan met Extreme Idealen volgens de professionals gehad op eigen 

attitude, sociale invloed en de eigen-effectiviteitsverwachting?  

3. Draagt de training bij aan netwerkvorming? 

4. In hoeverre passen de professionals de principes van de training Omgaan met Extreme Idealen toe in de 

praktijk? En op welke manieren? 

5. Welke dilemma’s en barrières ervaren zij in hun praktijk bij de omgang met jongeren met extreme idealen 

en radicalisering? 

In paragraaf 6.2. zetten wij de antwoorden op deze vragen uiteen. Daarnaast doen wij enkele aanbevelingen op 

basis van de onderzoeksresultaten en gaan wij in op de beperkingen van het onderzoek (paragraaf 6.4.)      

6.2. Conclusies 

6.2.1. Algemene tevredenheid 

Professionals zijn over het algemeen zeer tevreden over de training Omgaan met Extreme Idealen. Deelnemers 

aan de vragenlijst geven de training gemiddeld een 7.7. Ook beveelt 69,3% van de deelnemers de training aan 

anderen aan. Deelnemers vinden de training erg nuttig (87,9%). Ook sluit de training voor de meerderheid van de 

deelnemers aan bij de behoefte. Daarnaast kijken ze er met plezier op terug. Vooral de praktische insteek van de 

training wordt erg gewaardeerd, waarbij het gebruik van een acteur waarmee geoefend wordt in de vorm van 

rollenspellen voor velen een grote meerwaarde heeft. De training wordt dan ook als bruikbaar voor de praktijk 

ervaren. Daarnaast noemen deelnemers dat ze de inhoud erg positief vinden. Voor veel deelnemers is de training 

erg leerzaam en een interessante ervaring geweest, waarbij veel lof naar trainers en acteurs uitgaat.  

Uit de groepsgesprekken komt een soortgelijk beeld naar voren. De geïnterviewde deelnemers zijn overwegend 

enthousiast over de training. Hierbij wordt specifiek verwezen naar de opzet van de training waarbij een juiste 

balans is gevonden tussen kennisoverdracht, oefening en interactie. Door de geboden kennis ontstaat er een 

eerste bewustwording rondom het onderwerp radicalisering en biedt de training nuttige handvatten voor de 

omgang met jongeren met extreme idealen. Daarnaast wordt deze kennis direct in de praktijk gebracht door het 

oefenen van gesimuleerde praktijksituaties met een trainingsacteur. Dit geeft de training een directe link met de 

beroepspraktijk.  
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Ondanks dat men overwegend tevreden is met de training, komt er wel een aantal verbeterpunten naar voren. 

De belangrijkste tekortkoming die door deelnemers wordt ervaren is dat de training vrij beknopt en te kort is. 

Zowel uit de resultaten van de vragenlijst als uit de diepte-interviews blijkt dat er behoefte is aan een langere of 

extra training. Deelnemers denken verschillend over hoe de gewenste extra tijd of een vervolgtraining zou moeten 

worden ingevuld. Sommigen geven aan dat ze graag meer verdiepende kennis willen, terwijl anderen juist meer 

praktische kennis wensen. Een ander punt dat naar voren wordt gebracht is dat deelnemers graag meer willen 

oefenen op het gebied van gespreksvoering. Ook het bespreken van meer (beroepsgerelateerde) casussen zou de 

training kunnen verbeteren. Hoewel deelnemers de mogelijkheid hadden om eigen casuïstiek in te brengen vooraf 

aan de training, blijkt uit groepsgesprekken onder meer dat niet iedereen bekend was met de mogelijkheid om dit 

te doen. Verder is er behoefte aan herhaling van datgene wat is besproken tijdens de training. In dat kader werd 

een opfriscursus aanbevolen. 

6.2.2. Attitude, sociale invloed en de eigen-effectiviteitsverwachting  

Het Attitude-Social influence-self-Efficacy model (ASE-model; de Vries et al., 1988) is een geïntegreerd gedrag 

verklarend model dat als uitgangspunt heeft dat iemands intentie is om bepaald (gewenst) gedrag wel of niet uit 

te voeren een sterke voorspeller van gedrag is. Het model bestaat uit drie determinanten, namelijk (1) Attitude, 

(2) Sociale invloed en (3) verwachtingen ten aanzien van de Eigen-effectiviteit. Over het algemeen kan worden 

gesteld dat hoe gunstiger de attitude en de sociale norm ten opzichte van bepaald gedrag is en hoe groter de 

waargenomen eigen-effectiviteit, des te groter de intentie is om dit gedrag uit te voeren. Door juist te kijken naar 

wat het effect is van de training op deze drie determinanten, geeft dit een indicatie hoe deelnemers zouden 

reageren bij gevallen van (mogelijke) radicalisering.   

Ten eerste is aan deelnemers gevraagd naar twee elementen van attitude, namelijk cognitieve informatie (kennis) 

en affectieve informatie (houdingsaspecten). Uit de resultaten van de vragenlijst komt het beeld naar voren dat 

deelnemers het gevoel hebben dat ze door het volgen van de OMEI-training meer kennis over het onderwerp 

hebben opgedaan. Bijvoorbeeld op het terrein van signalering en mogelijke triggerfactoren. Ook heeft de training 

invloed op de houding van mensen. Zo ziet negen op de tien deelnemers het belang van het gesprek aangaan met 

een jongere die extreme uitspraken doet. Wel moet opgemerkt worden dat de houding van deelnemers niet op 

alle fronten even sterk is verbeterd. Zo ervaart een deel van de deelnemers namelijk niet dat zij zich door het 

volgen van de training meer kunnen inleven in de belevingswereld van jongeren met extreme idealen (30,5%), 

inzicht in de eigen vooroordelen hebben gekregen (33,1%) en bewust zijn geworden over de eigen rol bij het 

voorkomen van radicalisering (35%). Binnen de training zou hier mogelijk meer aandacht aan besteed kunnen 

worden. 

De resultaten van de interviews nuanceren dit beeld licht. Hoewel de voornaamste ‘boodschappen’ die tijdens de 

training worden meegeven zijn overgekomen, laten verschillende deelnemers blijken dat de ‘theoretische kennis’ 

die wordt overgebracht door de tijd heen is weggezakt. De geïnterviewde deelnemers laten blijken dat de training 

(op lange termijn) vooral heeft bijgedragen aan bewustwording over het thema, hun handvatten heeft aangereikt 

voor gespreksvoering en inzage heeft geboden in houdingsaspecten die hierbij van belang zijn. Met name het 

oefenen van gesprekken tijdens rollenspellen leidt volgens deelnemers tot bewustwording omtrent de manier 

waarop je het gesprek kan voeren. Een van de boodschappen die duidelijk is overgekomen is dat het belangrijk is 

om open het gesprek aan te gaan met jongeren over hun extreme idealen en hieraan gerelateerde uitingen en 

niet direct in het oordeel te schieten. Dat het ook van belang is om tegenwicht te bieden, een ander aspect dat in 

het pedagogisch perspectief naar voren komt, kwam minder in de gesprekken naar voren.  

Ten tweede zijn verschillende stellingen voorgelegd over sociale normen en ervaren steun met betrekking tot 

gedrag die de OMEI-training bij deelnemers beoogt te bewerkstelligen. Over het algemeen hebben deelnemers 

van de vragenlijst door de training het idee op één lijn te liggen met collega’s alsmede steun te ervaren bij 

vermoedens van radicalisering. Wel lijkt het erop dat minder collega’s op één lijn liggen als het aankomt op het 

moment van melden van zorgen over mogelijke radicalisering. Aan geïnterviewde deelnemers is aanvullend 

gevraagd in hoeverre ze de training achteraf met collega’s hebben besproken en of ze het gevoel hebben dat de 
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training heeft bijgedragen aan veranderingen binnen de organisatie waar het gaat om de omgang met de 

thematiek. Hoewel verschillende deelnemers stellen dat ze de training hebben besproken, wijzen weinig 

deelnemers veranderingen binnen de eigen organisatie toe aan de training. Om te zorgen dat het thema breder 

wordt opgepakt binnen organisaties en kennis beter te borgen is het volgens enkele trainers zaak om verschillende 

managementlagen meer te gaan betrekken.  

Als laatste hebben deelnemers aangegeven in hoeverre ze ervaren in staat te zijn om te handelen en om samen 

te werken bij (mogelijke) radicalisering. Hieruit blijkt dat de training een positief effect heeft gehad op het 

zelfvertrouwen van deelnemers waar het gaat om het handelen bij (mogelijke) radicalisering en de mate waarin 

deelnemers zichzelf in staat achtten anderen te betrekken bij hun aanpak. Ook in de groepsgesprekken komt naar 

voren dat verschillende deelnemers meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen door het volgen van de 

training. Vooral met betrekking tot het gesprek aangaan hebben deelnemers het gevoel meer handvatten te 

hebben. Ook geven deelnemers aan dat ze zich bevestigd voelen in hun eigen handelingsperspectief. 

6.2.3. Netwerkvorming 

Aan de deelnemers is gevraagd in hoeverre zij het idee hebben dat de training bijdraagt aan een netwerk voor 

ondersteuning bij het omgaan met radicaliseringsproblematiek. Dit geldt voor net iets meer dan de helft van de 

deelnemers. Echter, meer dan een derde antwoordt neutraal en circa een tiende geeft aan dat dit voor hen niet 

het geval is. Dit zou te maken kunnen hebben met het gegeven dat slechts een beperkt aantal deelnemers de 

training in een heterogene groep heeft gevolgd.  

Binnen de (groeps)interviews waren het namelijk de deelnemers die de training samen met 

(eerstelijns)professionals van andere organisaties hebben gevolgd die stellen dat de training bijdraagt aan het 

verstevigen van het netwerk en de samenwerking. Door de training samen met professionals van andere 

organisaties te volgen en ervaringen te delen raakt men meer vertrouwd met elkaar en krijgt men meer inzicht in 

hoe en op welke wijze diverse partijen zich bezighouden met de thematiek en te werk gaan. Zo weet men beter 

wat men aan elkaar heeft en bij wie men terecht kan.  

6.2.4. Toepasbaarheid in de praktijk 

In de beleving van de meeste professionals kunnen zij door het volgen van de OMEI-training beter omgaan met 

(mogelijke) gevallen van radicalisering. Na het lezen van een fictieve casus geeft meer dan 70% aan dat hij of zij 

beter om weet te gaan met de beschreven situatie. Verder geven meer deelnemers aan dat zij het gesprek zullen 

aangaan met een jongere met extreme idealen na het volgen van de training in vergelijking tot voorafgaand aan 

de training. Dit is in lijn met eerdere bevindingen dat deelnemers het gevoel hebben beter toegerust te zijn om 

een dergelijk gesprek te voeren. Opvallend is verder dat minder deelnemers na het volgen van de training de 

(fictieve) casus zouden bespreken met een directe collega. In plaats daarvan wijzen de resultaten erop dat een 

groter deel het gesprek aan zal gaan met degene die verantwoordelijk is voor het thema binnen de eigen 

organisatie. Ook wint een significant groter deel van de deelnemers extern advies in. Het lijkt er dus op dat 

deelnemers na het volgen van de training beter weten bij wie ze terecht kunnen in het geval van een 

radicaliseringscasus en dus een dergelijke situatie minder vaak bespreken met een directe collega. 

Ook is een aantal deelnemers sinds het volgen van de training in aanraking gekomen met jongeren waarover 

zorgen bestonden rondom radicalisering. Uit de vragenlijst blijkt dat de training heeft bijgedragen aan hoe deze 

professionals met de situatie zijn omgegaan. Door het volgen van de training was een ruime meerderheid zich 

meer bewust van hun rol als professional en wist men beter hoe om te gaan met de situatie. Ook enkele 

geïnterviewden die te maken hebben gehad met casuïstiek geven aan dat ze door het volgen van de training 

eerder het gesprek aan zijn gegaan. Dit geldt overigens niet alleen voor casussen rondom radicalisering. Ook bij 

gevallen rondom andere thema’s gaven geïnterviewden aan dat wat ze geleerd hebben te kunnen toepassen, 

bijvoorbeeld in hun adviezen aan anderen. 
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Echter, een gedeelte van de deelnemers die in aanraking is geweest met jongeren waarover zorgen rondom 

radicalisering bestonden wijst erop dat de training voor hen niet heeft bijdragen aan een beter begrip van de 

hulpbronnen die zij binnen en buiten de organisatie konden aanspreken. Ook geven sommige aan dat ervaren 

steun vanuit collega’s bij de omgang met de situatie en het op één lijn zitten met collega’s over de omgang met 

de situatie niet door de training is verbeterd. Dit staat in contrast met de bevinden naar aanleiding van de fictieve 

casus uit de vragenlijst. Het is dan ook maar de vraag of deelnemers na het volgen van de training daadwerkelijk 

beter weten bij wie ze terecht moeten met hun zorgen bij gevallen van (mogelijke) radicalisering. 

6.3. Dilemma’s en knelpunten 

Door middel van een casus met betrekking tot rechtsextremisme gekoppeld aan enkele stellingen is geprobeerd 

meer inzicht te krijgen in de dilemma’s die professionals mogelijkerwijs in de praktijk kunnen ervaren wanneer zij 

te maken krijgen met extreme idealen. In deze stellingen werden onder meer enkele factoren belicht die een rol 

kunnen spelen bij het wel of niet reageren op de situatie en de wijze waarop men verkiest te reageren. Veel van 

de professionals laten blijken dat zij verwachten in de geschetste situaties bezorgd te zijn over het verlies van 

contact en de confrontatie met persoonlijke waarden. Andere mogelijke dilemma’s (dan wel problemen) die door 

de deelnemers worden genoemd hebben voornamelijk betrekking op het handelingsperspectief, mogelijke 

escalatie en de invloed van anderen op de situatie.  

Om in kaart te brengen welke knelpunten deelnemers ervaren in de omgang met de thematiek zijn er in de 

enquête diverse mogelijke knelpunten voorgelegd op drie niveaus: persoonlijk niveau, organisatieniveau en 

interorganisationeel niveau. Voor elk van deze niveaus is gevraagd wat zij als de drie voornaamste knelpunten 

beschouwden. De voorgelegde knelpunten zijn ontleend uit de literatuur.  

Op persoonlijk niveau zijn de voornaamste knelpunten een gebrek aan achtergrondkennis over radicalisering, 

hoge werkdruk waardoor er weinig tijd/aandacht is voor het thema en een gebrek aan kennis over 

cultuurverschillen, de pubertijd, identiteitsvorming en jongerenculturen. Daarna komt een gebrek aan handvatten 

om het gesprek aan te gaan met jongeren. Het minst genoemde knelpunt is onduidelijkheid over de eigen rol en 

taak bij het herkennen en voorkomen van radicalisering.  

Op het niveau van de organisatie ervaart men wel een gebrek aan duidelijke rollen, taken en 

verantwoordelijkheden. Dit is zelfs het knelpunt dat het vaakst wordt genoemd. Andere veelvoorkomende 

knelpunten zijn een gebrek aan duidelijk interne afspraken en een gebrek aan een uitgekristalliseerde visie binnen 

de organisatie. Het niet delen van zorgen en dilemma’s rondom radicalisering, omdat de werksfeer dit niet toelaat 

of omdat zij een gebrek aan steun en erkenning van leidinggevenden en collega’s zouden ervaren, worden het 

minst vaak genoemd. Ook wanneer de analyse wordt beperkt tot mensen die na de training in aanraking zijn 

gekomen met jongeren waarover zorgen bestonden rondom radicalisering.  

Het knelpunt dat het meest wordt ervaren op interorganisationeel niveau is dat contanten tussen organisaties te 

afhankelijk zijn van individuele personen. Gebrek aan afstemming en duidelijke afspraken over rollen en taken 

tussen organisaties komt ook relatief vaak naar voren. Daarnaast worden een gebrek aan terugkoppeling rondom 

gedeelde informatie en een gebrek aan regulier contact vaker genoemd. Een gebrek aan wederzijds begrip en 

onderling vertrouwen tussen organisaties en een gebrek aan afstemming en afspraken rondom het op- en 

afschalen van signalen worden het minst vaak genoemd. 

In de (groeps)gesprekken is verder gesproken over eventueel ervaren knelpunten. Sommige deelnemers die 

hebben deelgenomen aan de (groeps)gesprekken ervaren geen specifieke knelpunten. Anderen geven er wel blijk 

van barrières te ervaren. Door enkele deelnemers wordt naar voren gebracht dat zij het idee hebben dat er (te) 

weinig aandacht voor het thema is binnen hun organisaties. Sommige deelnemers benoemen knelpunten rondom 

het delen van privacygevoelige informatie. Tot slot geven verschillende deelnemers aan dat zij ervaren dat hun 
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kennis en vaardigheden op sommige terreinen nog tekortschiet of dient te worden aangescherpt of dat kennis is 

weggezakt en dient te worden herhaald.   

6.4. Aanbevelingen 

Zoals in de conclusie naar voren komt wordt de training positief gewaardeerd. Zo wordt de training door 

deelnemers als nuttig, leerzaam en bruikbaar voor de praktijk ervaren. Ook voorziet de training in een behoefte. 

Onderstaande aanbevelingen worden gedaan in het kader van eventuele doorontwikkeling van de training.  

6.4.1. Aandacht voor het bieden van tegenwicht 

Het pedagogisch perspectief dat ten grondslag ligt aan de training wijst erop dat het niet enkel van belang is het 

gesprek aan te gaan en interesse te tonen in de beweegreden van jongeren met extreme idealen. Ook is het 

belangrijk dat hun het noodzakelijke tegenwicht wordt geboden. Bijvoorbeeld in de vorm van het stellen van 

grenzen, het laten zien van andere perspectieven en het aanreiken van handelingsalternatieven om op positieve 

en constructieve wijze aan de slag te gaan met gekoesterde idealen. Het aspect van tegenwicht bieden krijgt 

blijkens de onderzoeksuitkomsten op dit moment nog beperkt aandacht binnen de training. Het wordt ook niet 

expliciet meegenomen in de trainingsdoelstellingen. Het is wenselijk dit aspect nadrukkelijker te belichten. Om dit 

mogelijk te maken zal de duur van de training waarschijnlijk moeten worden verlengd. Een alternatief zou zijn een 

vervolgtraining aan te bieden die hierop in gaat. Hierbij kan worden voortgebouwd op sociaalpsychologisch 

bewezen effectieve methoden (zie Davies, 2018 voor een overzicht van interventies in de onderwijscontext). Waar 

het gaat om het aanreiken van alternatieve perspectieven bieden onder meer interventies die zich richten op het 

stimuleren van ‘integrative complexity‘ en ‘geanticipeerde spijt’ interessante aanknopingspunten (zie bijvoorbeeld 

Liht & Savage, 2013; De Wolf & Doosje, 2015; Nemr & Savage, 2019; Van Eerten & Doosje, te verschijnen; Van 

Eerten et al., 2017). Ter illustratie, interventies op het gebied van integrative complexity adresseren specifiek het 

binaire denken van jongeren met radicale opvattingen. Daarbij gaat het vooral om waarden die relateren aan 

identiteitsconstructies, zoals ‘mijn groep’ en ‘andere groepen’ (Nemr & Savage, 2019). Tot slot, is het aan te 

bevelen om wederom te werken met een trainingsacteur, zodat ‘ingeoefend’ kan worden en de eigen-effectiviteit 

kan worden vergroot.  

Zeker wanneer de idealen er met jongeren vandoor gaan zijn eerstelijnsprofessionals in hun eentje vaak niet meer 

in staat afdoende tegenwicht te bieden. De literatuur rondom het pedagogisch perspectief wijst in dat kader op 

het belang van ‘pedagogische coalities’ tussen ouders, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners en andere 

(professionele) opvoeders (e.g. Sieckelinck & de Winter, 2015). Gezamenlijk zouden zij beter in staat zijn in het 

benodigde ‘morele gezag’ te bieden. Dit vereist onder meer het smeden van duurzame verbindingen tussen 

eerstelijnsprofessionals van diverse organisaties. Hieraan relateert de volgende aanbeveling.   

6.4.2. Stimuleren van netwerkvorming 

Netwerkvorming is een neveneffect wanneer er wordt gewerkt met gemengde groepen (i.e., groepen met 

deelnemers vanuit verschillende organisaties en werkvelden). Als het doel van de training is om bij te dragen aan 

kortere lijnen en tot een betere samenwerking tussen organisaties te komen is het aan te bevelen om te werken 

met een dergelijk gemengde groep. In dat geval dient dit ook expliciet in de doelstellingen worden opgenomen en 

dient het samenwerken en delen van informatie (inclusief privacywetgeving) expliciet als onderdeel van de training 

te worden opgenomen, bijvoorbeeld via een casus of een daarop afgestemde oefening. Als er geen gemengde 

groep is vervalt dit doel, wat resulteert in een (deels) andere training. Overigens dient vermeld te worden dat een 

dergelijk gemengde groepssamenstelling ook nadelen kan hebben, onder meer waar het gaat om de aansluiting 

op de beroepspraktijk. Zo biedt een training met een gemengde groep bijvoorbeeld minder ruimte of gelegenheid 

om in te gaan organisatiespecifieke casuïstiek, vraagstukken en aandachtspunten. Aandacht hiervoor wordt door 

deelnemers wel belangrijk geacht. Dit brengt ons bij een andere aanbeveling. 
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6.4.3. Aansluiting bij de praktijk 

De meeste deelnemers die een verbeterpunt aandragen stellen dat de training nog meer praktijkgericht kan 

worden gemaakt. Bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden voor het oefenen met trainingsacteurs en het 

behandelen van door deelnemers zelf aangedragen casuïstiek. Hier valt in het kader van het vergroten van het 

gevoel van eigen-effectiviteit wat voor te zeggen (waar het gaat om het gesprek aangaan blijkt dat de ‘eigen-

effectiviteit’ de meeste invloed uitoefent op het gedrag). Nu is het zo dat niet alle deelnemers evenveel 

gelegenheid krijgen om te oefenen, omdat er te weinig tijd is of er te veel deelnemers zijn (of te weinig acteurs).  

Ook is het vanzelfsprekend goed om binnen de training aan te sluiten bij de behoeften van (specifieke groepen) 

professionals en de knelpunten en dilemma’s die zij ervaren. Voor sommige knelpunten en dilemma’s is reeds oog 

binnen de training (bijv. gebrek aan achtergrondkennis rondom radicalisering en de confrontatie met persoonlijke 

waarden bij de omgang met jongeren met extreme idealen). Anderen worden echter minder of niet geadresseerd. 

Menig professional geeft bijvoorbeeld aan een gebrek aan kennis over cultuurverschillen, de pubertijd, 

identiteitsvorming en jongerenculturen te ervaren. Gekeken zou kunnen worden hoe relevante kennis 

hieromtrent binnen de training aan de orde kan komen. De invloed van en het betrekken van de sociale omgeving 

op/in de omgang met jongeren met extreme idealen is een ander aspect waar aandacht aan besteed zou kunnen 

worden (ook gezien het belang van pedagogische coalities). Onder meer voor docenten kan het ook relevant zijn 

om in te gaan op de omgang met extreme uitingen binnen een groepsetting. Nu is de training meer gericht op het 

voeren van het gesprek in één-op-één situaties.  

Waar het gaat om het in kaart brengen van behoeften, geven de trainers aan dat slechts een beperkt aantal 

deelnemers gebruikmaakt van de intakeformulieren. Enkele gesproken deelnemers laten echter blijken dat zij die 

kans niet hebben gehad of hier in ieder geval niet van op de hoogte waren. Verkent dient te worden hoe er meer 

input kan worden gegenereerd vanuit deelnemers.  

6.4.4. Inbedden van kennis en kunde binnen de organisatie 

In de huidige trainingsopzet is het zo dat van deelnemende (eerstelijns)professionals wordt verwacht dat zij het 

geleerde binnen hun eigen organisaties zullen uitdragen zodat het intern wordt opgepakt en binnen de organisatie 

wordt ingebed. De praktijk en onderzoek (e.g., Azough, 2017) leert dat dit een uitdaging is als het management 

niet op dezelfde ‘vlieghoogte’ is en niet over dezelfde kennis beschikt als degenen die aan de training hebben 

meegenomen (i.e., dat maakt de ‘sociale norm’ lastig te beïnvloeden). Het is dan ook aan te bevelen om de 

managementlaag meer te betrekken, bijvoorbeeld door middel van een doelgroepspecifieke training. Een 

dergelijke training kan onder meer aandacht besteden aan ‘strategie’ (visie, missie, doelstellingen) en structuur 

(taken, verantwoordelijkheden, competenties), gezien deze als twee van de voornaamste knelpunten op 

organisatieniveau worden benoemd. Daarnaast kan er binnen een (aanvullende) training specifiek aandacht 

worden besteed aan de rol van aandachtsfunctionarissen en de hiervoor benodigde competenties (i.e., structuur), 

gezien die een bijdrage kunnen leveren aan het borgen van de strategie en steun kunnen bieden aan collega’s 

(i.e., cultuur).  

6.4.5. Het belang van herhaling 

Een ander aspect wat veelvuldig naar voren kwam in de onderzoeksresultaten is het belang van herhaling. Uit 

gesprekken met diverse deelnemers bleek dat bij veel deelnemers de aangereikte (theoretische) kennis niet meer 

scherp op het netvlies staat. De kennis neemt in de loop der tijd af. Een opfriscursus kan mogelijkerwijs bijdragen 

aan het oplossen van dit probleem.  

6.4.6. Expliciteer de veranderingstheorie 

Op dit moment is er geen expliciete veranderingstheorie (i.e., ‘theory of change’) opgesteld die duidelijk maakt 

hoe en waarom de OMEI-training bij de doelgroep de beoogde doelen en resultaten bereikt. Het is aan te bevelen 
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deze wel te formuleren. Dit is niet alleen nuttig voor de monitoring en evaluatie van de training in de toekomst. 

Het kan bijvoorbeeld ook richting geven aan het verder aanscherpen van doelen en subdoelen. Deze zouden nog 

helderder geformuleerd kunnen worden. Hieraan gekoppeld zou ook de trainingshandleiding verder aangescherpt 

kunnen worden (bijvoorbeeld met een verduidelijking van de leerdoelen per onderdeel).  

6.4.7. Start met evalueren voor de aanvang 

De evaluatie van programma’s die dienen bij te dragen aan de preventie van radicalisering krijgt vaak pas aandacht 

als het programma al loopt, het einde nadert of reeds is beëindigd. In dit geval was het ook zo dat de onderzoekers 

zijn betrokken terwijl het programma al langer liep. Diverse onderzoeken wijzen erop dat het evaluaties ten goede 

zou komen als onderzoekers al voor de implementatie van het programma worden betrokken (e.g., Fink, Romaniuk 

& Bakarat, 2013; Gielen, 2017; van Eerten & Doosje, te verschijnen). Dat vergroot de opties voor een grondige 

evaluatie en maakt resultaatevaluatie op basis van een meting vooraf en achteraf mogelijk (Gielen, 2017). 

6.5. Beperkingen van het onderzoek 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. De eerste relateert aan de laatste aanbeveling. Het was binnen de 

gehanteerde onderzoeksopzet niet mogelijk om iets te zeggen over de effectiviteit van de training. Om dit te 

kunnen doen zou er namelijk zowel een meting voorafgaand aan als na het volgen van de training uitgevoerd 

moeten worden. Aangezien veel professionals de training al gevolgd hadden, was een meting voorafgaand niet 

meer mogelijk. Ten tweede meet dit onderzoek de beleving van professionals en niet het objectieve resultaat van 

de training. Ook heeft een deel van de respondenten de training een aantal jaren geleden gevolgd, waardoor hun 

ervaringen en herinneringen aan de training vervaagd of vertekenend kunnen zijn. Ten derde is de online 

vragenlijst verstuurd naar het werk-e-mailadres van de deelnemers. Het is mogelijk bepaalde groepen 

professionals tijdens hun werkzaamheden minder tijd wilden of konden vrijmaken om de vragenlijst in te vullen. 

Dit kan voor een zekere vertekening hebben gezorgd in de resultaten. Tot slot was het aantal deelnemers waarbij 

interviews zijn afgenomen, mede door de termijn waarbinnen het onderzoek moest worden afgerond, vrij 

beperkt. Ook kwamen zij uit diverse beroepsgroepen. Voor het op maat maken van de training is het interessant 

om eventueel vervolgonderzoek te richten op de ervaringen van deelnemers binnen specifieke beroepsgroepen 

dan wel deelnemers met specifieke functies.   
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Bijlage 1: Meting tijdens 
training 
De vragenlijsten voor de nulmeting zijn afgenomen tijdens twee trainingen gehouden in september 2018 onder 

25 deelnemers. Alle deelnemers van de eerste training waren werkzaam binnen justitie (60% van het totaal aantal 

deelnemers). De deelnemers van de tweede training zijn voornamelijk actief binnen de jongeren- en sociaal werk 

(25%) en de (jeugd)gezondheidszorg (8%). Verder was een meerderheid man (56%) en lag de gemiddelde leeftijd 

op ongeveer 43 jaar. Voor bijna alle deelnemers (88%) was dit de eerste keer dat ze de OMEI-training volgden. 

Daarnaast vervult 12,5% een centrale rol op het gebied van de omgang met radicalisering binnen de organisatie.  

De deelnemers is achteraf gevraagd wat ze van de training vonden. Figuur 25 toont de verdeling van de 

antwoorden op deze stellingen. Hieruit blijkt dat de deelnemers de training als vrij positief hebben ervaren. Alle 

deelnemers kijken met plezier terug op de training. Ook zijn bijna alle deelnemers van mening dat de training 

nuttig is (95,7%), aansluit bij de behoefte (95,7%), bruikbaar is voor de praktijk (86,4%) en bijgedragen (73,9%) aan 

netwerkvorming. De training wordt dan ook gemiddeld met een 8,6 beoordeeld.  

Figuur 16: Evaluatie training op verschillende aspecten (N=22) 

 

Zowel voorafgaand als na het volgen van de training zijn de stellingen gerelateerd aan het Attitude-Social 

influence-self-Efficacy model (zie paragraaf 4.3) voorgelegd aan de deelnemers. Om inzicht te krijgen in het 

mogelijke effect van de training, zijn de antwoorden op deze stellingen voorafgaand aan de training vergeleken 

met de antwoorden gegeven na de training (verschil-score). Een positieve verschil-score geeft aan dat deelnemers 

positiever op de stelling hebben geantwoord na het volgen van de training vergeleken met hun antwoord gegeven 

vooraf aan de training en een negatieve verschil-score vice versa. Een nul-score betekent dat de deelnemer 

voorafgaand aan en na de training hetzelfde antwoord heeft gegeven.  
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Attitude 

Figuur 26 en 27 tonen de verdeling van de verschil-scores van de attitude-stellingen. Met betrekking tot alle 

kennisgerelateerde attitude-stellingen lijkt het erop dat de training een positief effect heeft gehad. Niet alleen 

weten de meeste deelnemers beter de mogelijke signalen van radicalisering te kennen (86,4%), en te weten wat 

het verschil is tussen activisme, extremisme, terrorisme en radicalisering (81,0%), maar ook weten ze welke 

concrete gebeurtenissen het proces van radicalisering in gang kunnen zetten of versnellen (77,3%). Ook kent 

72,2% van de deelnemers beter de mogelijke voedingsbodem van radicalisering en is 68,2% zich meer bewust van 

de mogelijke motieven van radicale jongeren. Dit wijst er dus op dat deelnemers veel kennis hebben opgedaan 

door het volgen van de training. 

Met betrekking tot de houdingsgerelateerde attitude-stellingen is het beeld minder eenduidig. Door het volgen 

van de training weet een groot deel van de deelnemers vooral beter welke rol hij of zij kan spelen bij het 

voorkomen van radicalisering (77,3%) en zich beter in te leven in de belevingswereld van jongeren met 

extreme/radicale uitspraken (68,2%) na het volgen van de training. Het lijkt er echter niet op dat de training een 

effect heeft op de neiging tot het zoeken van hulp, aangezien maar 9,5% van de deelnemers een positievere 

houding heeft ten aanzien van deze stelling na het volgen van de training. Hoogstwaarschijnlijk zochten de meeste 

deelnemers ook al hulp voordat ze de training hadden gevolgd. Bovendien is 19% van de deelnemers juist minder 

geneigd om hulp te zoeken door het volgen van de training. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat sommige 

deelnemers na het volgen van de training het gevoel hebben beter te weten wat te doen bij radicalisering. 

Hierdoor hebben ze mogelijk minder snel het gevoel dat hulp zoeken noodzakelijk is.  

Figuur 17: Verschil-score attitude ten aanzien van de rol die de professional inneemt (N=22) 
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Figuur 18: Verschil-score attitude ten aanzien van verkregen kennis door de training (N=22) 

 

Sociale invloed 

Het effect van de training op sociale invloed lijkt minder groot te zijn dan op attitude. Figuur 28 en 29 tonen de 

verdeling van de verschil-score van de sociale invloed-stellingen. Relatief veel deelnemers geven hetzelfde 

antwoord op de stellingen met betrekking tot steun van collega’s voorafgaand aan en na het volgen van de training 

(tussen de 36,4% en 59,1%). Opvallend is verder dat vooral steun van collega’s om gezamenlijk een niet-

pluisgevoel te onderzoeken maar door een kleine minderheid (13,6%) positiever beantwoord wordt na het volgen 

van de training. Het is mogelijk dat de training toch een zekere spanning tussen collega’s veroorzaakt. 

Wat betreft de samenwerkingsgerelateerde stellingen geeft een relatief groot deel van de deelnemers aan beter 

op één lijn te liggen met collega’s. Deelnemers antwoorden positiever na het volgen van de training met betrekking 

tot welke houding ze het beste kunnen aannemen (65,2%), welke rol ze hebben bij het voorkomen van 

radicalisering (65,2%) en het moment van melden van zorgen (65,2%). Als het gaat om de eigen rol bij zorgen over 

radicalisering en waar eventuele zorgen te melden, liggen deze percentages een stuk lager (respectievelijk 45,5% 

en 39,1%). 
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Figuur 28: Verschil-score sociale invloed met betrekking tot steun van collega’s (N=22) 

 

Figuur 29: Verschil-score sociale invloed met betrekking tot samenwerken (N=22) 
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Eigen-effectiviteit 

Als laatste tonen Figuur 30 en 31 de verdeling van de verschil-score van de eigen-effectiviteit stellingen. Opvallend 

hierbij is dat bij alle handelingsgerelateerde stellingen een meerderheid (tussen de 78,3% en 56,5%) het gevoel 

heeft beter in staat te zijn om te handelen in situaties van extreme idealen en/of radicalisering. Vooral ten opzichte 

van het duiden van signalen geeft 78,3% een hogere score na het volgen van de training. Daarnaast lijkt het effect 

van de training op de eigen-effectiviteit met betrekking tot samenwerking een stuk lager. Hoewel een kleine 

meerderheid van de deelnemers (52,1%) positiever is over het kunnen inschakelen van hulp, is maar 36,3% beter 

in staat om andere mensen te betrekken bij zijn of haar aanpak. 

Figuur 30: Verschil-score eigen-effectiviteit met betrekking tot handelen (N=22) 

 

Figuur 31: Verschil-score eigen-effectiviteit met betrekking tot samenwerken (N=23 / N=22) 

 

Conclusie 

Hoewel de nulmeting is uitgevoerd bij maar twee trainingen en dus geen bewijs van effect kan leveren, geven deze 

resultaten wel een indicatie. De training lijkt het meest effect te hebben op de kennis die deelnemers hebben ten 

aanzien van het thema. De training lijkt het minst bij te dragen aan het gevoel dat deelnemers zich gesteund voelen 

door collega’s bij vermoedens van (mogelijke) radicalisering.   
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Labyrinth Onderzoek & Advies 

Labyrinth is een full-service onderzoeks- en adviesbureau dat bestaat uit een uitstekend op elkaar ingespeeld 

team van specialisten met ruime ervaring op diverse onderzoeksterreinen. Zo is Labyrinth actief binnen 

verschillende maatschappelijke werkvelden, zoals diversiteit, migratie, integratie, leefbaarheid, sociale 

veiligheid, wonen, zorg & welzijn, arbeidsmarkt en jeugd. Labyrinth weet hierbij als geen ander iedereen te 

bereiken, ongeacht taal, achtergrond en sociaaleconomische status. Niet praten óver hen, maar mét hen, is 

daarbij de visie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


