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Managementsamenvatting
Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) heeft een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar de
effectiviteit van de programma’s Familieondersteuning [FO] en Forsa. Familieondersteuning richt zich
op systemische begeleiding van en advies aan families met zorgen en problemen rondom
radicalisering van een familielid. Forsa omvat individuele trajectbegeleiding voor individuen die
extremistische overtuigingen hebben, betrokken zijn (geweest) bij extremistische netwerken, of die
zijn veroordeeld voor (of verdacht worden van) extremistische strafbare feiten. Dit onderzoek heeft
als doel om bij te dragen aan de kennis over de effectiviteit van de inzet van bovenstaande
programma’s. Ook doet dit onderzoek concrete aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de
dienstverlening en samenwerking van het LSE en van methodiekomschrijving, registratie en
onderzoek.
Onderzoeksvragen
De hoofdvragen van het onderzoek zijn:
Overkoepelend:
 Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit van familieondersteuning
en individuele begeleiding (c.q. deradicaliseringstrajecten) in het kader van het waarborgen van
de nationale veiligheid waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van radicalisering en
extremisme?
 Hoe verhouden de wetenschappelijke kennis en de practice based ervaringen van het LSE zich
tot elkaar?
 In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd binnen afzonderlijk
Familieondersteuning en Forsa bijgedragen aan de beoogde doelstellingen?
 Wat kan gezegd worden over de effecten en werkzame elementen bij zowel
Familieondersteuning als Forsa?
Specifieke vragen voor Familieondersteuning:
 In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan de beoogde doelstellingen (per subdoelstelling)?
a. Hoe hebben familieleden die hulp hebben gekregen, deze hulp ervaren? In hoeverre
hebben families zich door het LSE gesteund gevoeld in een moeilijke tijd?
b. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het voorkomen van (verdere) radicalisering van het geradicaliseerde
gezinslid?
c. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het voorkomen van radicalisering van de familie van geradicaliseerde
personen?
d. In hoeverre is de samenwerking tussen de familie en autoriteiten hersteld of tot stand
gekomen?
e. In hoeverre is er toeleiding geweest van cliënten uit FO naar Forsa?
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Specifieke vragen voor Forsa:
 In hoeverre heeft de begeleiding vanuit Forsa bijgedragen aan het versterken van
beschermende factoren ten behoeve van het afzweren van extremistisch geweld en/of
het afstand nemen van een extremistisch netwerk?
Methoden
Om de effecten van de inzet te kunnen meten, is een evaluatiekader ontwikkeld en op maat gemaakt
voor Familieondersteuning en Forsa. Dit maakt het mogelijk om op onderbouwde wijze de
uitkomsten van beide programma’s te meten en te toetsen aan de beoogde doelstellingen. Om de
onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we een multi-methodische dataverzameling
gehanteerd. Deze bestond uit een literatuurscan en documentenanalyse, individuele interviews en
focusgroepen, een dossieranalyse en een data-analyse van de LSE-dataset. Deze dataset bevat data
over de cliënten tot en met 2020, zoals geslacht, type problematiek, het LSE-traject (zoals duur en
ingezette interventies) en over de effecten van het traject, zoals scores op de
zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), of informatie over uitreizen. Bij Familieondersteuning gaat het om 94
trajecten (intake en/of volledig traject), bij Forsa om 50. De dataset is door het LSE opgesteld, waarbij
door de casemanagers geleverde informatie geanonimiseerd verwerkt is tot een bestand, op basis
van een vier-ogen principe.
De respondenten voor het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek bestonden uit cliënten van zowel
Forsa als Familieondersteuning, diverse ketenpartners (DJI, TER-team Reclassering Nederland, een
Terroristen Afdeling en een gemeente) en casemanagers werkzaam bij Forsa en FO. In totaal spraken
wij met 22 respondenten, waarvan 13 in individuele interviews en 9 in focusgroepen.
Het onderzoek kent een aantal methodische beperkingen. Voor zowel Familieondersteuning als Forsa
geldt bijvoorbeeld dat er geen volledige informatie beschikbaar was. Daardoor bevatten de
kwantitatieve data uit de LSE-dataset veel ‘onbekenden’.
Dit heeft onder meer te maken met:
 Het feit dat de datasets zijn opgesteld eind 2020 ten behoeve van onderzoek, maar de
oorspronkelijke registratie door de casemanagers niet met dat doel is uitgevoerd. Dit
veroorzaakt op onderdelen een discrepantie tussen hetgeen voor een onderzoek interessant is
om te weten en wat daadwerkelijk is geregistreerd door casemanagers;
 De met de tijd veranderende werkwijze. Door hernieuwde inzichten zijn bepaalde metingen of
subdoelstellingen pas later aan de methodieken toegevoegd. Daardoor ontbreekt registratie
daarvan bij oudere casuïstiek.
Bij Familieondersteuning is te zien dat het aantal ‘onbekenden’ per jaar (tussen 2016-2020) sterk
afneemt, dus het gaat vooral om de oudere casuïstiek. Dit suggereert dat de registratie inmiddels
vollediger is. Bij Forsa ontbreken vooral data van de cliënten waar de trajecten na de intakefase geen
doorgang hebben gevonden. Van Forsa-cliënten waar volledige trajecten zijn opgestart is de
registratie veelal wel volledig(er).
Voor Familieondersteuning was op veel effectindicatoren geen voormeting beschikbaar. Ook is er bij
zowel de LSE dataset als de kwalitatieve data een risico van bias. De onderstaande bevindingen
moeten in het licht van deze beperkingen gelezen worden.
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Conclusies
Onze conclusies trekken we aan de hand van de hoofdvragen van dit onderzoek.
Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit van familieondersteuning en individuele
begeleiding (c.q. deradicaliseringstrajecten) in het kader van het waarborgen van de nationale veiligheid
waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van radicalisering en extremisme?
Familieondersteuning
Uit de literatuurscan blijkt dat de effecten van familieondersteuning op het tegengaan van
radicalisering tot op heden nog nauwelijks wetenschappelijk geëvalueerd zijn. Er bestaat geen
wetenschappelijk model met indicatoren, waarmee de effectiviteit van familieondersteuning
gemeten kan worden. Er zijn wel verschillende internationale publicaties over onder andere de
output en inrichting van familiesteunpunten. Genoemde succesfactoren daarin zijn onder andere:
het hebben van één centraal punt, een uitgebreid netwerk met andere hulpverleningsinstanties,
inzet op beschermende factoren, lotgenotencontact als interventie, de kennis en kunde van de
professionals die er werken en het hebben van een multi-professioneel team.
Exitprogramma’s
Wanneer het gaat over de effectiviteit van exit-interventies of -programma’s komt uit de
literatuurscan naar voren dat er simpelweg nog heel weinig geëvalueerd is. De evaluaties die de
laatste jaren verschenen, tonen verschillende successen van exit-programma’s. Zo liggen bij
verschillende programma’s de recidivecijfers laag, is een ander programma effectief gebleken bij het
verminderen van extremistische opvattingen, en hebben bij weer andere programma’s veel
deelnemers de extremistische netwerken verlaten. Belangrijke elementen van exitprogramma’s die
naar voren komen zijn: maatwerk, combinatie van interventies op verschillende aandachtsgebieden
en het stimuleren van eigenwaarde. Belangrijke elementen omtrent professionals die naar voren
komen zijn: betrouwbare gesprekspartners, een open steunende houding, opbouwen van een
persoonlijke relatie, een sterke kennis van de islam en een positieve, oprechte en respectvolle
manier van omgaan met deelnemers.
Hoe verhouden de wetenschappelijke kennis en de practice based ervaringen van het LSE zich tot elkaar?
Familieondersteuning
Qua effectiviteit is er dus weinig vergelijkingsmateriaal met andere studies, omdat de meeste
familiesteunpunten tot op heden niet geëvalueerd zijn op hun effecten (wel op proces en/of output).
De belangrijkste pijlers waarop familieondersteuning gestoeld zou moeten zijn volgens de
wetenschap, zoals maatwerk en een inzet op beschermende factoren, zien we ook terug binnen het
programma van FO. De diverse standaarden waar professionals en het hele team aan moeten
voldoen volgens de wetenschap zien we terug bij het LSE, zoals kennis over radicalisering en een
multidisciplinair team. Respondenten noemen ook vaak de kennis van casemanagers als positief punt
en vullen dit aan met bijvoorbeeld de open houding, betrokkenheid, flexibiliteit en het begrip van de
casemanager.
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Forsa
Qua effectiviteit lijkt Forsa op het eerste oog redelijk vergelijkbaar te scoren met de (beperkte)
studies uit de literatuurscan, al zijn er zowel in die studies als in deze studie veel methodologische
beperkingen te noemen en is het door de verschillende meetwijzen en respondentpopulaties lastig
vergelijken. Zo gaan de andere studies vrijwel uitsluitend over programma’s in een detentie/reclasseringsetting, die om een deels andere populatie gaat dan de Forsa-cliënt. Wat werkzame
elementen en best people betreft heeft Forsa alle ingrediënten in zich die uit de literatuurscan naar
voren kwamen en voegt er nog een aantal aan toe (flexibiliteit, snelle afstemming, onafhankelijkheid
en vertrouwelijkheid).
We concluderen op basis van dit onderzoek dat bij beide programma’s de werkwijze in lijn ligt met
wat er uit de literatuur bekend is aan best practices en dat het LSE daar nog een aantal
succesfactoren aan toevoegt. Dit laatste met name op het vlak van eigenschappen en vaardigheden
van de mensen die er werken.
In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd binnen afzonderlijk Familieondersteuning en Forsa
bijgedragen aan de beoogde doelstellingen?
Familieondersteuning
Na het bestuderen van de vijf subdoelstellingen van het FO-programma kunnen we concluderen dat
het programma aan een deel van de casussen, waar data over bekend zijn, een positieve bijdrage
levert.
 Wat betreft subdoelstelling 1 kan geconcludeerd worden dat cliënten zich over het
algemeen gesteund voelen en positief zijn over de ondersteuning. Ze hebben het gevoel
beter om te kunnen gaan met emoties, er niet alleen voor te staan en zich minder
eenzaam te voelen. Gevoelens van schaamte zijn vaak weggenomen en er is meer rust
gecreëerd.
 Voor subdoelstellingen 2 en 3, namelijk voorkoming van (verdere) radicalisering van het
individu en andere familieleden, is het lastiger om de bijdrage van FO te duiden. Bij een
kwart lijken de zorgen om het geradicaliseerde individu daadwerkelijk verminderd, en bij
een derde geldt dat ook voor de familieleden van dit geradicaliseerde individu. Om het
effect duidelijker aanwijsbaar te maken, hebben we daarom geïnventariseerd welke
effecten er geoogst zijn wat betreft de versterking van beschermende factoren binnen de
gezinscontext:
 Het duidelijkste door de casemanagers gerapporteerde effect is de vergroting van
kennis en kunde over (signalen van) radicalisering.
 De inzet op de opvoedingsstijl kan leiden tot inzicht in het kind bij de ouders, weten
hoe om te gaan met het kind en het wegnemen van schuldgevoel en schaamte bij
de ouders.
 FO lijkt effectief toe te kunnen leiden naar lokale hulpverlening, zoals psychologen,
relatietherapeuten en trauma-specialisten, en lijkt ook openheid te kunnen creëren
bij de cliënt om hierover te praten. Dit kan leiden tot verbeterde onderlinge relaties
thuis en een stabielere thuissituatie. Uit de kwantitatieve data blijkt dat
problematiek in het gezin bij een relatief klein deel, ongeveer een derde van de
casussen, is verminderd.
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Bij een deel van de casussen lijkt het werken aan een (sociaal) netwerk en
netwerkversterking van de cliënt te lukken, maar bij een aanzienlijk deel lukt dit
niet (of blijft dit hetzelfde). Contextfactoren, zoals vrijwilligheid en de Covid-19
pandemie, zijn van invloed op dit onderdeel. Tot slot, lijkt de invloed van het
(gewelddadig) extremistisch netwerk op de familie in weinig gevallen daadwerkelijk
verminderd.
Wat betreft subdoelstelling 4, lijkt FO een bijdrage te kunnen leveren in de
samenwerking tussen familie en autoriteiten, maar lukt dat niet bij alle casussen.
Positieve voorbeelden uit de interviews zijn herstelgesprekken organiseren, aanwezig zijn
bij afspraken of hulp bieden bij het reageren op brieven van instanties en het overzicht
leren bewaren. Dit leidt onder andere tot makkelijker en coöperatiever contact en een
lagere drempel om contact te leggen met overheidsinstanties. De kwantitatieve data van
het LSE geven echter een iets minder positief beeld. Bij slechts 20% van de casussen is er
een verbetering zichtbaar op houding en contact en bij 10% is de relatie zelfs
verslechterd.
Subdoelstelling 5, toeleiding naar Forsa vanuit FO, is in 13 gevallen (14%) gelukt. Het is
niet duidelijk in hoeverre dit in meer casussen nodig was geweest. Andersom wordt er
ook van Forsa naar FO toegeleid.

Bevindingen Forsa
Kijkend naar de doelstelling van Forsa, namelijk ‘bijdragen aan het versterken van beschermende
factoren ten behoeve van het afzweren van extremistisch geweld en/of het afstand nemen van een
extremistisch netwerk’, concluderen we dat het programma hier in het grote merendeel van de
casuïstiek waar data over bekend is, een positieve bijdrage aan levert. De kwantitatieve data bestaan
bij Forsa veelal uit 0- en 1-metingen op de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en de Attitude Inzicht
Matrix-Extremisme (AIM-E)
Forsa levert een (zeer) effectieve bijdrage op het gebied van:
 Bepaalde aspecten van sociale relaties. Forsa levert een positieve bijdrage aan de relatie
met familie en het losweken van cliënten van een online extremistisch netwerk.
 Weerbaarheid. Forsa levert daarbij een succesvolle bijdrage aan het durven delen van
gevoelens, aangeven van grenzen, emotieregulatie en digitale weerbaarheid.
Psychiatrische problematiek is soms nog wel aanwezig bij afsluiting van een traject, maar
dan is hier veelal hulp van een andere partij voor opgestart. Geestelijke gezondheid blijft
wel een aandachtspunt, gezien de gemiddeld blijvende beperkte zelfredzaamheid van
cliënten.
 Ideologie. Zowel op de houding ten opzichte van de overheid, als ook op het doorbreken
van dichotoom (zwart-wit) denken wordt succes geboekt. Cliënten hebben veelal geleerd
zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Op de ZRM en AIM-E metingen
worden hier de beste scores gehaald en zijn cliënten gemiddeld voldoende
zelfredzaam/niet (meer) radicaal op de bij ideologie passende items (zoals extremisme,
maatschappijbeeld, mensbeeld) bij afronding van het traject.
 Actiebereidheid. De beperkte aanwezige data, zoals over terroristische delicten en
uitreizen, laten een positief effect zien. Ook op maatschappelijke participatie en justitie is
een positief effect te zien, al blijven de gemiddelde ZRM-scores daarop bij de eindmeting
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alsnog een punt van aandacht. In beide gevallen blijft het gemiddelde tussen ‘voldoende’
en ‘beperkt’ zelfredzaam zitten.
Forsa levert een voorzichtige of meer wisselende bijdrage op het gebied van:
 Bepaalde aspecten van sociale relaties. Niet in alle casuïstiek lukt het goed om voor de
cliënt een nieuw sociaal netwerk te creëren en/of deze los te weken van het
extremistische netwerk. Op het gebied van sociaal netwerk blijven Forsa cliënten
gemiddeld beperkt zelfredzaam. Wat het extremistisch netwerk betreft lijkt hier over het
algemeen wel (meer) succes op behaald te worden gedurende een traject, maar is de
effectiviteit daarvan niet altijd goed toe te schrijven aan Forsa (maar aan bijvoorbeeld
detentie of contactverboden).
 Identiteit. De verzamelde data laten wel zien dat cliënten veelal een positiever zelfbeeld
hebben na een Forsa-traject en dat ze veelal de identificering met extremistische
overtuigingen en/of groepen hebben losgelaten. In hoeverre ze een persoonlijke
identiteit hebben ontwikkeld en zich identificeren met een diversiteit aan positieve
sociale groepen wordt echter niet goed duidelijk op basis van de beschikbare data.
 Praktische zaken. Hulp bij opleiding en het vinden van bijbaantjes is veelal effectief, maar
toeleiding naar huizen of werk blijkt in de praktijk minder goed te lukken. De gemiddelde
effecten zijn bij praktische zaken (financiën, werk en opleiding, tijdbesteding en
huisvesting) relatief het slechtst ten opzichte van de andere domeinen. Werk en
opleiding is daarbij een negatieve uitschieter. Dit ligt ook aan veel factoren waar het LSE
geen invloed op heeft (sanctielijst, woningmarkt, maatschappelijke tendensen) en de
procesondersteuning door het LSE op dit vlak wordt wel gewaardeerd.
Wat kan gezegd worden over de effecten en werkzame elementen bij zowel Familieondersteuning als Forsa?
Wat de effectiviteit van de individuele programma’s betreft zijn onze bevindingen daarop
weergegeven onder kopje in hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd binnen
afzonderlijk Familieondersteuning en Forsa bijgedragen aan de beoogde doelstellingen? Er zijn
daarnaast een aantal inzichten en conclusies met betrekking tot beide programma’s die we
hieronder noemen:
 Familieondersteuning en Forsa zijn veelal succesvol in het creëren van vertrouwen bij
cliënten en het zetten van eerste positieve stappen. Dit helpt ook bij het verstevigen van
de relatie van de cliënt met andere instanties en begeleiders, die zo beter hun bijdrage
kunnen leveren in een traject.
 Bij de casuïstiek die ‘volgens het boekje’ verloopt zie je vaak dat op alle relevante
gebieden er positieve verandering plaatsvindt en wordt het dossier netjes afgesloten met
zowel cliënt als opdrachtgever. Bij verschillende dossiers verloopt de casuïstiek echter
grilliger. Blijvende monitoring van zo’n casus of zeer goede overdracht naar (lokale)
partnerorganisaties lijkt daarom van belang bij deze casuïstiek.
 Het LSE heeft een goede aanzet gemaakt met het structureel vergaren van
trajectinformatie, wat een unieke inkijk geeft in de effectiviteit van de trajecten, ook in
vergelijking met wat er in de (internationale) wetenschappelijke literatuur al bekend is.
Doorontwikkeling van deze dataset is van belang, om nog beter onderbouwde uitspraken
over effectiviteit te kunnen doen.
 Vrijwel alle succes- en belemmerende factoren zitten op het vlak van het
interpersoonlijke contact met de LSE-professionals en de inschatting van hun autoriteit
en expertise.
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Kenmerken van best persons op basis van dit onderzoek zijn o.a. vertrouwenwekkend,
empathisch, positief, motiverend, deskundigheid op het vlak van de desbetreffende
ideologie, afspraken nakomen, proactief contact leggen, flexibel bereikbaar, transparant.
Belemmerende factoren specifiek voor samenwerkingspartners zijn onder andere
(inschatting van) vaardigheden van risico-inschatting en het open en helder
communiceren.
Een belangrijke succesfactor van de mensen van het LSE is dat verschillende van hen
gezien worden als ‘autoriteit’ op het gebied van de islam. Bij vrijwel alle casuïstiek in dit
onderzoek ging het ook om islamistisch extremisme.

Aanbevelingen dienstverlening en samenwerking





Werk als LSE aan meer naamsbekendheid en duidelijkheid over de programma’s voor
potentiële toekomstige deelnemers.
Werk ook ten opzichte van ketenpartners aan een duidelijker beeld van waar het LSE
‘van is’:
 Duiding van situatie cliënten. Wat kun je waarmaken als hulpverleningsorganisatie
zonder inzicht in dossiers in vergelijking met partners die dat wel hebben?
 Bewustzijn voor het maatschappelijk en professioneel perspectief bij de
werkzaamheden verhogen en actief uitdragen. Voor de interventies van het LSE
bestaat het spanningsveld van gewenste verandering vanuit maatschappelijk of
professioneel perspectief versus dat van vrijwilligheid en klantperspectief.
Medewerkers van het LSE zijn met name heel sterk in het beklemtonen van het
laatste perspectief en worden hiervoor ook gewaardeerd door de deelnemers en
een deel van de ketenpartners. Het maatschappelijke en professionele perspectief
wordt minder op de voorgrond gebracht. Dat kan tactisch handig zijn richting
deelnemers maar tevens een beeld oproepen van naïviteit of ‘u vraagt, wij
draaien’. Het klantperspectief kan sterker aan het maatschappelijk en professioneel
perspectief verbonden worden.
 De professionele vertrouwensband tussen cliënt en casemanager. Vertrouwen
wordt vaak genoemd als een positieve omstandigheid/randvoorwaarde voor een
verandertraject. Tegelijkertijd komen signalen terug dat het LSE met zijn positief
aansluitende houding ook zaken te rooskleurig zou kunnen inzien.
Draag zorg voor een goede overdracht aan hulpverleners (onder lokale regie of binnen
de zorg of justitie) op de terreinen waarop het Forsa-traject nog geen gunstige scores
heeft opgeleverd.

Aanbevelingen methodiekomschrijving, registratie en onderzoek
Korte termijn:
 Stel concrete succesindicatoren op voor onderwerpen waar dit nu nog voor ontbreekt.
Bepaalde thema’s zijn nu minder of niet geheel passend geoperationaliseerd,
bijvoorbeeld ‘identiteit’ en ‘weerbaarheid’ (Forsa) of ‘opvoedingsstijl’ (FO).
 Werk ook bij Familieondersteuning met een voor- en nameting.
 Creëer (nog) meer uniformiteit en duidelijkheid in de registratie van de trajecten. Nu
zijn verschillende items in de dataset aan interpretatie onderhevig. Een duidelijke
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uitgebreide handleiding voor het invullen van de dataset, mogelijk in combinatie met een
kleine training, kunnen zorgen voor meer uniformiteit in de registratie. Dit verhoogt de
kwaliteit van de data en de transparantie over hoe de dataset gevuld is.
 Ontwikkel de dataset door zodat deze nog meer ruimte biedt voor goede kwantitatieve
analyses. Met een aantal simpele aanpassingen van de dataset (idealiter voordat er meer
data worden aangevuld) kan de kwaliteit van de data nog verder verbeterd worden en
kunnen analyses makkelijker (en sneller) gedaan worden:
 maak overal gebruik van dezelfde wijze van registratie.
 stel van tevoren de kaders van de antwoordopties vast.
 gebruik in het geval dat er 10 antwoordmogelijkheden of meer zijn 01, 02, .., 10.
Dat stelt onderzoekers in staat om naar de frequentie van antwoorden te zoeken.
 toets de analyses voorafgaand aan verdere dataverzameling.
 Heb als management aandacht voor registratie van casuïstiek en faciliteer medewerkers
daarin.
Middellang tot lange termijn:
 Maak per programma een overzicht waarin doelstellingen en mogelijke interventies aan
elkaar gekoppeld worden.
 Verscherp de afbakening tussen intake- en uitvoeringsfase. Een mogelijkheid is ook voor
de trajectfase specifieke metingen te doen en te registreren, bijvoorbeeld een (verkorte
versie van) 0- en 1-meting op de ZRM. Zo kan ook de effectiviteit van de intakefase
gemeten worden en beter in het perspectief geplaatst worden van de effectiviteit van
een geheel traject.
 Laat een onafhankelijke onderzoeker steekproefsgewijs meekijken bij het invullen van
de dataset, mogelijk inclusief inzage in het desbetreffende dossier en interviews met
betrokkenen bij de casus. Dit om:
 bij toekomstig effectonderzoek de betrouwbaarheid van de data te kunnen waarborgen;
 beter inzicht te krijgen in het verloop en de effectiviteit van trajecten, en hoe deze
uiteindelijk gepresenteerd worden in dossiers en de dataset.
 Verzamel ook data over de lange termijnimpact. Overweeg bijvoorbeeld bij Forsacliënten om een jaar na afsluiting van het traject nogmaals de ZRM in te vullen (kan
uiteraard alleen op basis van vrijwilligheid).
 Heb bij vervolgonderzoek nadrukkelijk aandacht voor de inclusie van vrouwen in de
onderzoekspopulatie (in het geval van Forsa) en andere vormen van extremistische
ideologieën dan islamitisch extremisme.
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Executive summary
The National Support Center for Extremism (in Dutch: Landelijk Steunpunt Extremisme [LSE]) has
commissioned the evaluation research on the efficacy of the Family Support (in Dutch:
Familieondersteuning [FO]) and Forsa programmes. Familieondersteuning focuses on the systemic
guidance of and advise to families with concerns and problems regarding radicalisation of a family
member. Forsa comprises individual counselling for individuals who have extremist beliefs, are/were
involved in extremist networks, or are convicted (or suspected) of extremist criminal offences. This
study aims to contribute to the knowledge of the efficacy of the programmes and it also offers
concrete recommendations for the further development of services and cooperation of LSE as well as
its methodology description, registration and research.
Research questions
The main research questions are:
Overarching:
 What insights does science offer on the contribution and possible efficacy of family
support and individual guidance (e.g., deradicalisation trajectories) in the context of
safeguarding national security when it comes to preventing and countering radicalisation
and extremism?
 How do scientific knowledge and LSE’s practice-based experience relate to each other?
 To what extent have the care and assistance provided by Familieondersteuning and Forsa
separately, contributed to the intended objectives?
 What can be said about the effects and effective elements of both Familieondersteuning
and Forsa?
Specific questions on Familieondersteuning:
 To what extent have the care and assistance provided by Familieondersteuning
contributed to the intended objectives (per sub-objective)?
a. How did family members experience the support they received? To what extent did
families feel they were supported by LSE during a difficult time?
b. To what extent have the care and assistance provided by Familieondersteuning
contributed to prevent the (further) radicalisation of the radicalised family member?
c. To what extent have the care and assistance provided by Familieondersteuning
contributed to prevent the radicalisation of the family of radicalised persons?
d. To what extent has the cooperation between the family and authorities been restored or
established?
e. To what extent have clients been directed from FO to Forsa?
Specific questions on Forsa:
 To what extent has Forsa’s guidance contributed to strengthening the protective factors
for the purpose of renouncing extremist violence and/or disengagement from an
extremist network?

Oktober 2021 | Onderzoek Effectiviteit Familieondersteuning en Forsa van het Landelijk Steunpunt Extremisme |
Landelijk Steunpunt Extremisme
13/112

RadarAdvies | bedreven in beter samenleven

Methods
In order to be able to measure the effects of the programmes, an evaluation framework has been
developed and customised for Familieondersteuning and Forsa. This framework makes it possible to
measure the outcomes of both programmes in a substantiated manner and test these against the
intended objectives. To answer the research questions, we made use of multi-method data
collection, consisting of a literature scan and document analysis, individual interviews and focus
groups, file analysis and data-analysis of the LSE dataset. This dataset contains data of clients up to
and including 2020, such as gender, type of problem, LSE trajectory (such as duration and deployed
interventions) and data on the effects of the trajectory, such as the scores on the self-sufficiency
matrix (SSM), and information on exits. In the case of Familieondersteuning there were 94
trajectories (intake and or/full trajectory), and with Forsa there were 50. The dataset has been
composed by LSE based on information supplied by case managers, who processed this
anonymously, based on the four eyes principle.
The respondents in the qualitative part of the research consisted of clients both from Forsa and
Familieondersteuning, various network partners (National Prison Service, the exit programme
providers of the Dutch probation services, a dedicated prison wing for extremist offenders and a
municipality) and case managers employed at Forsa and FO. In total, we spoke with 22 respondents,
of which 13 in individual interviews and 9 in focus groups.
The research has a number of methodical limitations. For example, both for Familieondersteuning
and Forsa there was no complete information available. Therefore, the quantitative data from LSE
dataset contains many ‘unknowns’. Among other things this was caused by:
 the fact that the datasets for this research were compiled at the end of 2020. However,
the initial registration by the case managers was not conducted with the same purpose.
This causes a discrepancy in some parts between information that is interesting for
research, and that is actually registered by case managers;
 the changed working methods over time. Because of new insights, some monitoring and
sub-objectives were added to the methods later. This causes a lack of older cases in the
registration.
For Familieondersteuning, we see that the number of ‘unknowns’ (between 2016-2020) is
considerably decreasing per year, so this mainly concerns older cases. This suggests that the
registration is now more complete. At Forsa we mainly find a lack in data of clients whose
trajectories were discontinued after the intake phase. From Forsa clients whose trajectories were
fully started up, the registration is often (more) complete.
For Familieondersteuning no pre-measurements of many effect indicators were available. Also, the LSE
dataset as well as the quantitative data are potentially biased. The findings below should be read while
taking into account these limitations.
Conclusions
We draw our conclusions based on the main questions of this study.
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What does science say about the possible efficacy of family assistance and individual guidance (e.g.,
deradicalisation trajectories) in the context of safeguarding national security when it comes to prevent and
counter radicalisation and extremism?
Familieondersteuning
The literature scan shows that there has hardly been any scientific research so far on the effects of
family support on countering of radicalisation. There is no scientific model available with indicators
on which the efficacy of family support can be based. However, there are several international
publications on the output and establishment of family support centres. Success factors named in
those publications are, among others: the availability of one central facility, an extensive network
with other support services, the use of protective factors, peer group contact used as intervention,
the knowledge and skills of the employed professionals and having a multi professional team.
Exit programmes
Regarding the efficacy of exit-interventions or -programmes, the literature scan shows that there
simply has been very little research. The published evaluations of recent years show different
successes of exit programmes. For example, the reported recidivism numbers for some different
programmes are low, for one programme has been effective in reducing extremist views and in some
other programmes, many of the participants have disengaged themselves from the extremist
networks. Important elements of exit programmes are providing tailormade approaches, a
combination of interventions on different fields and stimulating self-esteem. Important factors about
professionals that emerge are reliable interlocutors, an open supportive attitude, building a personal
relationship, a thorough knowledge of the Islam and treating the participants in a positive respectful
way.
How do scientific knowledge and LSE’s practice-based experience relate to each other?
Familieondersteuning
As stressed, when it comes to efficacy there is little comparable data available as most family support
centres have not been evaluated on their effects (just on process and/or output). According to
science, the most important pillars on which family support should be based, are a tailormade
approach and the use of protective factors; we see these also in FO’s program. We see the multiple
standards to which professionals must comply, according to science, also at LSE, such as knowledge
on radicalisation and a multidisciplinary team. Respondents often mention the case managers’
knowledge as a positive point as well as their open attitude, involvement, flexibility and
understanding.
Forsa
With regard to efficacy Forsa seems to score quite similar to the (limited) studies from the literature
scans, although there are many methodological limitations to be found in those studies as well as in
ours. It is therefore difficult to compare them because of the different measuring methods and
respondent population. Other studies are mainly based on programmes within detention/probation
settings, with partly different population from the Forsa clients. With regard to the working
principles, Forsa offers all ingredients that emerge from the literature scan and adds some more
(flexibility, quick consultation, independence and confidentiality).
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Based on this research, we conclude that the working methods of both programmes are in line with
what is known from the available literature on best practices and that LSE adds a number of success
factors, mainly in terms of characteristics and skills of its employees.
To which extent has the provided care and assistance of Familieondersteuning and Forsa contributed to the
intended objectives?
Familieondersteuning
After studying the 5 sub-objectives of the FO-program, we can conclude that the programme
contributes positively to part of the cases of which data is available.
 Concerning sub-objective 1, the conclusion can be drawn that clients feel supported in
general and are positive about the support provided. They feel better equipped to deal
with emotions, they feel that they do not stand alone, and they feel less lonely. Feelings
of shame have been taken away and they are feeling more at ease.
 For sub-objectives 2 and 3, the prevention of (further) radicalisation of the individual and
other family members, it is harder to indicate FO’s contribution. For one quarter, the
concerns about the radicalised individual actually seem reduced and for a third, this
applies to family members of the radicalised individual too. In order to identify the
effects more clearly, we surveyed what effects took place concerning the reinforcement
of protective factors within the family context:
 The clearest effect, reported by the case managers, relates to the increased
knowledge and skills on (signals of) radicalisation.
 The focus on parenting style can lead to the parent’s understanding of the child,
knowing how to deal with the child and taking away the parents’ feelings of shame.
 FO seems to be able to effectively liaise with and transfer to local aid workers, such
as psychologists, relation therapists and trauma specialists, and also seems to be
able to create openness with the client to discuss this. That can lead to improved
mutual relationships at home and a more stable home situation. From the
quantitative data it appears that in a small part of the cases, about one third, the
problems in the family have been reduced.
 In some of the cases, working on a (social) network and network reinforcement of
the client seems to work, but mostly it does not, or the situation remains the same.
This part is influenced by context factors, such as voluntarism and the Covid-19
pandemic. In conclusion, it seems that the influence of the (violent) extremist
network on the family has only actually been reduced in very few cases.
 Concerning sub-objective 4, FO seems to be able to contribute to the cooperation
between family and authorities, although not in all cases. Positive examples from the
interviews are the organisation of restorative interviews, attending appointments or
offering help with answering letters of institutions and learning how to maintain an
overview. Inter alia this results in easier and more cooperative contacts and a lower
threshold to approach government agencies. However, the quantitative data of LSE show
a less positive image. In only 20% of the cases an improvement is visible regarding
attitude and contact and in 10% the relationship has even deteriorated.
 Sub-objective 5, directing to Forsa from FO, has been established in 13 cases (14%). It is
unclear to what extent this was needed in other cases. The other way around also occurs
(cases are being directed from Forsa to FO).
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Findings Forsa
Looking at Forsa’s objectives, ‘contributing to the reinforcement of protective factors in order to
renounce extremist violence and/or distancing oneself from an extremist network’, we conclude that
the programme contributes positively to the great majority of the cases where data is available. The
quantitative data of Forsa mainly consist of 0- and 1-measurements on the self-sufficiency matrix
(SSM) and the attitude insight-matrix-extremism (AIM-E).
Forsa provides a (very) effective contribution in the field of:
 A number of aspects of social relationships. Forsa provides a positive contribution to the
relationship with the family and the disengagement of clients from online extremist
networks.
 Resilience. Forsa provides a successful contribution to daring to share emotions, setting
boundaries, emotion regulation and digital resilience. Psychiatric issues are sometimes
still present when closing a trajectory, but often the help from another party has been
provided by then. Mental health continues to be a point of attention, regarding the
remaining limited self-reliance of clients.
 Ideology. Both on the attitude towards the government and breaking dichotomous
thinking, success has been achieved. Clients have often learned to see things from
different perspectives. On the SSM and AIM-E measurements the best scores are
achieved in this area and clients are on average sufficiently self-reliant/not (no longer)
radical concerning the issues of ideology (such as extremism, outlook on society,
humanitarian image) when completing a trajectory.
 Willingness to act. The little data available on for example terrorist offences and exits, do
show positive effects. On social participation and justice too, a positive effect can be
seen, although the average SSM-scores on this subject remain a point of attention. In
both cases the average remains ‘sufficient’ and ‘limited’ self-reliant.
Forsa provides a moderate or more mixed contribution in the field of:
 A number of aspects of social relationships. Not in all cases a new social network can be
created for clients and/or disengagement from the extremist network has been
accomplished. With regard to a social network, Forsa clients on average remain little selfreliant. Where the extremist network is concerned, it seems that (more) success is
achieved during a trajectory, but its efficacy cannot always be attributed to Forsa (but for
example more to detention or restraining orders).
 Identity. The collected data do show that clients often have a more positive self-image
after a Forsa trajectory and that they have often distanced themselves from extremist
beliefs and/or separated from groups. The extent to which they have developed a
personal identity and identify themselves with a diversity of positive social groups does
not become clear from the available data.
 Practical matters. Helping with education or finding side jobs is often effective but
directing clients to a house or stable employment turns out less successful. The average
effects on practical matters (finances, work and education, use of time and housing) are
relatively the weakest compared to other domains. Work and education form a negative
outlier herein. There are many factors on which LSE has no influence at all (sanction list,
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housing market, social tendencies). The process support provided by LSE is being
appreciated.
What can be said about the effects and active elements of both Familieondersteuning and Forsa?
Regarding the efficacy of the individual programmes our findings are written in paragraph To which
extent has the provided care and assistance of Familieondersteuning and Forsa contributed to the
intended objectives? Apart from those, there are some more insights and conclusions concerning
both programmes we would like to mention here:
 Familieondersteuning and Forsa are often successful in creating a feeling of trust with
their clients and helping them to take the first positive steps. This strengthens the
relationship of clients with other authorities and supervisors, who can provide their
contribution in a trajectory better this way.
 In cases that develop ‘by the book’ we often see a positive change in all relevant matters
and the file is closed in a correct manner with both client and commissioner. In several
files the case develops more capricious. Therefore, continuous monitoring or a very
thorough transfer to (local) partners seems important in these cases.
 LSE has made a good start with the structural collecting of trajectory information, which
offers a unique insight in the efficacy of the trajectories, also in comparison to what is
already known and available from (international) scientific literature. Further
development of this dataset is important to be able to provide substantiated comments
on the efficacy even better.
 Almost all success factors and obstacles can be found in the field of interpersonal contact
with LSE professionals and assessment of their authority and expertise.
 Characteristics of best persons based on this research are among others: trustworthy,
empathic, positive, motivating, expertise in the field of the relevant ideology, sticking to
agreements, proactively making contact, flexible, accessible, transparent.
 Obstacles especially regarding cooperating partners are, among others, (estimation of)
risk assessment skills and communicating open and clearly.
 An important success factor of LSE employees is that several of them are regarded as an
‘authority’ in the field of the Islam. Almost all cases of this research dealt with Islamist
extremism.
Recommendations for service and cooperation





Work on a better awareness and clarity about the programmes for potential future
participants.
Regarding partners, work on a clear image of what LSE stands for:
Assessing the client’s situation. What can you do a care providing organisation without
insight in files, comparing to partners who do?
Increase and actively propagate awareness for social and professional perspectives on
the activities. With regard to interventions by LSE, there is a tension when it comes to
the required change from a social and professional perspective on the one hand, and a
voluntary and client perspective on the other hand. LSE employees are very able to
emphasise the last perspective and are appreciated for that by clients and some of the
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partners. However, the social and professional perspective is less acknowledged. This
could be a tactical choice towards the clients, but can also be a sign of naivety and ‘you
ask, we deliver’. The client perspective and social and professional perspectives could
be better intertwined.
The professional bond of trust between the client and case manager. Trust is often
mentioned as a positive circumstance and condition for a change process. At the same
time it is indicated that LSE might see things too bright with its positive and
understanding attitude.
Take care of a good transfer to other aid workers (in local authorities or within health
or justice departments) in cases where the Forsa trajectory has not provided positive
scores yet.

Recommendations methodology definitions, registration and research
Short term:
 Draft concrete success indicators for matters that lack those now. Some themes are less
or not adequately operationalised yet, such as ‘identity’ and ‘resilience’ (Forsa) or
‘parenting style’ (FO).
 For Familieondersteuning too, we recommend working with pre and post measurements.
 Create (even) more uniformity and clarity in the registration of the trajectories. At the
moment several issues in the dataset are subject to interpretation. A clear and extensive
manual for filling in the dataset, if possible, in combination with a small training can
provide more uniformity in the registration. This will improve the quality of the data and
transparency on how the dataset is filled.
 Develop the dataset further in order to create more opportunities for good quantitative
analyses. With a few simple adjustments of the dataset (preferably before mora data is
added) the quality of the data can be improved even more, and analysis can be easier
(and faster):
 Use the same way of registration everywhere.
 Set up the scopes of the answers in advance.
 In case there are 10 possible answers record these with 01, 02, .., 10. This enables
researchers to search for the frequency of answers.
 Verify the analyses before further data collection.
 Pay attention, as management, to the registration of cases and facilitate employees as
such.
Medium- to long-term:
 Create an overview per programme in which objectives and possible interventions are
linked.
 Define the scope of the intake and implementation phase. It is possible to perform
specific measures and registration for the trajectory phase, for example (a short version
of) 0- and 1-measurements on SSM. This way the efficacy of the intake phase can be
measured too and be regarded in perspective of the efficacy of a complete trajectory.
 Involve an independent researcher when filling the dataset, if possible include insight
into the relevant files and interviews of those involved in the case as well. This in order
to:
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secure the reliability of data of future impact studies;
get better insight in the course of the efficacy on trajectories and how this is
eventually presented in files and the dataset.
Also collect data about the long-term impact. For example, you might want to consider
having Forsa clients fill in the SSM again a year after completing the trajectory (only on a
voluntary basis).
In follow-up research, pay attention to the inclusion of females in the research
population (in case of Forsa), as well as clients with an extremist ideology other than
Islamist extremism.
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1

Introductie
Naar aanleiding van de toenemende terrorismedreiging en een stijgend aantal Syriëgangers in 2014
werd het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld. Hierin werden onder andere de
volgende twee speerpunten genoemd: een op te richten exit-faciliteit en een
ondersteuningsfaciliteit, waarmee de omgeving van geradicaliseerde en radicaliserende individuen of
uitreizigers wordt ondersteund ‘en desgewenst in contact kan worden gebracht met mensen die in
dezelfde situatie zitten’ 1.
In 2015 is daarom het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) opgericht als onderdeel van
zorgorganisatie Fier. Het programma Forsa, in 2015 nog Exits, biedt hierbinnen ondersteuning aan
personen die extremistische overtuigingen hebben, betrokken zijn (geweest) bij extremistische
netwerken, en/of worden verdacht van of zijn veroordeeld voor extremistische strafbare feiten.
Familieondersteuning biedt systemische begeleiding en advies aan families met zorgen en problemen
rondom radicalisering van een familielid 2.

1.1

Aanleiding
In 2018 is een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren, de organisatorische ophanging en de
duurzame en structurele borging van Familieondersteuning en Forsa. Een van de aanbevelingen uit
deze evaluatie was om te investeren in onderzoek om de methodiek van Forsa en
Familieondersteuning te valideren en de werkzame elementen te onderzoeken 3.
Inmiddels werkt het LSE ongeveer zes jaar in de praktijk en is er in deze periode veel casuïstiek
opgepakt (tot en met 2020 94 casussen Familieondersteuning en 50 Forsa). De NCTV heeft in 2020
meerjarige financiering toegekend voor diensten van het LSE. Ook hebben de NCTV en het LSE
gezamenlijk de rol, werkwijze en de effecten beschreven die zij beogen met het LSE. Het LSE heeft
RadarAdvies gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van
Familieondersteuning en Forsa te verrichten. Met de resultaten uit deze effectevaluatie wil het LSE
inzicht krijgen in hoeverre zijn inzet effectief is met als doel de programma’s te verbeteren en
verfijnen.

1.2

Onderzoeksvragen
Deze rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
Overkoepelend:
1. Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit van familieondersteuning en
individuele begeleiding (c.q. deradicaliseringstrajecten) in het kader van het waarborgen van de
1
2
3

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (2014). p. 8 en p. 17-18
Landelijk Steunpunt Extremisme. Dienstverlening. Geraadpleegd op 23-07-2021 van
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/begeleiding
Andersson Elffers Felix (2018). Evaluatie Forsa en Familiesteunpunt
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nationale veiligheid waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van radicalisering en
extremisme?
2. Hoe verhouden de wetenschappelijke kennis en de practice based ervaringen van het LSE zich tot
elkaar?
3. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd binnen afzonderlijk
Familieondersteuning en Forsa bijgedragen aan de beoogde doelstellingen?
4. Wat kan gezegd worden over de effecten en werkzame elementen bij zowel
Familieondersteuning als Forsa?
Voor Familieondersteuning:
5. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het tegengaan van (verdere) radicalisering? (zoals het inzetten van de familie als
bescherming van het individu, het voorkomen van radicalisering bij andere familieleden en de rol
van de familie bij re-integratie).
6. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het tegengaan van radicalisering van familie van geradicaliseerde personen?
7. Hoe hebben familieleden die hulp hebben gekregen, deze hulp ervaren?
Voor Forsa:
8. In hoeverre heeft de begeleiding vanuit Forsa bijgedragen aan het versterken van beschermende
factoren ten behoeve van het afzweren van extremistisch geweld en/of het afstand nemen van
een extremistisch netwerk?
1.3

Familieondersteuning en Forsa: hoofdlijnen en definities
Familieondersteuning
Familieondersteuning biedt systemische begeleiding en advies aan families met zorgen en problemen
rondom radicalisering van een familielid. De families die worden ondersteund hebben bijvoorbeeld
zorgen over de extreme ideologie van een familielid, een familielid dat in een strijdgebied is
(geweest) of een familielid dat verdacht wordt van terrorisme 4. Familieondersteuning wordt in deze
rapportage regelmatig aangeduid met de afkorting FO.
Forsa
Bij Forsa wordt individuele trajectbegeleiding geboden aan personen die extremistische
overtuigingen hebben, betrokken zijn (geweest) bij extremistische netwerken, of die worden
verdacht van of zijn veroordeeld voor extremistische strafbare feiten. Individuele trajectbegeleiding
is ook bedoeld voor mensen die het extremisme al verlaten hebben, maar moeite hebben hun leven
weer op te bouwen. Op basis van gesprekken en hulpvragen wordt een traject op maat gemaakt.
Onderdelen van de trajectbegeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn: versterken weerbaarheid,
traumaverwerking, kritische reflectie, levensbeschouwelijke vragen, (her)opbouwen van een sociaal
netwerk, relaties met familie en maatschappelijke participatie (o.a. opleiding en werk) 5.

4
5

Landelijk Steunpunt Extremisme. Dienstverlening. Geraadpleegd op 23-07-2021 van
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/begeleiding
Landelijk Steunpunt Extremisme. Dienstverlening. Geraadpleegd op 23-07-2021 van
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/begeleiding
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Definities
De termen deradicalisering en disengagement duiden op verschillende veranderingsprocessen.
Terwijl disengagement (ook wel uittreding of zich onttrekken) wordt gekenmerkt door een
verandering in gedrag, duidt deradicalisering meer op een cognitieve verandering, waarbij het
individu afstand doet van zijn/haar radicale gedachtegoed of ideologie (Van der Heide & Schuurman,
2018; Horgan & Braddock, 2010). In de wetenschappelijke literatuur bestaat er geen sluitende en
algemeen geaccepteerde definitie van deradicalisering en uittreding (van der Heide & Schuurman,
2018; Horgan & Braddock, 2010).
Wanneer we in deze rapportage de termen deradicalisering en disengagement aanhalen maken we
gebruik van de volgende definities van Horgan:
Disengagement
“The process whereby an individual experiences a change in role or function that is usually associated with a
reduction of violent participation. It may not necessarily involve leaving the movement but is most frequently
associated with significant temporary or permanent role change. Additionally, while disengagement may stem
from role change, that role change may be influenced by psychological factors such as disillusionment, burnout
or the failure to reach the expectations that influenced initial involvement. This can lead to a member seeking
out a different role within the movement.” (Horgan, 2009, p. 152).

Hierbij gaat het dus om een proces waarin een persoon gedragsmatig het plegen van - in dit geval gewelddadige terroristische misdrijven achter zich laat. Uittreden betekent dus vooral een proces
naar het afstand nemen van geweld, maar niet dat een persoon per definitie afstand neemt van zijn
of haar radicale opvattingen. Dit komt in grote mate overeen met de definitie die het LSE hanteert in
de Forsa-methodiekomschrijving, die zich ook focust op het gedrag:
“Disengagement is niet zozeer feitelijk iets anders, maar is een stap, een onderdeel, een trede op de
trap van deradicalisering. Disengagement is de individuele of collectieve stopzetting van bepaald
observeerbaar gedrag, zoals omgang hebben met het extreme netwerk of het verspreiden van
extremistisch gedachtegoed.” (Methodiekomschrijving Forsa, p. 7).
De-radicalization
“The social and psychological process whereby an individual’s commitment to, and involvement in, violent
radicalization is reduced to the extent that they are no longer at risk of involvement and engagement in violent
activity. De-radicalization may also refer to any initiative that tries to achieve a reduction of risk of re-offending
through addressing the specific and relevant disengagement issues.” (Horgan, 2009, p. 153).

Onder deradicalisering verstaan we een sociaal en psychologisch proces, waarbij het extreem
gewelddadig gedachtegoed wordt afgezworen door het individu. Het doel van
deradicaliseringsprogramma’s ligt vooral bij het voorkomen van recidive van gewelddadige
activiteiten. Disengagement kan hier een onderdeel van zijn. De definitie van deradicalisering in de
methodiekomschrijving van Forsa is als volgt geformuleerd:
“Het proces van het verlaten van gewelddadig extremisme wordt deradicalisering of disengagement
genoemd. Een Forsa-traject is altijd een deradicaliseringstraject. Deradicalisering houdt in dat de
extremistische ideologie wordt afgezworen en de weerstand tegen het systeem en de maatschappij
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afneemt. Hierbij hoort ook het afkeuren van niet-democratische middelen.” (Methodiekomschrijving
Forsa, p. 7).
Ook in deze definitie is er bij deradicalisering dus sprake van een afstand van de ideologie, het
gedachtegoed. De definitie specificeert de term verder door de weerstand tegen het systeem en de
maatschappij en het afkeuren van niet-democratische middelen mee te nemen in het proces.
We gebruiken in dit rapport regelmatig de termen interventie en programma. De definities daarvan
baseren we op de Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van radicalisering 6.
Interventie
“Een verzameling specifieke activiteiten en methoden (bijvoorbeeld een training), gericht op een specifieke
doelgroep (bijvoorbeeld onderwijspersoneel) met een specifiek doel (bijvoorbeeld vergroten van kennis en
handelingskader rondom signaleren van radicalisering).”

Bij Forsa en FO wordt de term interventie op vergelijkbare wijze gebruikt, waar interventies
bijvoorbeeld systeemtherapie of gesprekken over ideologie en identiteit zijn.
Programma
“Een programma wordt gekarakteriseerd door een samenhangend geheel van een visie, strategie en beleid
gericht op het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Binnen dit geheel zijn concrete interventies
opgenomen die bijdragen aan de bredere doelstelling.”

Deze definitie past goed bij Forsa en FO, waar een geheel van interventies binnen een
samenhangende strategie wordt ingezet om een bredere doelstelling te bereiken. Daarom spreken
we bij de trajectbegeleiding van Forsa en FO in deze rapportage over het ‘programma’.
1.4

Methodologie
Evaluatiekader
We hebben voor dit onderzoek een evaluatiekader ontwikkeld, op maat gemaakt voor FO en voor
Forsa. Dit maakt het mogelijk om op onderbouwde wijze de uitkomsten van beide programma’s te
meten en te toetsen aan de beoogde doelstellingen. Bij de opzet van het kader voor deze
effectevaluatie zijn we uitgegaan van wat uit de literatuur bekend is over best practices bij het
evalueren van vergelijkbare programma’s. Daar kwamen de volgende belangrijke lessen uit, die we
toepassen in ons evaluatiekader:
 Stel een theory of change op. In een theory of change, of verandertheorie, wordt
geëxpliciteerd en liefst zoveel mogelijk geconcretiseerd wat een programma (of
interventie) beoogt te bereiken en onderbouwd op welke wijze de geplande activiteiten
daaraan zouden bijdragen. We hebben de theory of change van zowel FO (hoofdstuk 2.3)
als Forsa (hoofdstuk 3.3) gereconstrueerd op basis van de methodiekomschrijvingen uit
2018 en een interview met de teamleider van beide uitvoerende teams.
 Maak gebruik van een multi-methodische dataverzameling. In dit evaluatiemodel gaan
we uit van een combinatie van kwantitatieve analyses van databestanden van het LSE
6

Expertise-Unit Sociale Stabiliteit. Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van radicalisering. Geraadpleegd op 2307-2021 van https://www.socialestabiliteit.nl/si-toolkit
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met daarin informatie over alle FO- en Forsa-trajecten als: achtergrondkenmerken van
cliënten, ingezette interventies en metingen op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM),
interviews met uitvoerders, partnerorganisaties en cliënten en een dossieranalyse.
Maak gebruik van bestaande toetsings- en evaluatiemodellen. Voor Forsa bouwen we
voort op het pro-integration-model van Barrelle (2015). Bij FO is er geen vergelijkbaar
model. Wel hebben we de in de literatuur bestaande kennis over risico- en
beschermende factoren binnen de gezinssituatie verwerkt in het evaluatiekader.

Bovenstaande lessen hebben we toegepast voor de evaluatie van FO en Forsa. In respectievelijk
hoofdstuk 2 en 3 en in bijlage 3 leest u hier meer over.
Dataverzameling
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we de volgende methoden gehanteerd voor
dataverzameling:
 Documentanalyse. Daarbij ging het met name om de methodiekomschrijvingen van FO
en Forsa uit 2018 en de uitkomsten van cliëntevaluaties die het LSE zelf verspreidt onder
cliënten. Een volledige lijst van bestudeerde documenten vindt u in bijlage 1.
 Literatuurscan. Ten behoeve van het evaluatiekader en de beantwoording van
onderzoeksvraag 1 (wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit
van familieondersteuning en individuele begeleiding?) is een niet-uitputtende lijst van
actuele wetenschappelijke literatuur over programma’s voor familieondersteuning,
disengagement en deradicalisering bestudeerd. De literatuurscan is in concept besproken
met de begeleidingscommissie en op basis daarvan aangescherpt en aangevuld. De
volledige lijst van gebruikte literatuur is te vinden in bijlage 2. Een verdieping van de
literatuurscan, tevens basis van de methodische verantwoording, is te vinden in bijlage 3.
 Interviews. We hebben met een breed scala aan betrokkenen bij FO en Forsa (individuele
of groeps-) interviews gehouden, om een zo compleet mogelijk beeld van de effectiviteit
van beide programma’s te krijgen. Het ging daarbij om medewerkers van het LSE
(teamleider, casemanagers), samenwerkingspartners (Dienst Justitiële Inrichtingen,
Reclassering Nederland, een gemeente) en (oud-)cliënten. In totaal zijn 22 respondenten
geïnterviewd. Het volledige overzicht is te vinden in bijlage 4.
 Data-analyse trajectgegevens. Het LSE heeft eind 2020 met terugwerkende kracht van
alle FO- en Forsa-trajecten de belangrijkste informatie opgenomen in twee Exceldatabestanden. Het ging daarbij om door de casemanagers geleverde informatie,
geanonimiseerd verwerkt in het bestand, op basis van een vier-ogen principe. De Excelbestanden bevatten data over cliënten (zoals geslacht en type problematiek), het LSEtraject (zoals duur en ingezette interventies) en over de effecten van het traject (zoals
ZRM-scores, informatie over uitreizen). Bij FO gaat het om 94 trajecten (intake en/of
volledig traject), bij Forsa om 50. Deze data hebben we in Excel geanalyseerd, de
resultaten zijn vervat in deze rapportage. Gezien de handmatige opzet van de dataset en
de grootte ervan is een uitgebreide modellering niet zinvol gebleken.
 Dossieranalyse. Ter verdieping van de data-analyse hebben we 10 geanonimiseerde
cliëntdossiers bestudeerd, 5 van FO en 5 van Forsa. Deze dossiers zijn door de
onderzoekers geselecteerd, op basis van een aantal criteria voor diversiteit
(cliëntkenmerken zoals geslacht en psychiatrische problematiek, trajectkenmerken zoals
zorgen over radicalisering wel of niet afgenomen). De dossieranalyse geeft meer inzicht
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in relevante contextfactoren bij het trajectverloop en fungeerde daarnaast als toetssteen
voor de Excel databestanden (in hoeverre komt het dossier overeen met de door de
casemanagers aangeleverde informatie voor de Excel overzichten).
Methodische beperkingen
Het onderzoek kent een aantal methodische beperkingen die invloed hebben op de ‘zwaarte’ die we
aan de resultaten kunnen verbinden. In de Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van
radicalisering is onderstaande figuur opgenomen die schetst aan welke voorwaarden een
effectevaluatie dient te voldoen om groot gewicht aan de resultaten te kunnen verbinden, zoals
aanwezigheid van een voor- en nameting.

Figuur 1: Effectevaluatie van de interventie

In dit onderzoek voldoen we aan een deel van deze criteria, namelijk:
 Veel data, vergaard door middel van multi-methodische dataverzameling (kwantitatief en
kwalitatief);
 Bij Forsa is voor een deel van de doelgroep een voor- en nameting op de ZRM
beschikbaar;
 Door middel van de literatuurscan zijn evaluaties van soortgelijke programma’s in kaart
gebracht. Het aantal vergelijkbare evaluatieonderzoeken dat al is uitgevoerd is echter
gering.
Aan andere voorwaarden wordt echter niet voldaan, namelijk:
 Er is geen sprake van een controlegroep. In hoeverre eventuele veranderingen door de
programma’s komen of aan andere factoren te danken zijn is daarmee niet goed vast te
stellen;
 Er heeft geen voormeting plaatsgevonden bij FO en een aantal items bij Forsa. Het
betreft daar slechts zogenaamde ‘gepercipieerde’ (oftewel ingeschatte/ervaren)
effecten.
Het onderzoek kent daarnaast een aantal additionele belemmeringen:
 De werkwijze en inhoudelijke accenten van beide programma’s zijn sinds de start ervan
in 2015 regelmatig aan verandering onderhevig geweest. Het LSE werkt als lerende
organisatie, en heeft dus op basis van reflectie en evaluatie gaandeweg aanpassingen
gemaakt in de programma’s. Een voorbeeld daarvan is de balans die over tijd is
veranderd tussen de factoren waar op gericht wordt, namelijk psychosociaal,
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1.5

psychologisch en ideologisch. We onderzoeken dus geen statische interventie en kunnen
geen één-op-één verband leggen tussen onze bevindingen en de programma’s zoals ze
momenteel functioneren. Wel proberen we, met name door de kwalitatieve
dataverzameling, meer inzicht te geven in werkzame elementen.
De dataverzameling in de Excel-bestanden/LSE datasets is lang niet bij alle trajecten
compleet. Zowel bij FO als Forsa zitten veel ‘onbekenden’ in de datasets, waarbij geen
data zijn ingevuld of de antwoordoptie ‘onbekend’ (of ‘niet van toepassing’) is
aangevinkt. Dit heeft onder meer te maken met:
 Het feit dat de datasets zijn opgesteld eind 2020 ten behoeve van onderzoek, maar
de eerdere registratie door de casemanagers niet met dat doel is uitgevoerd. Er zit
op onderdelen een discrepantie tussen wat voor effectiviteitsonderzoek
interessant is om te weten en wat geregistreerd is door casemanagers;
 De al genoemde veranderende werkwijze. Bepaalde metingen of subdoelstellingen
zijn pas later aan de methodieken toegevoegd, waardoor registratie daarvan bij
oudere casuïstiek ontbreekt.
Bij FO is wel te zien dat het aantal ‘onbekenden’ per jaar (tussen 2016-2020) sterk
afneemt, dus het gaat vooral om de oudere casuïstiek. Dit suggereert dat de registratie
inmiddels vollediger is. Bij Forsa ontbreekt vooral data van de cliënten waar de trajecten
na de intakefase geen doorgang hebben gevonden. Van Forsa cliënten waar volledige
trajecten zijn opgestart is de registratie meestal volledig(er).
De dataverzameling voor de kwantitatieve metingen (de LSE-databestanden in Excel) is
niet door de externe onderzoekers gedaan. De inschattingen op succesindicatoren van de
trajecten zijn door de uitvoerders van het LSE zelf gedaan. Dit heeft het risico van bias in
zich 7. Ook zijn eventuele (onverwachte) neveneffecten daardoor moeilijker in kaart te
brengen. Deze zullen door de bij een traject betrokken professional wellicht worden
gemist of niet worden gerapporteerd.
Ook bij de kwalitatieve dataverzameling zien we het risico van (zelf-)selectiebias, met
name bij de interviews met cliënten. De selectie van deze respondenten is allereerst door
de onderzoekers gemaakt, waarbij op basis van de LSE-databestanden in Excel een aantal
cliëntnummers is gekozen dat een spreiding laat zien op diverse kenmerken (zoals
geslacht, type ideologie, aan-/afwezigheid psychiatrische problematiek). Verschillende
van deze cliënten gaven echter geen gehoor of wilden niet meedoen aan het onderzoek.
Daarop zijn zowel door de onderzoekers als door het LSE zelf nieuwe mogelijkheden
aangedragen, waarbij het laatste een mogelijke bias in zich heeft. We achten de
mogelijkheid tot een zelfselectie bias zeer mogelijk. De gesproken cliënten waren
allemaal zeer tevreden over het LSE en veelal nog in contact met hun casemanager, wat
hen mogelijk heeft doen bewegen mee te doen aan dit onderzoek.

Begeleidingscommissie
Voor de start van dit onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld om toe te zien op de
kwaliteit en voortgang van het onderzoek en om te fungeren als klankbord. De

7

NB: vanuit het LSE wordt wel altijd een vier/meer-ogen principe gehanteerd, om het risico van bias te ondervangen met
(a) blik van collega (4-ogen) en (b) blik van collega uit andere discipline (meer-ogen)
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begeleidingscommissie bestaat uit academische experts verbonden aan het ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum, de Universiteit van Gent en de opdrachtgever NCTV 8.
De bijeenkomsten met de begeleidingscommissie hebben plaatsgevonden op drie momenten:
voorafgaand aan de dataverzameling ten behoeve van het toetsen van het evaluatiemodel,
tussentijds om de eerste inzichten en resultaten te bespreken en aan het eind van het onderzoek ter
bespreking van de conceptrapportage.
1.6

Leeswijzer
Deze rapportage bevat de bevindingen van het onderzoek, opgesplitst per programma. In hoofdstuk
2 vindt u de bevindingen die betrekking hebben op het programma Familieondersteuning. Hierin
treft u de literatuurscan en theory of change aan, waarop de resultaten volgen over de bijdrage van
Familieondersteuning aan de doelstellingen, evenals de effecten en werkzame elementen van
Familieondersteuning en de verhouding tot de wetenschappelijke kennis. Dezelfde onderdelen
worden in hoofdstuk 3 beschreven voor het programma Forsa. In hoofdstuk 4 volgen de conclusies
en aanbevelingen. Bijgevoegd vindt u tevens een lijst van de bestudeerde documenten (bijlage 1), de
bronnenlijst van de literatuurstudie (bijlage 2), een verdieping van de methodische verantwoording
(bijlage 3), de respondentenlijst van de interviews (bijlage 4) en een lijst van de leden van de
begeleidingscommissie (bijlage 5).

8

Zie bijlage 5 voor namenlijst begeleidingscommissieleden
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2

Bevindingen Familieondersteuning

2.1

Introductie
De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk beantwoord worden, zijn:
1. Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit van familieondersteuning in
het kader van het waarborgen van de nationale veiligheid waar het gaat om het voorkomen en
tegengaan van radicalisering en extremisme?
2. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd binnen Familieondersteuning
bijgedragen aan de beoogde doelstellingen (per subdoelstelling)?
a. Hoe hebben familieleden die hulp hebben gekregen, deze hulp ervaren? In hoeverre
hebben families zich door het LSE gesteund gevoeld in een moeilijke tijd?
b. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het voorkomen van (verdere) radicalisering [van het geradicaliseerde
gezinslid]?
c. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het voorkomen van radicalisering van de familie van geradicaliseerde
personen?
d. In hoeverre is de samenwerking tussen de familie en autoriteiten hersteld of tot stand
gekomen?
e. In hoeverre is er toeleiding geweest van cliënten uit FO naar Forsa?
3. Wat kan gezegd worden over de effecten en werkzame elementen van Familieondersteuning?
4. Hoe verhouden de wetenschappelijke kennis en de practice based ervaringen van het LSE zich tot
elkaar?
Leeswijzer
We beginnen dit hoofdstuk met de eerste onderzoeksvraag, door op basis van een literatuurscan
actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot (het meten van) de effectiviteit van
familieondersteuning weer te geven (paragraaf 2.2). Vervolgens schetsen we in paragraaf 2.3 de
methodiek van FO aan de hand van de gereconstrueerde theory of change. In paragraaf 2.4 gaan we
vervolgens in op de bevindingen met betrekking tot de bijdragen die FO heeft geleverd en in
paragraaf 2.5 op de werkzame elementen ervan. In paragraaf 2.6 zetten we deze zaken ten slotte in
vergelijkend perspectief met de eerdergenoemde inzichten uit de literatuurscan.
NB: in dit hoofdstuk spreken we van cliënt wanneer het gaat om een familielid dat ondersteund
wordt (door FO) en van individu als het gaat om het geradicaliseerde familielid.

2.2

Literatuurscan
Bij de literatuurscan staat de vraag centraal: Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke
effectiviteit van familieondersteuning in het kader van het waarborgen van de nationale veiligheid
waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van radicalisering en extremisme?
De literatuurscan vormt de basis voor het toetsingsmodel van FO, de topiclijsten van de interviews en
de vergelijkingen in dit onderzoek van inzichten uit de literatuur met de practice based ervaringen
van het LSE.
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Het evalueren van de effectiviteit van familieondersteuning
Om te beginnen zijn de effecten van familieondersteuning in het tegengaan van radicalisering tot op
heden nog nauwelijks wetenschappelijk geëvalueerd (Gielen, 2015; Koehler, 2015; Weggemans et
al., 2018; Rodermond, Monster en Weerman, 2020). Er is nog geen wetenschappelijk model met
indicatoren beschikbaar, waarmee de effectiviteit van familieondersteuning gemeten kan worden
voor bijvoorbeeld families van individuen die het risico lopen te radicaliseren, van uitreizigers en/of
van terugkeerders.
Vanuit de praktijk wisselen eerstelijnswerkers wel zoveel mogelijk ervaringen uit over wat werkt (en
wat niet werkt), zoals binnen het Radicalisation Awareness Network. In dit netwerk wisselen
eerstelijnswerkers bijvoorbeeld kennis uit over thema’s als ondersteuning voor familieleden van
uitreizigers, de rol van families in de preventie van radicalisering en de rol van familieleden in de
rehabilitatie van terugkeerders. Gielen (2015) noemt deze ervaringen van eerstelijnswerkers over
welke mechanismen en programma’s het best werken folk theories of reflection-in-action. Deze folk
theories spelen een belangrijke rol in realistische evaluatie, een methode van Pawson en Tilly die
Gielen als eerste (2015) toepast op familieondersteuning. Realistische evaluatie is specifiek geschikt
voor het evalueren van sociale programma’s die door allerlei variabelen in de sociale context worden
beïnvloed. In het kort omschrijft Gielen (2015, p. 29) de realistische evaluatie als de vraag: ‘what
works, for who, in which context and how?’
Het gebrek aan wetenschappelijk bewezen succesindicatoren heeft niet alleen te maken met het feit
dat deze programma’s relatief nieuw zijn, maar komt ook doordat de evaluatie rondom het
tegengaan van radicalisering in het algemeen nog erg gelimiteerd is (Gielen, 2015; Koehler, 2015). De
evaluaties die wel hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld van Koehler (2013),
die een output-evaluatie heeft gedaan van het Duitse familiesteunpunt HAYAT, van Gielen, die
mogelijke vormen van familieondersteuning heeft beschreven in haar proefschrift (2020) en van
Uhlmann (2017), die voor het Duitse Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF, de Federale
dienst voor Migratie en Vluchtelingen) een procesevaluatie uitvoerde. Ook heeft Anderssen Elffers
Felix in 2018 een evaluatie uitgevoerd voor Familieondersteuning van het LSE.
In dit stuk gaan we achtereenvolgens verder in op 1) uitgevoerde evaluaties van
familieondersteuning, 2) de rol van familieleden in de preventie van radicalisering aan de hand van
beschermende en risicofactoren binnen de gezinscontext, waar familieondersteuning mogelijk een
rol in kan spelen en 3) de in de literatuur genoemde contextfactoren voor de effectiviteit van
familieondersteuning en randvoorwaarden waaraan familieondersteuners moeten voldoen.
Kanttekening bij de onderstaande literatuurscan is dat deze grotendeels gaat over islamistisch
extremisme en bijvoorbeeld uitreizigers, omdat hier, binnen het weinige onderzoek dat is verricht, in
ieder geval nog relatief veel onderzoek naar is gedaan. Familieondersteuning van het LSE is echter
gericht op alle vormen van extremisme.
Wat is er al bekend met betrekking tot de effectiviteit van familieondersteuning?
 Tussen april 2016 en augustus 2017 heeft het Duitse onderzoekscentrum van de BAMF
een evaluatie uitgevoerd van de hulpverlening van de BAMF en zijn lokale partners aan
personen in de sociale omgeving van geradicaliseerde individuen en van individuen die
het risico lopen te radicaliseren. Deze hulpverlening bestreek de periode van 2011 tot
2016. De resultaten onderstrepen de noodzaak van en groeiende vraag naar deze
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hulpverlening: zo ontvingen zij 3.163 telefoontjes en namen ze 854 casussen aan
gedurende vijf jaar. Deze procesevaluatie onderstreepte enkele succesvolle factoren van
ondersteuning, zoals het hebben van één centraal punt, het uitgebreide netwerk met
andere hulpverleningsinstanties, de aanwezige kennis en kunde en de duidelijke en
betekenisvolle formulering van acties, impact, mijlpalen en specifieke doelen per casus.
Kanttekening bij deze procesevaluatie is dat de uitkomsten dus niet per definitie iets
zeggen over de effectiviteit van familieondersteuning en dat sommige instellingen zich
niet of slechts deels richten op familieondersteuning.
HAYAT was het familiesteunpunt van het Duitse Zentrum Demokratische Kultur (ZDK)
met langlopende ervaring op het gebied van familieondersteuning en is per januari 2021
een nieuwe zelfstandige NGO geworden. In Koehler’s output-evaluatie (2013) van HAYAT
onderstreept hij dat het lastig blijft om effectiviteit te evalueren. Effectief noemt hij
interventies als family group meetings, die lotgenoten met elkaar in contact brengen. Als
effecten van dit lotgenotencontact noemt Koehler (2013) dat familieleden het gevoel
hebben dat ze niet alleen zijn, hun situatie in een bredere context kunnen plaatsen en
dat hun emoties stabiliseren. Ook Community Coaching, waarbij alle relevante partners
samen in een lokaal netwerk met elkaar optrekken, noemt Koehler effectief, maar deze
effecten specificeert hij niet. Koehler somt verder een aantal data op. Zo waren er twee
casussen waarin uitreizen kon worden voorkomen en was er in zes casussen al iemand
uitgereisd toen er contact opgenomen werd met HAYAT. Verder konden in vijftien
casussen veiligheidsrisico’s gemitigeerd worden en verminderden ook de zorgen over
radicalisering, door bijvoorbeeld het herstellen van onderlinge relaties en communicatie.
Zeven casussen zijn succesvol beëindigd (zowel familieleden als hulpverlener zagen geen
noodzaak voor verdere hulpverlening). Dertig casussen speelden nog tijdens de evaluatie
en één casus was niet succesvol en moest worden overgedragen aan een ander
programma.
De door Andersson Elffers Felix (2018) uitgevoerde evaluatie van het Landelijk Steunpunt
Extremisme biedt inzicht in de vragen 1) hoe functioneren het Familiesteunpunt en Forsa
en 2) wat is nodig om de dienstverlening duurzaam en structureel te borgen? Over de
effectiviteit van FO wordt o.a. gezegd: “Bij alle cliënten zijn de vooraf bepaalde
doelstellingen voor het grootste deel behaald. Wanneer dat niet lukt, heeft dat
bijvoorbeeld te maken met keuzes die cliënten maken; waar het Familiesteunpunt
adviseert om psychologische hulp in te schakelen, wil de cliënt dat niet. Geen van de
cliënten die het Familiesteunpunt begeleidde zijn geradicaliseerd voor zover bekend bij
het Familiesteunpunt. Geen van de cliënten die het Familiesteunpunt begeleidde zijn
uitgereisd.” (p. 44). Ook hierbij gelden er beperkingen rondom de evaluatie, gezien het
feit dat de faciliteiten relatief kort bestaan en er kans is op terugval van families of
cliënten op de langere termijn. Daarnaast is niet altijd te zeggen in welke mate de inzet
van het LSE bijdraagt aan het niet verder radicaliseren of niet uitreizen van cliënten
doordat andere contextfactoren een rol kunnen spelen.

Risicofactoren en beschermende factoren binnen de gezinscontext
Naast bovenstaande evaluaties zijn er verschillende wetenschappelijke bronnen waarin onderzoek is
gedaan naar de rol van de gezinscontext binnen de preventie van radicalisering. Zo is er bijvoorbeeld
onderzoek gedaan naar de familiecontext van uitreizigers. Weggemans, Van der Zwan en Liem (2018)
verrichtten in hun onderzoek ‘Familie van uitreizigers: Onderzoek naar de rol van familieleden bij
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processen van uitreizen naar en terugkeren uit buitenlandse jihadistische strijdgroepen’ een brede
literatuurstudie naar de mogelijke rollen van families bij radicalisering en gewelddadig extremisme.
Daarnaast hielden ze een reeks interviews met familieleden van (vermeende) uitreizigers naar Syrië
en Irak, een klein aantal terugkeerders en relevante professionals. Zij onderstrepen dat
familieondersteuning van belang is om “de positieve invloed van families die te maken krijgen met
personen die (dreigen te) radicaliseren of uitreizen te versterken” (p. 147). Hoewel familieleden niet
als de directe reden worden genoemd voor deradicalisering of uittreding uit extremistische
groeperingen, wordt de steun van families wel degelijk belangrijk gevonden (Weggemans et al.,
2018; Sieckelinck & De Winter, 2015). Daarnaast verrichtten Rodermond, Monster en Weerman
(2020) het onderzoek ‘De gezinscontext van terrorismeverdachten in Nederland: kenmerken van
criminaliteit van ouders, broers en zussen’, een grootschalig kwantitatief onderzoek van het
Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit
Amsterdam in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Zij analyseerden de
gegevens van 226 terrorismeverdachten en hun 792 (half)broers/-zussen en 463 (stief)ouders om
potentiële negatieve en positieve gezinskenmerken te formuleren. Omdat de meeste
wetenschappelijke onderzoeken echter op relatief kleine schaal zijn verricht, zijn er nog geen
overduidelijke en generaliseerbare uitkomsten. Ook onderstrepen ze “dat bepaalde
gezinskenmerken een voedingsbodem kunnen bieden voor het proces van radicalisering, maar dat ze
niet zonder meer de kans verhogen om (terrorisme)verdachte te worden” en dat er ook juist
factoren in de gezinscontext zijn die beschermend kunnen werken tegen radicalisering (2020, p. 55).
Familieleden kunnen dus een negatieve of juist een positieve rol spelen als het gaat om de
voedingsbodem voor radicalisering. Echter, er is nog geen consensus in de wetenschap over hoe
groot de rol van familieleden precies is. Het overzicht in bijlage 3 bevat een verzameling van
factoren, die er mogelijk voor zorgen dat de familie als een positieve of juist als een negatieve factor
fungeert voor de voedingsbodem voor radicalisering afkomstig uit verschillende wetenschappelijke
bronnen weer. Deze factoren bieden mogelijkheden voor familieondersteuning om op in te spelen.
Deze verzameling van factoren, tezamen met de theory of change, vormt ook de basis van het
toetsingsmodel van FO in deze evaluatie (ook in bijlage 3 te vinden).
Het belang van de context voor de effectiviteit van familieondersteuning
Van groot belang is dat de gekozen familieondersteuning maatwerk blijft en van vele andere
contextuele factoren rondom de situatie en de vragen van de desbetreffende familie afhangt. Het
kan hierbij bijvoorbeeld gaan om juridische vragen, religieuze vragen, vragen over extremistische
groeperingen, praktische vragen of een zoektocht naar medestanders in dezelfde situatie. Vaak gaat
het om een combinatie van hulpvragen en moet hulp op de familiesituatie worden toegespitst
(Gielen, 2015).
Naast bovenstaande (veronderstelde) werkzame elementen, zijn er verschillende contextfactoren die
van invloed kunnen zijn op het soort familieondersteuning dat nodig is:
 De fase en de doelgroep van de familieondersteuning. Zo kan familieondersteuning zich
richten op de fase voor, tijdens of na uitreizen naar een conflictzone (Gielen, 2015;
Weggemans et al., 2018; Koehler, 2015). Bij doelgroepen kan het gaan om ouders wiens
kind een risico heeft om te radicaliseren, om iemand die zelf geradicaliseerd is, om
iemand die is uitgereisd, een familielid of vriend die is uitgereisd, om iemand die is
veroordeeld voor het handelen met extremistisch motief en in de gevangenis zit en/of
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om een extremistisch individu gericht op re-integratie in de maatschappij na het
terugkeren uit een conflictzone of na het uitzitten van een gevangenisstraf (Gielen,
2015).
De invloed van de extremistische groepering op het individu en de familie. Het is
bijvoorbeeld mogelijk dat de extremistische groepering conflicten binnen de familie
actief aanmoedigt, zo invloed uitoefent en de identiteit van de groepering en het individu
versterkt (Spalek, 2015; Van San, 2013).
Waar en door wie hulp wordt verleend. Bij wie kan worden gedacht aan
gespecialiseerde professionals, algemene hulpverleners, lotgenoten of de gemeenschap
(Gielen, 2015). Qua lokale context kan een differentiatie gemaakt worden tussen grote
(en vaak meer anonieme) steden en kleine steden en dorpen waarin gemeenschappen
elkaar beter kennen (Gielen, 2020). De invloed van stigmatisering op de familie is
bijvoorbeeld van groot belang (Spalek, 2015). Ook zijn er verschillen tussen
landen/steden en of familieondersteuning op nationaal, regionaal of lokaal niveau wordt
aangeboden (Gielen, 2015).
Taalbarrières en culturele barrières (zoals schaamte) kunnen bepalen of en hoe iemand
hulp zoekt en wat de houding is ten aanzien van autoriteiten, bijvoorbeeld bij het soort
instantie (overheid, niet-overheid, vrijwilligers). Creatieve en proactieve manieren om
met deze barrières om te gaan zijn daarom nodig (Gielen, 2015).

Uitvoerders en familieondersteuning
Professionals kunnen op verschillende wijzen bijdragen aan het slagen van een interventie. Zo
noemen Weggemans et al. (2018) dat het voor professionals belangrijk is om familieleden op de
juiste wijze te bejegenen. Er moet volgens hen rekening worden gehouden met het feit dat
familieleden vaak zelf ook slachtoffers zijn van het feit dat een familielid is geradicaliseerd. Het juist
bejegenen van familieleden is van belang omdat negatieve ervaringen het wantrouwen ten opzichte
van de overheid vergroten en de bereidheid tot constructief meewerken kunnen belemmeren.
Verder noemt Koehler (2013) dat gedetailleerde kennis over het salafisme, radicaliseringsprocessen
en de relatie tussen radicalisering en de sociale context voorwaarden voor succesvolle
familieondersteuning zijn. Koehler (2013) noemt in relatie tot lotgenotencontact diverse aspecten
waaraan de hulpverleners/professionals moeten voldoen om een groepsinterventie tot een succes te
maken. Aspecten zijn bijvoorbeeld een intensieve en goed voorbereide moderatie, en
hulpverleners/professionals die gekwalificeerd zijn om met ideologische, praktische en religieuze
contexten om te gaan. Gebrek aan kennis over de inhoud of andere fouten in een familiebijeenkomst
kunnen juist leiden tot een grotere afstand tussen familieleden, wantrouwen naar het behandelend
team en dus contraproductief zijn voor de ondersteuning (Koehler, 2013).
In ‘Standards in counselling for the social environment of (potentially) radicalised Islamist individuals’
(BAMF, 2020) worden verschillende standaarden genoemd waaraan hulpverleners dienen te voldoen
en aan de omstandigheden waarin zij werken. Deze zijn geformuleerd op basis van de evaluatie van
de BAMF van Uhlmann (2017):
 Hulpverleners werken ‘needs-based’ en ‘case-based’;
 Hulpverleners hebben een goede kennis van het fenomeen extremisme (met een
Islamistische basis);
 Hulpverleners onderzoeken actief externe bronnen (zoals literatuur, internet of lokale
bronnen) om een beter begrip van specifieke casussen te krijgen;
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Hulpverleners zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom radicalisering;
Hulpverleners hebben de vrijheid om hun werk/tijd in te vullen binnen het bestaande
kader, afhankelijk van het steunpunt waarin zij werken.

Daarnaast omschrijft dit rapport ook standaarden, waaraan de teams zouden moeten voldoen: zo
moeten ze multiprofessioneel zijn met verschillende disciplines en velden, moeten er binnen het
team verschillende talen worden gesproken en moet er regelmatig intervisie plaatsvinden.
Daarnaast moeten de hulpverleners regelmatig relevante trainingen volgen (intern, maar ook
(inter)nationaal).
2.3

Theory of change
De onderstaande beschrijving van de verandertheorie (Theory of Change) van FO is gebaseerd op de
methodiekomschrijving van het programma uit 2018 en aangevuld met informatie uit het interview
met de teamleider.
Maatschappelijk probleem
In de methodiekomschrijving staat dat families van geradicaliseerde individuen hulp nodig hebben bij
het omgaan met geradicaliseerde familieleden en de gevolgen van radicalisering en gewelddadig
extremisme. Daarnaast geeft de teamleider van FO en Forsa aan dat de achtergebleven gezinnen van
uitreizigers moeite hebben met het omgaan met de polarisatie en de gevolgen van het uitreizen van
hun familielid, zoals tegenstrijdige emoties, handelingsverlegenheid, opvoeding of confrontaties met
de overheid. Soms leidt dat tot anti-overheidssentimenten. Families voelen zich machteloos uit angst
voor het verliezen van hun familielid. Ze geven zichzelf de schuld omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze
niet geslaagd zijn in het opvoeden van hun kind. De methodiek beschrijft daarnaast het belang van
veiligheid binnen het gezin, zowel voor henzelf als voor de maatschappij en de staat. Er wordt
gerefereerd aan broers en zussen die sympathie kunnen ontwikkelen voor hun geradicaliseerde
broers/zussen, die soms politieke opvattingen en/of gevoelens van uitsluiting en marginalisering
delen.
Doelgroep
Familieondersteuning van het LSE is gericht op families (zowel eerste 9 als tweede graad10) van
geradicaliseerde individuen die:
 radicaliseren;
 actief zijn binnen een gewelddadig extremistisch netwerk;
 van plan zijn om uit te reizen naar een strijdgebied;
 uitgereisd zijn en/of zijn omgekomen;
 tegengehouden zijn bij een uitreis of zijn teruggekeerd;
 als verdachte of veroordeelde op de terroristenafdeling van een gevangenis verblijven;
 een dreiging vormen in Nederland vanwege hun ernstige radicalisering.
Een deel van de FO-cliënten komt voort uit Forsa-casuïstiek, waarbij familieleden van Forsa-cliënten
doorverwezen kunnen worden naar FO. In 2018, het jaar waarin de methodiek van
9
10

Eerstegraads familieleden: partner (getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract, ouders (ook
adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen
Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen (ook van partner, grootouders (ook van partner),
schoonzussen en zwagers, stiefbroers en -zussen
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Familieondersteuning werd beschreven, lag de focus -conform de opdracht- op casuïstiek op het
gebied van ‘moslimextremisme’ (de term die in de methodiekomschrijving gehanteerd wordt) en
rechtsextremisme (pilot). Ook is er een akkoord voor het oppakken van andere vormen van
extremisme (links-, sektarisch-, anderszins religieus- en milieu-extremisme). Minder zware casussen
kunnen bij de faciliteit ook terecht voor advies (informatie en consultatie), maar niet voor hele
trajecten.
Impact
De centrale doelstelling van FO is het stoppen en voorkomen van radicalisering door het bieden van
zorg en het bieden van hulp bij het omgaan met de gevolgen van radicalisering tot gewelddadig
extremisme. Dit is gericht op het verminderen van risicofactoren voor verdere radicalisering en
versterken van de beschermende factoren in het gezin, zoals de teamleider aangeeft: ‘het vergroten
van veerkracht, het bijstaan van het gezin en het verminderen van de impact van de radicalisering op
een familielid door bij te dragen aan zorg en veiligheid’.
Outcomes
Voortvloeiend uit bovengenoemde doelstelling beoogt het programma de volgende effecten:
 Familieleden voelen zich gesteund in een moeilijke tijd: de methodiek beschrijft dat
familieleden van geradicaliseerde personen o.a. door tegenstrijdige emoties, dilemma’s,
handelingsverlegenheid en praktische problemen een lastige en bovenal eenzame
periode doorstaan. FO biedt hierbij een luisterend oor en zorg op maat.
 Voorkomen verdere radicalisering: door het risico op verkettering van familieleden
en/of meer isolement van een geradicaliseerde familielid kunnen er conflicten ontstaan
tussen het gezin en het geradicaliseerde familielid die radicalisering versterken. FO helpt
bij:
 het inzetten van (en toeleiding naar) zorg op de relevante leefgebieden;
 het versterken van beschermende factoren en het verkleinen van risicofactoren;
 een verbetering van opvoedingsstijl in het gezin, waarbij de autoritatieve opvoedingsstijl
als positieve stijl wordt benoemd;
 het bieden van handvatten om op constructieve wijze het contact aan te gaan of
adviseren indien nodig het contact te vermijden;
 het bieden van informatie en het herkennen van signalen waardoor er vroegtijdig kan
worden ingegrepen.
 Voorkomen van verspreiden extremistisch gedachtegoed/gedrag naar overige
familieleden:
 bewustwording van de manier waarop het extremistisch gedachtegoed zowel online als
offline verspreid wordt;
 versterken van de opvoedingsrol en het stellen van grenzen.
 Het herstellen en/of tot stand komen van een samenwerking met autoriteiten:
 Aanpakken van problematische verhoudingen met overheden en inzicht geven in het
perspectief van de overheid / wetgeving.
 Indien mogelijk, het toeleiden naar een Forsa-traject.
 FO kan andersom ook ingezet worden als onderdeel van de systemische aanpak van
Forsa.

Oktober 2021 | Onderzoek Effectiviteit Familieondersteuning en Forsa van het Landelijk Steunpunt Extremisme |
Landelijk Steunpunt Extremisme
35/112

RadarAdvies | bedreven in beter samenleven

Output
In de methodiekomschrijving staan geen concrete output indicatoren (direct kwantificeerbare
resultaten) verwoord.
Activiteiten
De activiteiten worden uitgevoerd door een team dat bestaat uit SKJ-geregistreerde 11 professionals
en omvat onder andere de volgende disciplines: systeemtherapeuten, religiewetenschappers,
theologen, en deskundigen op het gebied van rechts- en moslimextremistische ideologieën. Indien er
vermoedens van psychopathologie zijn, kan het behandelteam worden benaderd. Het behandelteam
bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist (tevens regiebehandelaar), twee psychologen en
een systeemtherapeut. De methodische werkwijze van FO bestaat uit vier fases: aanmelding, intake,
trajectbegeleiding en nazorg/afsluiting.
1.
Aanmelding: Deze fase is gewijd aan het maken van een inschatting van de ernst van
radicalisering binnen de familie en het bepalen van de hulpvragen die beantwoord moeten
worden op het gebied van preventie radicalisering. Er wordt in ieder geval gekeken naar (p. 18)
de situatie van het radicaliserende familielid, de ernst/mate van radicalisering van het familielid,
de samenstelling en situatie van de familie: ouders, broers/zussen, familieleden, belangrijke
anderen, betrokkenheid netwerk / gemeenschap, de signalen en risico’s van radicalisering andere
familieleden, en welke veiligheidsinstanties erbij zijn betrokken.
2.
Intake: Hierbij vinden de volgende stappen plaats:
Eerste contact en start werkrelatie: Vanuit de overtuiging dat een goede werkrelatie,
gebaseerd is op vertrouwelijkheid en noodzakelijk voor een diepere transformatie, biedt de
casemanager vanaf het eerste contact vertrouwen en duidelijkheid over de inhoud van FO en
de positie van casemanager. Hierbij luistert de casemanager naar de verschillende
perspectieven van de familieleden en observeert hij/zij welk gedrag leden binnen de familie
laat zien, omdat zij op verschillende manieren reageren op de situatie.
Vervolg intake: deze stap is gewijd aan het ‘inventariseren’ van de vragen, problemen,
draagkracht en draaglast op alle leefgebieden conform de aandachtspunten op het
intakeformulier. De casemanager richt zich op de geschiedenis (o.a. radicaliseringproces,
context en systeem problemen, opvoeding en traumaverleden en detentiegeschiedenis) en
leefgebieden (o.a. veiligheid, lichamelijke en geestelijk gezondheid, justitie en dagbesteding).
Plan van aanpak: het einddoel van de intake fase is het opstellen van het plan van aanpak
door een gezamenlijke visie op de problematiek en sterke werkrelatie met de familie. Het
plan van aanpak dient met de cliënt doorgenomen te worden.
3.
Trajectbegeleiding: deze stap is gericht op het vergroten van het welzijn van de familie en het
tegengaan van radicalisering. Activiteiten richten zich op:
Het ondersteunen van families bij het begrijpen van de situatie waarin hun familielid zich
bevindt. De casemanager heeft hierin een informerende rol.
Het geven van algemene informatie en advies aan de familie over processen van
radicalisering, extremisme en rekrutering.
Het aanreiken van de-escalerende en conflict oplossende strategieën aan de familie, zodat er
positief contact ontstaat/wordt behouden met het geradicaliseerde familielid.

11

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
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-

4.

2.4

Het begeleiden van de communicatie tussen familieleden en het geradicaliseerde familielid.
Om de familieleden te informeren en bewust te maken van de radicaliseringsproblematiek
analyseert en duidt de casemanager de communicatie.
Het betrekken van professionals in het gezin m.b.t. de hulpvragen op de verschillende
leefgebieden en het bieden van toegang hiertoe (bijvoorbeeld schuldhulpverlener,
maatschappelijk werker, levensbeschouwelijk werker, therapeut).
Nazorg: op basis van de resultaten van de doelen in het Plan van aanpak kan er op enig moment
en binnen het multi-disciplinair overleg gemotiveerd worden afgeschaald naar een periode van
nazorg.
Bijdrage Familieondersteuning aan de doelstellingen
Algemeen
In dit onderdeel beantwoorden we de vraag: in hoeverre hebben de zorg en hulpverlening die zijn
geleverd binnen Familieondersteuning bijgedragen aan de beoogde doelstellingen? We delen
allereerst de bevindingen opgesplitst per subdoelstelling van FO. Vervolgens komen ook negatieve
neveneffecten, bijvangst, werkzame elementen en contextfactoren aan bod.
De bevindingen worden geschetst vanuit zowel een kwantitatief als een kwalitatief beeld. Ook hierbij
spreken we van cliënt wanneer het gaat om het familielid met ondersteuning van FO en van individu
als het gaat om het geradicaliseerde familielid.
Hieronder volgt een kort algemeen beeld van de basisgegevens van de LSE-dataset, waar de
kwantitatieve analyse op gebaseerd is:
 De dataset bevat gegevens van 94 familieondersteuningstrajecten in de periode 20152020, waarbij in totaal 229 cliënten zijn ondersteund;
 De gemiddelde duur van een traject is 13,25 maanden. Het kortste traject duurde 3
maanden en het langste traject 34 maanden.
 In 35 trajecten (37%) werd een heel gezin ondersteund, in 13 trajecten (14%) de vader, in
31 (33%) de moeder, in 5 (5 %) een broer(tje) en in 10 (11%) een zus(je), een vriendin van
de familie of het is onbekend.
 In 30 (32%) gevallen was er sprake van een (mogelijk) geradicaliseerd individu. In 35
(37%) casussen was het individu in strijdgebied, in 14 casussen (15%) is het individu
omgekomen, in 10 gevallen (11%) keerde het individu terug en in 6 gevallen (6%) werd
het individu tegengehouden aan de grens. In 8 gevallen (9%) zat het individu vast in een
PI en in 3 gevallen (3%) in een gesloten inrichting. Bij de overige 6 gevallen was dit
onbekend (4%) of was het individu zelfstandig in Syrië/Turkije.
 Qua ideologische overtuiging bij het individu ging het in 73 gevallen (78%) om
moslimextremisme, in 5 gevallen (5%) om rechtsextremisme en in 1 casus (1%) om
linksextremisme. Bij 17 gevallen (18%) is dit onbekend.
 In 12 gevallen (13%) werd het (mogelijk) geradicaliseerde individu ook begeleid in een
Forsa traject. In 66 gevallen (70%) was dit niet het geval. In 16 casussen (17%) is dit
onbekend.
 In 49 trajecten (52%) was er sprake van broertjes/zusjes die niet geradicaliseerd zijn. In 5
trajecten (5%) was dit wel het geval. In 9 trajecten (10%) is dit onbekend en in 33
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casussen is er enkel het geradicaliseerde individu en zijn er geen verdere broertjes/zusjes
(35%).
De reden dat trajecten werden afgesloten zijn: in 47 gevallen (50%) werden de doelen
behaald, in 13 gevallen (14%) zag het familielid af van ondersteuning en in 2 gevallen
(2%) kwam het contact niet tot stand. In 34 casussen (36%) is de reden van afsluiting niet
bekend (zie ook figuur 2).
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Figuur 2: Reden afsluiting FO-trajecten

Naast de optie ‘onbekend’ geeft deze dataset ook met regelmaat de optie ‘niet van toepassing’. Hier
kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld omdat iets simpelweg niet aan
de orde is geweest in bepaalde casussen (er is geen sprake geweest van uitreizen), maar ook andere
redenen zijn mogelijk. Ook de optie ‘onbekend’ komt regelmatig terug. Dit kan betekenen dat
bepaalde details daadwerkelijk onbekend zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet besproken zijn in de casus.
Omdat de casemanagers de LSE-dataset achteraf gevuld hebben met data, ook voor trajecten die al
langer geleden zijn, is het ook mogelijk dat sommige details niet meer te herleiden zijn. Kijkend naar
in hoeveel gevallen ‘onbekend’ wordt ingevuld per jaar, is een duidelijk afname te zien in het aantal
‘onbekenden’ tussen 2015 en 2020. Dit suggereert dat de registratie inmiddels een stuk vollediger is.
Steun in moeilijke tijd
In deze paragraaf behandelen we de eerste subdoelstelling van FO: ‘In hoeverre hebben families zich
door het LSE gesteund gevoeld in een moeilijke tijd?’ Ook behandelen we één van de
onderzoeksvragen voor FO: ‘Hoe hebben familieleden die hulp hebben gekregen, deze hulp ervaren?’
Mate van tevredenheid
Wanneer de twee geïnterviewde (oud-) FO cliënten werd gevraagd in de interviews om een
rapportcijfer te geven over de hulp die zij hebben ervaren, antwoordde een van hen als volgt: “Zeker
een 9. Je bouwt zo’n band met ze op. Het zijn ook hele leuke vrouwen en het wordt heel vertrouwd.”
Een ander zegt: “Een 10. Iedereen heeft punten van verbetering, maar ik kan geen verbeterpunten
benoemen.”
Elementen waar deze cliënten in de interviews het meest tevreden mee waren, zijn onder andere dat
FO-casemanagers adequaat handelen, advies kunnen geven over en als spil kunnen fungeren tussen
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de instanties waarmee de cliënt te maken heeft, de vele specialisaties die FO in huis heeft en het feit
dat cliënten het gevoel hebben er niet meer alleen voor te staan. Beide cliënten kunnen geen
verbeterpunten noemen, behalve dat een wisseling van casemanager als lastig wordt ervaren. Ook
uit de cliëntevaluaties die door middel van enquêtes standaard worden gedaan door het LSE komt
een heel positief beeld naar voren. De 11 cliënten die deze in de periode van 2017-2021 hebben
ingevuld geven allen vooral positieve scores en een rapportcijfer voor de ondersteuning variërend
tussen de 8 en 9+.
Uit de steekproefsgewijze dossieranalyse is het lastiger om de mate van tevredenheid af te leiden
gezien de subjectiviteit van het onderwerp, maar het beeld lijkt wisselender. In een dossier heeft de
cliënt het traject afgesloten, omdat diegene de meerwaarde van het traject niet zou inzien. Uit een
ander dossier blijkt een positiever beeld, waarbij de familie blij is met de betrokkenheid van de
casemanager en de cliënten het gevoel hebben de juiste ondersteuning te krijgen. Uit andere
dossiers komt niet duidelijk de (on-)tevredenheid van cliënten naar voren.
Uit de LSE-dataset zijn er, vanwege de subjectiviteit van de mate van tevredenheid, geen geschikte
data om te analyseren.
Omdat het steunen van familieleden in een moeilijke tijd een van de doelstellingen is van FO, gaan we
hieronder nog gedetailleerder in op dit onderwerp.
Gesteund voelen
Uit de interviews komt naar voren dat families zich over het algemeen gesteund hebben gevoeld
door de FO-trajecten. De cliënten in de interviews geven aan dat de FO-ondersteuning onder andere
effect heeft op het beter om kunnen gaan met emoties, het wegnemen van schaamte, het gevoel
hebben er niet alleen voor te staan en het gevoel zich minder eenzaam te voelen. Een cliënt zegt
bijvoorbeeld over diens ervaring met de FO-casemanager: “Het is een steuntje in de rug en dat je
weet dat je er niet helemaal alleen voor staat. De eenzaamheid, het gevoel dat je alles zelf moet
doen. Dan is het heel fijn als je een buddy hebt.” Een ander noemt: “Zij is mijn stip aan de horizon,
mijn steun en toeverlaat.” Een van de cliënten noemde het een positieve verrassing dat er in de
begeleiding veel aandacht voor de cliënt zelf was en er veel emotionele ondersteuning werd
geboden, in plaats van (enkel) praktische hulp en focus op het geradicaliseerde gezinslid. Een aantal
cliënten in de schriftelijke evaluaties van het LSE noemen ook dat ze meer rust ervaren nu, onder
andere doordat bepaalde praktische zaken nu zijn opgelost voor de cliënt.
De FO-casemanagers geven aan dat een voorwaarde voor een gevoel van steun is dat de familie je
accepteert en vertrouwt. Ze benoemen dat dit in het merendeel van de casuïstiek ook lukt. Dit heeft
volgens de casemanagers te maken met het feit dat zij zich constant aanpassen aan de situatie en
maatwerk leveren. Daarnaast zijn de trajecten langlopend genoeg om dit vertrouwen te
bewerkstelligen: “Mensen durven er vaak niet meer over te beginnen, ze zijn gewend dat mensen
afhaken. Dat mensen hun verdriet kunnen delen is belangrijk. De lange adem en lange duur is
belangrijk. Dat wij niet afhaken, dat is iets dat zij in hun omgeving wel meemaken.”
De casemanager van de Terroristen Afdeling (TA) geeft hierbij ook aan dat de frequentie van het
contact, het bieden van een luisterend oor en de mogelijkheid om altijd vragen te kunnen stellen
ervoor zorgt dat families zich gesteund voelen. De casemanager van de TA ziet ook een verandering
door de emotionele ondersteuning van FO: “Tijdens begeleid bezoek zie je dat ouders die door het
LSE zijn begeleid zich beter kunnen uiten over wat het met hen doet dat hun kind hier zit. Dat zag je
eerst minder.” Ook de casusregisseur radicalisering van de geïnterviewde gemeente vermoed dat
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cliënten zich gesteund voelen: “Bijvoorbeeld de casus waar moeder niks met de gemeente of een
ander te maken wil hebben, maar wel met het LSE. Dat laat wel zien dat ze tevreden is met het LSE en
zich gesteund voelt denk ik.”
Ten slotte kunnen we uit de dossiers en de LSE-dataset weinig informatie halen over de mate van
steun die cliënten hebben gevoeld.
In het kort






Vanuit de interviews en cliëntevaluaties komt naar voren dat families zich gesteund voelen door FOtrajecten en tevreden zijn over de steun. Effecten van FO op dit gebied zijn dat cliënten het gevoel hebben
beter om te kunnen gaan met emoties, er niet alleen voor te staan en zich minder eenzaam te voelen.
Ook zijn gevoelens van schaamte weggenomen en ervaart men meer rust.
De belangrijkste reden voor bovenstaande effecten lijkt de vertrouwensband te zijn die casemanagers
opbouwen met cliënten. Dit lukt vaak dankzij de langdurige aard van de trajecten, de frequentie van het
contact en de mogelijkheid om altijd vragen te stellen.
Kwantitatief kan er geen score aan dit onderdeel gehangen worden, omdat hier geen meetbare
indicatoren voor zijn opgenomen in de LSE-dataset.

Voorkomen van (verdere) radicalisering van het geradicaliseerde individu
In hoeverre deze doelstelling wordt bereikt beantwoorden we allereerst aan de hand van data over
toe- of afname van zorgen met betrekking tot het geradicaliseerde gezinslid. Verder toetsen we in
hoeverre beschermende factoren in het gezin zijn versterkt. Omdat de beschermende factoren ook
relevant zijn voor vraag 3, die betrekking heeft op verdere radicalisering van familieleden van het
geradicaliseerde individu, beantwoorden we deze gezamenlijk onder kop 2.4.4.
Zorgen met betrekking tot het geradicaliseerde individu
Niet alle databronnen geven inzicht in of de begeleiding van het LSE heeft (kunnen) bijgedragen aan
het voorkomen van (verdere) radicalisering van het geradicaliseerde gezinslid. Zo komt er geen
relevante informatie uit de dossiers wat dit onderwerp betreft en geven medewerkers van het TERteam van de reclassering aan dat dit niet van toepassing is op de bij hun bekende zaken. De
geradicaliseerde gezinsleden waren hier namelijk al uitgereisd voordat FO in zicht kwam. De
casusregisseur radicalisering van de geïnterviewde gemeente heeft wel het idee dat de
ondersteuning aan ouders kan helpen om verdere radicalisering van het kind te voorkomen, omdat
dit kan zorgen voor schuldgevoel of begrip bij zoon of dochter: “Het feit dat betrokkene ook voelt dat
het netwerk om zich heen wordt ondersteund [door het LSE] heeft er denk ik wel aan bijgedragen dat
de betrokkene minder snel radicaliseert. Dat zorgt namelijk ook voor gedachten als: wat heb ik ze
aangedaan?”
Een van de geïnterviewde cliënten blijft wel zorgen houden over diens kind, ondanks dat de cliënt
aangeeft veel aan het FO-traject te hebben gehad. Het desbetreffende kind verblijft in een gesloten
inrichting, waar deze op termijn uitkomt. Aangezien er nog steeds zorgen zijn over diens
denkbeelden, in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek, geeft de cliënt aan dat de zorgen op
het moment dat het kind vrijkomt niet minder zullen zijn dan voorheen. Uit het andere
cliëntinterview wordt niet duidelijk of de zorgen zijn veranderd.
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De LSE-dataset geeft ten slotte aan dat de zorgen over het geradicaliseerde individu in 22 gevallen
zijn verminderd (23%) en in 19 gevallen hetzelfde zijn gebleven (20%) (zie ook figuur 3). Bij 4
casussen (4%) zijn de zorgen verergerd. In 49 van de casussen (53%) was deze informatie niet bekend
of niet van toepassing.
Naast de data over zorgen, blijkt bij 7 casussen (7% van de FO-trajecten) dat het individu is opgepakt
of veroordeeld tijdens of na het FO-traject. Dit hoeft echter niet in alle gevallen om een ‘nieuw’ delict
te gaan. Zo kan het ook zijn dat individuen zijn opgepakt bij terugkeer in Nederland (in dat geval was
iemand mogelijk al uitgereisd voor de start van het FO-traject). Verdere data over in hoeverre het
individu de wet heeft overtreden of is uitgereisd tijdens of na het traject ontbreken helaas.
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Figuur 3: Zorgen over het radicaliserende individu

In het kort






Kijkend naar de trajecten waar data over bekend zijn/dit van toepassing is, is het percentage waarbij
zorgen zijn verminderd ongeveer hetzelfde als het percentage trajecten waarbij zorgen hetzelfde zijn
gebleven of verslechterd (23% versus 24%). Afgaand op deze data levert FO in een deel van de casuïstiek
dus een voorzichtige bijdrage aan het voorkomen van (verder radicalisering), maar is er ook nog veel
casuïstiek waarin dit niet lukt.
Er kan verder weinig gezegd worden over de daadwerkelijke voorkoming van radicalisering, bijvoorbeeld
omdat het individu soms al uitgereisd was en er geen verdere data beschikbaar is over het plegen van
terroristische delicten.
Een mogelijk werkzaam mechanisme van FO dat wordt genoemd is dat een geradicaliseerd gezinslid juist
voelt dat diens familie goed ondersteund wordt, waardoor diegene minder snel (verder) radicaliseert.

Voorkoming radicalisering andere familieleden
Een andere subdoelstelling van FO is het voorkomen van radicalisering van andere familieleden. De
dossieranalyse biedt geen inzicht in de effectiviteit met betrekking tot deze doelstelling en enkel een
casemanager van FO en een ketenpartner kunnen vertellen hoe FO er een positieve bijdrage aan
heeft geleverd. Bij de andere respondenten en bij de dossiers was er of geen sprake van andere
familieleden die mogelijk konden radicaliseren of was hier geen zicht op. Een casemanager vertelt
wel hoe er in een van diens casussen wordt gewerkt aan het voorkomen van verdere verspreiding
van extremistisch gedachtegoed in de familie: “Het broertje is erg zoekende in zijn geloof. Hij mag
niet naar de moskee, want zijn broer is daar geradicaliseerd. Hij gaat vervolgens het internet op en
komt daar met de verkeerde personen in contact. Belangrijk is dat je iemand vindt, een man, waar hij
zijn vragen aan kan stellen, dat hij aan iemand vragen kan stellen over wat hij op het internet vindt.”
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Een medewerker van DJI vertelt over een casus waarin het LSE hielp om de familie voor te bereiden
op de zitting. Dit was ter voorkoming van het verder radicaliseren van een ander gezinslid. Er waren
zorgen dat dit gezinslid nog radicaler zou worden als er dingen werden getoond tijdens zitting waar
betrokkene niet op was voorbereid.
De LSE-dataset laat zien dat de zorgen om familieleden bij het afsluiten van het traject in 28 gevallen
zijn afgenomen (30%). In 11 (12%) gevallen is dit niet het geval. De dataset maakt niet duidelijk of in
deze 12% de zorgen zijn versterkt of hetzelfde zijn gebleven. Bij 30 casussen (32%) wordt
gerapporteerd dat deze vraag niet van toepassing is en bij 25 casussen was dit onbekend (26%). Uit
de data blijkt verder dat er in het grootste gedeelte van de gevallen, namelijk 74 (79%), geen
broertjes, zusjes of ouders zijn opgepakt of veroordeeld tijdens of na het traject. Bij 13 gevallen
(14%) is dit onbekend. Bij 7 casussen (7%) is wel iemand opgepakt of veroordeeld tijdens of na het
traject. Dat gaat in alle gevallen om de persoon die al geradicaliseerd was (zie ook onder de eerdere
kop ‘radicalisering individu’). Ten slotte zijn er ook data beschikbaar over of er broertjes, zusjes of
ouders zijn uitgereisd tijdens of na het traject: bij 80 gevallen (85%) is dit niet het geval en bij 12
casussen (13%) is het onbekend. In 2 gevallen (2%) is bekend dat er wél een broer of zus is uitgereisd
tijdens of na het traject.
In het kort






De LSE-dataset laat zien dat in een derde van de gevallen de zorgen om familieleden zijn afgenomen. Bij
12% zijn zorgen om radicalisering niet afgenomen. Dit lijkt een voorzichtige, maar niet enorm grote
bijdrage van FO te suggereren met betrekking tot deze doelstelling.
De data die laat zien of broertjes, zusjes of ouders opgepakt zijn schetsen een wat positiever beeld,
namelijk dat in het grootste gedeelte, 79%, hier geen sprake van was. In de 7 casussen waar dit wel het
geval was (7%) ging dit altijd om het al geradicaliseerde individu zelf. Ook de data met betrekking tot
uitreizen laat een positief beeld zien, namelijk dat dit bij 80 gevallen (85%) niet het geval was.
Uit de kwalitatieve data kunnen er verder weinig aanwijsbare effecten worden genoemd van voorkoming
van radicalisering van familieleden van het geradicaliseerde gezinslid, behalve de bevestiging door
casemanagers en ketenpartners dat er aan dit onderwerp gewerkt wordt.

Versterking beschermende factoren binnen de gezinscontext
Omdat we bij het kijken naar voorkoming radicalisering ook kijken naar de versterking van
beschermende factoren, zullen we in onderstaand deel verder ingaan op de bijdrage van FO aan de
opvoedingsstijl, de stabiliteit van de thuissituatie, netwerkversterking en kennis en kunde met
betrekking tot radicalisering.
Beschermende factoren - Opvoedingsstijl
In de LSE-dataset zijn geen data beschikbaar over opvoedingsstijlen, maar in de dossiers en
interviews komt dit onderwerp wel aan bod. De interpretatie die respondenten eraan geven zit
daarbij minder op het vlak van een ‘opvoedingsstijl’, maar meer op hoe de relatie tussen ouder en
kind is en hoe men zich in algemene zin naar elkaar toe gedraagt. Uit de dossieranalyse blijkt dat dit
thema in drie casussen ter sprake kwam. De resultaten waren wisselend. Zo liet een van de dossiers
zien dat hier een hulpvraag van de ouder lag, maar is het niet duidelijk hoe hieraan gewerkt is en wat
de effecten hiervan zijn geweest. Bij een andere casus werd er psychische hulp geadviseerd om het
contact tussen moeder en kind te verbeteren, maar had de moeder hier geen behoefte aan. In een
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derde casus werd aan het einde van het traject geconcludeerd dat het voor moeder en kinderen nog
steeds niet mogelijk was om over de situatie te praten met elkaar of met anderen.
Een casemanager van FO geeft aan dat het niet zozeer gaat om het veranderen van de opvoedstijl,
maar meer om het weghalen van schuldgevoel en schaamte bij ouders. Andere casemanagers
beamen dat dit laatste vaak onderdeel vormt van de begeleiding. Een van hen geeft aan, aan beide
elementen te werken: “Je laat ze inzien dat ze alles naar eer en geweten hebben gedaan, maar soms
ook misschien dingen anders zouden kunnen aanpakken.” Dat bevestigt ook een van de cliënten in
een interview: “Ik internaliseer het minder. Ik heb het constant op mijn moederrol betrokken. Dat heb
ik nu losgelaten. Ik vroeg me eerst bijvoorbeeld steeds af: had ik strenger moeten zijn of ben ik te
streng geweest, wat had ik anders moeten doen? Daar heb ik nu antwoorden op gekregen.” Een
casemanager geeft als voorbeeld ook het verbeteren van het contact tussen ouder en kind, door de
ouder te leren hoe in gesprek te gaan met zijn kind. Daarnaast noemen twee casemanagers het
contact onderhouden met uitreizigers als belangrijk onderdeel van werken aan de opvoedingsstijl.
Voor wat betreft de cliënten, geeft één cliënt aan inzicht te hebben gekregen in diens kind en hoe
met deze om te gaan, door hierover in gesprek te gaan met de LSE-begeleider en de psycholoog. De
cliënt noemt als voorbeeld het bespreken van het app gedrag van diens kind met de LSE-begeleider
en de psycholoog en daar samen op reflecteren. Daarnaast heeft het maken van een tijdlijn en de
afgenomen diagnostiek bij diens kind voor nieuwe inzichten gezorgd. Bij de andere cliënt was diens
zus uitgereisd en is opvoeding dus niet van toepassing. Tegelijkertijd zijn hier wel gerelateerde
onderwerpen besproken zoals over wat voor relatie de cliënt wil met diens zus en hoe je grenzen
kunt aangeven.
In het kort




In de LSE dataset zijn geen effectindicatoren beschikbaar met betrekking tot opvoedingsstijl. Ook in de
dossiers worden weinig (meetbare) effecten genoemd.
Kwalitatief blijkt dat de effecten van de inzet op opvoedingsstijl wisselend zijn. Genoemde effecten zijn
bijvoorbeeld inzicht in het kind zelf, weten hoe om te gaan met het kind en het wegnemen van
schuldgevoel en schaamte bij de ouders.

Beschermende factoren - Stabiliteit thuissituatie
Uit de kwalitatieve data komen wisselende resultaten naar voren wat betreft het stabiliseren van de
thuissituatie. Zo laat de dossieranalyse zien dat doelen op dit gebied niet altijd worden behaald. In
meerdere gevallen komt toeleiding naar psychische zorg, ondanks zorgen daarover, niet van de
grond of wordt de zorg afgewezen door betrokkene. Ook geeft een cliënt in een van deze dossiers
aan een Arabisch sprekende psycholoog te willen, maar zijn hier te lange wachtlijsten voor.
Anderzijds komt er in een interview met een cliënt juist naar voren dat deze cliënt met succes en
grote tevredenheid is doorverwezen naar een psycholoog en EMDR-therapeut. De casusregisseur
radicalisering van de geïnterviewde gemeente en een medewerker reclassering TER team geven ook
aan dat FO een rol heeft gespeeld in het succesvol toe leiden naar zorg. Dit kan gaan om het
doorverwijzen van de cliënt van FO naar de juiste zorg, maar ook om het motiveren van de cliënt om
bijvoorbeeld het geradicaliseerde kind toe te leiden naar zorg. Ondanks de tevredenheid over de
toeleiding naar zorg noemt een cliënt diens thuissituatie nog niet ‘stabiel’: “Stabiel is de thuissituatie
natuurlijk niet. Ik ben moeder van meerdere kinderen. Mijn kind is uit huis en wil geen contact met mij
tenzij ik doe wat X zegt. Ik ben redelijk stabiel met mijn andere kinderen, maar er mist wel een kind.”
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Wat betreft het verbeteren van onderlinge relaties zijn de resultaten voornamelijk positief, behalve
bij één casus uit de dossieranalyse, die juist een zeer negatieve uitkomst laat zien. Uit dit dossier
komt naar voren dat de relatie tussen moeder en kind is verbroken als gevolg van de betrokkenheid
van het LSE bij moeder (uit boosheid over de melding van moeder bij het LSE). Bij drie andere
dossiers wordt geen effect hierop duidelijk. In één dossier lijkt er een positief effect, waarbij een
gezin zich voldoende ondersteund voelt en er duidelijke afspraken zijn gemaakt binnen het gezin
door middel van een familieberaad (georganiseerd door FO). Ook geven zowel twee ketenpartners
als een cliënt aan dat de betrokkenheid van het LSE een positieve rol kan spelen bij het versterken
van onderlinge relaties. Zo vertelt een medewerker reclassering TER-team dat FO er in twee casussen
voor heeft gezorgd dat de moeder beter haar emoties kan ventileren dan voorheen, waardoor ook
de relatie met haar kind (de reclasserings-cliënt) verbeterde. Daarnaast noemt een cliënt dat de
uitreis van diens zus zorgde voor spanningen thuis tussen de cliënt en partner. De LSE-begeleider
hielp met gesprekken om de situatie te verbeteren. Een van de casemanagers van FO benadrukt wat
er belangrijk is bij het werken aan onderlinge relaties: “Soms is het ook hoe groter het gezin, hoe
ingewikkelder te stabiliseren. Ieder gezinslid heeft andere behoeftes en bevindt zich in een andere
fase. Psycho-educatie is belangrijk, waarbij je aangeeft dat iedereen een andere manier van coping
heeft en dus woede en frustratie anders uit.”
De casusregisseur radicalisering van de geïnterviewde gemeente geeft ten slotte aan dat er soms ook
op financieel gebied ondersteuning wordt geboden of wordt doorverwezen. De casusregisseur
vertelt over een casus waarin door het LSE is doorverwezen naar verschillende lokale instanties,
waaronder een afdeling van de gemeente die kan ondersteunen bij het op orde brengen van de
financiën. Beide cliënten geven in het interview aan dat er bij hen geen ondersteuning nodig was op
financieel gebied.
Uit de LSE-dataset blijkt ten slotte dat:
 Problematiek binnen het gezin, die een voedingsbodem kan zijn voor verdere
radicalisering in 27 casussen is verminderd (29%) en in 26 casussen (28%) hetzelfde is
gebleven. In 2 gevallen (2%) zijn de problemen verergerd. Bij 39 casussen (41%) was deze
informatie niet bekend.
 In 52 gevallen heeft de cliënt dagbesteding (55%). Bij 24 casussen is er geen sprake van
dagbesteding (26%) en in 19 casussen (20%) was dit niet bekend.
 In 47 casussen is de familie toegeleid naar zorg (50%), bij 28 casussen (30%) is dit niet het
geval. In 4 gevallen (4%) van de casussen was deze vraag niet van toepassing en in 14
gevallen (15%) was dit niet bekend.
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Figuur 4: Problematiek in het gezin

In het kort




Uit de LSE-dataset blijkt qua effecten dat de problematiek bij een deel van de casussen is verminderd en
dat de helft van de families is toe geleid naar zorg. Ook hebben cliënten in meer dan de helft van de
gevallen dagbesteding. Dit suggereert dat FO een positieve bijdrage levert op deze onderwerpen. Alleen
bij de problematiek in het gezin, die een voedingsbodem kan zijn voor verdere radicalisering, is het aantal
gevallen waar dit is verbeterd ongeveer even groot als het aantal gevallen waar de problematiek hetzelfde
is gebleven. Waarom in deze gevallen dan geen effect wordt gesorteerd, of dat stabiliseren mogelijk het
hoogst haalbare was, is op basis van de beschikbare data niet te zeggen.
Kwalitatieve data, met name interviews, laten zien dat FO cliënten over het algemeen effectief toe kan
leiden naar lokale hulpverlening, zoals psychologen, relatietherapeuten, trauma-specialisten, etc. Dit kan
leiden tot verbeterde relaties thuis. Ditzelfde geldt voor gesprekken die FO-casemanagers houden met de
cliënt (en soms meerdere familieleden). Soms lukt het niet om onderlinge relaties te verbeteren, omdat
een familielid van de cliënt niet wil meewerken.

Beschermende factoren - Ondersteunend netwerk
Uit de dossieranalyse komen geen duidelijke resultaten naar voren qua ondersteunend netwerk van
de cliënt. In een van de dossiers is er verbetering te zien, maar is het onduidelijk of dat door FO komt.
In een ander dossier wordt het niet duidelijk of het netwerk een positieve of negatieve bijdrage
levert. In weer een ander dossier is er wel contact gezocht met instanties om het netwerk te
versterken maar zijn er geen uitkomsten bekend.
De interviews geven hier beter zicht op. Zo geeft een van de casemanagers aan hier inderdaad aan te
werken en vertelt dat er iemand moet zijn om zich mee te kunnen identificeren: “Je ziet bijvoorbeeld
dat zussen veel op zich nemen. Soms zijn ze het zwarte schaap van de familie omdat ze anders
denken. Die wil je graag verrijken met iemand met wie ze zich kunnen identificeren, met
lotgenotencontact of een lokale organisatie. Je moet heel goed zoeken in je netwerk en kijken wat je
cliënt daarin wil.” De verbinding met de omgeving wordt belangrijk genoemd: “Je kijkt naar
familieleden, maar ook echt het terugzetten in de maatschappij. Bijvoorbeeld het contact met de
moskee, maar ook dagbesteding. Dat is eigenlijk geen rol van ons, maar daar kunnen wij wel een
bijdrage aan leveren. Dat is heel positief en uiteindelijk van belang voor de binding met de
maatschappij.” Het effect daarvan is dat cliënten zich minder eenzaam voelen: “In aansluiting op
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mijn collega’s is het belangrijkste effect dat je de eenzaamheid tegengaat, ze uit isolement haalt.
Soms hebben gezinnen gewoon met niemand contact hierover, broers en zussen van de ouders weten
het soms niet, niemand weet dat hun kind is uitgereisd, ze zijn heel eenzaam.” De casemanager denkt
dat het in meer dan de helft van de casussen lukt om het ondersteunend netwerk van een cliënt te
versterken. Een andere casemanager geeft aan dat het in coronatijd moeilijker is om een nieuw
netwerk aan te boren dan voorheen. Bij het verbeteren van relaties met al bestaande netwerken
gaat het ook om cliënten te laten inzien dat ze daar zelf ook een rol in spelen: “Van heel veel mensen
hoor je ‘ik hoor niks meer’, maar je moet ze ook bewust maken van hun eigen aandeel.”
De casusregisseur radicalisering van de geïnterviewde gemeente ziet in diens lopende casussen terug
dat FO probeert om banden met familie aan te halen en ervoor te zorgen dat deze familieleden een
ondersteunende rol kunnen spelen. Of dit gaat lukken is nog niet duidelijk, maar er wordt volgens de
respondent aan gewerkt door FO.
Beide cliënten die wij spraken vertellen dat ze niet aan hun netwerk hebben gewerkt. Een van hen
zegt het wel met diens casemanager te hebben gehad over het praten met familieleden over wat een
cliënt doormaakt, omdat de familieleden daar niet van op de hoogte zijn. Uiteindelijk heeft de cliënt
echter besloten dit niet te doen. De andere cliënt geeft aan geen behoefte te hebben gehad om
daaraan te werken, maar dat de begeleiding door FO wel indirect een positieve invloed heeft gehad
op de relatie met familieleden. Familieleden hadden het contact met de cliënt verbroken toen de
cliënt contact had opgenomen met de politie vanwege diens kind. Toen FO in beeld kwam
verbeterde de band met een van deze familieleden: “Het LSE heeft er wel voor gezorgd dat X contact
met mij ging opnemen. Toen hij hoorde dat zij betrokken waren dacht hij: oh dan is er wel écht wat
aan de hand. Toen heeft hij contact opgenomen: ‘hoe zit het nu echt’ en ‘sorry’. Het feit dat zij [het
LSE] betrokken waren gaf een soort autoriteit aan mijn hulpvraag.”
De resultaten van de LSE-dataset met betrekking tot het ondersteunend netwerk zijn wisselend:
 Wat betreft netwerkversterking (in de familie zelf) zien we in 28 casussen geen
verandering (30%) en in 25 gevallen een verbetering (27%). In 15 casussen is er juist een
verslechtering (16%) te zien op dit vlak. Bij 26 casussen (28%) is deze informatie niet
bekend.
 Het (sociaal) netwerk is ongeveer in evenveel gevallen versterkt, namelijk in 20 casussen
(21%), als verzwakt, in 19 gevallen (20%). Bij 35 families (37%) is er geen verandering
zichtbaar in het netwerk en in 20 gevallen (21%) was hierover niets bekend.
 De invloed van een (gewelddadig) extremistisch netwerk op de familie is in 11 gevallen
hetzelfde gebleven (12%), bij 7 gevallen (7%) verminderd en bij 3 casussen (3%) sterker
geworden. In 28 casussen (30%) was hierover niets bekend en bij de meerderheid van de
casussen, namelijk 45 (48%), was deze vraag niet van toepassing.
In het kort


Uit de LSE-dataset blijken wisselende resultaten wat betreft het ondersteunend netwerk. Bij
netwerkversterking in de familie is in een kwart van de trajecten een verbetering te zien, maar zijn er ook
relatief veel trajecten (16%) waar dit juist verslechtert. Ook opvallend is dat het sociale netwerk in
ongeveer evenveel gevallen versterkt (21%) als verzwakt (20%). Dit heeft vermoedelijk te maken met de
grote tol die deze problematiek trekt op mensen en de verschillende reacties (ondersteunend / afwijzend)
die familieleden en vrienden kunnen hebben. Niet in alle gevallen weet FO daar een succesvolle draai aan
te geven.
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Ondanks dat er zeer weinig data over bekend is, valt wel op dat de invloed van het (gewelddadig)
extremistisch netwerk op de familie in weinig gevallen daadwerkelijk verminderd is. Er zijn op basis van de
beschikbare data weinig conclusies aan te verbinden, maar dit onderwerp lijkt op basis van deze eerste
indicatie een mogelijk aandachtspunt binnen het programma.
Bij de gehouden interviews en dossiers leek er bij een aantal casussen geen behoefte aan
netwerkversterking. Contextfactoren, zoals vrijwilligheid, zijn dus ook van groot belang bij dit onderdeel.
Ook maakt de Covid-19 pandemie het soms lastiger een netwerk aan te boren.

Beschermende factoren - Kennis en kunde over (signalen van) radicalisering
In twee dossiers staat aangegeven dat er is gewerkt aan het vergroten van de kennis en kunde over
(signalen van) radicalisering en dat er een positief resultaat op is geboekt. Zo staat in een van de
dossiers dat vragen zijn beantwoord op dit gebied en dat er inzicht is gegeven in
radicaliseringsprocessen. Een van de casemanagers vertelt tijdens de focusgroep hoe hij gesprekken
over radicalisering voert met de familie: “Wij hebben aan het begin een open en eerlijk gesprek over
radicalisering: wat betekent dat? Van daaruit gaan wij kijken naar vragen als: hoe interpreteren zij de
teksten uit de Koran en de overleveringen van de profeet? Wat zijn de triggerfactoren die in het gezin
spelen?” De cliënten die wij spraken laten beiden weten dat de begeleiding vanuit FO heeft
bijgedragen aan meer kennis en inzicht. Een belangrijk effect hiervan noemt een cliënt: “Je krijgt
meer begrip, nog steeds keur je het niet goed, maar je kunt het voor jezelf een plekje geven.” Een van
de cliënten vertelt dat er meer inzicht is verkregen in triggerfactoren uit de jeugd die een rol kunnen
hebben gespeeld bij de uitreis van diens familielid. Een andere cliënt vertelt dat meer inzicht krijgen
in het radicaliseringsproces van diens kind één van de doelen was en zeker is bereikt: “Je krijgt inzicht
in het proces van je kind, hoe je bepaalde van diens uitspraken kan interpreteren en dat het gewoon
heel vernuftig werkt, maar ook inzicht in bepaalde websites.” Het maken van een tijdlijn hielp daarbij:
“Je ziet de ups en de downs. Het is heel fysiek, echt ‘in your face’. Je wordt er constant weer op
gewezen als je ernaar kijkt.”
De LSE-dataset laat zien dat de families over het algemeen meer kennis hebben gekregen over
radicalisering en het herkennen van signalen, namelijk in 58 gevallen (62%) (zie ook figuur 5). In 8
casussen (9%) is de kennis gelijk gebleven. Bij 27 casussen (29%) is deze informatie niet bekend.
Daarnaast hebben cliënten in 16 casussen (17%) inzicht verkregen in het social media gebruik van het
geradicaliseerde familielid, maar het verschil met de casussen waarvoor dit niet het geval is, 10
gevallen (11%), is niet groot. Bij 25 casussen (27%) was hierover niets bekend. Ook was deze vraag in
38 gevallen niet van toepassing (40%). Daarbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat het
(ook hier) gaat om de inschatting van de casemanager over toegenomen kennis. Er is geen sprake
van toetsing of cliënten deze kennis daadwerkelijk tot zich hebben genomen.
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Figuur 5: Kennis over radicalisering en herkennen van signalen
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Uit de kwantitatieve data blijkt dat, als het gaat om de beschermende factoren, het duidelijkste effect (en
dus grootste percentage) is bereikt als het gaat om het vergroten van kennis en kunde van radicalisering
en het herkennen van signalen. Een kleiner effect zien we ook bij inzicht in social media gebruik van het
geradicaliseerde familielid.
De kwalitatieve data bevestigen bovenstaand beeld. Effecten die cliënten hierbij noemen zijn, naast meer
kennis, bijvoorbeeld het kunnen loslaten van de situatie of het beter kunnen interpreteren van bepaalde
uitspraken.
Het maken van een tijdlijn of inzicht geven in triggerfactoren worden genoemd als hulpmiddelen voor het
inzicht krijgen in het radicaliseringsproces.

Samenwerking tussen de familie en autoriteiten hersteld of tot stand gekomen
De vierde subdoelstelling van FO betreft de samenwerking tussen de familie en autoriteiten.
Indicatoren hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: de mate waarin er een positieve (of in ieder geval
neutrale) attitude is tegenover autoriteiten, de mate waarin er – indien nodig – actief contact wordt
gezocht met autoriteiten en de mate waarin contact met autoriteiten constructief van aard is. Deze
hangen vaak samen en worden hieronder uitgelicht.
Zowel drie casemanagers van FO zelf als de casemanager van de TA vertellen dat FO een positieve
bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de relatie tussen overheidsinstanties en families. FO
blijkt op verschillende manieren bij te dragen aan het herstellen of tot stand laten komen van contact
tussen familie en autoriteiten. Ze kunnen herstelgesprekken organiseren, aanwezig zijn bij afspraken
of hulp bieden bij het reageren op brieven van instanties. Dit heeft in sommige gevallen een
verbindend effect of zorgt ervoor dat belangrijke informatie bij een cliënt terecht komt, zegt
bijvoorbeeld een medewerker van het TER-team van de reclassering. Ook geeft de casusregisseur
radicalisering van de geïnterviewde gemeente aan dat FO kan ondersteunen met herstelgesprekken
als er ruis op de lijn is tussen een cliënt en de gemeente: “Forsa en FO hebben dat toen heel goed
opgepakt, ik heb mij kwetsbaar opgesteld, de ouders voelden zich gesteund en Forsa zat erbij om de
kant van de persoon in kwestie naar voren te brengen. Dat herstelgesprek heeft echt een goed effect
gehad op de relatie die we nu onderling hebben.” Ook uit een dossier blijkt dat FO heeft opgetreden
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als bemiddelaar tussen cliënt en politie. Uit twee andere dossiers blijkt dat FO contact heeft gehad
met overheidsinstanties om cliënten door te verwijzen naar de juiste zorg, maar leken er vooraf al
geen grote problemen te spelen in de houding naar instanties.
Daarnaast geven zowel een casemanager als een cliënt aan dat het overzicht bewaren een belangrijk
onderdeel is van de begeleiding. Er zijn vaak veel verschillende instanties betrokken waardoor het
moeilijk is voor de cliënt om het overzicht te bewaren. Een van de casemanagers geeft aan Duplo
Wereldfamilie hiervoor te gebruiken: “Ik maak veel gebruik van Duplo Wereldfamilie, dat is heel fijn
om te gebruiken. Dan zet je ook alle familieleden neer, alle hulpverleners. Ze zijn soms het overzicht
volledig kwijt. Ik zet er namen en beschrijvingen bij om het overzicht terug te krijgen. Met
aandachtspunt hierbij dat je niet op de regiestoel moet belanden." Een cliënt bevestigt dat FO haar
goed heeft geholpen het overzicht te houden en te ondersteunen bij het contact: “Het LSE heeft
geholpen met het overzicht behouden wat betreft organisaties en het contact. Zo hielp de
casemanager bijvoorbeeld ook met de brieven.”
Uit de LSE-dataset blijkt dat het contact met overheidsinstanties zoals OM, politie of gemeente in
een derde van de gevallen, namelijk 28, hetzelfde is gebleven (30%). In 20 gevallen is er een
verbetering zichtbaar (21%) en bij 8 casussen (9%) is het contact verslechterd. Bij de overige 38
gevallen is dit niet van toepassing of onbekend (40%). Wat betreft de houding van de familie ten
opzichte van overheidsinstanties is deze eveneens in 28 gevallen gelijk gebleven (30%), in 17 gevallen
positiever geworden (18%) en in 8 casussen (9%) negatiever. In 41 gevallen (44%) is dit onbekend of
niet van toepassing.
In het kort




De LSE-dataset geeft een iets minder positief beeld dan de kwalitatieve data met betrekking tot
verbetering in de samenwerking tussen familie en autoriteiten. In slechts 1 op de 5 casussen is er een
verbetering zichtbaar op houding en contact, terwijl in 1 op de 10 casussen de relatie zelfs verslechtert. FO
lijkt hier dus wel een bijdrage in te kunnen leveren, maar dat lukt in lang niet alle casussen.
De kwalitatieve data laten duidelijker zien dat FO een spilfunctie kan vervullen tussen overheidsinstanties
en cliënten waar mogelijk, zodat er gemakkelijker en coöperatiever contact wordt onderhouden. Dit effect
wordt ook door cliënten zelf genoemd: er is een lagere drempel om contact te leggen met
overheidsinstanties. Ook het overzicht kunnen behouden van alle instanties (met bijvoorbeeld de Duplo
Wereldfamilie) is een effect.

Toeleiding cliënten uit FO naar Forsa
Zowel twee casemanagers van FO als de casemanager van de TA geven aan bekend te zijn met
casussen waarin er is toegeleid naar Forsa vanuit een FO-traject. Ook een van de FO-cliënten geeft
aan dat toen het FO-traject startte er tegelijkertijd ook een Forsa traject werd gestart voor het
geradicaliseerde individu.
Tegelijkertijd geeft een van de casemanagers van FO aan: “Het is natuurlijk niet in alle trajecten
mogelijk: kinderen zijn nog uitgereisd, overleden, of er is geen draagvlak voor.” Zo is er in een van de
dossiers vanuit de ouder behoefte aan toeleiding naar Forsa. Uiteindelijk wordt echter besloten om
het kind eerst door te verwijzen naar lokale organisaties die zich richten op dagbesteding en
psychische problematiek, om te kijken wat dat voor effect heeft en om te zien of er ruimte ontstaat
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om in gesprek te gaan over ideologie. Er kunnen dus verschillende redenen zijn waardoor er niet
wordt toegeleid naar Forsa die niet hoeven te liggen aan het FO-traject, maar aan de specifieke
omstandigheden van de casus.
Wat verder opvalt is dat meerdere respondenten aangeven dat er andersom ook vanuit Forsa naar
FO wordt toegeleid. Zo zegt een casemanager: “FO kan ook ingezet worden ter aanvulling op een
Forsa-traject, om ook in het systeem te interveniëren.” De casusregisseur radicalisering van de
geïnterviewde gemeente kent ook een casus waar dit het geval was: “De persoon in mijn aanpak had
al ondersteuning van het LSE en het gezin kreeg dat pas later.” De casemanager van de TA zegt dat ze
soms proberen om eerst een FO-traject op te starten: “We vinden het in sommige gevallen belangrijk
dat het bij de familie start en dan bespreken we dat tijdens een Multidisciplinair
Afstemmingsoverleg Resocialisatie (MAR).”
De LSE-dataset laat zien dat er in 13 gevallen (14%) ook een Forsa-traject is gestart, in 64 casussen
(68%) is er geen sprake van toeleiding van cliënten uit FO naar Forsa en in 17 casussen (18%) van de
casussen is dit niet bekend.
In het kort




De LSE-dataset laat zien dat er in 13 casussen (14%) ook een Forsa traject is gestart.
Uit de interviews wordt duidelijk dat er soms ook tegelijkertijd een Forsa en FO-traject wordt gestart en
dat er andersom ook van Forsa naar FO wordt toegeleid.
Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor er niet wordt toegeleid naar Forsa, die niet hoeven te
liggen aan het FO-traject, maar aan de situatie van het gezin en het geradicaliseerde familielid of omdat er
eerst naar andere geschikte instanties wordt doorverwezen.

Bij- en neveneffecten
Negatieve neveneffecten
Uit de databronnen blijken weinig negatieve neveneffecten, maar een aantal mogelijke risico’s kan
hier toch vermeld worden. Uit een van de dossiers kwam tijdens de analyse naar voren dat het kind
het contact met de moeder verbrak vanwege de begeleiding die moeder kreeg vanuit het LSE. Ook
vertelt een andere cliënt in een interview dat diens zus onbegrip toonde over de begeleiding vanuit
het LSE, alhoewel dit de relatie verder niet in gevaar heeft gebracht: “Mijn zus dacht: waarom
hebben jullie hulp nodig? Ik moest het echt aan haar uitleggen, maar alsnog begreep zij niet dat wij
onder haar situatie te lijden hebben. Dat vindt zij nog steeds moeilijk te begrijpen. Zij ziet zichzelf als
slachtoffer en ons dus niet. Maar dat is haar karakter. Dat heeft niks met de begeleiding te maken.”
Het aangaan van een traject met het LSE heeft dus in twee relaties gezorgd voor onbegrip of zelfs
verbreken van het contact.
Een ander risico is dat het soms moeilijk is om cliënten toe te leiden naar reguliere hulpverlening
vanwege de band die FO heeft opgebouwd met de cliënten: “Doordat we de ruimte hebben om het
vertrouwen op te bouwen is het lastig om af te schalen naar de reguliere hulpverlening. Deze mensen
hebben moeite met het formuleren van een hulpvraag terwijl er wel veel speelt. Het is moeilijk om ze
over te dragen en ze los te laten.”
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Tot slot stelt een andere casemanager dat lotgenotencontact een negatief neveneffect kan hebben.
De casemanager noemt de interventie zelf wel waardevol, maar geeft aan dat het horen van
andermans verhalen ook juist kan zorgen voor meer verdriet bij de deelnemers.
In het kort




Negatieve neveneffecten van FO worden weinig genoemd, maar kunnen zijn dat er onbegrip of frictie
ontstaat tussen cliënt en het (geradicaliseerde) familielid door onbegrip of boosheid over het starten van
een traject en het feit dat het moeilijk kan zijn om cliënten toe te leiden naar reguliere hulpverlening
vanwege de band die FO heeft opgebouwd met de cliënten.
Ook voor lotgenotencontact wordt er een neveneffect genoemd: het horen van andermans verhalen kan
ook juist zorgen voor meer verdriet bij de deelnemers.

Bijvangst
Een van de zaken waar het LSE wel aan werkt, maar die niet goed onder een van de eerdere
categorieën geschaard kan worden, is het verschaffen van kennis over wet- en regelgeving over
uitreizen, terugkeren en detentie én veiligheidsrisico’s van (illegale) handelingen door het
geradicaliseerde familielid. De LSE-dataset laat zien dat meer dan de helft, namelijk 49 van de
casussen (52%), meer kennis heeft vergaard over wet- en regelgeving in Nederland over uitreizen,
terugkeren en detentie. In 9 gevallen (10%) is de kennis hetzelfde gebleven. In 36 casussen (38%) was
dit onbekend of niet van toepassing. Daarnaast is in 54 casussen (57%) de cliënt bij afronding van het
traject op de hoogte van de veiligheidsrisico’s van (illegale) handelingen m.b.t. het geradicaliseerde
familielid. Slechts in 6 gevallen (6%) is dit niet het geval. In 34 casussen (36%) is dit niet bekend of
niet van toepassing.
Naast bovengenoemde kennis kan niet iedere respondent positieve bijvangst benoemen. Bij de
respondenten die dat wel kunnen is er één punt dat opvalt en door drie casemanagers van FO wordt
genoemd. Zij vertellen over cliënten die op een gegeven moment zelf een bijdrage zijn gaan leveren
aan trajecten of aan het informeren van de omgeving en het creëren van begrip.
Zo zijn er bijvoorbeeld cliënten die praten met de pers, presentaties houden voor de politie of tolken
voor lotgenoten. Een casemanager vertelt over de lotgenoten groepen: “Bij die groepen zie je dat ze
elkaar willen ondersteunen, ze houden praatjes voor de politie, willen ervoor zorgen dat anderen
begrip krijgen voor hun situatie, ze willen het graag makkelijker maken voor andere lotgenoten.”
Een andere casemanager vertelt: “Ik heb een cliënt die gaat met de pers praten, omdat ze het zo
belangrijk vindt, omdat ze in deze positie zit. Hierdoor stijgt ze boven zichzelf uit, dat zou ze normaal
nooit doen.”
Ook noemt een casemanager van FO dat de casemanagers door hun ervaring een agenderende
functie hebben gekregen met betrekking tot het signaleren van trends: “Daarnaast hebben we daarin
ook een signaalfunctie [over de trends die casemanagers zien] opgepakt richting overheid, maar dat
is geen doelstelling an sich maar onderdeel van onze professionele verantwoordelijkheid.”
Bij het begeleiden van grootouders ziet een casemanager van de TA ten slotte: “Wat grootouders
betreft die door het LSE worden begeleid zie je dat ze kinderen toch willen opvangen die nu nog in
[het buitenland] zitten, terwijl ze dat voorheen niet wilden.”
In het kort
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Positieve bijvangst is dat cliënten zelf een bijdrage zijn gaan leveren aan trajecten of aan het informeren van de
omgeving en het creëren van begrip. Ook hebben ze regelmatig meer kennis vergaard over wet- en regelgeving
in Nederland over uitreizen, terugkeren en detentie en over veiligheidsrisico’s van (illegale) handelingen.
Daarnaast zijn ook het openstaan voor opvang van kleinkinderen door grootouders en een agenderende
functie van de casemanagers bij het signaleren van trends genoemd als positieve bijvangst.

2.5

Werkzame elementen en contextfactoren Familieondersteuning
Werkzame elementen FO
Wat specifieke werkzame elementen betreft (zoals -onderdelen van- specifieke interventies en
onderliggende mechanismen) kunnen we op basis van de beschikbare data nog maar weinig zeggen.
De dataset (zeker waar volledige data voor beschikbaar is) is klein en veel gaat echt om maatwerk.
We hebben wel meer abstracte onderdelen en randvoorwaarden van het FO-programma in kaart
kunnen brengen. We brengen hieronder dan ook de meest genoemde succes- en belemmerende
factoren in kaart.
Succesfactoren
Uit bijna alle interviews komt naar voren dat een van de succesfactoren van FO is dat ze
verschillende specialisaties in huis hebben, verschillende culturele achtergronden en verschillende
interventies kunnen inzetten. Hierdoor kunnen ze maatwerk leveren. Een van de casemanagers van
FO zegt hierover: “Wat heel krachtig is, is interdisciplinair werken, we hebben cultureel, maar ook qua
studie verschillende achtergronden. Daardoor kunnen we vanuit verschillende invalshoeken naar een
casus kijken. En we hebben de mogelijkheid om terug te vallen op een behandelteam. De korte lijnen
zijn heel prettig.” Ook de ketenpartners en cliënten onderschrijven dit. De casemanager van de TA
stelt: “Wat ook goed is aan het LSE is dat ze verschillende typen mensen in dienst hebben en kunnen
inzetten: een theoloog, maatschappelijk werker, et cetera. Zo kan er altijd maatwerk worden
geleverd.” Een andere succesfactor die door zowel casemanagers, cliënten als ketenpartners wordt
genoemd zijn de contactmomenten. Er is frequent contact en er is ook buiten de vaste momenten
contact tussen de casemanager en de cliënt. Zo vertelt een van de cliënten: “Het is ook fijn dat er
buiten de gesprekken om ook contact is met het LSE. Toen mijn zus was geschorst stuurde mijn
begeleidster een berichtje: ’hoe was het?’” Daarnaast geven casemanagers ook aan dat de langdurige
lengte van trajecten leidt tot een betere vertrouwensband. Maatwerk blijkt ook uit de snelheid
waarmee nieuwe activiteiten worden bedacht. Zo noemt een casemanager: “Er was een
hardloopwedstrijd, die heb ik hem laten doen. We zijn samen gaan trainen en we hebben samen de
wedstrijd gedaan en hij is over de finish line gegaan. Hij is nu van het blowen af en heeft een goede
dagbesteding.”
Uit de interviews komen ook meer persoonlijke kenmerken van de casemanagers naar voren die als
succesfactor worden bestempeld. De betrokkenheid, betrouwbaarheid, open houding en het begrip
en vertrouwen dat casemanagers tonen richting de cliënt worden genoemd. Een van de cliënten
vertelt: “Kortom: ze waren begripvol, niet vooringenomen, niet veroordelend en hadden een open
houding. Ze waren niet afkeurend ook al had je soms misschien een rare gedachte. Daarnaast
dachten ze met je mee: ‘misschien kan je het zo doen’.” De casusregisseur radicalisering van de
geïnterviewde gemeente stelt: “Zodra er iets is belt het LSE mij op: “We moeten een
uitvoerdersoverleg (UVO) inplannen. Dan zie je die betrokkenheid en gedrevenheid. Het draait om de
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persoon. Dat is heel duidelijk en mooi om te zien bij ze. Het gaat echt om het individu. Het is niet de
zoveelste in hun caseload.”
Naast de eerdergenoemde Duplo Wereldfamilie, wordt het lotgenotencontact succesvol genoemd
door een van de ketenpartners. De casemanager van de TA zegt: “Lotgenotencontact is een tijd lang
heel succesvol geweest. Sommigen kennen elkaar, maar ga maar eens om de tafel zitten met elkaar.
Die interventie steekt er bovenuit” Ook noemt een cliënt dat het maken van een tijdlijn veel inzicht
kan geven in het radicaliseringsproces.
In het kort
Succesfactoren zijn onder andere:
 Maatwerk: er zijn verschillende interventies en er kunnen verschillende specialisaties ingezet worden;
 De frequentie van de contactmomenten en de (langdurige) lengte van het traject;
 De betrokkenheid, betrouwbaarheid, open houding en het begrip en vertrouwen dat casemanagers uiten.
 Er is weinig informatie over specifieke interventies die werkzaam zijn, maar onder andere het
lotgenotencontact, het maken van een tijdlijn en de Duplo Wereldfamilie zijn genoemd in de interviews als
succesvolle (onderdelen van) interventies.

Belemmerende factoren
Factoren die de trajecten op negatieve wijze kunnen beïnvloeden zijn minder genoemd dan
succesfactoren. We noemen hieronder de belangrijkste:
 Informatiedeling is een belemmering die inherent is aan het snijvlak tussen zorg en
veiligheid. Dit punt wordt uitgebreider beschreven in het hoofdstuk over Forsa, maar we
zien dit ook terug binnen de FO-trajecten. Zoals een van de ketenpartners benoemt: “Het
was zoeken naar ieders positie. Je hebt te maken met één gezin. Voor de familieleden was
FO in beeld en voor de cliënt was dat RN [Reclassering Nederland] Dan moet je soms
afstemmen met elkaar. Soms is dat lastiger en soms makkelijk, maar je zit met
informatiedeling.” Als een gezin in zowel een Forsa- als een FO-traject begeleiding krijgt
kan dit de informatiedeling met ketenpartners bemoeilijken en is het lastig voor andere
partijen om de benodigde informatie te krijgen, stelt een medewerker van het TER-team.
 Vrijwilligheid van het traject. Wanneer de wil/motivatie bij de cliënt ontbreekt is het niet
mogelijk om aan bepaalde doelstelling te werken of kan er überhaupt geen traject
worden gestart. Zo zegt een casemanager: “Ander punt zijn cliënten die de afspraken niet
nakomen, sociaal wenselijk zijn, ze zeggen ja maar doen nee.” Ook is een nazorgtraject
niet mogelijk als een cliënt hier niet aan meewerkt en stopt het contact hierdoor.
 Overig. Er zijn ten slotte in een interview met een cliënt en een dossier nog een aantal
zaken genoemd die (ergens in het traject) belemmerend hebben gewerkt. Omdat deze
slechts eenmaal zijn genoemd, nemen we deze niet als aparte kop op. Aangezien een
soortgelijke ervaring ook terugkwam bij Forsa zijn ze hieronder te vinden. Beide hebben
te maken met de vertrouwensband tussen cliënt en casemanager:
 Het lijkt erop dat het vertrouwen dat cliënten in casemanagers van FO hebben ook kan
leiden tot miscommunicatie of hoge verwachtingen die niet altijd waargemaakt kunnen
worden. Zo komt uit de dossiers naar voren dat er sprake was van een misverstand
rondom de vakantie en een ziekmelding van een casemanager. De cliënt had dit niet
vernomen en was hierdoor teleurgesteld in het LSE.
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Ook wisselingen van casemanagers kunnen leiden tot lastige situaties voor de cliënt: “De
begeleider die ik als eerste had kreeg op een gegeven moment een nieuwe baan. Dat
vond ik moeilijk. Ik moest weer opnieuw een band opbouwen, maar daar konden ze niks
aan doen. Maar de wisseling in begeleiding had geen invloed op mijn doelen.”

Contextfactoren FO
Naast de hierboven genoemde succes- en belemmerende factoren van de aanpak van het LSE
kunnen ook diverse contextfactoren van invloed zijn op de effectiviteit van een FO-traject. Dit
kunnen factoren zijn op micro-, meso- en macroniveau, van de familiesituatie tot bijvoorbeeld
politieke maatregelen. De meest genoemde contextfactoren zijn:










Maatregelen van de overheid. Twee casemanagers noemen als voorbeeld het
wisselende overheidsbeleid dat van invloed kan zijn op de effectiviteit. Het kan ervoor
zorgen dat de familie niet weet wat ze kunnen verwachten, de overheid als
onbetrouwbaar beschouwen en/of het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Eén
van de casemanagers FO vertelt: “Je merkt wel door het overheidsbeleid, ouders die zijn
opgepakt, dat ze worden teruggeworpen op gevoelens dat ze er alleen voor staan, ‘de
overheid is tegen ons.” Ook de straf die het geradicaliseerde familielid boven het hoofd
kan hangen kan zorgen voor onzekerheid.
Onzekerheid en onduidelijkheid rondom de situatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de
onzekerheid rondom uitreizigers (keert iemand wel/niet terug?) of rondom detentie (wat
voor straf hangt er boven het hoofd?). Een van de casemanagers onderstreept dat dit
ervoor kan zorgen dat families sneller terugvallen in emoties en dat doelen minder snel
behaald worden. Ook noemt een casemanager van het LSE: “De groep familieleden van
uitreizigers zit vanaf 2013/2014 nog steeds in die onzekerheid (kinderen zitten nog in het
buitenland, zitten in detentie, of zijn overleden). Die groep is heel moeilijk, ook om te zien
in hoeverre we daar effectief zijn. Je probeert ze in hun veerkracht te versterken, zodat ze
deze duurloop vol blijven houden.”
Wel of geen deelname van andere gezinsleden aan bepaalde activiteiten kan invloed
hebben op de effectiviteit. Voorbeeld hiervan uit een dossier is dat er geen
systeemtherapie kan worden gestart als een van de gezinsleden zich hieruit terugtrekt of
er geen contact is met kinderen. Ook komt het soms voor dat de cliënt zelf niet wil dat
familieleden worden betrokken. Zo noemt de casusregisseur van de geïnterviewde
gemeente: “Ik moet ook denken aan de casus waar moeder de rest van de familie niet wil
belasten met de situatie. Je ziet dat ze daardoor fysiek achteruitgaat. […]. Gedeelde smart
is halve smart, dus proberen ze het eigen netwerk erbij te betrekken. Al is dat wel lastig
privacy technisch, omdat moeder dat niet wil.”
Problematiek binnen het gezin. Het komt bijvoorbeeld voor dat door ziekte of
relatieproblemen binnen het gezin geen doelen worden behaald of dat het traject niet
wordt doorgezet.
Het sociale leven en de Covid-19 pandemie. Deze twee contextfactoren hangen samen.
Een casemanager noemt bijvoorbeeld dat er meer kan worden bereikt bij een cliënt met
dagbesteding: “Ik denk dat het helpt als familieleden een dagbesteding hebben, dat is een
versterkende factor in hun leven. Dat brengt mogelijkheden voor een sociaal leven. Ze zijn
vaak heel geïsoleerd, als er nog een netwerk is wat geactiveerd kan worden dan helpt dat
bij succesvol participeren”. Tegelijkertijd is meerdere keren naar voren gekomen in
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interviews dat Covid-19 hierin een belemmerende factor kan zijn, omdat het nu juist
moeilijker is een sociaal netwerk op te bouwen. Ook noemt de casemanager bij het LSE in
een interview diverse risico’s die betrekking hebben op het gezin: “Met de fase waar we
nu zitten met covid, ontstaat er andere druk bij gezinnen – daarbij gaat het bijvoorbeeld
om zaken als zorgen dat gezinnen niet verscheuren, dat een radicaliserend individu niet
kwijtraakt, niet onder de radar verdwijnt. Of dat gezinnen in staat zijn signalen op te
pikken dat iemand mogelijk verder radicaliseert/over kan gaan tot geweld”.
2.6

Verhouding tot de wetenschappelijke kennis
In deze paragraaf beantwoorden we kort de vraag hoe de inzichten in dit hoofdstuk zich verhouden
tot de opgedane kennis uit de literatuurscan. De literatuurscan bestaat zowel uit wetenschappelijke
bronnen als de beschikbare evaluaties van andere familiesteunpunten.
Effectiviteit
Het aantal wetenschappelijke bronnen, specifiek gericht op de effectiviteit van familieondersteuning,
is beperkt. Ook bestaan de uitgevoerde evaluaties van familiesteunpunten over het algemeen nog uit
proces- of outputevaluaties en niet uit effectevaluaties. Zo is het onderzoek van de BAMF (2020) een
procesevaluatie en richten deze instellingen zich slechts deels op familieondersteuning. De
outputevaluatie van Koehler (2013) is al langere tijd geleden uitgevoerd, maar HAYAT is wel een
vergelijkbaarder familiesteunpunt. Succesfactoren die daarin worden genoemd, zoals
lotgenotencontact en het samen optrekken met andere instituties, en effecten als het stabiliseren
van emoties en de eigen situatie beter in context kunnen plaatsen, zien we ook terug bij FO.
De beschermende rol van het gezin
In de literatuur wordt het belang van familieondersteuning benadrukt, omdat gezinsleden een
negatieve of juist een positieve rol kunnen spelen als het gaat om (de voedingsbodem voor)
radicalisering, alhoewel er nog geen consensus is over hoe groot die rol precies is (Weggemans et al.,
2018; Sieckelinck & De Winter, 2015, Rodermond, Monster en Weerman, 2020). Dat is ook het
uitgangspunt van FO: hier worden niet alleen familieleden ondersteund in een moeilijke tijd, maar
ook gefocust op het voorkomen van verdere radicalisering, bijvoorbeeld door te werken aan
beschermende en risicofactoren binnen de directe omgeving.
De literatuurscan laat een verzameling zien van de, vanuit de wetenschap benoemde, beschermende
factoren waar familieondersteuning op in zou kunnen spelen, zoals kennis en kunde van
radicalisering/extremisme, een stabiele thuissituatie, een ondersteunend netwerk en de
opvoedingsstijl. In de literatuurscan wordt benadrukt dat het soort hulp op de familiesituatie moet
worden toegespitst (Gielen, 2015) om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Dat komt overeen
met een vaak genoemde succesfactor van FO: maatwerk. Per casus is de situatie van de cliënt het
uitgangspunt, maar vaak worden op in ieder geval een van bovenstaande beschermende factoren
effecten behaald. Niet alle data van FO zijn één op één te koppelen aan deze beschermende factoren
uit de wetenschappelijke literatuur; zo is er over het aanleren van een autoritatieve opvoedingsstijl
minder kwantitatieve data beschikbaar in de LSE-dataset, maar over het ondersteunend netwerk,
kennis en kunde en een stabiele thuissituatie wel.
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Best people
Opvallend is dat zowel de eerdere evaluaties alsook de resultaten van dit onderzoek het grote belang
onderschrijven van de mensen die familieondersteuning bieden en hun capaciteiten. Zo kunnen we
bijvoorbeeld kijken naar de standaarden voor casemanagers die de BAMF (2020) op basis van de
procesevaluatie beschrijft, zoals het belang van kennis van extremisme/radicalisering, het op de
hoogte zijn van ontwikkelingen, het hebben van vrijheid om het werk in te vullen binnen het
bestaande kader en het ‘case-based’ kunnen werken. Deze zien we ook terugkomen in de praktijk
van FO. Ook de aanwezigheid van verschillende disciplines binnen het team komt zowel in de
wetenschap als praktijk naar voren als positief punt. Het ‘juist bejegenen van cliënten’ (Weggemans
et al. 2018) wordt middels practice based ervaringen verder ingevuld, bijvoorbeeld door de grote
betrokkenheid van de casemanagers, hun betrouwbaarheid, open houding en het begrip en
vertrouwen dat casemanagers uiten.
Context
Zowel wetenschap als praktijk onderstrepen de invloed van de context op het soort
familieondersteuning en daarmee ook weer het belang van maatwerk. Gielen (2015) noemt
bijvoorbeeld de doelgroep (en fase waarin de doelgroep zich bevindt), de invloed van de
extremistische groepering op de familie, waar en door wie hulp wordt verleend en taal en culturele
barrières. Zo kan op basis van de ervaringen van FO ‘de fase waarin de doelgroep zicht bevindt’
verder ingevuld worden met ‘maatregelen van de overheid’ en ‘onzekerheid en onduidelijkheid
rondom de situatie’. Ook de bereidheid van andere familieleden om deel te nemen heeft invloed op
het verloop van een traject. Waar contextfactoren in wetenschappelijke bronnen op hoofdlijnen
worden genoemd, maken de praktijkervaringen uit dit hoofdstuk de complexiteit van de casuïstiek
en de vele contextfactoren in meer detail duidelijk.
Wat we verder zien is dat de wetenschappelijke bronnen en evaluaties gebaseerd zijn op de tijd voor
de Covid-19 pandemie, terwijl practice based ervaringen uitwijzen dat men nu tegen extra
uitdagingen aanloopt.
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3
3.1

Bevindingen Forsa
Inleiding
Onderzoeksvragen die in dit deel worden beantwoord:
1.
Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit van individuele
begeleiding (c.q. deradicaliseringstrajecten) in het kader van het waarborgen van de nationale
veiligheid waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van radicalisering en extremisme?
2.
In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening vanuit Forsa bijgedragen aan het versterken van
beschermende factoren ten behoeve van het afzweren van extremistisch geweld en/of het
afstand nemen van een extremistisch netwerk?
3.
Wat kan gezegd worden over de effecten en werkzame elementen bij Forsa?
4.
Hoe verhouden de wetenschappelijke kennis en de practice based ervaringen van het LSE zich
tot elkaar?
Leeswijzer
We beginnen dit hoofdstuk allereerst met onderzoeksvraag 1, waarbij we op basis van een
literatuurscan actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot (het meten van) de
effectiviteit van deradicaliseringstrajecten weergeven (paragraaf 3.2). Vervolgens schetsen we in
paragraaf 3.3 de contouren van het Forsa-programma, aan de hand van de gereconstrueerde theory
of change. In paragraaf 3.4 delen we onze bevindingen met betrekking tot de bijdrage van Forsa aan
het versterken van beschermende factoren, waarop we in paragraaf 3.5 conclusies en inzichten delen
over de werkzame elementen ervan. In paragraaf 3.6 zetten we deze bevingen ten slotte in
vergelijkend perspectief met de eerdergenoemde inzichten uit de literatuurscan.

3.2

Literatuurscan
Bij de literatuurscan stond de vraag centraal: Wat zegt de wetenschap over de bijdrage en mogelijke
effectiviteit van individuele begeleiding (c.q. deradicaliseringstrajecten 12) in het kader van het
waarborgen van de nationale veiligheid waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van
radicalisering en extremisme?
Deze vraag hebben we beantwoord door een selectie van (voornamelijk) wetenschappelijke artikelen
te bestuderen. De literatuurlijst is te vinden in bijlage 2. Wanneer het gaat over de effectiviteit van
exit-interventies of -programma’s komt uit de literatuur naar voren dat er simpelweg nog heel
weinig geëvalueerd is (Cherney, 2018; Gielen, 2020; Horgan en Braddock, 2010; Van der Heide en
Schuurman, 2018). Dezelfde studies noemen ook dat er nog weinig gedeelde ‘succes indicatoren’
zijn voor dergelijke programma’s. Zo bestaat er geen consensus over hoe deradicalisering gemeten
moet worden (Cherney, 2018).
De laatste jaren zijn er meer evaluatiestudies geweest, veelal kwalitatief (zoals Christensen, 2015;
Van der Heide en Schuurman, 2018) en in een enkel geval kwantitatief (Webber et al., 2017). Deze
studies bestrijken een breed scala aan contexten waarin exitprogramma’s plaatsvinden. Soms gaat
het om programma’s tijdens detentie (zoals Webber et al. 2018), in andere gevallen om exit-werk
12

We hanteren hier de in de internationale context veel gebruikte term ‘exit programma’s’
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vanuit de reclassering (zoals Schuurman en Bakker, 2016; Van der Heide en Schuurman, 2018) en
soms om een bredere doelgroep uit extremistische netwerken dan (ex-)gedetineerden (zoals
Christensen, 2015; Daugherty, 2019). Naast daadwerkelijke evaluaties zijn er ook verschillende
studies en publicaties verschenen over het evalueren van exitprogramma’s (Barrelle, 2015; Koller,
2020; Feddes en Gallucci, 2015; Gielen, 2020). We gaan in dit stuk achtereenvolgens in op 1) de
lessen die uit de reeds uitgevoerde evaluaties te trekken zijn over werkzame elementen en
effectiviteit van de onderzochte exitprogramma’s; 2) in de literatuur genoemde best practices en
randvoorwaarden voor het evalueren van exitprogramma’s.
Geleerde lessen over exitprogramma’s
(Werkzame) elementen
Ook al zijn er nog weinig daadwerkelijke effectevaluaties gedaan van exitprogramma’s, op basis van
reeds uitgevoerde studies en rapportages zijn wel verschillende werkzame elementen, of in ieder
geval basiselementen, te destilleren die verondersteld worden bij te dragen aan de effectiviteit van
exitprogramma’s. Het gaat om de volgende punten:
 Maatwerk: dit is een veelgenoemd belangrijk aspect van exitprogramma’s. Een proces
van deradicalisering en disengagement omvat verschillende dimensies: praktisch,
ideologisch en sociaal (Van der Heide en Schuurman, 2018) en wordt daarbinnen
beïnvloed door een breed scala aan push- en pullfactoren (Gielen, 2020). Een
exitprogramma dient op deze verschillende aspecten in te kunnen spelen.
 Combinatie van interventies op verschillende aandachtsgebieden: waarbij ideologische
en/of religieuze her-educatie wordt gecombineerd met het leren van een vak (Neumann,
2010). Cherney (2018) voegt daar op basis van een studie van El-Said in 2015 nog
psychologische, sociaal-economische en familieondersteuning aan toe.
 Stimuleren van gevoelens van eigenwaarde (‘significance’): een studie van Webber et
al. (2017) naar een exitprogramma in detentie in Sri Lanka laat zien dat deelnemers aan
het volledige programma (ten opzichte van een ‘controle’-groep in een minimaal
programma) een grote vermindering lieten zien in hun extremistische opvattingen. De
onderzoekers beargumenteren dat een belangrijk onderliggend mechanisme in deze
afname gevoelens van eigenwaarde (significance) zijn, die deelnemers o.a. door
onderwijs en het ontwikkelen van (arbeids)vaardigheden verkregen in het programma.
Wat is er uit de literatuur bekend over best people bij exitprogramma’s/interventies?
Naast elementen van het programma of de interventies zelf, zijn er uit eerdere onderzoeken ook
verschillende kenmerken naar voren gekomen van de uitvoerders van deze programma’s
(zogenaamde best people, als tegenhanger van het gangbare best practices), die verondersteld
worden bij te dragen aan de effectiviteit ervan. Het gaat onder andere om:
 Betrouwbare gesprekspartners: Degenen die de individuen in het exitprogramma
begeleiden moeten kunnen relateren aan diens persoonlijke en psychologische
behoeften (Neumann, 2010).
 Een open, steunende houding van de uitvoerder en het opbouwen van een persoonlijke
relatie met de cliënt worden als belangrijke kenmerken genoemd in het onderzoek naar
Exit Zweden door Christensen (2015).
 Silke en Veldhuis (2017) noemen in hun literatuurstudie, verwijzend naar een studie van
Sukabdi in 2015, een aantal karakteristieken van uitvoerders die voor deelnemers aan
een exitprogramma in gevangenissen in Indonesië van belang werden geacht, namelijk:
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een sterke kennis van de islam en een positieve, oprechte en respectvolle manier van
omgaan met de gedetineerden.
Wat is er bekend over de effectiviteit van exitprogramma’s en interventies?
Alhoewel het exitprogramma in Sri Lanka in de studie van Webber et al. (2017) lijkt te wijzen op een
effectieve bijdrage aan deradicalisering, is dit een van de weinige studies die daadwerkelijk, op grote
schaal en met kwantitatieve methoden een dergelijk verband heeft onderzocht. Los van het gebrek
aan evaluatieonderzoek, is het ‘meten van succes’ bij exitprogramma’s nog een punt van discussie.
Zo laat een rapport van het International Forum for Expert Exchange on Countering Islamist
Extremism (Koller, 2019) zien dat experts op het gebied van het evalueren van exitprogramma’s geen
overeenstemming hebben over hoe het succes van dergelijke programma’s te definiëren. Waar
sommige experts succes bijvoorbeeld zagen als het herstellen van iemands reflectieve capaciteiten,
zagen anderen succes als cognitieve- en/of gedragsveranderingen die over tijd plaatsvinden.
In de onderzoeken die zijn uitgevoerd zijn dan ook verschillende succesmaten gebruikt voor
verschillende programma’s en daarmee is een diversiteit aan inzichten over effectiviteit ontstaan,
zoals in onderstaande evaluaties:
 Bij de evaluatie van het TER-team hebben Van der Heide en Schuurman (2018) specifiek
gekeken naar recidive cijfers. Het TER-team is een specialistisch re-integratie team van
Reclassering Nederland, waarbij TER staat voor Terrorisme, Extremisme en Radicalisering.
De centrale onderzoeksvraag in de evaluatie luidde ‘In hoeverre hebben de activiteiten
van het TER-team een bijdrage geleverd aan het verminderen van de kans op recidive
onder cliënten met een terroristische of extremistische achtergrond?’ (p. 9). Uit de
evaluatie bleek dat het recidivecijfer van cliënten op 4,4% lag, wat volgens Van der Heide
en Schuurman zeer laag is, “zeker in vergelijking met algemene recidivecijfers van rond
de 50% voor ‘reguliere’ gedetineerden” (p. 4). Echter geven zij ook aan dat recidive van
deze doelgroep niet op lange termijn (na de toezicht- periode) wordt gemonitord,
waardoor de lange termijnimpact niet in kaart te brengen is.
 Een recente evaluatie van een disengagement programma in Frankrijk door Hecker
(2021) gebruikt ook recidive als maatstaf voor het succes van het programma. De eerste
resultaten daaruit zijn veelbelovend: er was geen recidive voor terroristische delicten
onder deelnemers aan het programma. Daarbij moet echter wel de disclaimer worden
geplaatst dat in de selectie van deelnemers voor het programma geen individuen worden
toegelaten wiens mate van radicalisering het hoogst worden ingeschat. Ook is de
doorlooptijd van het programma nog relatief kort (sinds 2018) om uitspraken over de
lange termijn te kunnen doen.
 Daugherty (2019) heeft een evaluatie van een Noors en een Zweeds exitprogramma
uitgevoerd, op basis van beschikbare overheidsdata, bestaande evaluaties en
rapportages en nieuwsbronnen. Ze concludeert hierin dat beide programma’s effectief
lijken in de deradicalisering en disengagement van hun populatie. Zo zou uit een
evaluatie van de Zweedse Raad voor Criminaliteitspreventie (BRÅ) uit 2001 blijken dat
van de 133 individuen die Exit Zweden vrijwillig hadden doorlopen, 125 individuen
extreem-rechtse groepen hadden verlaten. Dit is een successcore van 94% (Daugherty,
2019, p. 248). Echter geeft ze aan dat zowel bij deze studie als haar eigen onderzoek naar
de programma’s verschillende disclaimers zijn te plaatsen, zoals het ontbreken van veel
data (zeker op lange termijn) om harde uitspraken te doen over effectiviteit.
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Het eerdergenoemde exitprogramma in Sri Lanka (Webber et al., 2017) is dus effectief
gebleken in het leveren van een bijdrage aan deradicalisering van de deelnemers. De
attitude van de groep deelnemers aan het volledige programma bleek daadwerkelijk
aangepast (minder extremistische opvattingen) ten opzichte van de groep die slechts een
lichte versie van het programma volgde.
 Ook de eerder aangehaalde evaluatie van het LSE (AEF, 2018) biedt een eerste tipje van
de sluier qua effectiviteit van Forsa, namelijk (p.44):

“Vanuit het oogpunt van veiligheid is voor Forsa te constateren dat: Op basis van
dossieronderzoek bij 90% van de cliënten die langdurige trajectbegeleiding hadden (=
traject voortgezet na de intakefase) er op korte termijn geen risico meer is op het
gebruiken van geweld vanuit extremistische motieven bij het afsluiten van het traject.

Bij de overige 10% is er sprake van een afname, maar niet met zekerheid te zeggen of deze
stabiel is.

Geen van de cliënten is tijdens of na het traject uitgereisd naar strijdgebied.

Er zijn geen signalen vanuit gemeenten dat er weer zorgen zijn over cliënten die eerder
trajectbegeleiding ontvingen.

Er zijn geen personen opnieuw in een ondersteuningstraject gekomen/teruggevallen”.
 In een verkennende studie van Cherney en Belton (2019) naar een exitprogramma in
Australië, dat in de gevangenis wordt ingezet, blijkt bij de drie gedetineerden die zij
diepgaand hebben bestudeerd een positieve verandering te zien op de vijf domeinen van
het pro-integration model van Barrelle (2015). Meer uitleg over dat model volgt onder
het kopje ‘lessen over het evalueren van exitprogramma’s’.


Wat wordt er gezegd over de context waarin deze programma’s (wel of niet) effectief zijn?
Net als bij FO is er een breed scala aan contextfactoren die het verloop van een exitprogramma per
individu kunnen beïnvloeden. Gielen (2020), zich baserend op Pawson en Tilley (1997, 2004), maakt
duidelijk dat het bij dergelijke contextfactoren kan gaan om een fysieke of geografische locatie (de
gevangenis, een specifieke stad), maar ook om het niveau van het individu (persoonlijke kenmerken)
of om de vaardigheden en ervaring van interventie-uitvoerders. Onderstaand noemen we
contextfactoren die in de literatuur als relevant zijn benoemd voor exitprogramma’s.
 Gielen (2020, p. 110) noemt een breed scala aan persoonlijke contextfactoren die het
verloop van een exitprogramma per individu kunnen beïnvloeden, waaronder leeftijd,
gender, psychosociale en/of psychiatrische problematiek van het geradicaliseerde
individu. Ook de mate en het proces van radicalisering waarin iemand zit wordt
genoemd door zowel Gielen (2020) als Hecker (2021). Beiden noemen als belangrijke
contextfactor ten slotte of iemand is uitgereisd naar strijdgebied en teruggekeerd, of dat
iemand al gestopt is voordat diegene kon uitreizen.
 Belangrijke contextfactor voor exit-interventies is de gevangenis, waarbij een deel van de
exit- interventies logischerwijs in gevangenissen zelf uitgevoerd word (omdat een cliënt
verdacht is van of veroordeeld voor een terroristisch misdrijf of omdat er zorgen zijn
ontstaan over radicalisering bij een ‘reguliere’ gedetineerde). Veel van de tot dusverre
uitgevoerde (effect)evaluaties van exit-interventies zijn ook gedaan voor programma’s in
gevangenissen (Cherney & Belton, 2019; Hecker, 2021; Webber et al., 2017).
 Silke en Veldhuis (2017) suggereren in hun literatuurstudie dat de mate waarin een
conflictsituatie nog bestaat waar men radicale of extremistische ideeën over heeft, van
invloed kan zijn op het proces van deradicalisering of disengagement. Daarbij verwijzen
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ze naar een studie naar een re-integratie programma in Sri Lanka, waar het conflict,
waarvoor veel van de gedetineerden vastzaten, grotendeels beëindigd was. Deze
contextfactor zou volgens hen kunnen hebben bijgedragen aan de effectiviteit van het
programma. Silke en Veldhuis suggereren daarnaast, dat disengagement van
veroordeelden voor terroristische misdrijven in detentie regelmatig voorkomt, of ze nou
wel of niet in exitprogramma’s deelnemen. Over welke dynamieken daaraan ten
grondslag liggen is echter nog weinig bekend, geven ze aan.
Daugherty (2020) noemt leeftijd als belangrijke factor om mee te nemen in de opzet van
een exit programma en de samenstelling van het interventieteam (wat voor type
functionarissen). Daarnaast noemt ze tijdsdoorloop als irrelevante factor in het
beoordelen van succes, omdat ieders proces van deradicalisering anders in elkaar steekt.

Wat is er bekend over het evalueren van exitprogramma’s?
De lessen over het evalueren van exitprogramma’s die uit de literatuur volgen staan benoemd in
bijlage 3, dat de verdieping op de methodische verantwoording bevat. Een les die we hier uit willen
lichten is het gebruik van bestaande toetsingsmodellen voor het evalueren van exitprogramma’s.
Over welk model het meest geschikt is bestaat nog geen algemene consensus, maar een model dat
wel al breder draagvlak lijkt te genieten is het pro-integration model van Barrelle (2015). Ook het
LSE gebruikt Barrelle in zijn methodiekomschrijving voor Forsa uit 2018. Barrelle heeft op basis van
22 interviews met voormalige extremisten (van verschillende ideologieën) vijf voornaamste
domeinen geïdentificeerd die bijdragen aan disengagement en een goede re-integratie bevorderen.
Het gaat om de domeinen sociale relaties, weerbaarheid (coping), actiebereidheid (action
orientation), identiteit en ideologie. Elk domein wordt door Cherney en Bolton (2019) als volgt kort
toegelicht:
 Sociale relaties gaat over het soort relaties dat het individu heeft met diens omgeving,
andere individuen en de maatschappij in brede zin, die iemands (re-)integratie
bevorderen;
 Weerbaarheid beschrijft de noodzaak voor individuen om vaardigheden te ontwikkelen
hoe om te kunnen gaan met mentale en emotionele behoeften gerelateerd aan
disengagement;
 Actiebereidheid beschrijft de mate waarin het individu activiteiten onderneemt die een
afstand creëren van extremistische invloeden of zelfs bijdragen aan inclusie in de
maatschappij door pro-sociale activiteiten;
 Identiteit betreft het verkennen en ontdekken van een alternatieve eigen identiteit en
identificatie met groepen in de maatschappij, niet gerelateerd aan de extremistische
ideologie;
 Ideologie beschrijft de afnemende gehardheid in het denken of een verandering in
overtuigingen, die essentieel is om vraagtekens te zetten bij de eigen extremistische
overtuigen.
Andere onderzoekers hebben ook gebruik gemaakt van het pro-integration model in hun
onderzoeken (Cherney & Belton, 2019; Gielen, 2020) en raden het aan te gebruiken voor onderzoek
naar deradicaliserings- en disengagementprogramma’s (Koller, 2020), onder andere omdat het naar
uitkomsten kijkt die verder gaan dan enkel het meten van recidive (Cherney & Belton, 2019). Het is
(nog) geen gevalideerde evaluatietool, maar biedt vanwege de concretisering van verschillende
domeinen waarop verandering plaatsvindt mooie kansen om (individuele) vooruitgang bij trajecten
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van disengagement in kaart te brengen. We gebruiken dit model dan ook om de resultaten van
Forsa-trajecten in kaart te brengen. Hoewel Barrelle een score aan de ontwikkeling op de
verschillende domeinen hangt (van minimaal, naar voorzichtig naar positief), passen Cherney en
Belton (2019) dit niet toe in hun eigen onderzoek, omdat de data daar geen mogelijkheden toe biedt
en ze hier anders eigen (niet te valideren) inschattingen moeten maken. Hetzelfde geldt voor dit
onderzoek.
3.3

Theory of change
Onderstaande beschrijvingen van de verandertheorie (Theory of Change) van Forsa zijn gebaseerd op
de methodiekomschrijving van Forsa uit 2018 en aangevuld met informatie uit het interview met de
teamleider van de casemanagers van Forsa.
Maatschappelijk probleem
Zoals omschreven in de methodiekomschrijving (2018) richt Forsa zich primair op datgene wat niet
acceptabel is binnen de Nederlandse rechtsstaat. Daarbij gaat het om het legitimeren, propageren
en/of uitvoeren van geweld. Het hebben van een rigide levenshouding/leefstijl die polariserend kan
werken, wordt niet direct als maatschappelijk probleem gezien. Wanneer bovenstaande gepaard
gaat met signalen van persoonlijke instabiliteit, het ontbreken van beschermende factoren rondom
het individu en/of een neiging tot extremisme is er (preventieve) adequate ondersteuning nodig om
dit probleem op te lossen. Figuur 6, onderdeel van de methodiekomschrijving van Forsa, illustreert
wat de methodiek beschouwt als niet acceptabel binnen de Nederlandse rechtstaat (maatschappelijk
probleem).

Figuur 6: onderdeel van de methodiekomschrijving

Doelgroep
In de methodiekomschrijving staat de doelgroep van de Forsa-faciliteit omschreven als individuen die
zich binnen een extremistische groep begeven of gewelddadig extremistische overtuigingen hebben.
Dit kunnen ook individuen zijn die zich aangetrokken voelen tot een extremistisch netwerk, maar nog
niet tot de kern behoren. Forsa-trajectbegeleidingen richt zich op individuen die zowel op
levensbeschouwelijk als hulpverleningsgebied moeilijk te bereiken zijn in Nederland en die:
 Geweld lijken te normaliseren.
 Een overmatige interesse in een ideologie en/of extremistisch gedachtegoed hebben
waarbij concrete gedragsveranderingen merkbaar zijn.
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Actief zijn (geweest) in een gewelddadig extremistisch netwerk.
Vanuit persoonlijke extremistische opvattingen en/of ideologie geweld legitimeren
(rechtvaardigen, propageren, uitvoeren).
Voornemens zijn (geweest) uit te reizen naar een strijdgebied of (al dan niet vrijwillig)
teruggekeerd zijn vanuit een strijdgebied.
Openlijk afstand hebben genomen van persoonlijke extremistische opvattingen en/of
ideologie maar tegen specifieke problemen aanlopen door de confrontatie met hun
verleden waardoor er nog kwetsbaarheidsfactoren zijn.
Op de Terroristenafdeling (TA) verblijven als verdachten of veroordeelden.
In een gesloten setting verblijven en waarbij sprake is van (potentieel) gewelddadig
extremisme.
Te omschrijven zijn als vrijwillige uittreders van een extremistisch netwerk /
extremistische overtuiging; spijtoptanten.

De dienstverlening van Forsa is gericht op moslimextremisme, rechtsextremisme en andere vormen
van gewelddadig extremisme, bijvoorbeeld: links-, sektarisch-, politiek- anderszins religieus- en
milieu-extremisme.
Impact
Bij de dienstverlening van Forsa staat het vergroten van veiligheid voor de maatschappij centraal
door middel van deradicalisering, wat inhoudt dat de extremistische ideologie wordt afgezworen en
de weerstand tegen het systeem en de maatschappij afneemt. Hierbij hoort ook het afkeuren van
niet-democratische middelen. Het optimale succes van een begeleidingstraject is behaald wanneer er
sprake is van een stabiele identiteit en positie in de maatschappij en er sprake is van zogeheten
“re-engagement” met pro-sociale netwerken. Disengagement wordt gezien als een onderdeel of
‘een trede op de trap’ van deradicalisering waardoor een individu stopt met het verspreiden van
extremistische gedachten en/of de omgang met het extreme netwerk.
Outcome
Het belangrijkste effect dat beoogd wordt met een Forsa-traject is versterking van beschermende
factoren ten behoeve van het afzweren van extremistisch geweld en/of het afstand nemen van een
extremistisch netwerk. Het doel is om kritische reflectie te bewerkstelligen, vanuit een vrijwillig
kader, om intrinsieke motivatie tot het verlaten van het gewelddadig extremisme te bereiken.
Deradicalisering wordt gezien als een transformatie die een kwestie van een lange adem is waar ‘repluralisering’ van denken als beschermende factor op de lange termijn werkt. Het betrekken van
familie en gemeenschap dient als beschermende factor om een extremistisch netwerk te verlaten.
Andere door de teamleider genoemde beschermende factoren zijn o.a. een ondersteunend netwerk
waar een persoon op kan terugvallen, het inzetten van de juiste interventie wanneer sprake is van
psychopathologie en de ‘ruimte’ die de persoon neemt om de geweldsbereidheid los te laten.
Om dit einddoel te bereiken worden vijf stappen genoemd die een individu moet doorlopen. Deze
stappen heeft het LSE ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en zelf opgedane
praktijkinzichten. Figuur 7, afkomstig uit de methodiekomschrijving, illustreert deze ‘vijf stappen van
succes’:
1.
Dichotoom: Het proces van het doorbreken van sterk wij-zij denken en opbouwen van
verdraagzaamheid tot de anderen en de maatschappij.
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2.
3.
4.
5.

Disengaged: Er is sprake van (tijdelijke) stopzetting van geweld of het nastreven daarvan maar
het dichotoom denken is nog aan de orde bij het individu.
Twijfelend: Het wij-zij denken neemt af waarbij sprake is van re-pluralisering van het wereldbeeld
en re-integraties tot de ander en de maatschappij
Autonoom: Er is een toename in de zelfstandigheid van een individu in het algemene sociale veld
en het invullen van de levensbeschouwing buiten de extremistische ideologie en het netwerk om.
Verbonden/re-engagement: Volledige disengagement en afstand nemen van geweldslegitimiteit.
Hierbij is er sprake van een minimaal dichotoom denken en de verdraagzaamheid tot de ander en
de maatschappij is duidelijk merkbaar.
De concepten van ‘re-pluralisering’ en ‘re-engagement’ zijn daarbij gebaseerd op het pro-integration
model van Barrelle, zoals besproken in de literatuurscan (3.2).

Figuur 7: vijf stappen van succes

Output
In de methodiekomschrijving staan geen concrete output-indicatoren (direct kwantificeerbare
resultaten) verwoord.
Activiteiten
Voor alle Forsa-trajecten geldt dat ze maatwerk zijn. Er wordt een integrale aanpak gehanteerd
waarbij een interventie niet alleen wordt ingezet aan de hand van de ‘radicale uitingen’ of signalen
waarmee iemand wordt aangemeld, maar ook op basis van de onderliggende behoeften en
psychopathologie. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat maatwerk nodig is omdat er niet één
theorie over deradicalisering of disengagement bestaat, en er ook niet één profiel te schetsen is van
individuen binnen het gewelddadig extremisme.
De aanpak, waarin gewerkt wordt aan het versterken van beschermende factoren, wordt gestoeld op
het analyseren van vier leefgebieden bij het individu:
1.
Algemeen sociaal maatschappelijk: omvat de dagelijkse leefgebieden betreffende leefsituatie,
inkomen/werk, dagbesteding/scholing waarvoor sociale hulpverlening nodig is. Het omvat tevens
systeemgesprekken en het stimuleren van (een hernieuwde) omgang met vrienden. De aanname
die hieraan ten grondslag ligt, is dat invulling en stabilisering van deze dagelijkse, basale, en
meest noodzakelijke behoeftes en leefomgeving nodig zijn voor de algemene zelfontwikkeling en
autonomie van de deelnemer. Een stabilisering hiervan is een belangrijke beschermfactor en
daarmee ook een meetpunt voor het succes van een traject.
2.
Ideologisch referentiekader: omvat de algemene levensbeschouwing (wereldbeeld en zingeving),
en de benodigde hermeneutische communicatieve competenties (dialoog kunnen aangaan over
deze thema’s). De aanname die hieraan ten grondslag ligt is dat inzichtelijke en reflecterende
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3.

4.

gesprekken over de invulling van en het kennis nemen van iemands levensbeschouwing,
belangrijke onderdelen zijn voor de kritische zelfontwikkeling van de deelnemer.
Gewelddadig extremisme: omvat veiligheidszorgen qua netwerk en ideologie die duiding en
interventie vereisen. Het radicale dichotome wereldbeeld veroorzaakt een toenemende
vernauwing (“de-pluralisering”) waarbij het extremistisch netwerk het enige acceptabele sociale
veld vormt. In de aanpak wordt ingezet op het stimuleren van omgang met niet-extreme
gemeenschappen, vanuit de gedachte dat dit het sociale veld verbreedt (“re-pluralisering” en “reengagement”), en ook tijdsbesteding biedt (bijvoorbeeld bezoek moskee, beoefenen sport, werk,
opleiding, hobby). Via levensbeschouwelijke gespreksvoering wordt er daarnaast kritisch
ingegaan op het radicale wereldbeeld.
Persoonlijkheid & psychopathologie: omvat de karaktereigenschappen, emotionele toestand en
mogelijke psychopathologie die psychologische hulpverlening kunnen vereisen. Voor het
opstellen van een haalbaar en effectief Plan van Aanpak is onderbouwing nodig , door middel van
een Persoonlijk Onderzoek (PO), psychiatrisch onderzoek en systemisch onderzoek met
diagnostische intake en draagkrachtanalyse.
Het formuleren van de situatie op de vier leefgebieden (4-6 gesprekken) in de duidingsfase dient als
startpunt van een begeleidingstraject. Op basis van deze 0-meting en de basisbehoeften van het
individu worden - in samenspraak met het individu - per leefgebied concrete doelen opgesteld in het
plan van aanpak. De aanpak wordt uitgevoerd door een team dat bestaat uit o.a. een psychiater,
psychologen, systeemtherapeut, GGZ verpleegkundig specialist, Islamologen, Islamitisch theologen,
religiewetenschappers, deskundige op rechts-extremistische ideologieën en groeperingen,
deskundigen op extremistische moslimstromingen- en sektes en maatschappelijk werkers met
ervaring op het gebied van huiselijk geweld. Er is behoefte aan diverse expertise voor een
multidisciplinaire benadering want de onderliggende oorzaken van radicalisering zijn zeer divers.

Trajectbegeleiding: bestaat uit drie fasen:
1.
Verbinding en de hulpverlenersrelatie verder opbouwen en bestendigen.
2.
Inzetten interventies die meer sturing geven op het gebied van exploreren, kritische vragen
stellen en zelf kritische vragen leren stellen.
3.
Inzetten interventies ten behoeve van het legitimeren – alternatieven aanbieden, zelf antwoord
leren vinden op de kritische vragen die gesteld worden.
In de methodiek staan een breed scala aan interventies genoemd die ingezet kunnen worden in bij
de Forsa-trajectbegeleiding, zoals systeemtherapie, levensbeschouwelijke gespreksvoering,
diagnostiek, specialistische behandeling en psycho-educatie.
3.4

Bijdrage Forsa aan de doelstellingen
Algemeen
In dit onderdeel beantwoorden we de vraag: in hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is
geleverd binnen Forsa bijgedragen aan het versterken van beschermende factoren ten behoeve van
het afzweren van extremistisch geweld en/of het afstand nemen van een extremistisch netwerk?
Deze vraag beantwoorden we aan de hand van de domeinen uit het pro-integration model van
Barrelle (2015), waarbij we op basis van de literatuur en de activiteiten van het LSE het domein
‘praktische leefgebieden’ hebben toegevoegd. Voor elk domein geven we aan in hoeverre het Forsa-
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programma een bijdrage heeft geleverd aan positieve verandering op dit domein. Vervolgens komen
ook de negatieve neveneffecten, bijvangst, werkzame elementen en contextfactoren aan bod die uit
de data naar voren zijn gekomen.
Hieronder volgt een algemeen beeld van de gegevens van de LSE-dataset, waar de kwantitatieve
analyse op gebaseerd is:
 De dataset bevat gegevens van 50 Forsa-trajecten in de periode 2015-2020. Van deze 50
werd bij 30 cliënten (60%) het traject doorgezet na de intakefase. Bij degenen waar dit
niet het geval is kwam dit bij 7 cliënten (14%) doordat er geen ingang was/contact
ontbrak, bij 4 cliënten (8%) omdat iemand niet radicaal bevonden werd en bij 1 cliënt
(2%) vanwege veiligheidsrisico’s. Bij de overige 8 cliënten (16%) is de reden ‘overig’ of
‘onbekend’.
 De gemiddelde duur van een traject was 15 maanden. Het kortste traject duurde 4
maanden en het langste traject 32 maanden.
 Qua cliënten ging het in 31 gevallen (62%) om een man en in 12 gevallen (24%) om een
vrouw. Bij de overige 7 (14%) is dit onbekend.
 Wat ideologie/overtuiging betreft ging het in 37 gevallen (74%) om ‘moslim-extremisme’
en bij de overige 13 trajecten (26%) was dit ‘onbekend’.
 De situatie van de cliënt bij de start van de begeleiding was in 13 casussen (26%) dat
iemand actief was in een extremistisch netwerk. Bij 6 trajecten (12%) ging het om iemand
in een gesloten inrichting, en eveneens bij 6 trajecten (12%) om iemand die is
teruggekomen uit een strijdgebied. In 5 trajecten (10%) ging het om iemand die is
tegengehouden bij uitreis naar een strijdgebied en in 4 trajecten (8%) zat de cliënt in
detentie. Ten slotte is bij 10 trajecten (20%) de antwoordoptie ‘geen van bovenstaand’
gegeven en bij 11 trajecten (22%) de optie ‘onbekend’.
 Trajecten zijn vaak op basis van vrijwillige deelname aan begeleiding: dit geldt in 34 van
de trajecten (68%). Bij 3 cliënten (6%) gaat het om een bijzondere voorwaarde opgelegd
door justitie. In de overige 14 gevallen (28%) wordt aangegeven dat dit onbekend is.
 Van de cliënten hebben 21 (42%) van hen gediagnosticeerde psychiatrische
problematiek. De meest voorkomende problematiek is LVB (licht verstandelijke
beperking), dat komt bij 6 van de cliënten voor. Dit is 29% van de cliënten mét
psychiatrische problematiek. Het totale overzicht van het type problematiek onder de 21
cliënten met een diagnose is te vinden in onderstaande tabel. Daarbij is het aantal
diagnoses weergegeven, niet het aantal cliënten. Verschillende cliënten hebben namelijk
meerdere diagnoses.
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Gediagnosticeerde psychiatrische problematiek binnen de Forsa-populatie met
diagnose
LVB (licht verstandelijke beperking)
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
PTSS (posttraumatische stressstoornis)
ASS (autisme spectrum stoornis)
Antisociale persoonlijkheid
Persoonlijkheidsstoornis/persoonlijkheidsproblematiek
Psychoseproblematiek
ADD (attention deficit disorder)
Trauma
Hechtingsproblematiek
Depressie
Schizofrenie
Angststoornis
Eetstoornis

6
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

29%
19%
19%
14%
14%
14%
14%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Tabel 1: Psychiatrische problematiek binnen de Forsa-populatie

Ook bij Forsa, zoals eerder te lezen bij FO, komt regelmatig de antwoordoptie ‘onbekend’ of ‘niet van
toepassing’ voor in de LSE-dataset. Bij Forsa ontbreekt daarnaast ook voor ongeveer de helft van de
casuïstiek een (compleet) overzicht van de scores op de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM-scores). Bij de
meeste cliënten waar dit ontbreekt gaat het wel om de cliënten wiens traject na de intakefase is
gestopt. De data zijn dus gebaseerd op een beperkt aantal kwantitatieve gegevens en aangevuld met
interviews, dossiers en cliëntevaluaties van het LSE zelf.
Wat de ZRM-scores betreft, krijgen cliënten een score op een schaal van 1-5, zowel aan het begin als
aan het eind van het Forsa traject. In de LSE-dataset is daarbij de volgende betekenis gekoppeld aan
de scores:
1.
Volledig zelfredzaam
2.
Voldoende zelfredzaam
3.
Beperkt zelfredzaam
4.
Niet zelfredzaam
5.
Acute problematiek
Wanneer iemand dus bij de 2e meting een ‘lagere’ score heeft dan bij de 1e meting betekent dit dat
er een positieve verandering heeft plaatsgevonden.
(NB: dit is net ‘andersom’ dan normaal gesproken op de ZRM wordt gescoord, waarbij 5 de beste uitkomst is, zie
bijvoorbeeld de website van zelfredzaamheidsmatrix.nl).

Sociale relaties
Bij verbetering op het gebied van het domein sociale relaties gaat het om zaken als verbetering van
de (protectieve) familierelaties, breken met een eventueel extremistisch netwerk en het vormen van
een alternatief positief sociaal netwerk. We behandelen deze hier afzonderlijk.
Familierelaties
Uit de meeste interviews en dossiers komt terug dat er aandacht is voor sociale relaties en dat er ook
(kleine) resultaten op worden geboekt, met name in relatie tot de familie van de cliënt. Zo geeft de
casemanager van de TA aan: “Verbetering op sociale relaties zie ik momenteel vooral op het vlak van
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familie terug. Het herstel van de familierelaties, het weer praten met elkaar en het wegnemen van
schuldgevoelens.” Ook verschillende cliënten van Forsa beamen dit. Zo heeft een cliënt het idee dat
de relatie beter is thuis en dat ze meer praten en open zijn naar elkaar. Een andere cliënt zegt: “Mijn
vader en ik zijn meer gaan praten. De casemanager heeft ook gezegd dat we meer moesten gaan
praten zodat we weten hoe de ander zich voelt. Onze band is sterker geworden.” Weer een andere
cliënt noemt de mediërende rol van de casemanager als succesfactor bij het verbeteren van de
relatie met diens moeder: “Bijvoorbeeld de dingen die ik lastig vond om te zeggen tegen m’n moeder,
dat is met een driegesprek makkelijker te bespreken dan dat ik het direct tegen m’n moeder moet
zeggen. De relatie met mijn moeder is beter geworden nu. Ik denk dat het vooral miscommunicatie
was tussen haar en mij, dus dan is het fijn er iemand bij te hebben die ‘daartussen kan zitten’. Nu kan
ik dat ook zelf.”
Ook uit de dossieranalyse komt naar voren dat de relatie met familie bij twee cliënten verbeterd is.
Bij een cliënt was die sowieso al goed. Opvallend is dat in de LSE-dataset met ZRM-scores slechts een
relatief klein effect te zien is op ‘huiselijke relatie’, namelijk een gemiddeld positief effect van 0,4. Dit
houdt in dat de gemiddelde verandering tussen de 0- en 1-meting op de ZRM-matrix bij cliënten een
positieve stap van 0,4 is. De gemiddelde startscore op de ZRM is 3,0 en de gemiddelde eindscore is
2,4. Men is gemiddeld dus van beperkt zelfredzaam in de richting van voldoende zelfredzaam
gekomen.
Breken met extremistisch netwerk
Naast de familierelaties komt uit de verschillende databronnen ook naar voren dat in de Forsatrajecten aandacht is voor het breken met het extremistisch netwerk. Zowel de casemanagers van
het LSE als de casusregisseur van de gemeente noemen verschillende successen die daarin geboekt
zijn en ook de dossieranalyse laat in ieder geval één casus zien waar de cliënt succesvol is losgeweekt
van een zorgelijk netwerk. Wel staat hierbij beschreven dat dit een aandachtspunt blijft gezien de
kwetsbaarheid (o.a. licht verstandelijke beperking) van deze cliënt. Een andere cliënt is juist niet
losgekomen van het extremistische netwerk, dat nog grote invloed op deze persoon bleef
uitoefenen. Hierdoor is het traject na intakefase ook niet doorgezet (vanwege de veiligheid van de
casemanager).
Casemanagers geven aan dat er een verschil is in functioneel en intentioneel breken met het
extremistisch netwerk. In sommige gevallen is er sprake van een justitieel opgelegd contactverbod,
zodat de cliënt moet leren functioneren zonder netwerk. Een casemanager zegt hierover: “De
resultaten die dan bereikt worden komen niet door ons, maar het helpt wel bij onze begeleiding”. Ter
illustratie noemt een andere casemanager een voorbeeld, waarbij er bewust voor gekozen is om
iemand in detentie te laten plaatsen op een bepaalde plek met mensen die ver van diegene af staan:
“Ze kunnen even bijkomen en dán gaan ze het intentioneel voortzetten (intentionele disengagement
van het oude netwerk). Dan komt het besef dat iemand vriendschap mist en gaat iemand dit mogelijk
met pro-sociale contacten aanvullen.”
Drie van de oud-cliënten geven ten slotte ook aan afstand te hebben genomen van hun oude
netwerk, door informatie en advies van hun casemanager 13.

13

Bij de vierde geïnterviewde cliënt is dit op basis van het interview niet te zeggen, maar leek er ook minder sprake te zijn
van een (zorgelijk) netwerk

Oktober 2021 | Onderzoek Effectiviteit Familieondersteuning en Forsa van het Landelijk Steunpunt Extremisme |
Landelijk Steunpunt Extremisme
68/112

RadarAdvies | bedreven in beter samenleven

Alternatief sociaal netwerk
Over het creëren van een alternatief sociaal netwerk buiten de familie om wordt niet veel genoemd
in de dossiers of in de interviews met professionals. Een casemanager noemt wel dat hij vaak sport
gebruikt als interventie: “Als iemand zich inschrijft bij een voetbalvereniging, dan creëert iemand een
nieuw netwerk.” In de cliëntinterviews wordt een alternatief sociaal netwerk wel een aantal keer
genoemd; zowel succesverhalen als een cliënt waarbij het onvoldoende gelukt is. Een Forsa-cliënt die
wel een alternatief sociaal netwerk aan het opbouwen is zegt daarover: “Ik pas ook meer op wat voor
vrienden ik heb. Als iemand je benadert, moet je kijken naar hoe hij je benadert. Mijn begeleider ging
met me voetballen buiten om jongens te leren kennen.” Ook een andere cliënt benadrukt dat hij nu
een grotere sociale kring heeft dan voorheen: “Ja andere mensen en ja ook met meer verschillende
mensen. Bijvoorbeeld mijn kring was niet heel groot, maar ook niet echt heel klein, maar het waren
wel steeds dezelfde mensen, er was geen diversiteit. We dachten allemaal hetzelfde. Als je allemaal
hetzelfde denkt, denk je dat je goed zit, maar dat hoeft niet zo te zien. Je moet ook mensen om je
heen hebben die je scherp houden. Nu ga ik om met mensen die durven te zeggen wat goed en fout is,
hun mening geven en die beargumenteren.”
Een andere cliënt had zelf ook graag een groter netwerk ontwikkeld, maar dat is in het LSE-traject
niet gelukt. Deze cliënt noemt wel dat het LSE daarbij heeft proberen te helpen, door contacten te
leggen met mensen in de woonplaats van de cliënt. De desbetreffende personen hielden zich echter
niet aan gemaakte afspraken, waardoor er geen sociale relatie ontstond. Maar, zegt de cliënt: “Het
LSE heeft wel hun best ervoor gedaan, dus ik leg de schuld niet bij hen.”
Uit de LSE-dataset blijkt ten slotte dat het gemiddelde effect op de ZRM-score voor sociaal netwerk
0,9 is; afgerond dus één positieve stap op de schaal. De gemiddelde startscore is 3,7 en de
gemiddelde eindscore is 2,8. Dit is dus een verbetering, maar laat ook zien dat cliënten gemiddeld na
afronding nog steeds maar beperkt zelfredzaam zijn waar het hun sociale netwerk betreft. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat de cliëntpopulatie van Forsa deels überhaupt maar beperkt
zelfredzaam is (onder andere door de aanwezige psychiatrische problematiek) op het terrein van
sociaal netwerk, en volledige zelfredzaamheid niet voor elke cliënt haalbaar is.
Verandering
tussen 0- en 1meting

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddeld
Onbekend startwaarde eindwaarde effect

4

Huiselijke relatie
Totale verdeling

14

1

0

0

0

26

14% 28%

2%

0%

0%

0%

52%

1
0
5
9
9
2% 0% 10% 18% 18%
Tabel 2: ZRM scores sociale relaties.

1
2%

0
0%

0
0%

0
0%

25
50%

Sociaal netwerk
Totale verdeling

0

0

2

0%

0%

4%

7

3,0

2,4

0,4

3,7

2,8

0,9

In bovenstaande tabel staan voor zowel sociaal netwerk als huiselijke relatie de ZRM-scores en de
veranderingen daarin opgenomen. De linker tabel (‘verandering tussen 0-en 1-meting’) laat zien met
hoeveel treden de ZRM-score van cliënten is veranderd tussen de meting bij de start van het Forsatraject en de meting aan het einde. Zo geeft de aanduiding ‘-4’ aan dat iemand van een score van 5
(acute problematiek) naar een score van 1 (volledig zelfredzaam) is gegaan. Stel dat iemands
zelfredzaamheid juist is verslechterd en van 2 (voldoende zelfredzaam) naar 4 (niet zelfredzaam) is
gegaan wordt dit aangeduid met een ‘2’. In de rechtertabel geven de gemiddelde start- en
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eindwaarde de gemiddelde ZRM-score aan bij respectievelijk de eerste en laatste meting. Het
gemiddelde effect is de gemiddelde verandering die tussen die twee metingen heeft plaatsgevonden.
In het kort





Het domein sociale relaties is een aandachtspunt in alle Forsa trajecten. Veelal worden hier positieve
effecten op behaald, op een aantal casussen na.
Waar uit de kwalitatieve data het grootste effect bereikt lijkt te worden op verbetering van de
familierelaties, scoort dit thema in de kwantitatieve analyse lager. Kwantitatief scoort het effect op sociaal
netwerk namelijk hoger, met gemiddeld één kleine trede op de ZRM-matrix erbij. Hierbij was de
startwaarde echter ook minder goed en blijven cliënten gemiddeld beperkt zelfredzaam.
Breken met het extremistisch netwerk is niet altijd goed toe te schrijven aan het LSE zelf, maar aan
bijvoorbeeld een contactverbod. Intrinsieke motivatie om een alternatief sociaal netwerk te vinden kan zo
echter wel gecreëerd worden, en uit een aantal casussen blijkt dat het LSE hier (succesvol) bij ondersteund
heeft.

Weerbaarheid
Bij het domein weerbaarheid gaat het om zaken als verwerking van trauma’s, omgaan met
psychiatrische problematiek en om kunnen gaan met tegenslagen in het leven. Casemanagers geven
aan dat ze bijvoorbeeld werken aan ‘nee’ leren zeggen, omgaan met bepaalde gevoelens en werken
aan het zelfbeeld. Een respondent vanuit de reclassering geeft aan dat ondersteuning van Forsa zich
inderdaad kan richten op weerbaarheid, bijvoorbeeld door de inzet van een rolmodel. Dit rolmodel
kan ingezet worden om “mee te ouwehoeren”, maar ook om te leren praten over wat iemand voelt.
Ook andere samenwerkingspartners, zoals de casemanagers van de gemeente en de TA geven aan
dit terug te zien in de begeleiding vanuit het LSE, en dat dit ook effect sorteert. Bij de TA gebeurt
werken aan weerbaarheid door de casemanager en het LSE gezamenlijk: “het aanleren van zaken als
grenzen stellen bij gedetineerden en nee durven zeggen doen we in wisselwerking met elkaar. Je ziet
daar ook wel verandering in bij de gedetineerden, dus dat is mooi.”
Een Forsa-cliënt stelt dat hij door de begeleiding nu meer praat en daarnaast ook het inzicht heeft
gekregen dat hij om hulp mag vragen. Hij zegt daarover: “Ik praat nooit echt over dingen, ik was een
dicht persoon. Met het LSE kon ik overal over praten en werd ik opener.” Ook heeft deze cliënt
geleerd hoe om te gaan met tegenslagen, zoals zijn aanhouding die voor hem een dieptepunt
vormde: “Mijn begeleider zei ‘kan gebeuren, je moet gewoon doorgaan’ en nu sta ik steviger in mijn
schoenen. Ik kan hen altijd bereiken. Ik weet ook dat ik geen dingen moet doen uit emotie.” Ook alle
andere cliënten benadrukken dat hun emotieregulatie een stuk beter gaat. Een cliënt die omschreef
dat hij voor de begeleiding ongeduldiger en emotioneler was zegt zich bewuster te zijn geworden van
zijn gedrag, en emoties beter onder controle te kunnen houden. Wederom een andere cliënt
benadrukt dat hij ook geleerd heeft met zijn emoties om te gaan: “Ik tel [nu] tot tien en raak niet te
snel op mijn tenen getrapt”. Zijn Forsa-begeleiders hebben gezegd dat het sterk is als je niet boos
wordt. Bij een andere cliënt heeft de Forsa-begeleider succesvol gewerkt met een sociogram: “Hij
heeft toen een rondje getekend en vakjes met familie, moeder etc. ingevuld. En dan [verteld] hoe je
omgaat met ze, en als je stress hebt dat je dan snel prikkelbaar bent. Daar heeft hij me wel mee
geholpen.”
Naast de hierboven beschreven emotionele weerbaarheid wordt er ook gewerkt aan digitale
weerbaarheid. Een casemanager zegt hierover: “We leren ze hoe ze op bronnen moeten filteren, hoe
ze moeten omgaan met kennis op social media en grooming. Dat nemen we mee in
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begeleidingsplannen. Opbrengsten zijn dan bijvoorbeeld bewustzijn over wat ze plaatsen op social
media en dat ze informatie dubbelchecken bij imam of theoloog.” Deze digitale weerbaarheid komt
ook terug in de gesprekken met drie cliënten. Dit is deels al genoemd bij het kopje ‘sociale relaties’,
omdat een deel van de effectiviteit erin zit dat cliënten zich meer bewust zijn van hoe digitaal contact
werkt en nu ook bepaalde contacten vermijden. Daarnaast vertelt een van hen geen nare berichten
meer te plaatsen op sociale media en geen religieuze berichten meer te plaatsen die tot
misverstanden kunnen leiden.
Waar de cliënten en professionals veel voorbeelden noemen van verbetering op het gebied van
weerbaarheid, komt dit uit de dossiers en ZRM-scores minder duidelijk naar voren. In de
dossieranalyse komt naar voren dat er één cliënt is waarbij de mentale weerbaarheid is verbeterd en
één cliënt die inzicht in de eigen beperkingen heeft gekregen, maar waarbij ook staat beschreven dat
deze persoon kwetsbaar blijft. Verder staat er bij één cliënt dat deze persoon chronische
problematiek heeft, die door reguliere zorg opgepakt dient te worden. Bij weer een andere cliënt is
juist een toename in middelengebruik gerapporteerd (daarbij gaat het wel slechts om de intakefase,
geen geheel traject).
Verandering
tussen 0- en 1meting
Geestelijke
gezondheid
Totale verdeling
Lichamelijke
gezondheid
Totale verdeling
Middelengebruik

-4
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waarde
effect

0
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0
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5
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0
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0
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0
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0
0%

2
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3
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2
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0
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0
0%

0
0%
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2,0

0,2

0
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0
0%

1
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3
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36%

1
2%

0
0%

0
0%

0
0%

27
54%

2,1
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0,2

De ZRM-scores die ten slotte gekoppeld kunnen worden aan weerbaarheid laten relatief kleine
gemiddelde effecten zien. Bij geestelijke gezondheid gaat het om een gemiddeld effect van 0,6. Daar
was de startwaarde relatief slecht, namelijk 3,4. De gemiddelde waarde op de 1-meting is daarbij 2,7.
Cliënten blijven gemiddeld dus beperkter zelfredzaam op dit onderdeel. Dit is mogelijk te verklaren
door de (soms chronische) psychiatrische problematiek bij de doelgroep. Bij middelengebruik is een
gemiddeld effect te zien van 0,2. Ditzelfde effect geldt ook voor lichamelijke gezondheid. Daar waren
de startwaardes echter ook al overwegend positief. Voor middelengebruik is dit 2,1 en voor
lichamelijke gezondheid 2,3.
Tabel 3: ZRM scores Weerbaarheid

In het kort
Weerbaarheid wordt door alle partijen als een belangrijk thema gezien en komt terug in alle Forsa-trajecten.
De grootste effecten, in ieder geval vanuit de kwalitatieve data, zien we daarbij op de volgende vlakken:
 Überhaupt gevoelens durven delen, praten over wat er speelt en grenzen aangeven/nee durven zeggen.
 Emotionele weerbaarheid: weten hoe je met emoties en tegenslagen om kunt gaan, rustig blijven.
 Digitale weerbaarheid: weten hoe met social media en met digitale contacten om te gaan.
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 Daarnaast wordt in iets mindere mate ook diagnostiek en behandeling door een psycholoog of psychiater
genoemd. Daarbij wordt toeleiding naar een professional al als effect gezien. Deels wordt dit ook door
andere partijen opgepakt, zoals externe zorgpartners of een psycholoog op de TA.
De ZRM-scores laten een iets negatiever verhaal zien dan de interviews, maar meten ook deels andere zaken
(namelijk geestelijke gezondheid, middelengebruik en lichamelijke gezondheid). Daarnaast waren de
startwaardes bij middelengebruik en lichamelijke gezondheid al vrij goed.

Identiteit
Twee casemanagers van Forsa geven aan dat identiteitsvraagstukken vaak aanwezig zijn bij hun
doelgroep. Een voorbeeld van een positieve ontwikkeling op het domein identiteit is dat iemand
zegt: “ik heb mezelf leren kennen”, terwijl de situatie voorheen volgens deze casemanager was: ‘‘Ik
ken mezelf niet zo goed en ik word behandeld op basis van de daden die op papier staan beschreven
en ik moet binnen de in-group handelen zoals er van me wordt verwacht, anders raak ik mijn status
kwijt.”
De casemanagers noemen een aantal succesfactoren die helpen bij het versterken van de identiteit.
Eén iemand stelt dat het maken van een sociogram helpt om systemisch inzicht te krijgen in waarom
iemand geworden is zoals diegene is. Een ander geeft aan dat identiteitsproblematiek vaak al veel
langer een rol speelt en dat het daarom van belang is ver terug te kijken: “Waarschijnlijk hebben ze
vanaf hun jeugd al een dilemma over wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Ze zoeken dus naar
waar ze bij horen en waar ze zich veilig voelen. Dit gebeurt al langer dan wanneer ze bij het LSE
komen. Je moet dan veel verder teruggaan dan het probleem waar ze voor zijn aangemeld”. Andere
succesfactoren zijn het erkennen van bepaalde keuzes, het oefenen met reflecteren en het
bespreken van culturele normen en taboes. Samenwerkingspartners geven aan (nog) weinig zicht te
hebben op de ontwikkeling van identiteit in Forsa-trajecten, bijvoorbeeld omdat dit een thema is dat
pas later in de Forsa-begeleiding aan bod komt (waardoor de geïnterviewde er nog geen ervaring
mee heeft).
De geïnterviewde cliënten vinden het vaak lastig concreet te maken of en hoe hun identiteit
veranderd is door de begeleiding van het LSE, maar noemen alle vier wel een positieve verandering
in zichzelf. Die positieve verandering omschrijven ze allemaal vooral in relatie tot anderen, en hoe ze
op anderen reageren. Zo geef een van hen aan ‘vriendelijker’ te zijn, en noemt een ander zich
‘socialer’ en ‘meer actief’. Weer een ander ziet zich nu als een ‘beter’ en ‘sterker’ persoon, onder
andere omdat hij nu een stuk geduldiger is: “het is alleen maar vooruitgegaan sinds de casemanager
er is”. Ook een vierde cliënt ziet zichzelf positiever doordat hij nu beter zijn emoties kan reguleren:
“Als het gaat om mijn emoties of me snel op mijn tenen getrapt voelen, dan kan ik er beter mee
omgaan. Dan straal je wat meer volwassenheid uit. Ik zie mezelf, vergeleken met de start van het
traject, stukken volwassener.”
Uit de dossieranalyse komt ten slotte (ook) weinig concrete informatie naar voren met betrekking
tot het versterken van identiteit. Er is één cliënt waarbij aangegeven wordt dat deze zich nog steeds
identificeert met extremistische groeperingen, maar dat is de cliënt waarbij geen traject werd
opgestart in verband met veiligheidsoverwegingen. Verder wordt er weinig over het domein
identiteit gesproken. Wanneer dit wel gebeurt is dit meestal gekoppeld aan weerbaarheid of
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ideologie, zoals een cliënt die “middels de levensbeschouwelijke gesprekken een balans heeft
gevonden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij wat samengaat met zijn
levensbeschouwelijke overtuiging.” Of een andere cliënt die “zich steeds bewuster is van de patronen
die aan beïnvloedbaarheid ten grondslag liggen en in staat is kritisch te reflecteren op eigen gedrag.”
In het LSE-databestand zijn verder geen scores opgenomen die een verandering op identiteit
inzichtelijk maken. Een kwantificering van effect op identiteit is dus niet mogelijk op basis van de
beschikbare data.
In het kort




Hoewel identiteit wel als belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Forsa cliënten wordt genoemd,
worden er weinig concrete (effect)indicatoren aan verbonden. Mogelijk komt dit omdat het verweven
wordt met aspecten van weerbaarheid en ideologie (bijvoorbeeld hoe je vanuit je ideologische
overtuigingen aan de maatschappij kunt deelnemen, zoals een opbrengst is in een van de dossiers).
Op basis van de gesprekken met cliënten lijkt er bij identiteit met name effect behaald te worden op een
positiever zelfbeeld. Doordat cliënten emoties hebben leren reguleren en/of met meer/andere mensen
omgaan, reflecteert dit ook positief op hoe ze zichzelf zien. Verdere effecten zijn niet duidelijk op basis van
de beschikbare data.

Ideologie
Belangrijk in de positieve ontwikkeling van ideologie is volgens een casemanager van Forsa om in te
zetten op ‘grijs laten denken’. Het zwart-wit denken is volgens deze persoon bij veel van de Forsacasuïstiek sterk aanwezig, waardoor inzetten op ‘rood, groen of blauw’ denken een brug te ver is:
“re-pluralisering vindt weinig plaats”. Deze casemanager noemt over ideologie ook dat deze “vaak
niet coherent aanwezig is bij cliënten. Ik tref zelden een mede-theoloog aan. Bij sommige personen
confronteer je ze dat ze het niet goed begrijpen, dat ze geen boek hebben uitgelezen. Hun
systeemhaat krijg je er vaak niet uit, omdat ze boos zijn op de regering en overheden, bijvoorbeeld
door slechte ervaringen met betrekking tot hun klasse-achtergrond. We focussen dan [bijvoorbeeld]
meer op: hoe denk je over geweld?” Een andere casemanager noemt dat ideologie niet in alle
casuïstiek het grootste probleem is: “Als ik naar actuele casuïstiek kijk is ideologie vaak niet het
probleem dat speelt. Het is vaak een middel om binnen te komen en om problemen ‘af te schillen’.
Hun problemen liggen verscholen achter ideologie.” Wanneer ideologie wel het probleem is noemt
deze persoon dat het “belangrijk is om de kennis te hebben om erover mee te praten, de
terminologie”. Een mede casemanager beaamt dat hier hun specifieke expertise in zit, ten opzichte
van reguliere hulpverlening. Naast de inzet op ‘grijs denken’ wordt door een Forsa-casemanager ten
slotte benadrukt dat het ‘vertrouwen in (overheids-)instanties’ iets is waaraan gewerkt wordt, en
“daar zien we vaak een effect, dat er een beweging is naar de instanties”.
Opdrachtgevers en samenwerkingspartners van het LSE noemen enerzijds een aantal succesverhalen
van Forsa met betrekking tot ideologie, maar plaatsen ook kanttekeningen bij de expertise van het
LSE op dit vlak. Qua successen noemt een medewerker van het TER-team van de reclassering een
positieve ervaring met de inzet van Forsa gericht op het afnemen van dichotoom denken, waarbij in
een casus een imam ingezet is als een soort vaderfiguur om de “‘kronkels (jihadisten zijn goed)’ aan
te pakken. Hij is bescheidener geworden in het trekken van conclusies.” De casemanager van de TA
ziet ook successen op ideologisch vlak: “Een gedetineerde krijgt steeds meer inzicht in zijn eigen
interpretatie van de ideologie en komt daar dan op terug (“oh ik heb het toch verkeerd
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geïnterpreteerd”). Ze pikken heel veel van de gesprekken op en maken er ook gebruik van.” Ook ziet
deze casemanager dat gedetineerden door de Forsa-trajecten meer met de imam in gesprek gaan en
daar dingen bij durven navragen, wat deze persoon een mooie opbrengst vindt.
Naast de successen met betrekking tot ideologie wordt ook door een aantal respondenten
aangegeven dat dit soms een lastig punt is, omdat er gevallen zijn van zware psychiatrische
problematiek of omdat iemand ‘niet leerbaar is’ bijvoorbeeld als er sprake is van LVB-problematiek.
Daarover zegt een respondent vanuit de reclassering: “We hebben hem zo ver gekregen dat hij wel
theologische gesprekken aangaat, maar hij is niet leerbaar, dus de gesprekken erover beklijven
nauwelijks. Alle partijen worstelen daarmee.”
Naast de positieve verhalen over de inzet van LSE met betrekking tot ideologie noemen twee
samenwerkingspartners, vanuit de reclassering en de DJI, dat ze minder goed beeld hebben op de
kwaliteiten van het LSE op ideologisch vlak en deze daar minder snel voor inzetten. Een medewerker
van de DJI noemt dat de doelen van het LSE nog niet altijd helder zijn: “Het is een zoektocht: is
iemand praktisch als vertrouwenspersoon actief, dan heb ik daar andere verwachtingen bij en dan
heb ik andere doelen en voortgang op doelen. Dan kan ik tevreden zijn dat iemand een
vertrouwenspersoon/rolmodel heeft en dat er dus een haakje is. Of werkt iemand actief aan
gedragsverandering/duiding, ideologische component? [Eerder] was ik ook nog zoekende of dat
laatste stuk in de begeleiding wordt belicht. Als het gaat om wat je in de ideale wereld zou willen
bereiken met een interventie dan mis ik het stuk ideologie/gedragsverandering wel. Totaalpakket van
wat LSE aanbiedt zie ik nog niet helemaal terugkomen in de begeleiding.”
Een medewerker van het TER-team van de reclassering noemt een vergelijkbare scheiding tussen de
meer hulpverlenende en de ideologische kant: “Ik heb wel de ervaring dat zij [het LSE] een
hulpverlenerskant hebben en een agogische opleiding hebben. Ze doen dan ook stukje coaching en
psychiatrische problematiek. Daarin kunnen ze goed aansluiting vinden bij de cliënt. Het andere
bureau dat we inzetten is goed bij theologische begeleiding en duidingsvraagstukken. Je probeert
hetgeen te kiezen dat het beste aansluit. Bij een hardcore jihadi zet je geen hulpverlener in (dus niet
Forsa), maar een goed ingelezen theoloog met aanzien die uitlegt hoe dingen geïnterpreteerd kunnen
worden.” Doordat deze respondenten voornamelijk kunnen spreken over casuïstiek die nog loopt, of
minder ervaring hebben met Forsa-casuïstiek, kunnen ze minder zeggen over de effecten die Forsa
wel of niet sorteert op het ideologische vlak. We komen op bovenstaande kanttekeningen terug bij
‘belemmerende factoren’.
Cliënten zelf noemen veelal wel een (kleine) verandering op het ideologische vlak. Zo geeft een van
de cliënten aan dat er ook over diens wereldbeeld werd gesproken tijdens de begeleiding. Nog niet
direct aan het begin, maar gaandeweg het traject kwam dit steeds vaker aan de orde. Een van de
cliënten zegt dat diens wereldbeeld een beetje is veranderd door de begeleiding. De cliënt zegt zich
beter te kunnen uiten en dat de begeleiding vanuit Forsa daar mogelijk bij heeft geholpen. Een
andere cliënt is daar wat stelliger in en zegt nu anders naar de wereld te kijken dan voorheen. De
cliënt heeft geleerd hoe je op een andere manier naar dingen kan kijken en is zich bewuster
geworden van wat andere mensen denken en voelen. Deze cliënt vertelt dat de ‘verhaaltjes’ die de
casemanager vertelde aan diens veranderde blik op de wereld hebben bijgedragen. De casemanager
vertelde verhalen die betrekking hadden op geschiedenis en de aarde, thema’s die de cliënt
bezighielden. Daarnaast kijkt de cliënt nu ook meer nieuws om met verschillende standpunten in
aanraking te komen.
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Ook een andere cliënt beschrijft de verandering in gedachtengoed die hij heeft doorgemaakt: “Ik
denk dat ik toentertijd wel heel erg dacht vanuit gerechtigheid. Sommige mensen worden dan hun
huis uitgeschopt, in Syrië worden mensen hun huis gebombardeerd. Ik dacht toen heel erg vanuit
boos worden, dat je kwaad werd op de mensen die dat doen. De wereldleiders, de politiek. Nu denk
ik, je kunt er heel weinig aan doen”. Hij beschrijft hoe zijn casemanager heeft geholpen met deze
verandering, onder andere door de cliënt in contact te brengen met andere boeken.
Op het vlak van hun religieuze beleving (alle geïnterviewde cliënten zijn islamitisch) noemen cliënten
ten slotte vaak geen verandering. Zo zegt een van hen niet minder te zijn gaan praktiseren. De cliënt
ziet wel een verandering wat betreft diens mentale welzijn en kan tegenwoordig beter met druk
omgaan.
Uit de dossieranalyse komt ook een veelal positief beeld naar voren wat betreft ideologie. In één
geval is het doel deels behaald: deze cliënt is bewust gemaakt van het positief benutten van
levensbeschouwelijke componenten in het dagelijks leven, maar durft nog niet volledig een eigen
koers te varen op levensbeschouwelijk gebied. In drie gevallen zijn de doelen helemaal behaald. Deze
cliënten hebben, onder andere middels de levensbeschouwelijke gesprekken, een balans gevonden
om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij wat samengaat met hun levensbeschouwelijke
overtuiging. Ook zijn deze cliënten in staat om hun levensbeschouwing vorm te geven op een manier
die authentiek is. In één dossier draagt iemand nog steeds zijn (extremistische) ideologie uit, maar is
het Forsa-traject ook niet verder gekomen dan de intakefase.
Wat de LSE-dataset betreft zien we op ideologie de meest positieve scores (ten opzichte van de
andere domeinen). Bij levensbeschouwing en extremisme zien we op de ZRM-score een positief
effect van 1 trede. Daarnaast doet het LSE voor ideologie ook metingen op de Attitude Inzicht MatrixExtremisme (AIM-E). De score op een schaal van 1-5 is vergelijkbaar met de ZRM, alleen met andere
waardes eraan gekoppeld (1=open; 2=conservatief; 3=reactionair (radicaal); 4=extremistisch;
5=gewelddadig extremistisch).
Wereldbeeld laat daarbij het grootste positieve effect zien, van gemiddeld 1 trede. Mensbeeld en
maatschappijbeeld laten een wat kleinere positieve verandering zien, van respectievelijk 0.8 en 0.7.
Op conflictbeeld is ten slotte de kleinste verandering te zien van 0,4. Daar was de startwaarde echter
ook het positiefst. Gemiddeld zien we op alle items die onder ideologie geschaard kunnen worden
dat cliënten van gemiddeld beperkt zelfredzaam naar gemiddeld voldoende zelfredzaam gaan, en
van reactionair/radicaal naar conservatief.
Qua houding ten opzichte van de overheid ten slotte, is deze in 16 van de trajecten (32%) verbeterd.
Bij 6 trajecten (12%) is deze hetzelfde gebleven en in 3 trajecten (6%) verslechterd. Bij de overige 25
trajecten (50%) is dit ‘niet van toepassing’ of ‘onbekend’. Deze positieve verandering strookt met de
bevindingen uit andere data, waarbij bijvoorbeeld respondenten vanuit de TA en de gemeente
aangeven dat cliënten ook meer open naar hen toe worden.
Verandering tussen
0- en 1-meting
Levensbeschouwing
Totale verdeling
Extremisme
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0
0%

1
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0
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0
0%
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3,2

2,2

1,0
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2

0
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3,1
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Mensbeeld
Totale verdeling
Maatschappijbeeld
Totale verdeling
Wereldbeeld
Totale verdeling
Conflictbeeld

2%

4% 12% 16%

0
0%

3
6%

0
0%

1
2%

2%

1

2%

1

8%

2%

4%

0%

0%

52%

3
6%

4
13
8% 26%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

27
54%

2,7

1,9

0,8

4
8%

4
12
8% 24%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

29
58%

2,6

1,9

0,7

1,8

1,0

8%

0
1
0
0% 2% 0%
Tabel 4: ZRM en AIM-E Scores Ideologie

4

6
10
0
0
0
0
12% 20% 0% 0% 0% 0% 56%
5
11
1
10% 22% 2%

0
0%

0
0%

0
0%

32
64%

28

2,8
2,4

2,0

0,4
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Ideologie lijkt het domein waar het meest effect op wordt behaald, over de hele linie scoort deze
kwantitatief het beste en ook kwalitatief worden hier vaak positieve veranderingen op gerapporteerd. De
houding ten opzichte van overheden verandert veelal in positieve zin, maar ook op (radicale)
overtuigingen worden veel veranderingen gerapporteerd, zoals een verandering in interpretaties van
bepaalde thema’s en teksten (cliënten leren door de ‘juiste bril’ te kijken en juiste bronnen te raadplegen).
Respondenten hebben verschillende beelden over de bijdrage die het LSE kan leveren op het vlak van
ideologie. Waar de casemanagers zelf dit als een van hun specifieke expertises zien, en ook respondenten
van de TA en de gemeente het LSE daarvoor inzetten, geven respondenten van de reclassering en de DJI
aan vaak anderen in te zetten voor dit domein. Zij zien het LSE meer als hulpverleners.

Actiebereidheid
Uit de interviews met casemanagers van Forsa komt naar voren dat actiebereidheid van cliënten
altijd om een goede analyse vraagt. Het is een belangrijk vraagstuk of iemand daadwerkelijk
bekwaam is om tot (terroristische) actie over te gaan. Een casemanager noemt ter illustratie dat
sommige cliënten fysiek en sociaal soms niet eens bekwaam zijn om de deur uit te gaan. Ook
drijfveren op basis waarvan iemands actiebereidheid ‘omgezet’ kan worden kunnen sterk verschillen.
Zo noemt een casemanager een casus waarbij de cliënt uiteindelijk voor zichzelf besloot niet te
willen sterven, vanwege diens kinderen. Een andere cliënt kreeg erkenning voor fouten uit het
verleden vanuit de rechterlijke macht, waardoor de gedrevenheid van de cliënt om tegen de
autoriteiten te strijden verdween. Wat deze casemanager bij deze diverse casuïstiek wel benadrukt is
dat het vaak gaat om ‘egoïstische’ motieven op basis waarvan de actiebereidheid wordt bijgestuurd.
Een andere casemanager noemt echter dat ook het opwekken van empathie, bijvoorbeeld door
‘otherisation’, in sommige gevallen effectief kan zijn. Zo noemt hij een casus waarin het hielp om
iemand zich voor te laten stellen hoe het is om in de schoenen te staan van de groep waar deze
persoon tegen was: “Ze komen dan tot de conclusie dat ze misschien toch hetzelfde zouden doen als
degene die ze haten.”
Door de casusregisseur radicalisering van de geïnterviewde gemeente en de casemanager van de TA
wordt aangegeven dat het heel lastig is om iets te zeggen over het succes als het gaat om
actiebereidheid, omdat ze ‘niet in iemands hoofd’ kunnen kijken. Vanuit de gemeente wordt wel
genoemd dat ze positief zijn als het gaat om de resultaten op het gebied van recidive: “We hebben al
een jaar geen meldingen meer binnen gehad. Dus het traject is geslaagd. Op een gegeven moment
moet je ook zeggen: “er zijn geen signalen meer, we kunnen afsluiten.” Als er weer wat gebeurt, komt
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de persoon wel weer terug.”
Met de cliënten zelf is met name gesproken over hun maatschappelijke participatie, oftewel
actiebereidheid in positieve zin. Dit gaat in de basis om zaken als het doen van vrijwilligerswerk of op
democratische wijze voor belangen opkomen, maar is in de interviews wat breder getrokken. Drie
van de vier geïnterviewde cliënten hebben (inmiddels) een volle dagbesteding en zijn op
verschillende manieren betrokken bij de maatschappij, door (bij-)banen, school, sport of door naar
jongerenwerk te gaan. Eén cliënt ondernam al veel voordat hij bij het LSE terecht kwam, bij de
andere twee cliënten heeft Forsa er, volgens hen, een actieve bijdrage aan geleverd zodat ze
(bijvoorbeeld) een bijbaantje hebben of dat het uiteindelijk toch goed ging op school. Een van hen
noemt door deze activiteiten “geen tijd meer te hebben voor zulke gesprekken” (zoals eerder over
zijn radicale overtuigingen). Een ander noemt: “Voorheen was ik meer thuis om te gamen en zat ik op
het internet.”
Bij één cliënt is het niet gelukt om zijn maatschappelijke participatie te verhogen, al was de wens
vanuit hemzelf er wel: “Daar hebben we wel over gesproken, maar daar zijn we niet aan
toegekomen. Dat is eigenlijk ook een minpuntje. Dat soort dingen zeggen of beloven, maar niet
nakomen. Ik wilde me inschrijven bij vechtsport. Hij [casemanager LSE] zei tegen mij: daar gaan we
samen naar kijken. Maar daar is niks van gekomen. Dat is niet persoonlijk naar het LSE, maar meer
iedereen in het algemeen die bij mij betrokken waren.”
Uit de dossieranalyse komt naar voren dat er in twee dossiers nog zorgen zijn over de
actiebereidheid. Bij een cliënt staat beschreven dat de kwetsbaarheid van de cliënt tot
veiligheidsproblemen voor hemzelf of anderen zou kunnen leiden. Bij de tweede cliënt staat dat er
nog steeds een grote actiebereidheid is, met name als het gaat om (illegale) demonstraties, activisme
of flyeren. Bij twee dossiers staan positieve resultaten beschreven, met name als het gaat om
‘meedoen in de maatschappij’, in de vorm van onderwijs, een baan of vrijwilligerswerk.
In de LSE-dataset (n=50) zien we de volgende gegevens terug over (zorgen om) actiebereidheid:
 In 22 trajecten (44%) zijn de zorgen van de aanmelder over radicalisering van de cliënt bij
afsluiting van het traject afgenomen. In 7 gevallen (14%) zijn de zorgen niet afgenomen.
In de overige trajecten is de vraag ‘niet van toepassing’ (5 trajecten/10%) of is ‘onbekend’
ingevuld (16 trajecten/32%).
 In 32 trajecten (64%) heeft de cliënt tijdens of na het traject geen terroristisch delict
gepleegd. In één traject (2%) is dit wel gebeurd. In 17 gevallen (34%) is dit onbekend.
 In eveneens 32 trajecten (64%) is de cliënt niet uitgereisd tijdens of na het traject. In
twee trajecten (4%) is dit wel gebeurd. In 16 trajecten (32%) is dit onbekend.
 Qua maatschappelijke participatie (in positieve zin) zien we een gemiddeld positief effect
op de ZRM van 1,0 trede. Daarbij is echter de startwaarde relatief slecht (3,7) en is de
eindwaarde ook een van de hogere (dus slechtere) waardes (2,7). Hierop blijft de
zelfredzaamheid bij het einde van Forsa trajecten gemiddeld dus wat achter.
 De ZRM-scores op justitie (of iemand op dat moment, of in het recente verleden, in
aanraking is (geweest) met politie en justitie) laten een positief gemiddeld effect zien van
0,8. Ook hierbij is de startwaarde weer relatief slecht (3,5) en blijft de eindwaarde zitten
op 2,5 (tussen voldoende en beperkt zelfredzaam in).
 Op geweldsantecedenten laat de ZRM-score ten slotte een gemiddeld effect zien van 0,5
en een gemiddelde eindwaarde van 1,9 oftewel voldoende zelfredzaam.
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Figuur 8-10: zorgen, delicten en uitreizen
Tabel 5: ZRM scores actiebereidheid

In het kort


Actiebereidheid scoort kwantitatief redelijk goed, kijkend naar de cijfers met betrekking tot terroristische
delicten en uitreizen bijvoorbeeld. Qua maatschappelijke participatie en justitie, hoewel er positief effect
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is, blijven cliënten echter wel gemiddeld beperkt zelfredzaam bij afronding van het traject. Ook is er geen
lange termijn inzicht in hoe het de cliënten vergaat na afronding van de trajecten.
Er is in kwalitatief opzicht (met name bij samenwerkingspartners) weinig inzicht in actiebereidheid.
Hoewel actiebereidheid (in zowel positieve als negatieve zin) ook lastig is af te lezen aan de hand van een
interview, lijkt de wil tot maatschappelijke participatie er in ieder geval bij alle geïnterviewde cliënten te
zijn. Bij één cliënt heeft de begeleiding vanuit het LSE (en vanuit anderen) geen concrete participatie
kunnen bewerkstelligen, bij twee anderen wel. Daarbij gaat het echter vooral om zaken als werk en sport,
niet direct om maatschappelijke participatie in verenigingen of het op democratische wijze opkomen voor
belangen

Praktische leefgebieden op orde
Het laatste domein dat we behandelen is dat van de praktische leefgebieden. Dit ligt deels in het
verlengde van een positieve actiebereidheid (maatschappelijke participatie) en bestrijkt ook zaken
als het hebben van een huis of het op orde hebben van de financiën. Een casemanager van Forsa
stelt dat een opleiding, baan en huisvesting erg belangrijke voorwaarden zijn. Op deze verschillende
gebieden moet goed gescoord worden om te kunnen resocialiseren en re-integreren. Wat het extra
lastig kan maken is dat huisvesting schaars is, of dat cliënten op een sanctielijst staan. In dat geval
lukt het soms wel om dagbesteding te organiseren, “maar een eigen huis, dat doe je niet met
vrijwilligerswerk of sporten (daar is een betaalde baan voor nodig). Wij ondersteunen daarbij, maar
het is lastig.” Dit wordt ook herkend door de casusregisseur van de geïnterviewde gemeente, die
aangeeft dat het vaak heel lastig is om huisvesting goed te organiseren. De casemanager van de TA is
positief over de rol die het LSE inneemt als het gaat om het organiseren van praktische zaken. Deze
persoon geeft aan dat er onlangs een keer een gesprek is geweest tussen LSE, gemeente, de TA en de
gedetineerde om te kijken “wat we konden regelen qua praktische zaken, wie wat kon doen, wat de
gedetineerde zelf kon doen. Dat was heel mooi, om dat ook met de gemeente erbij te doen.”
De praktische zaken die cliënten met het LSE hebben opgepakt zijn voor het grootste gedeelte al
onder het kopje ‘actiebereidheid’ genoemd en zitten dus vooral op het vlak van begeleiding richting
bijbaantjes, sport en studie. De cliënten waarmee we spraken zijn allemaal ook relatief jong en
sommigen zaten nog op school toen de begeleiding begon. Ook had een aantal al zaken op de rit,
zoals (bij-)baan en woning. Zij geven dan ook aan dat zaken als toeleiding naar werk of een woning
voor hen niet aan de orde waren. Enkel bij de cliënt, die ook bij actiebereidheid genoemd is en
momenteel geen baan of andere vorm van dagbesteding heeft, is het niet gelukt om hem daar
naartoe te begeleiden.
De dossieranalyse schetst een iets minder positief, maar ook iets minder duidelijk beeld. Bij slechts
één cliënt wordt concreet genoemd dat deze een diploma heeft behaald en ook een bijbaan heeft
gevonden. In de andere dossiers staat over praktische zaken weinig beschreven, of lijken de doelen
daarop slechts deels of niet behaald te zijn. In een dossier wordt bijvoorbeeld genoemd dat bij een
cliënt doelen op het gebied van dagbesteding en behandeling deels zijn behaald, maar dit bij
afsluiting voor de cliënt geen prioriteit meer lijkt te hebben in diens leven. Bij de andere dossiers is
het onvoldoende duidelijk wat er op praktische leefgebieden speelt bij de cliënt en wat het LSE
daarop inzet.
Uit de ZRM-scores blijken hier ten slotte kleine positieve effecten op behaald te worden, met
tijdsbesteding als hoogst scorende (gemiddeld effect van 0,6), daarna financiën (0,5) en als laagste
werk & opleiding en huisvesting, beiden met een gemiddeld positief effect van 0,3. De begin- en
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eindscores op de ZRM zijn hierbij allemaal relatief negatief. Op financiën (eindscore 2,8), werk en
opleiding (eindscore 3,2) en tijdbesteding (2,9) blijven cliënten gemiddeld beperkt zelfredzaam. Bij
huisvesting zit de eindscore van 2,6 tussen voldoende en beperkt zelfredzaam in. Voor de relatief
slechte scores op praktische leefgebieden (zowel in effect als eindwaarde) zijn verschillende
mogelijke verklaringen. Zo kan het zijn dat de focus van de Forsa-trajecten hier sowieso minder op
ligt (minder onderdeel van de werkwijze), maar ook dat veel van de mogelijke verandering afhangt
van externe factoren waar het LSE geen invloed op heeft (zoals woningmarkt, sanctielijst,
maatschappelijke tendens rondom uitreizigers).
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Op het domein praktische leefgebieden lijkt minder effect behaald te worden, maar er is ook minder
(kwalitatieve) data over beschikbaar dan andere domeinen. Ook is het niet in alle gevallen relevant. Er is
echter wel te zien dat cliënten bij afronding van trajecten hier gemiddeld beperkt zelfredzaam op blijven.
Qua opleiding en (bij-)banen voor de jongere Forsa-cliënten (zeker degenen die niet in detentie hebben
gezeten) lijkt de Forsa-begeleiding een positieve bijdrage te leveren. Bij cliënten die bijvoorbeeld op de TA
zitten of hebben gezeten sorteert begeleiding op praktische leefgebieden minder effect en ook het
organiseren van huisvestiging is lastiger. In beide gevallen is dat echter niet direct aan het LSE te wijten
maar bijvoorbeeld aan juridische of maatschappelijke beperkingen. Over het ‘proces’, oftewel de hulp die
het LSE biedt binnen de beperkte kaders waar ze in kunnen werken, lijkt wel tevredenheid te bestaan.

Bij- en neveneffecten Forsa
Naast de bereikte effecten op de doelstellingen kan een exitprogramma ook onbedoelde negatieve
neveneffecten of juist bijvangst hebben. Naar beiden hebben we gekeken in de beschikbare data.
Negatieve neveneffecten
Onverwachte negatieve neveneffecten van Forsa lijken er op basis van de beschikbare data weinig te
zijn. Vanuit medewerkers van de DJI wordt wel een mogelijk risico genoemd, namelijk dat
“gedetineerden de positieve insteek van Forsa mogelijk gebruiken om ‘hun verhaal naar buiten te
brengen’. Daarmee proberen cliënten dan andere partners te onderdrukken [druk te zetten op andere
partners], of ruis te creëren. Deze mensen gebruiken LSE dan als spokesperson om hun positieve
veranderingen etc. ter tafel te brengen.” Dat kan ook de onderlinge samenwerking tussen partners
bemoeilijken, aldus deze respondent.
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Bijvangst
Bijvangst van Forsa trajecten is er soms ook. Zo geeft een casemanager van Forsa aan dat het
meewerken aan een psychologisch onderzoek bijvoorbeeld niet altijd een doel is in een traject, maar
dat iemand dat soms uiteindelijk wel wil. Daarnaast geeft de casemanager van de TA aan dat een
belangrijke bijvangst is dat men meer in gesprek is met de gedetineerde en dat deze opener worden
naar het personeel toe. Dat ervaart deze respondent als heel positief.
3.5

Werkzame elementen en contextfactoren Forsa
Werkzame elementen Forsa
Wat specifieke werkzame elementen betreft (zoals (onderdelen van) specifieke interventies en
onderliggende mechanismen) kunnen we op basis van de beschikbare data te weinig zeggen. De
dataset (zeker als wordt gekeken naar volledige ingevulde dossiers) is klein en veel gaat echt om
maatwerk. We hebben wel meer abstracte onderdelen en randvoorwaarden van het Forsaprogramma in kaart kunnen brengen. We noemen hieronder dan ook de meest genoemde succes- en
belemmerende factoren van Forsa.
Succesfactoren
Kijkend naar de succesfactoren van Forsa komen een aantal termen zowel in de gesprekken als in de
documenten (dossiers, evaluaties) veel terug: vertrouwen, deskundigheid en flexibiliteit. We lichten
deze elementen hieronder toe.
Goede interpersoonlijke relaties en vertrouwen
Het eerste punt dat veelvuldig genoemd wordt is de goede relatie en vertrouwensband die LSEprofessionals kunnen opbouwen met Forsa-cliënten. Dit punt wordt in vrijwel alle interviews
benadrukt en komt ook uit de dossiers en (cliënt- en partner-)evaluaties van het LSE naar voren. Deze
vertrouwensband zorgt er volgens respondenten voor dat cliënten zich meer openstellen naar de
LSE-professionals en dat ze, zoals de geïnterviewde casemanager op de TA het noemt, “ook echt
enthousiast zijn over het LSE”. Een belangrijke reden dat dit vertrouwen mogelijk is volgens
verschillende respondenten, is de relatieve onafhankelijkheid van het LSE, ten opzichte van
bijvoorbeeld de reclassering of de Dienst Justitiële Inrichtingen, en de positieve houding die ze
hebben. Zo noemt een geïnterviewde van de Dienst Justitiële Inrichtingen: “Het is toch iemand
anders dan de reclassering die toch vaak met argusogen wordt bekeken, omdat die met name in de
preventieve hechtenis fase vooral op zoek is naar risico’s. Dat is toch een andere dynamiek dan
iemand die een arm om je heen slaat en vraagt hoe het met je gaat.” Een geïnterviewde cliënt noemt
zelf ook dit vertrouwelijke karakter van het LSE als succesfactor: “alles wat ik zei bleef privé, dat heeft
hij [de casemanager] ook meerdere keren gezegd. Daardoor dacht ik: het kan niet misgaan.” Ook
bevestigen cliënten de positieve en laagdrempelige insteek van het LSE als succesfactor. Zo noemt
een van hen: “Ze waren gewoon relaxed en aardig. Ze weten van aanpakken. Ze motiveerden je ook.
Ze praten gewoon met je. Ze hebben geen oordeel over me en stonden open voor je.” En: “Ik ben
daardoor opener met mensen.” De geïnterviewde casemanager op de TA noemt ten slotte dat ook de
kleine doelen die worden gesteld binnen het Forsa-programma zorgen voor vertrouwen: “Daardoor
zien gedetineerden dat ze ook echt dingen kunnen bereiken. Daardoor zie je dat gedetineerden elke
week ook echt zin hebben in de gesprekken. Je kunt doelen op een gegeven moment ook veel meer
gaan uitdiepen daardoor, omdat dat vertrouwen is gecreëerd op basis van de eerste successen.”
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Multidisciplinaire deskundigheid en kwaliteit
Naast de zojuist genoemde capaciteit om een connectie te maken (“dat kan niet iedereen”, aldus een
medewerker van de DJI) wordt de deskundigheid van de LSE-medewerkers ook op andere vlakken
gewaardeerd. Partnerorganisaties noemen daarbij onder andere de multidisciplinaire aanpak als
sterk punt, de grote ervaring die het LSE heeft met de doelgroep en de grote kennis van ideologie
(al vinden niet alle geïnterviewden dit laatste een sterk punt van het LSE, zie ook ‘belemmerende
factoren’). Door zowel het LSE zelf als partners wordt binnen de multidisciplinaire aanpak de duo of
trio benadering genoemd als grote succesfactor. Bijvoorbeeld in een dossier waar gekozen is voor
coaching door de casemanager en ideologische interventies door een levensbeschouwelijk specialist,
wat goed blijkt te werken aldus het LSE: “Deze dubbeling van inzet maakt een verdubbeling van
informatie in het kader van LVB (kracht van herhaling, normalisering) mogelijk, maar ook ter controle
wat cliënt over zichzelf vertelt.” Ook in een evaluatieformulier van een partnerorganisatie wordt
genoemd: “Het is mooi hoe jullie ingezet hebben op het theologische stuk en dit goed afgestemd
hebben op de beperking van de cliënt.” Een andere partnerorganisatie schrijft: “holistische aanpak
(begeleiders, psycholoog, theoloog) erg goed.”
Niet alleen de partners, maar ook de cliënten zijn te spreken over de deskundigheid van het LSE. In
de cliëntevaluaties is bijvoorbeeld terug te lezen dat een cliënt de “hulp in eigen taal en begrip voor
cultuur en geloof” heeft gewaardeerd. Ook de geïnterviewde cliënten benadrukken dit, zoals een
cliënt die zegt: “De casemanager zag ik als iemand die echt veel kennis had over het onderwerp. Hij
was afgestudeerd op het onderwerp waar mijn problemen lagen. Hij had veel kennis en wist wat er
fout ging. Ik zag hem gewoon als iemand die veel wist en betrouwbaar was.” Een andere cliënt
waardeert dat zijn casemanager altijd met verschillende bronnen aankwam wanneer de cliënt een
vraag had en zo de onderbouwing van het antwoord heel stevig neerzette. Ook bracht de
casemanager “dingen in Jip en Janneke-taal, wat fijn was om te kunnen begrijpen, zowel voor mijn
moeder als mijzelf”.
Prettige samenwerking en flexibiliteit
Ten slotte wordt door een deel van de samenwerkingspartners en cliënten en in veel van de
evaluatieformulieren de prettige samenwerking met het LSE genoemd als positief punt. De lijntjes
zijn kort, geven veel samenwerkingspartners aan, het LSE is flexibel en kan snel inspringen en is
bereikbaar “bij nacht en ontij”. Ook een cliënt benadrukt in het evaluatieformulier over diens
begeleider vanuit het LSE: “Hij stond altijd voor me klaar.” Hetzelfde zegt een geïnterviewde cliënt,
die het waardeert “dat ik ‘m altijd kon bellen, of appen. Hij is heel druk, maar ik kon wel altijd een
berichtje sturen en kreeg dan snel antwoord, wat altijd voldoende was.”
Belemmerende factoren
De zaken die als belemmerende factor worden benoemd bij Forsa zijn deels dezelfde zaken die als
succesfactor zijn benoemd door anderen. Het gaat dan met name om de samenwerking, waarbij een
deel van de respondenten deze als onvoldoende ervaart (specifiek op informatiedeling en updates),
en om de deskundigheid van het LSE op het vlak van (ideologische) risico-inschatting. Een verklaring
voor het feit dat deze door een deel van de respondenten als positief worden ervaren en door
anderen als negatief is mogelijk dat de casuïstiek waar respondenten mee te maken hebben gehad
over het algemeen gering is, namelijk bij één of maximaal een paar individuen. Een enkele ervaring,
met slechts één of twee casemanagers in een specifieke setting, kleurt dan het beeld van het LSE.
Het laat ook zien dat veel partnerorganisaties en cliënten waarde hechten aan dezelfde zaken: goede
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informatie-uitwisseling, korte lijntjes, flexibiliteit in bereikbaarheid en inhoudelijke deskundigheid.
Als deze zaken op orde zijn is men heel positief, zijn ze niet op orde dan wordt dat als belangrijk
verbeterpunt gezien. We lichten de meest genoemde belemmerende factoren hieronder kort toe.
Informatiedeling en updates
Met name op het vlak van informatiedeling en updates zijn verschillende respondenten minder
positief: wanneer terugkoppeling summier is of niet regelmatig gebeurt en er weinig contact
plaatsvindt tussen het LSE en samenwerkingspartners/opdrachtgevers wordt dat als (zeer) negatief
ervaren. De dossieranalyse, waar ook tussenrapportages voor opdrachtgevers inzitten, onderschrijft
dat het verschilt per casus (en vermoedelijk per casemanager) hoe (uitvoerig) er wordt
gerapporteerd en met welke frequentie er tussentijds evaluaties worden gedeeld. In ongeveer een
derde van de evaluaties van samenwerkingspartners wordt genoemd dat ze meer en snellere
uitwisseling van informatie en updates met het LSE hadden gewild. Ook de reclassering en de
medewerkers van de DJI noemen in de interviews dat terugkoppeling vanuit het LSE een heikel punt
is geweest in eerdere trajecten. Informatiedeling vanuit LSE wordt ook bemoeilijkt doordat het LSE
“geen ketenpartner en geen veiligheidspartner is”, aldus een medewerker van het TER-team bij de
reclassering. Een DJI-medewerker noemt wel verbetering te zien op dit vlak: “LSE is nu wel steeds
actiever in het aansluiten bij overleggen en daar ook wel casusinformatie delen. Daar vragen ze ook
toestemming voor bij gedetineerden, tot nu toe krijgen ze die dan ook. Ik ben wel benieuwd hoe het
gaat als ze die toestemming niet krijgen.”
Ook in de communicatie en informatievoorziening richting cliënten zijn hier door twee geïnterviewde
cliënten verbeterpunten voor genoemd. Zo noemt een van hen dat de LSE-begeleiders wel eens te
laat op afspraken kwamen, zonder communicatie daarover. Ook kon deze cliënt ze niet altijd goed
bereiken als hij even wilde bellen met een kleine vraag. Een andere cliënt had geen problemen met
de bereikbaarheid van diens casemanager, maar had graag meer informatievoorziening gehad over
de partijen (zoals de politie en de gemeente) die bij zijn casus betrokken waren. Hij kwam er pas laat
in het traject achter wie er allemaal bij hem betrokken waren en op welke wijze. Dat had deze cliënt
graag eerder en beter gecommuniceerd gekregen.
Deskundigheid qua risico inschatting en ideologie
Qua deskundigheid worden met name door twee geïnterviewde samenwerkingspartners/
opdrachtnemers kanttekeningen geplaatst bij de risico-inschatting van het LSE. Het LSE wordt meer
gezien als een organisatie die gedegen buddy’s levert, die hulpverlening organiseert, maar minder als
‘veiligheidspartij’, die ook goede risico-inschatting kan doen of een forensische zorgverlener is. Zo
noemt een medewerker van het TER-team: “Alleen gaat het hier om iets justitieels: wij hebben
dossierkennis: waarom iemand verdacht wordt, bewijslast, onderzoeken die lopen en dat hebben zij
niet. Aan de casustafel of overleg komen ze soms met adviezen, terwijl ze die niet hadden gegeven als
ze onze kennis hadden gehad.”
Een medewerker van de DJI uit een vergelijkbare zorg: “De kracht van het LSE zit in de positieve
aansluitende houding, dat roept soms wat zorgen op bij partners en ons; staan ze er niet te
rooskleurig in? Bij deze doelgroep is dat op momenten wel spannend. Dat is bijna bij alle casussen het
geval. Dit is een doelgroep die verhullend, misleidend, veiligheidsbewust is en het gebeurt soms dat
het LSE iets heel positief ziet (bijvoorbeeld iemand is lekker aan het sporten), terwijl de partners zich
dan afvragen of ze wel voldoende bewust zijn van de veiligheidsrisico’s die er ook kunnen zijn.” Een
andere medewerker van de DJI vult daarbij aan bij casuïstiek in detentie rekening te houden met de
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disclaimer “Hoe valide is de inbreng van het LSE, aangezien de enige bron die zij gebruiken de
gedetineerde zelf is? Ze halen hun informatie niet uit meerdere bronnen.” Desgevraagd vult deze
persoon aan: “Dat gaat met name over ideologische risico’s. Die krijgen bij buddy begeleiding van LSE
minder de aandacht dan vanuit partners of ketenaanpak.”
Een andere ketenpartner, die zelf positiever is over de inzet van het LSE op ideologisch vlak, duidt de
aarzeling van sommige andere partners om Forsa in te zetten als volgt: “Sommige ketenpartners
ervaren Forsa niet als positief, die zien het als het procesmatig beïnvloeden van hun zittingen. Die
labelen het negatief. Daarin zit een strijd tussen ketenpartners. Dat negatieve beeld lijkt voort te
komen uit angst, voor wat de begeleiding met de procesgang doet. De angst kan ook voortkomen uit
het LSE niet goed kennen, of angst voor ‘je komt op mijn werkterrein’.”
Vrijwilligheid als kracht en potentiële valkuil
In het interview met medewerkers van de DJI wordt als potentiële belemmerende factor ten slotte
benoemd dat de inzet vanuit het LSE vrijwillig is. Enerzijds noemt deze geïnterviewde dit de “kracht”
van LSE-trajecten, maar ook een potentiële valkuil: “Het gebeurt ook dat een gedetineerde zegt: ‘ga
weg met je reclassering en ik wil geen buddy want ik werk al met LSE en ik ga niet nog een keer het
verhaal helemaal vertellen’. Als de gedetineerde dan uit de gevangenis komt en zegt: ‘ik stop met
LSE’, dan heb je dus ook geen slagkracht, want het is vrijwillig.” Ook uit de dossieranalyse komt deze
potentiële valkuil naar voren, waarbij in een casus na een intensief traject van ongeveer twee jaar de
conclusie wordt getrokken dat “vrijwillige hulpverlening tot nu toe onvoldoende is gebleken”. Door de
psychiatrische kwetsbaarheid van de cliënt en de zorg mijdende houding (cliënt is bijvoorbeeld niet
meer thuis op het moment dat er afspraken stonden) blijven er zorgen over deze persoon, en ook
over mogelijke veiligheidsproblemen. Vanuit het LSE wordt richting de opdrachtgever geadviseerd
onder andere de cliënt te bewegen richting een beschermd wonen voorziening. In het dossier zelf
wordt ook een rechterlijke machtiging als mogelijkheid genoemd (waarbij een gedwongen opname
voor bijvoorbeeld psychiatrische problematiek mogelijk is), maar er wordt niet duidelijk in hoeverre
dat ook aan de opdrachtgever wordt geadviseerd. Ook deze casus laat de grenzen van vrijwillige inzet
zien.
Contextfactoren Forsa
Naast de succes- en belemmerende factoren van de aanpak van het LSE, kunnen ook diverse
contextfactoren van invloed zijn op de effectiviteit van een traject. Dit kunnen factoren zijn op
micro-, meso- en macroniveau, van cliëntkenmerken (zoals psychiatrische problematiek) tot
geopolitieke ontwikkelingen. De meest genoemde contextfactoren zijn:
 Vrijwilligheid. Over het algemeen is deelname aan Forsa op vrijwillige basis. Er zijn
gradaties in hoeverre iemand open iemand staat voor het traject. De dossieranalyse laat
zien dat de casuïstiek waarbij cliënten al bij de intake erg open staan voor de begeleiding,
qua traject soepeler verlopen en ook met positievere eindresultaten worden afgesloten.
Bij de geïnterviewde cliënten waarbij de begeleiding door het LSE was opgelegd,
bijvoorbeeld vanuit de reclassering, zien we echter ook een positief verloop van de
trajecten. De basishouding bij de start lijkt dus op basis van deze specifieke casuïstiek
meer uit te maken voor het verloop van een traject dan of een traject daadwerkelijk
vrijwillig is.
 Psychische of psychiatrische problematiek (met name LVB). Zowel de casemanagers van
het LSE als een samenwerkingspartner benoemen dat psychische of psychiatrische
problematiek, en dan met name een licht verstandelijke beperking (LVB), van grote
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invloed kan zijn op een traject. Een casemanager beschrijft daarbij een casus waarbij de
cliënt geen psychologisch onderzoek had gehad, maar waarbij de casemanager er
gaandeweg achter kwam dat door iemands beperking de opgestelde doelen “gewoon
niet haalbaar waren”. Ook in de dossieranalyse is terug te lezen dat casuïstiek waarbij
sprake is van LVB vaker wordt afgesloten met een advies voor langdurige ondersteuning
binnen het reguliere zorgaanbod, omdat iemand kwetsbaar blijft. In één casus zijn er
vanwege die kwetsbaarheid ook blijvende zorgen.
De familie- en thuissituatie: Met name de dossieranalyse laat zien dat de relatie met
familieleden en de woonsituatie een belangrijke belemmerende of versterkende factor
kan zijn in een traject. Een goede relatie met de ouders (al bij de start van het traject)
werkt bevorderend voor het verloop van de casus. In twee casussen werkt de
woonsituatie met gezinsleden waar spanningen mee zijn juist belemmerend voor het
verloop. Door de spanningen kan bijvoorbeeld onvoldoende structureel worden ingezet
op systeemgesprekken.
Detentie: Of een cliënt in detentie zit of niet heeft logischerwijs invloed op het traject, al
is het maar vanwege hoe het praktisch ingericht kan worden. Daarnaast kan detentie ook
‘inhoudelijk’ van invloed zijn. Zo noemt een casemanager van Forsa: “De personen in de
TA zijn gaan denken én doen: dan zie je dat ideologie heel anders gestructureerd is,
omdat het ook door praktijkervaring is gevormd.” In hoeverre dit de effectiviteit van een
traject beïnvloed is op basis van de beschikbare informatie niet duidelijk, maar vereist
dus volgens de casemanagers wel een maatwerk-insteek qua traject. In een casus uit de
dossieranalyse zien we dat detentie wel een bevorderende factor bleek voor het traject,
omdat dit voor de cliënt als wake-up call werd gezien om aan zichzelf te werken.
Aanwezigheid netwerk dat nog aan beïnvloeding doet: Op het moment dat een cliënt
nog beïnvloed wordt vanuit een zorgelijk of zelfs extremistisch netwerk, kan dit volgens
de casemanagers het traject belemmeren. Ook in de dossieranalyse zien we dat een
traject hierdoor al na de intakefase is gestopt.
Intrekken Nederlanderschap: Een casemanager van het LSE geeft aan dat bij sommige
casuïstiek “wel eens IND-maatregelen boven het hoofd hangen”, verwijzend naar het
mogelijk intrekken van het Nederlanderschap van mensen met een dubbel paspoort die
onherroepelijk veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf. Dit kan een traject
belemmeren: "Je werkt aan je toekomst, maar dan hangt er een donkere wolk boven je
hoofd dat je Nederlanderschap ingetrokken kan worden.” De casemanager van de TA
geeft aan dat zij zelf het LSE nu ook alleen inzetten voor casuïstiek waarbij deze
mogelijkheid tot intrekken Nederlanderschap niet speelt.

Verhouding tot de wetenschappelijke kennis
In deze paragraaf beantwoorden we kort de vraag hoe de inzichten in dit hoofdstuk zich verhouden
tot de opgedane kennis uit de literatuurscan.
Effectiviteit
Het aantal studies dat gedaan is naar de effectiviteit van exitprogramma’s is gering. De studies die
gedaan zijn nemen veelal het recidive cijfer als indicator voor effect, een indicator die niet specifiek
aanwezig is in de LSE-dataset. En aangezien in de Forsa-populatie ook cliënten zitten die überhaupt
nooit veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf, zijn de studies daarmee deels onvergelijkbaar.
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Elke vergelijking tussen de onderzoeken moet daarom vanuit die (en andere) beperkende factoren
gezien worden.
Kijkend naar de recidive cijfers in andere onderzoeken (Van der Heide en Schuurman, 2018; Hecker,
2021) zien we dat deze heel laag zijn, variërend van 0 tot 4,4%. Bij de evaluatie van Forsa zien we dat
het aantal gevallen waar een cliënt tijdens of na een traject een terroristisch delict pleegt ook zeer
laag is (2%), evenals het aantal gevallen waar een cliënt tijdens of na het traject uitreist (4%).
De metingen en maatstaven van de andere in de literatuurscan genoemde studies (van Daugherty en
Webber et al.) zijn dusdanig anders dat een kwantitatieve vergelijking daarmee niet mogelijk is.
Kijkend naar de effecten die zij in kaart brachten, namelijk het verlaten van extremistische groepen
(Daugherty, 2019) en veranderde attitudes (minder extremistische opvattingen) (Webber et al.,
2017) kunnen we echter wel zeggen dat op beide thema’s Forsa ook een positieve bijdrage heeft
geleverd.
De studie van Cherney en Belton (2019) was ten slotte vooral een test van het pro-integration model
van Barrelle. Zij vonden, net als wij, dat de cliënten in hun onderzoekspopulatie positieve
veranderingen lieten zien op de verschillende domeinen zoals geformuleerd door Barrelle. De
progressie van de verandering op de verschillende domeinen verschilde daarbij wel per cliënt, een
bevinding die ook wij delen.
Werkzame elementen
Wat de in de literatuur genoemde werkzame elementen van exitprogramma’s betreft zien we deze
allemaal terugkomen bij Forsa. Zo is maatwerk een belangrijk onderdeel van het programma en komt
het ook expliciet als succesfactor uit onze data naar voren. Ook richt het programma zich zowel op
praktische, ideologische en sociale factoren (ook een succesfactor) en weet op vrijwel allemaal
positieve effecten te behalen. Het programma bevat een duidelijke combinatie van interventies op
verschillende aandachtsgebieden en zet daar ook succesvol duo- of trio-benaderingen voor in. Ten
slotte lijkt ook het stimuleren van gevoelens van eigenwaarde succesvol gedaan te worden door
Forsa, zeker als we kijken naar de antwoorden van cliënten bij de vraag naar verandering in hun
identiteit. Gevoelens van eigenwaarde zijn in het eerdergenoemde wetenschappelijk onderzoek van
Webber et al. (2017) als belangrijk onderliggend mechanisme genoemd voor processen van
deradicalisering.
Los van de aansluiting bij werkzame elementen uit de literatuur komen er niet direct nieuwe
werkzame elementen uit deze studie naar voren, behalve zaken gerelateerd aan ‘best people’, die
hierna worden behandeld.
Best people
Punten die bij Forsa zijn aangedragen als succesfactoren van de LSE-professionals komen 1-op-1
overeen met punten genoemd in de literatuur (betrouwbare gesprekspartners die kunnen relateren
aan de cliënten, open, steunende houding en opbouwen persoonlijke relatie, sterke kennis van de
islam en positieve, oprechte en respectvolle manier van omgang). Daarnaast zijn er een aantal
aanvullende eigenschappen van deze ‘best people’ naar voren gekomen in deze studie, namelijk de
grote flexibiliteit en snelle afstemming die veel casemanagers laten zien, plus de onafhankelijkheid
en vertrouwelijkheid die Forsa-casemanagers kunnen bieden (omdat ze geen justitiële partij zijn).
Contextfactoren
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Ook de contextfactoren die in deze evaluatie naar voren komen, komen grotendeels overeen met die
genoemd zijn in de literatuur. Bij Forsa zijn er wel nog een aantal aanvullende genoemd. Het gaat
daarbij om aanwezigheid van de mogelijkheid tot intrekken Nederlanderschap, de vrijwilligheid van
het traject en de aan- of afwezigheid van een extremistisch netwerk dat iemand nog probeert te
beïnvloeden. Ten slotte komt ook LVB als contextfactor duidelijker uit dit onderzoek naar voren dan
in de in de literatuurscan besproken onderzoeken.
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4

Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk komen we terug op de hoofdvragen van dit onderzoek en de conclusies die we
daaraan kunnen verbinden. Ook doen we enkele aanbevelingen, met name met betrekking tot
vervolgonderzoek.

4.1

Conclusies
De overkoepelende hoofdvragen van dit onderzoek luidden als volgt:
1. Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit van familieondersteuning en
individuele begeleiding (c.q. deradicaliseringstrajecten) in het kader van het waarborgen van de
nationale veiligheid waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van radicalisering en
extremisme?
2. Hoe verhouden de wetenschappelijke kennis en de practice based ervaringen van het LSE zich tot
elkaar?
3. In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd binnen afzonderlijk
Familieondersteuning en Forsa bijgedragen aan de beoogde doelstellingen?
4. Wat kan gezegd worden over de effecten en werkzame elementen bij zowel
Familieondersteuning als Forsa?
We hanteren deze vragen als uitgangspunt voor de conclusies.
Wat zegt de wetenschap over de bijdragen en mogelijke effectiviteit van familieondersteuning en
individuele begeleiding (c.q. deradicaliseringstrajecten) in het kader van het waarborgen van de
nationale veiligheid waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van radicalisering en extremisme?
Familieondersteuning
Uit de literatuurscan blijkt dat de effecten van familieondersteuning in het tegengaan van
radicalisering tot op heden nog nauwelijks wetenschappelijk geëvalueerd zijn en er nog geen
wetenschappelijk model met indicatoren beschikbaar is, waarmee de effectiviteit van
familieondersteuning gemeten kan worden. Er zijn wel verschillende internationale publicaties en
evaluaties verschenen die bijvoorbeeld de output van familiesteunpunten en standaarden voor de
professionals die er werken beschrijven. Succesfactoren voor familieondersteuning die daarin
genoemd worden zijn onder andere: het hebben van één centraal punt, een uitgebreid netwerk met
andere hulpverleningsinstanties, inzet op beschermende factoren, lotgenotencontact als interventie
en de kennis en kunde van de professionals die er werken. Over deze kennis en kunde van
professionals worden onder andere de volgende belangrijke aspecten genoemd: om kunnen gaan
met ideologische, praktische en religieuze contexten, goede kennis van radicalisering en extremisme
(met een islamitische basis) en op een correcte manier familieleden kunnen bejegenen. Over de
teams wordt ten slotte gezegd dat deze multiprofessioneel dienen te zijn, er moeten verschillende
talen worden gesproken en professionalisering in de vorm van intervisie en trainingen wordt van
belang geacht.
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Exitprogramma’s
Wanneer het gaat over de effectiviteit van exit-interventies of -programma’s komt uit de
literatuurscan ook naar voren dat er simpelweg nog heel weinig geëvalueerd is. De evaluaties die de
laatste jaren wel verschenen bestrijken een breed scala aan contexten waarin exitprogramma’s
plaatsvinden en gebruiken een divers palet aan succesindicatoren om effectiviteit te meten. Deze
studies tonen verschillende successen van exitprogramma’s: zo liggen bij verschillende programma’s
de recidivecijfers laag, is een ander programma effectief gebleken in het verminderen van
extremistische opvattingen en hebben bij weer andere programma’s veel deelnemers de
extremistische netwerken verlaten. Belangrijke elementen van exitprogramma’s die eruit naar voren
komen zijn: maatwerk, combinatie van interventies op verschillende aandachtsgebieden en het
stimuleren van eigenwaarde. Belangrijke elementen van professionals die eruit naar voren komen
zijn: betrouwbare gesprekspartners, een open, steunende houding en opbouwen van een
persoonlijke relatie, een sterke kennis van de islam en een positieve, oprechte en respectvolle
manier van omgaan met deelnemers. Deze studies kennen echter allemaal verschillende
beperkingen en gaan vaak enkel over de korte termijn.
Hoe verhouden de wetenschappelijke kennis en de practice based ervaringen van het LSE zich tot
elkaar?
Familieondersteuning
Qua effectiviteit is er weinig vergelijkingsmateriaal met andere studies, omdat de meeste
familiesteunpunten tot op heden nog niet geëvalueerd zijn op hun effecten (wel proces en/of
output). De belangrijkste pijlers waarop familieondersteuning gestoeld zou moeten zijn volgens de
wetenschap, zoals maatwerk en een inzet op beschermende factoren, zien we ook terug binnen het
programma van FO. Ook de diverse standaarden waar professionals en het hele team aan moeten
voldoen volgens de wetenschap zien we terug bij het LSE, zoals kennis over radicalisering en een
multidisciplinair team. Respondenten noemen ook vaak de kennis van casemanagers als positief punt
en vullen dit aan met bijvoorbeeld de open houding, betrokkenheid, flexibiliteit en het begrip van de
casemanager.
Forsa
Qua effectiviteit lijkt Forsa op het eerste oog redelijk vergelijkbaar te scoren met de (beperkte)
studies uit de literatuurscan, al zijn er zowel in die studies als in deze studie vele methodologische
beperkingen te noemen en is het door de verschillende meetwijzen en respondentpopulaties
überhaupt lastig vergelijken. Zo gaan de andere studies vrijwel uitsluitend over programma’s in
detentie of van de reclassering, dus een deels andere populatie dan de Forsa cliënt. Wat werkzame
elementen en best people betreft heeft Forsa alle ingrediënten in zich die uit de literatuurscan naar
voren kwamen en voegt er nog een aantal aan toe (flexibiliteit, snelle afstemming, onafhankelijkheid
en vertrouwelijkheid).
We concluderen op basis van dit onderzoek dat bij beide programma’s de werkwijze in lijn ligt met
wat er uit de literatuur bekend is aan best practices en dat het LSE daar nog een aantal
succesfactoren aan toevoegt. Dit laatste met name op het vlak van eigenschappen en vaardigheden
van de mensen die er werken.
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In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die is geleverd binnen afzonderlijk Familieondersteuning
en Forsa bijgedragen aan de beoogde doelstellingen?
Familieondersteuning
Na het bestuderen van de vijf subdoelstellingen van het FO-programma kunnen we concluderen dat
het programma hier in een deel van de casussen waar data van bekend is, een positieve bijdrage aan
levert. Daarbij moet wel benadrukt worden dat ook voor veel casuïstiek kwantitatieve data
ontbreekt, of dat ‘onbekend’ of ‘niet van toepassing’ als antwoordoptie is gegeven. In hoeverre FO
een positieve bijdrage heeft geleverd in die trajecten is dan niet duidelijk.
Hieronder volgt voor elke doelstelling een korte conclusie.
Cliënten voelen zich over het algemeen gesteund en zijn positief over de ondersteuning
(subdoelstelling 1). Ze hebben het gevoel beter om te kunnen gaan met emoties, er niet alleen voor
te staan en zich minder eenzaam te voelen. Gevoelens van schaamte zijn vaak weggenomen en er is
meer rust gecreëerd. Deze bevindingen zijn vooral gebaseerd op kwalitatieve data, die dus slechts
een klein deel van de daadwerkelijke casuïstiek beslaat. Voor twee doelstellingen, namelijk
voorkoming (verdere) radicalisering van het individu en andere familieleden (subdoelstelling 2 en
3), is het lastiger om de bijdrage van FO te duiden. Bij een kwart lijken de zorgen om het
geradicaliseerde individu daadwerkelijk verminderd, bij een derde geldt dit ook voor de familieleden
van het geradicaliseerde individu. Er zijn echter veel ‘onbekenden’ in de data. Om het effect
duidelijker aanwijsbaar te maken, hebben we ook geïnventariseerd welke effecten er geoogst zijn
wat betreft de versterking van beschermende factoren binnen de gezinscontext:







Het meest duidelijke door de casemanagers gerapporteerde effect is de vergroting van
kennis en kunde over signalen van radicalisering.
De inzet op de opvoedingsstijl leidt tot bijvoorbeeld inzicht in het kind, weten hoe om te
gaan met het kind en het wegnemen van schuldgevoel en schaamte bij de ouders, maar
er zijn weinig kwantitatieve data beschikbaar om deze uitspraken te ondersteunen. Er
zouden dus in de toekomst indicatoren verzameld kunnen worden die samenhangen met
een autoritatieve opvoedingsstijl.
FO lijkt effectief toe te kunnen leiden naar lokale hulpverlening, zoals psychologen,
relatietherapeuten, trauma-specialisten et cetera en lijkt ook openheid te kunnen
creëren bij de cliënt om hierover te praten. Dit kan leiden tot verbeterde onderlinge
relaties thuis en een stabielere thuissituatie. Uit de kwantitatieve data blijkt dat
problematiek in het gezin bij een relatief klein deel, ongeveer een derde van de casussen,
is verminderd.
Ondanks dat er zeer weinig data over bekend zijn, valt wel op dat de invloed van het
(gewelddadig) extremistisch netwerk op de familie in weinig gevallen daadwerkelijk
verminderd is. Bij een deel van de casussen lijkt het werken aan een (sociaal) netwerk en
netwerkversterking van de cliënt wel te lukken, maar bij een aanzienlijk deel lukt dit ook
niet (of blijft dit hetzelfde). Contextfactoren, zoals vrijwilligheid, zijn ook van belang bij
dit onderdeel. De Covid-19 pandemie maakt het soms lastiger een netwerk aan te boren.
Er zijn op basis van de beschikbare data dus weinig harde conclusies aan te verbinden,
maar deze onderwerpen lijkt op basis van deze eerste indicatie een mogelijk
aandachtspunt binnen het programma.
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FO lijkt verder een bijdrage te kunnen leveren in de samenwerking tussen familie en autoriteiten
(subdoelstelling 4), maar dat lukt in lang niet alle casussen. Positieve voorbeelden uit de interviews
zijn herstelgesprekken organiseren, aanwezig zijn bij afspraken of hulp bieden bij het reageren op
brieven van instanties en het overzicht leren bewaren. Dit leidt onder andere tot makkelijker en
coöperatiever contact en een lagere drempel om contact te leggen met overheidsinstanties. De data
van het LSE geven echter een iets minder positief beeld (in 1 op de 5 casussen is er een verbetering
zichtbaar op houding en contact, terwijl in 1 op de 10 casussen de relatie verslechtert), al is lastig te
bepalen hoe ver de invloed van het LSE hierbij reikt. Toeleiding naar Forsa (subdoelstelling 5) is in 13
gevallen (14%) gelukt. Er is niet duidelijk in hoeverre dit in meer casussen nodig was geweest.
Andersom wordt er ook van Forsa naar FO toegeleid.
Forsa
Kijkend naar de doelstelling van Forsa, namelijk ‘bijdragen aan het versterken van beschermende
factoren ten behoeve van het afzweren van extremistisch geweld en/of het afstand nemen van een
extremistisch netwerk’, concluderen we dat het programma hier in het grote merendeel van de
casuïstiek waar data voor bekend is, een positieve bijdrage aan levert.
Het pro-integration model van Barrelle in ogenschouw nemend, dat we als toetsingsmodel hebben
gehanteerd voor deze evaluatie, trekken we de volgende deelconclusies:
Forsa levert een (zeer) effectieve bijdrage op het gebied van:
 Bepaalde aspecten van sociale relaties. Het gaat daarbij specifiek om de relatie met
familie en het losweken van cliënten van een online extremistisch netwerk, waar Forsa
een positieve bijdrage aan levert.
 Weerbaarheid. Forsa levert daarbij een succesvolle bijdrage aan het zich überhaupt
durven uitspreken, grenzen aangeven, emotieregulatie en digitale weerbaarheid.
Psychiatrische problematiek is soms nog wel aanwezig bij afsluiting van een traject, maar
dan is hier vaak wel hulp van een andere partij voor opgestart. Geestelijke gezondheid
blijft daarmee wel een aandachtspunt, gezien de gemiddeld blijvende beperkte
zelfredzaamheid van cliënten daarop.
 Ideologie. Zowel op de houding ten opzichte van de overheid, maar ook op het
doorbreken van dichotoom (zwart-wit) denken wordt succes geboekt. Cliënten hebben
veelal geleerd zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Op de ZRM en AIM-E
metingen worden hier ook de beste scores gehaald en zijn cliënten gemiddeld voldoende
zelfredzaam bij afronding van het traject.
 Actiebereidheid. Over actiebereidheid is minder data bekend. De data die er is, zoals
over terroristische delicten en uitreizen, laten wel een positief effect zien. Ook op
maatschappelijke participatie en justitie is een positief effect te zien, al blijven de
gemiddelde ZRM-scores daarop bij de eindmeting alsnog een punt van aandacht. In beide
gevallen blijft het gemiddelde tussen ‘voldoende’ en ‘beperkt’ zelfredzaam zitten.
Forsa levert een voorzichtige/meer wisselende bijdrage op het gebied van:
 Het creëren van een nieuw/alternatief sociaal netwerk en het losweken van een
extremistisch netwerk. Niet in alle casuïstiek lukt het goed om voor de cliënt een nieuw
sociaal netwerk te creëren en/of deze los te weken van het extremistische netwerk. Ook
blijven Forsa-cliënten op het gebied van sociaal netwerk gemiddeld beperkt zelfredzaam.
Wat het extremistisch netwerk betreft lijkt hier over het algemeen wel (meer) succes op
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behaald te worden gedurende een traject, maar is de effectiviteit daarvan niet altijd goed
toe te schrijven aan Forsa. Losweken van een dergelijk netwerk kan namelijk ook door
bijvoorbeeld detentie of contactverboden gebeuren.
Identiteit. De verzamelde data laat wel zien dat cliënten vaak een positiever zelfbeeld
hebben na een Forsa traject en dat ze veelal de identificering met extremistische
overtuigingen en/of groepen hebben losgelaten. In hoeverre ze een persoonlijke
identiteit hebben ontwikkeld en zich identificeren met een diversiteit aan positieve
sociale groepen wordt echter niet goed duidelijk op basis van de beschikbare data.
Het op orde krijgen van praktische zaken: hulp bij opleiding en het vinden van bijbaantjes
is meestal effectief, maar toeleiding naar huizen of werk blijkt in de praktijk minder goed
te lukken. De gemiddelde effecten én de eindwaardes op de ZRM zijn bij praktische zaken
(financiën, werk en opleiding, tijdbesteding en huisvesting) relatief het slechtst ten
opzichte van de andere domeinen. Werk en opleiding is daarbij een negatieve uitschieter,
waar de gemiddelde eindwaarde zelfs op 3,2 (minder dan beperkt zelfredzaam) ligt. Dit
ligt ook aan veel factoren buiten het LSE (sanctielijst, woningmarkt, maatschappelijke
tendensen) en de procesondersteuning van het LSE op dit vlak wordt wel gewaardeerd.
Dit blijft echter, zowel voor het LSE als andere (maatschappelijke) partners, een
belangrijk aandachtspunt.

Wat kan gezegd worden over de effecten en werkzame elementen bij zowel Familieondersteuning als
Forsa?
Wat de effectiviteit van de individuele programma’s betreft zijn onze bevindingen daarop
weergegeven onder kopje 4.1.3. Er zijn daarnaast een aantal inzichten en conclusies met betrekking
tot beide programma’s die we hieronder noemen:




FO en Forsa zijn veelal succesvol in het creëren van vertrouwen en het zetten van eerste
stappen en behalen van eerste (kleine) successen in casuïstiek (zoals openheid om een
keer systeemtherapie te proberen of een eerste gesprek aan te gaan over ideologie). Dit
helpt ook in het verstevigen van de relatie van de cliënt met andere instanties en
begeleiders, zoals een casemanager op de TA of de gemeente, die op hun beurt dan hun
stukje van de puzzel beter kunnen uitvoeren. Bij veel trajecten is bij het einde nog niet
‘alles’ opgelost voor iemand, maar heeft iemand een eerste aanzet en start gekregen om
met lokale partijen (zoals wijkteam, GGZ, moskee) en/of een versterkt netwerk zelf de
volgende stappen te kunnen zetten.
Bij de casuïstiek die ‘volgens het boekje’ verloopt bij FO en Forsa zie je vaak dat op alle
relevante gebieden er positieve verandering plaatsvindt en wordt het dossier netjes
afgesloten met zowel cliënt als opdrachtgever. Bij verschillende dossiers verloopt de
casuïstiek echter grilliger. Daarbij is eerst wel een goede ingang te krijgen bij de cliënt en
worden er eerste successen behaald, maar dan is er ineens niet goed contact meer te
krijgen met de cliënt of blijkt de begeleiding door het LSE niet meer passend gezien de
psychische/psychiatrische problematiek die bij iemand speelt. Gezien het vrijwillige kader
waarin wordt gewerkt kan voortzetting van een traject, een volledige afronding en/of
doorgeleiding naar een andere hulporganisatie niet ‘afgedwongen’ worden. Wat er dan
met zo iemand gebeurt, is in ieder geval op basis van de beschikbare (dossier)data, niet
duidelijk. Blijvende monitoring van zo’n casus of zeer goede overdracht naar (lokale)
partnerorganisaties lijkt daarom van belang bij deze casuïstiek.
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Het LSE heeft een hele mooie aanzet gemaakt met het structureel vergaren van
trajectinformatie, wat een unieke inkijk geeft in de effectiviteit van de trajecten, ook in
vergelijking met wat er in de (internationale) wetenschappelijke literatuur al bekend is.
Doorontwikkeling van deze dataset is van belang, om nog beter onderbouwde
uitspraken over effectiviteit te kunnen doen. Er zitten nog veel ‘onbekenden’ of ‘niet
van toepassing’-antwoorden in de dataset, waarbij het lastig duiden is wat er aan dat
antwoord ten grondslag ligt. Ook zijn activiteiten en doelen van het LSE niet altijd logisch
gekoppeld aan de succesindicatoren die ervoor beschikbaar zijn, zoals bij weerbaarheid
(Forsa), en is niet voor alle subdoelstellingen een succesindicator beschikbaar in de
datasets (zoals voor identiteit, Forsa). Bij FO ontbreken daarnaast voor- en nametingen,
zoals de ZRM en AIM-E metingen bij Forsa. Ten slotte is lange termijn effectiviteit (ook na
afronding van de trajecten) op basis van de nu beschikbare data niet in te schatten.

Werkzame elementen (Familieondersteuning en Forsa gecombineerd)
Wat specifieke werkzame elementen betreft (zoals (onderdelen van) specifieke interventies en
onderliggende mechanismen) kunnen we op basis van de beschikbare data weinig zeggen. De
datasets zijn klein en veel gaat echt om maatwerk, zowel bij FO als Forsa. We hebben wel de meest
genoemde succes- en belemmerende factoren in kaart gebracht in hoofdstuk 2 en 3. Op basis
daarvan trekken we de volgende overkoepelende conclusies:
 Vrijwel alle succes- en belemmerende factoren die genoemd zijn, zitten op het vlak van
het interpersoonlijke contact met de LSE-professionals en de inschatting van hun
autoriteit en expertise. Dat benadrukt des te meer het belang van de ‘best persons’,
oftewel het in huis hebben van de juiste personen voor dit soort werk, die met zowel
cliënten als met samenwerkingspartners en opdrachtgevers goed contact hebben.
Daarbij gaat het niet alleen om de juiste individuen, maar ook het juiste
multidisciplinaire team, met daarin diversiteit op basis van professie maar ook zaken als
leeftijd en culturele achtergrond. Kenmerken van best persons op basis van dit
onderzoek zijn:
 Vertrouwenwekkend;
 Empathisch;
 Positief, motiverend;
 Heeft veel deskundigheid op het vlak van de desbetreffende ideologie;
 Houdt zich aan afspraken;
 Legt regelmatig contact en is zelf ook flexibel bereikbaar;
 Transparant;
 Communiceert proactief;
 Specifiek voor samenwerkingspartners komen daar dan nog de kenmerken/vaardigheden
van risico-inschatting en het open en helder communiceren bij.
 Een belangrijke succesfactor van de mensen van het LSE, op basis van dit onderzoek, is
dat verschillende van hen gezien worden als ‘autoriteit’ op het gebied van de islam.
Zeker Forsa-cliënten benadrukken dat ze overtuigd raakten van hun casemanager of
andere LSE-begeleider nadat bleek dat deze heel veel kennis had van de islam en daar
soms ook een specifieke opleiding toe had gevolgd. Ook komt veel succes bij cliënten
mede door het leren (herinterpreteren) van religieuze teksten. Bij vrijwel alle casuïstiek
in dit onderzoek ging het ook om islamistisch extremisme. In hoeverre deze succesfactor
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goed overdraagbaar is naar casuïstiek van andere extremistische ideologieën is op basis
van dit onderzoek niet te zeggen.
4.2

Aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek en bovenstaande conclusies, doen we ook een aantal aanbevelingen voor
doorontwikkeling van FO en Forsa. Het eerste deel hiervan zijn aanbevelingen voor de
doorontwikkeling van de dienstverlening en samenwerking, het tweede deel heeft betrekking op de
methodiekomschrijving, registratie en toekomstig onderzoek.
Aanbevelingen dienstverlening en samenwerking
 Werk als LSE aan meer naamsbekendheid en duidelijkheid over de programma’s voor
potentiële toekomstige deelnemers en samenwerkingspartners. Dit signaal komt zowel
uit een interview met een oud-cliënt als met samenwerkingspartners. Waar mogelijke
deelnemers niet weten waar ze kunnen aankloppen met hun probleem is bij
samenwerkingspartners vaak nog niet geheel bekend waarvoor men LSE kan inschakelen.
 Werk ten opzichte van ketenpartners aan duidelijker beeld van ‘waar LSE van is’:
 Duiding van situatie cliënten: wat kun je waar maken als hulpverleningsorganisatie
zonder inzicht in dossiers in vergelijking tot partners die dat wel hebben?
 Bewustzijn verhogen en uitdragen voor het maatschappelijk en professioneel
perspectief op de werkzaamheden. Voor de interventies van LSE bestaat het
spanningsveld van gewenste verandering vanuit maatschappelijk of professioneel
perspectief versus dat van vrijwilligheid en klantperspectief. Medewerkers van het LSE
zijn met name heel sterk in het beklemtonen van het laatste perspectief en worden
hiervoor ook gewaardeerd door de deelnemers en een deel van de ketenpartners. Het
maatschappelijke en professionele perspectief wordt minder op de voorgrond gebracht.
Dat kan tactisch handig zijn richting deelnemers maar tevens een beeld oproepen van
naïviteit of ‘u vraagt, wij draaien’. Expliciet maken waarom en hoe vrijwilligheid en
klantperspectief bijdragen aan de maatschappelijke en de professionele doelstellingen is
daarom belangrijk.
 De professionele vertrouwensband tussen client en casemanager (o.a. richting
samenwerkingspartners). Vertrouwen wordt door zowel medewerkers van LSE als
cliënten vaak genoemd als een positieve omstandigheid/randvoorwaarde voor een
verandertraject. Tegelijkertijd komen van samenwerkingspartners ook signalen dat het
LSE met haar positief aansluitende houding ook zaken te rooskleurig zou inzien.
 Draag zorg voor een goede overdracht aan hulpverleners (onder lokale regie of binnen de
zorg of justitie) op de terreinen waarop het Forsa-traject nog geen gunstige ZRM-scores
heeft opgeleverd. De ZRM-scores ontwikkelen zich gunstig bij de Forsa-trajecten.
Hierbinnen valt op dat cliënten met name op radicalisme gerelateerde items zoveel
vooruitgang boeken dat zelfredzaamheid wordt bereikt. Dat geldt niet voor andere
onderwerpen zoals huisvesting, werk & scholing en (een alternatief) sociaal netwerk.
Kijkend naar de doelstelling van Forsa en de belangen voor zowel de cliënt als de
samenleving is verdere ondersteuning van belang. Niet (geheel) gere-integreerd in de
samenleving betekent immers meer risico op terugval of vertonen van ander
probleemgedrag.
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Aanbevelingen methodiekomschrijving, registratie en onderzoek
Ten slotte doen we een aantal aanbevelingen voor toekomstige trajectregistratie en onderzoek, om
zo op termijn nog beter en meer onderbouwd de effectiviteit van FO en Forsa in kaart te kunnen
brengen. Deze aanbevelingen staan op volgorde van aanbevelingen voor de korte termijn (quick wins
of zaken die voor de basis belangrijk zijn) en aanbevelingen voor de (middel-)lange termijn.
Korte termijn:
 Stel concrete succesindicatoren op voor onderwerpen waarvoor dit nu nog ontbreekt.
Bepaalde thema’s zijn nu minder of niet geheel passend geoperationaliseerd, zoals
‘identiteit’ en ‘weerbaarheid’ (Forsa) of ‘opvoedingsstijl’ (FO). Zolang doelstellingen niet
voldoende meetbaar worden gemaakt is het lastig uitspraken over effectiviteit te doen.
 Werk ook bij FO met een voor- en nameting en specificeer de verschillende
doelstellingen en doelgroepen verder. Op basis van de huidige kwantitatieve data is er
een stuk minder inzicht te geven in de effectiviteit van FO dan van Forsa. De ZRM- en
AIM-E-scores vormen bij Forsa namelijk een hele mooie basis voor een effectmeting.
Vergelijkbaar gebruik daarvan voor FO is zeer aan te bevelen. Daarnaast is het aan te
bevelen de verschillende doelgroepen en doelstellingen bij FO, in ieder geval in de
registratie, verder te scheiden. Zo kan er meer duidelijkheid ontstaan over de effectiviteit
van specifieke trajecten. Nu zijn trajecten van bijvoorbeeld ouders wiens kind is
omgekomen in strijdgebied, een zus wiens broer online radicaliseert en een moeder met
een kind in detentie in één dataset en analyse meegenomen, terwijl de doelstellingen,
insteek en verloop van deze trajecten mogelijk behoorlijk anders zijn (bij Forsa, alhoewel
ook zeker maatwerk, is deze diversiteit in situaties minder groot).
 Creëer (nog) meer uniformiteit en duidelijkheid in de registratie van de trajecten. Nu
zijn verschillende items in de dataset aan interpretatie onderhevig, zoals deze combinatie
van vraag en antwoordopties: Vraag: Is er sprake van netwerkversterking binnen de
familie? Antwoordopties: Ja; Hetzelfde; Nee. Hierbij kan ‘nee’ zowel geïnterpreteerd
worden als ‘hetzelfde’ of als ‘verslechterd’. Een duidelijke uitgebreide handleiding voor
het invullen van de dataset, mogelijk in combinatie met een kleine training, kunnen
zorgen voor meer uniformiteit in de registratie. Dit verhoogt de kwaliteit van de data en
de transparantie over hoe de dataset gevuld is.
 Ontwikkel de dataset door zodat deze nog meer ruimte biedt voor goede kwantitatieve
analyses: De huidige opzet van de Excel datasets biedt al veel potentieel om inzichten te
creëren. Met een aantal simpele aanpassingen van de datasets (idealiter voordat er meer
data wordt aangevuld) kan de kwaliteit van de data nog verder verbeterd worden en
kunnen analyses makkelijker (en sneller) gedaan worden:
 Maak overal gebruik van dezelfde wijze van registratie. Vooraf zou je de
antwoordmogelijkheden kunnen definiëren, hiermee wordt ongeldige input voorkomen.
Het gebruik van een digitaal formulier kan hier behulpzaam bij zijn. Een voorbeeld is
Google Forms, uiteraard dient wel getoetst te worden of de privacy gewaarborgd kan
worden.
 Stel van te voren de kaders van de antwoordopties vast: welke vragen verplicht zijn om in
te vullen, welke vragen 1 antwoordmogelijkheid hebben en welke vragen meerdere
antwoordmogelijkheden hebben. In het laatste geval zorg je er voor dat ook hier de
antwoorden altijd op dezelfde wijze worden gescheiden.
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In het geval dat er 10 antwoordmogelijkheden of meer zijn, gebruik dan 01, 02, .., 10. Dat
stelt onderzoekers in staat om naar de frequentie van 1 te zoeken zonder dat de ‘1’ uit
een eventuele 10 wordt meegenomen. Letters gebruiken zou hier ook een uitkomst
kunnen bieden.
Toets de analyses voorafgaand aan verdere dataverzameling: Door de dynamische aard
van Excel is het mogelijk om op voorhand een analyse op te stellen. Op deze manier weet
je op voorhand al of de data anders aangeleverd moet worden of dat er verdere
manipulatie van de dataset nodig is.
Heb als management aandacht voor registratie van casuïstiek en faciliteer
medewerkers daarin. De kwaliteit van de dossiers (compleet en consciëntieus) zijn
wezenlijk voor de dataset en daarmee ook voor het monitoren van de kwaliteit van
dienstverlening. Dit vraagt om aandacht van het management maar ook het beschikbaar
stellen van voldoende tijd aan de medewerkers om de dossiers op orde te hebben.

Middellang tot lange termijn:
 Maak per programma een overzicht waarin doelstellingen en mogelijke interventies
aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer deze koppeling tussen doelstellingen en
interventies op eenzelfde wijze in de methodiekomschrijving wordt opgenomen als
geregistreerd wordt in de dataset, kan in de toekomst ook gerichter de effectiviteit van
specifieke interventies geëvalueerd worden. Er is dan een onderbouwde koppeling te
maken tussen de (sub)doelstelling waarvoor interventies zijn ingezet en de resultaten die
met de inzet ervan daadwerkelijk (wel of niet) bereikt worden.
 Verscherp de afbakening tussen intake- en uitvoeringsfase. Zowel FO als Forsa kennen
een relatief lange/uitgebreide intakefase. Soms vinden er in die tijd ook al interventies
plaats die als behandeling kunnen worden beschouwd. Dit maakt niet geheel duidelijk
wanneer de rol van LSE ‘ertoe doet’. Een mogelijkheid is ook voor de trajectfase
specifieke metingen te doen en registreren, bijvoorbeeld een (verkorte versie van) 0- en
1-meting op de ZRM. Zo kan ook de effectiviteit van de intakefase gemeten worden en
kan deze ook beter in het perspectief geplaatst worden van de effectiviteit van een
geheel traject.
 Laat een onafhankelijke onderzoeker steekproefsgewijs meekijken bij het invullen van
de dataset, mogelijk inclusief inzage in het desbetreffende dossier en interviews met
betrokkenen bij de casus. Dit om:
 Voor toekomstig effectonderzoek de betrouwbaarheid van de data te kunnen
waarborgen;
 Beter inzicht te krijgen in het verloop en de effectiviteit van trajecten, en hoe deze
uiteindelijk gepresenteerd worden in dossiers en de dataset.
 Verzamel ook data over de lange termijn-impact. Overweeg bijvoorbeeld bij Forsacliënten om een jaar na afsluiting van het traject nogmaals de ZRM in te vullen (kan
uiteraard alleen op basis van vrijwilligheid).
 Heb bij vervolgonderzoek nadrukkelijk aandacht voor inclusie van vrouwen in de
onderzoekspopulatie (in het geval van Forsa) en andere vormen van extremistische
ideologieën dan islamistisch extremisme. In het huidige onderzoek gaat het, gezien de
caseload van het LSE t/m 2020, vrijwel uitsluitend over casuïstiek die betrekking heeft op
islamistisch extremisme. In de toekomst is het daarom extra interessant ook naar andere
vormen van extremisme te kijken, zeker omdat een van de succesfactoren van de huidige
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LSE-professionals hun kennis van de islam lijkt. Daarnaast is, zowel door de grotere
vertegenwoordiging in de caseload als door bereidheid tot medewerking, nu uitsluitend
gesproken met mannelijke Forsa-cliënten. Ook het merendeel van de bestudeerde
dossiers betrof mannen. Het is daarom belangrijk bij toekomstig onderzoek ook vrouwen
te includeren in de kwalitatieve dataverzameling. Naast deze meer representatieve
onderzoekspopulatie is ook een focus aan te bevelen op de gebieden waar de ZRMscores nog beperkte zelfredzaamheid laten zien, zoals sociaal netwerk. Een verdere
verdieping van het ‘waarom’ achter deze beperkte zelfredzaamheid kan bijdragen aan
een verdere doorontwikkeling van de methodieken.
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Bijlage 1: Documentanalyse – bestudeerde documenten


Cliëntevaluaties Familieondersteuning (11)





Cliëntevaluaties Forsa (6)
Evaluaties opdrachtgevers Familieondersteuning (15)
Evaluaties opdrachtgevers Forsa (15)




Geanonimiseerde dossiers Familieondersteuning (5)
Geanonimiseerde dossiers Forsa (5)



Landelijk Steunpunt Extremisme Forsa (2018). Methodiek 2018.




Landelijk Steunpunt Extremisme Familiesteunpunt (2018). Methodiek 2018.
Anderssen Elffers Felix (2020). Visie op het Landelijk Steunpunt Extremisme: Krachtig werken
aan een leefbare en veilige samenleving.




Landelijk Steunpunt Extremisme. Uitwerking: Interventies Forsa.
Landelijk Steunpunt Extremisme. Uitwerking: Interventies Familieondersteuning.





Landelijk Steunpunt Extremisme. Intake Forsa (leeg format).
Landelijk Steunpunt Extremisme. Intake Familieondersteuning (leeg format).
Landelijk Steunpunt Extremisme, Expertisecentrum William Schrikker, Expertise-Unit Sociale
Stabiliteit, Platform JEP. Licht verstandelijke beperking (LVB) en radicalisering.
Fier. Handboek Sociale Veiligheid.
Landelijk Steunpunt Extremisme. Document: Het LSE specifieke veiligheid.
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Bijlage 2: Bronnenlijst
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Bijlage 3: Methodische verantwoording - verdieping
Voor het opzetten van de evaluatiekaders voor zowel FO als Forsa is onder andere gebruik gemaakt
van de literatuurscan, waarin ook lessen te vinden waren over hoe dergelijke programma’s op effect
te evalueren. Deze bevindingen staan hieronder weergegeven (bronnen staan vermeld in de
literatuurlijst in bijlage 1), evenals de operationalisering die op basis van de literatuur en theory of
changes is gemaakt van de onderzoeksvragen.
Familieondersteuning
Zoals onderstreept in hoofdstuk 2 van dit onderzoek is er nog geen wetenschappelijk model met
indicatoren beschikbaar, waarmee de effectiviteit van familieondersteuning gemeten kan worden.
Aan de hand van de literatuurscan wordt wel duidelijk dat men diverse beschermende en
risicofactoren binnen de gezinscontext kan aanwijzen die in relatie staan tot (de voedingsbodem
voor) radicalisering. Het onderstaande schema biedt een verzameling van deze factoren en de
mogelijke bruikbare/werkzame elementen voor familieondersteuning, verdeeld over vier subonderwerpen: 1) de gezinssituatie 2) ouderschap en opvoeding 3) kennis en kunde en 4) het
ondersteunend netwerk. Deze vormen dan ook de basis voor het toetsingsmodel.
Positieve of beschermende
factoren in de gezinscontext
De algemene gezinssituatie
(onderstaande punten uit
Rodermond, E., Monster, K. &
Weerman, F., 2020)

Negatieve of risicofactoren in de
gezinscontext

Mogelijke werkzame elementen in
familieondersteuning
Bevordering van een stabiele
gezinssituatie, bijvoorbeeld door:

Een niet gewelddadige
omgeving.

Een bredere problematische
familiesituatie. Te denken valt aan
bijvoorbeeld psychiatrische
problematiek, drank- en drugsmisbruik,
seksueel misbruik, medische problemen
of geweld. Dit kan leiden tot meer
emotionele afstand tot elkaar binnen het
gezin. (Rodermond, E., Monster, K. &
Weerman, F., 2020).

Het bezitten van een huis en
dus een stabiele
woonsituatie.

Een lagere sociaaleconomische status en
financiële problemen (Rodermond, E.,
Monster, K. & Weerman, F., 2020).

Een hogere
sociaaleconomische status
van het gezin, dus werk en
inkomen.

Een gebroken gezin (Sieckelink & de
Winter, 2015; Weggemans et al., 2018).
Daarbij valt te denken aan gescheiden
ouders, relatieproblemen of een
afwezige vader.

Een gezin dat fungeert als
een stabiele omgeving.

Het vergroten van de ‘family
responsibility’ (Harris-Hogan,
2014). Waarin de familie een grote
mate van betrokkenheid naar
elkaar heeft, kan een grote
positieve impact hebben op
familieleden die openstaan voor
geweld: het hebben van een familie
kan de prioriteit naar de familie zelf
verleggen en afleiden van
extremistische activiteiten.
Psychologische ondersteuning en
familietherapie (Koehler, 2015).

Een uitgebreide criminele
voorgeschiedenis (Rodermond, Monster
& Weerman, 2020)
Bepaalde (levens)gebeurtenissen binnen
het gezin die plotseling optreden kunnen
een plotselinge negatieve triggerfactor
vormen en radicalisering in gang zetten,
bijvoorbeeld: het overlijden van een
naast familielid, ziekte of scheiding van
ouders (Rodermond, Monster &
Weerman, 2020).
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Ouderschap en opvoeding
Positief ouderschap en
betrokkenheid bij het kind
(Gielen, 2015; Sikkens et al.
2016;Rodermond, Monster&
Weerman, 2020)
Een ‘autoritatieve’ ofwel
‘gezaghebbende’
opvoedingsstijl voor een
goede balans binnen het
gezin, waarin ouders zowel in
staat zijn om duidelijke regels
en grenzen te stellen en
tegelijkertijd in te spelen op
mogelijke behoeften van hun
kinderen (Gielen, 2015;
Sikkens et al., 2016;
Weggemans et al., 2018).

Een verwaarlozende opvoedingsstijl
(Rodermond, Monster & Weerman,
2020; Sikkens et al., 2016) en
bijvoorbeeld mishandeling en weinig
ouderlijk toezicht (Gielen, 2015;
Weggemans et al., 2018; Sieckelink & de
Winter, 2015)

Het aanleren van een
gezaghebbende of autoritatieve
opvoedingsstijl (Gielen, 2015),
waarbij ouders duidelijk grenzen
kunnen stellen (Gielen, 2015;
Sieckelink & de Winter, 2015;
Weggemans et al., 2018).

Een autoritaire opvoedingsstijl, omdat
dit samenhangt met discussies tussen
familieleden die onbedoeld leiden tot
een grotere afstand en bevestiging van
eigen wereldbeeld van het
geradicaliseerde individu (Gielen, 2015).

De skills leren om een open
discussie aan te gaan met kinderen
(Harris-Hogan, 2014; Weggemans
et al., 2018).

Weinig ondersteuning bij
identiteitsontwikkeling van de kinderen
(Sieckelink & De Winter, 2015).

De discussie kunnen aangaan
met het kind (Weggemans et
al., 2018).
Als ouder hulp bieden bij de
zoektocht naar identiteit
(Sieckelinck & de Winter,
2015).
Kennis en kunde: omgaan met verschillende fasen van radicalisering
Informatie verschaffen aan
Instandhouding van het extremistische
familielid over
gedachtegoed en intergenerationele
mogelijkheden voor
overdracht van radicale ideeën (Harristerugkeer naar Nederland
Horgan, 2014; Weggemans et al., 2018;
(Weggemans et al., 2018).
Gielen, 2015).
Openlijk en actief ondersteunen
geradicaliseerde familielid (Weggemans
et al., 2018; Harris-Hogan (2014)).
Praktische hulp vanuit het gezin bij
uitreizen van een familielid of
bijvoorbeeld stimuleren ideologische
scholing (Weggemans et al., 2018).
Stress-gerelateerde klachten of angst
voor de uitreiziger, waardoor
gezinsleden niet goed weten om te gaan
met de situatie en de uitreiziger. Dit kan
leiden tot een beperkt zicht op de
uitreiziger bij terugkeer (Weggemans et
al., 2018).

De skills leren om kinderen te
ondersteunen in de zoektocht naar
identiteit (Sieckelink & de Winter;
Weggemans et al., 2018).
Ondersteuning bij: provocatie
kunnen herkennen, conflicten deescaleren, compromissen kunnen
maken die respect tonen voor het
geloof van de jongere. Deze
kunnen het zwart-witbeeld van
extremistische groepen
doorbreken (Van San, Gielen, 2015;
Koehler, 2015).
Een mogelijke manier om families
te ondersteunen is door het
verschaffen van informatie
(Weggemans et al., 2018; Sikkens
et al., 2016), bijvoorbeeld met
betrekking tot:
Kennis over het fenomeen
radicalisering en zaken als uitreizen
(Weggemans et al., 2018).
Het opzetten van counter
narratives binnen het gezin. Door
gezinsleden van geradicaliseerde
jongeren de argumenten en
ideologische narratieven van
extremistische groepen aan te
leren zouden zij er weerwoord
tegen kunnen bieden (Van San,
2018; Koehler, 2015).
Een duidelijk meldpunt waar
familie terecht kan bij vragen
(Weggemans et al., 2018). Wat
nodig is, is kennis over tot welke
instanties familieleden zich
kunnen wenden en welke
mogelijkheden tot interventie er
zijn (Sieckelink & de Winter, 2015),
ook in de periode na een mogelijke
terugkeer (Weggemans et al.,
2018).
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Kennis over juridische zaken en
wat legaal is en wat niet (Gielen,
2015) en toegang tot advocaten
(Koehler, 2013).
(Sociaal-) Psychologische en
praktische ondersteuning voor
familieleden met problemen. Dit
kan gedaan worden door
professionals, maar ook door
lotgenoten of anderen in de eigen
sociale kring. Dit beperkt de impact
van de uitreis op familieleden
(Weggemans et al., 2018).
Voorbeelden van praktische
hulpverlening kunnen zijn: hulp bij
administratieve en juridische
zaken, hulpverlening bij
persoonlijke of maatschappelijke
veiligheidsissues, assistentie bij
contact met autoriteiten (Koehler,
2013).

Ondersteunend netwerk
Er wordt verondersteld dat
het vergroten van een
ondersteunend netwerk
rondom het radicaliserend
individu en de familie een
positieve invloed kan hebben
(Weggemans et al., 2018).
Familieleden kunnen een
alternatief sociaal netwerk
bieden na terugkeer
(Weggemans et al., 2018).

Omgaan met rouw (als een
familielid overleden is) (Koehler,
2015)
Het uitblijven van de juiste
ondersteuning (onderstaande
voorbeelden uit (Weggemans et al.,
2018) kan veroorzaakt worden door
verschillende belemmeringen:
Handelingsverlegenheid kan veroorzaakt
worden door schaamte, angst om het
familielid te verraden of onbekendheid
met relevante instanties en organisaties.
Angst voor stigmatisering door de
buitenwereld.
Een wantrouwen naar professionals,
autoriteiten en/of veiligheidsdiensten
kan ertoe leiden dat er geen hulp wordt
gezocht.
Onbekendheid met (hulp-) instanties.

Een bredere sociale inbedding van
een familie, bijvoorbeeld door het
opzoeken van personen in de
directe omgeving van de familie –
die mogelijk over meer kennis of
andere informatie beschikken voor
het herkennen van processen van
radicalisering en voorbereiding op
uitreizen (Weggemans et al., 2018).
Tegengaan van sociale isolatie van
families (Weggemans et al., 2018).
De mogelijkheid om familie te
ondersteunen door bijvoorbeeld
oudernetwerken te starten, waar
ervaringen gedeeld kunnen worden
(Koehler, 2015; Sikkens et al.,
2016). Familiebijeenkomsten
kunnen een effectieve toevoeging
zijn aan individuele ondersteuning
en bijvoorbeeld bijdragen aan
emotionele stabilisatie van families
(Koehler, 2013).

Toetsingsmodel Familieondersteuning
In onderstaand toetsingsmodel hebben we de doelstelling en beoogde uitkomsten van FO
geoperationaliseerd. Dit hebben we gedaan op basis van:
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1. De gereconstrueerde theory of change van het programma, op basis van de
methodiekomschrijving van het LSE zelf (hoofdstuk 2.3);
2. De verzameling van beschermende en risicofactoren binnen de gezinscontext en mogelijke
werkzame elementen voor familieondersteuning, gebaseerd op de literatuurscan (zie hierboven
in de bijlage).
Per onderzoeksvraag hebben we op basis van de beschikbare data in kaart gebracht in hoeverre er
gemiddeld genomen een verbetering te zien is bij afsluiting van een traject van FO. Waar mogelijk
hebben we, gebaseerd op de literatuurscan, de verschillende doelstellingen opgedeeld in:
 Opvoedingsstijl
 Stabiliteit thuissituatie
 Ondersteunend netwerk
 Kennis en kunde over (signalen van) radicalisering
We hebben met name gekeken naar de verandering die heeft plaatsgevonden. We hebben dus in
kaart gebracht of gemiddeld genomen de situatie van cliënten:
 verbeterd is;
 hetzelfde is gebleven;
 verslechterd is.
Toetsingsmodel Familieondersteuning
Evaluatievraag per subdoelstelling

Operationalisering

A)

Hoe hebben familieleden die hulp hebben
gekregen, deze hulp ervaren? In hoeverre
hebben families zich door het LSE gesteund
gevoeld in een moeilijke tijd?
In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die
is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het voorkomen van (verdere)
radicalisering (van het geradicaliseerde
gezinslid)?



In hoeverre heeft de zorg en hulpverlening die
is geleverd vanuit Familieondersteuning
bijgedragen aan het voorkomen van
radicalisering van de familie van
geradicaliseerde personen?



In hoeverre is de samenwerking tussen de
familie en autoriteiten hersteld of tot stand
gekomen?



B)

C)

D)











E)

In hoeverre is er toeleiding geweest van
cliënten uit FO naar Forsa?



Mate van tevredenheid met de zorg en ondersteuning
vanuit het LSE
Mate waarin families zich gesteund hebben gevoeld door
het LSE
Geradicaliseerd gezinslid gaat niet over tot (additionele)
terroristische delicten of uitreizen
Versterkte beschermende factoren en afname van
risicofactoren in het gezin, verdeeld over:
 Opvoedingsstijl
 Stabiliteit thuissituatie
 Ondersteunend netwerk
 Kennis en kunde over (signalen van) radicalisering
Geen familieleden die een terroristisch delict plegen of
uitreizen
Geen verspreiding extremistisch gedachtegoed naar overige
familieleden
Versterkte beschermende factoren en afname van
risicofactoren in het gezin, verdeeld over:
 Opvoedingsstijl
 Stabiliteit thuissituatie
 Ondersteunend netwerk
 Kennis en kunde over (signalen van) radicalisering
Mate waarin er een positieve (of in ieder geval neutrale)
attitude is tegenover autoriteiten
Mate waarin er – indien nodig – actief contact wordt
gezocht met autoriteiten
Mate waarin contact met autoriteiten constructief van aard
is
Relatief aantal cliënten dat vanuit FO naar Forsa is
toegeleid (NB: betreft specifiek het geradicaliseerde
gezinslid waar zorgen over zijn en het traject voor gestart
is)
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Forsa
De in de literatuurscan genoemde auteurs hebben op verschillende manier bijgedragen aan inzicht in
de effectiviteit van exitprogramma’s en met hun werk ook bijgedragen aan inzichten over hoe deze
effectiviteit te meten. Daarnaast hebben verschillende andere onderzoekers en organisaties ook
specifiek over dit onderwerp (het ‘hoe’ van effectiviteitsonderzoek) gepubliceerd. De belangrijkste
inzichten uit deze studies en rapporten geven we onderstaand weer:
 Formuleer een Theory of Change. Feddes en Gallucci (2015, p. 15-16) noemen dat een
good practice is binnen evaluatieonderzoek om een theory of change te gebruiken, die
de verschillende componenten van de interventie verduidelijkt en expliciteert wat de
beoogde uitkomsten zijn van die met de componenten bereikt moeten worden. Deze
theorie kan dan aan de praktijk getoetst worden door kwantitatieve of kwalitatieve
methoden van dataverzameling. Dit werd onderschreven door de experts in het DGAPrapport (2020).
 Formuleer duidelijke (en liefst meerdere) succesindicatoren voor exitprogramma’s.
Schuurman en Bakker (in Silke en Veldhuis), noemen als een belangrijke aanbeveling voor
exitprogramma’s (zoals het door hen geëvalueerde TER-team), dat er een duidelijke
succesindicator voor dergelijke programma’s moet worden gesteld, die verder gaat dan
het meten van recidive (recidive an sich is ook te beperkend – een 100% successcore is
niet aannemelijk gezien het type problematiek). Ook Cherney (2018) geeft op basis van
literatuuronderzoek aan dat recidive een te beperkende succesindicator is. Allereerst
omdat het heel moeilijk is deze te berekenen, omdat er veelal geen nationale databases
bestaan met deze informatie (specifiek voor mensen veroordeeld voor een terroristisch
misdrijf bijvoorbeeld) en er tevens geen ‘basismeting’ is om te vergelijken of een recidive
cijfer relatief hoog of laag is. Daarnaast hoeft een gebrek aan recidive niet te betekenen
dat een exitprogramma of interventie effectief was, met een scala aan andere redenen
waarom iemand niet recidiveert (zoals aangescherpte surveillance van ex-gedetineerden,
of veranderde familieomstandigheden). Cherney (2018) beargumenteert daarom dat een
breder scala aan succesindicatoren meegenomen moet worden om de effectiviteit van
een exit-interventie of programma te beoordelen. In een vervolgstudie (Cherney en
Belton, 2019) gebruikt hij zelf het pro-integration-model van Barrelle (2015), waar wij
ook gebruik van hebben gemaakt.
 Voer een 0-meting uit bij de start van een programma of traject. Wanneer op
verschillende momenten in tijd, liefst met een 0- en 1-meting, wordt gewerkt, kan de
daadwerkelijke verandering in kaart worden gebracht die tijdens het programma wordt
doorgemaakt (Feddes en Gallucci, 2015).
 Maak gebruik van een multi-methodische aanpak. Ook Feddes en Gallucci (2015)
bevelen aan om gebruik te maken van een multi-method approach wanneer het gaat om
het evalueren van interventies gericht op deradicalisering en disengagement. Ook zij
geven op basis van hun literatuurstudie aan dat er nog geen consensus is over
succesindicatoren om succesvolle deradicalisering mee te meten. Er wordt vaak gehint
naar recidive als succesindicator, maar dat vergt het op lange termijn volgen van de
personen om wie het gaat, wat nog in weinig gevallen gebeurt (is).
 Monitor en evalueer óók op lange termijn. Om lange termijn impact van
deradicaliserings- en/of disengagement programma’s te evalueren is het eigenlijk
noodzakelijk om cliënten langere tijd te blijven ‘volgen’, ook na afronding van het
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programma. Bijvoorbeeld door het doen van een significant latere tweede interview
ronde met voormalige cliënten (Koller, 2020).
 Maak gebruik van bestaande toetsings- en evaluatiemodellen: Er zijn door de jaren
heen verschillende instrumenten en toetsingsmodellen ontwikkeld om zaken als
ideologische gehardheid en/of risico op geweld in kaart te brengen bij individuen. Een
voorbeeld is het risicotaxatie instrument VERA-2R. Over het gebruik van dergelijke
risicotaxatie instrumenten binnen Exitprogramma’s en het meten van de impact daarvan
bestaat nog onenigheid tussen exit-werkers en onderzoekers (Koller, 2020). Eén model
wat wel al breder draagvlak lijkt te genieten is het pro-integration model van Barrelle
(2015). Barrelle heeft op basis van 22 interviews met voormalige extremisten (van
verschillende ideologieën) vijf voornaamste domeinen geïdentificeerd die bijdragen aan
disengagement en een goede re-integratie bevorderen. Het gaat om de domeinen sociale
relaties, weerbaarheid (coping), actiebereidheid (action orientation), identiteit en
ideologie. Elk domein wordt door Cherney en Bolton (2019) als volgt kort toegelicht:
Sociale relaties gaat over het soort relaties dat het individu heeft met diens omgeving,
andere individuen en de maatschappij in brede zin, die iemands (re-)integratie bevorderen;
Weerbaarheid beschrijft de noodzaak voor individuen om vaardigheden te ontwikkelen om
te kunnen gaan met mentale en emotionele behoeften gerelateerd aan disengagement;
Identiteit betreft het verkennen en ontdekken van een alternatieve eigen identiteit en
identificatie met groepen in de maatschappij, niet gerelateerd aan de extremistische
ideologie;
Ideologie beschrijft de afnemende gehardheid in het denken of een verandering in
overtuigingen, die essentieel is om vraagtekens te zetten bij de eigen extremistische
overtuigen;
Actiebereidheid beschrijft ten slotte de mate waarin het individu activiteiten onderneemt
die een afstand creëren van extremistische invloeden of zelfs bijdragen aan inclusie in de
maatschappij door pro-sociale activiteiten.

Andere onderzoekers hebben tevens gebruik gemaakt van het pro-integration model in hun
onderzoeken (Cherney & Belton, 2019; Gielen, 2020) en raden het aan te gebruiken voor onderzoek
naar deradicalisering en disengagement programma’s (Koller, 2020), onder andere omdat het naar
uitkomsten kijkt die verder gaan dan enkel het meten van recidive (Cherney & Belton, 2019). Het is
(nog) geen gevalideerde evaluatietool, maar biedt vanwege de concretisering van verschillende
domeinen waarop verandering plaatsvindt mooie kansen om (individuele) vooruitgang bij trajecten
van disengagement in kaart te brengen.
Hoewel Barrelle een score aan de ontwikkeling op de verschillende domeinen hangt (van minimaal,
naar voorzichtig naar positief), passen Cherney & Belton (2019) dit niet toe in hun eigen onderzoek,
omdat de data daar geen mogelijkheden toe biedt en ze hier anders eigen (niet te valideren)
inschattingen in moeten maken. Hetzelfde geldt voor dit onderzoek.
Het toetsingsmodel van Forsa
In onderstaand toetsingsmodel hebben we de doelstelling en beoogde uitkomsten van Forsa
geoperationaliseerd. Dit hebben we gedaan op basis van:
1. De gereconstrueerde theory of change van het programma, op basis van de
methodiekomschrijving van het LSE zelf (hoofdstuk 3.3);
2. Het pro-integration-model van Barrelle, zoals omschreven in de literatuurscan (hoofdstuk 3.2);
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3. De combinatie van de theory of change en de internationale literatuur, waar ook het belang van
meer praktische leefgebieden op orde worden benadrukt in processen van deradicalisering en
disengagement. Deze zijn daarom als zesde ‘domein’ toegevoegd.
Dit heeft geresulteerd in een overzicht van zes domeinen die disengagement en een goede
(re-)integratie in de maatschappij zouden bevorderen. Per domein hebben we op basis van de
beschikbare data in kaart gebracht in hoeverre er gemiddeld genomen een verbetering te zien is op
dit domein bij afsluiting van een Forsa-traject. Omdat er nog geen streefcijfers/waarden zijn op basis
waarvan bepaald kan worden of er ‘voldoende’ deradicalisering of disengagement heeft
plaatsgevonden, hebben we gekeken naar de verandering die heeft plaatsgevonden. We hebben dus
in kaart gebracht of gemiddeld genomen de situatie van cliënten op een domein:
 verbeterd is;
 hetzelfde is gebleven;
 verslechterd is.
Toetsingsmodel Forsa
Doelstelling
Het versterken van
beschermende factoren
ten behoeve van het
afzweren van
extremistisch geweld
en/of het afstand nemen
van een extremistisch
netwerk.

Operationalisering
Sociale relaties

In hoeverre zijn relaties met de eigen familie verbeterd én protectief?

Is er gebroken met het extremistische netwerk? (en wat zijn de attitudes
tegenover dit netwerk?)

Is er een positief, alternatief sociaal netwerk ontstaan?
Weerbaarheid (coping)

In hoeverre heeft iemand eventuele trauma’s kunnen verwerken?

In hoeverre is er therapie opgestart en/of is er beheersbaarheid van aanwezige
psychiatrische problematiek?

In hoeverre heeft iemand leren omgaan met tegenslagen in het leven?
Identiteit

In hoeverre heeft iemand de identificering met de extremistische groep
losgelaten?

In hoeverre heeft iemand een persoonlijke identiteit ontwikkelt?

In hoeverre identificeert iemand zich met een diversiteit aan (positieve) sociale
groepen?
Ideologie

In hoeverre is er nog sprake van dichotoom denken?

In hoeverre heeft iemand actief afstand genomen van het extremistisch
gedachtengoed?

In hoeverre heeft iemand alternatieve, niet extremistische denkbeelden
ontwikkeld / omarmd?
Actiebereidheid (action orientation)

Recidive (lange termijn impact)

Überhaupt tot (extremistische) actie overgaan

In hoeverre is iemand op positieve wijze maatschappelijk geëngageerd,
bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of door op te komen voor bepaalde belangen
op democratische wijze?
Praktische leefgebieden op orde

In hoeverre is er sprake van werk of dagbesteding?

Is financiële situatie verbeterd?

Is huisvesting verbeterd?

Oktober 2021 | Onderzoek Effectiviteit Familieondersteuning en Forsa van het Landelijk Steunpunt Extremisme |
Landelijk Steunpunt Extremisme
107/112

RadarAdvies | bedreven in beter samenleven

Bijlage 4: Respondenten
Wie
Teamleider LSE
Casemanagers Forsa (focusgroep)
Casemanagers Familieondersteuning (focusgroep)
Medewerkers Reclassering TER Team
Medewerkers Dienst Justitiële Inrichtingen
Casemanager Terroristen Afdeling
Casusregisseur radicalisering, gemeente
Cliënten Familieondersteuning
Cliënten Forsa
Totaal

Aantal
1
5
4
2
2
1
1
2
4
22
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Bijlage 5: Leden begeleidingscommissie




Prof. Dr. Trudy Mooren, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum | Universiteit Utrecht,
afdeling Klinische Psychologie
Drs. Ulla de Wreede, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Prof. Dr. Wim Hardyns, Universiteit Gent, Faculteit Recht en Criminologie
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Bijlage 6: Reactie Landelijk Steunpunt Extremisme
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