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Inzicht in sociale interventies
De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschap-

pij. Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert het nou eigenlijk 

op? En hoe kom je daar achter? Sommige beroepen uit de sociale sector bestaan al 

meer dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar wijzer geworden? Deze vragen 

beantwoordt MOVISIE in het vijfjarige project ‘Effectieve sociale interventies’. Een 

onderdeel van het project Effectieve sociale interventies is het onderzoeksprogram-

ma ‘Inzicht in sociale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet MOVISIE in 

samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstituten onderzoek in de 

sociale sector. Het doel van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten ze de 

kennis over werkzame elementen in de sociale sector. Anderzijds bieden ze inzicht in 

hoe passende kennis over effectiviteit kan worden verzameld en de rol die kwalita-

tief onderzoek daarin kan vervullen. Deze onderzoeken starten vanuit de dagelijkse 

praktijk. Door observatie op de werkvloer en interviews met de professional en 

cliënten of burgers wordt inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. Dit rapport is 

het resultaat van het achtste onderzoek in de reeks Inzicht in sociale interventies.
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Samenvatting

Polarisatie en radicalisering zijn nog steeds onderwerpen van discussie en studie. 

Polarisatie verwijst naar een verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de 

samenleving. Radicalisering verwijst naar een proces waarin burgers zich vanuit een 

ernstige onvrede afkeren van de maatschappij en gedachten of plannen ontwik-

kelen om de maatschappij met gebruik van geweld, intimidatie of bedreiging te 

veranderen. Een opvallend kenmerk van radicalen en extremisten is hun leeftijd. Het 

zijn overwegend adolescenten en jongvolwassenen die radicaliseren. Van de 75 ge-

meenten die in 2007 reageerden op een VNG-enquête rond dit onderwerp, gaven 27 

aan te maken te hebben met rechtsradicalisme en acht met islamitisch radicalisme. 

Uit hetzelfde onderzoek bleek bovendien dat 30 gemeenten concrete problemen 

hebben met etnische spanningen en confrontaties. 

MOVISIE heeft eerder 20 sociale interventies tegen polarisatie en radicalisering 

beschreven. Het is echter nog grotendeels onbekend of interventies tegen pola-

risatie en radicalisering het beoogde effect sorteren en of de aannames waarop 

de interventies gebaseerd zijn hout snijden. Hierdoor blijven veel vragen over de 

werkzaamheid van interventies onbeantwoord. In de voorliggende studie hebben 

MOVISIE en de Universiteit van Tilburg de onderbouwing van sociale interventies 

tegen polarisatie en radicalisering wetenschappelijk getoetst. Hiertoe is gebruik ge-

maakt van de Amerikaanse evaluatiemethode theory-based evaluation. De kern van 

theory-based evaluation is dat vooronderstellingen van sociale interventies expliciet 

worden gemaakt en worden getoetst op hun geldigheid. Ter toetsing zijn inzichten 

verzameld uit de internationale wetenschappelijke literatuur. In totaal zijn meer dan 

100 peer reviewed wetenschappelijke bronnen geraadpleegd. Doel van het onder-

zoek is een referentiekader te bieden over werkzame en niet-werkzame elementen 

van methoden tegen polarisatie en radicalisering. 

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: 

In hoeverre wordt de onderbouwing van sociale interventies op het terrein 

van polarisatie en radicalisering gestaafd door wetenschappelijk bewijs en 

welke succes- en faalfactoren in de aanpak van polarisatie en radicalisering 

kunnen worden geïdentificeerd? 

In het rapport worden vier methodische grondslagen van interventies getoetst: 

de systeembenadering (1), peermethoden (2), overbruggend contact (3) en weer-

baarheidsversterking (4). Bij elke interventievorm is de centrale theory-of-change 
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benoemd (waar de interventie vanuit gaat). Deze basisaanname is afgezet tegen de 

beschikbare wetenschappelijke kennis. Ook zijn telkens methodische aandachtspun-

ten voor polarisatie en radicalisering benoemd. 

Systeembenadering (1)

Onder de systeembenadering scharen we methoden die tot doel hebben extremis-

tisch of polariserend gedrag van jongeren te voorkomen of om te buigen, door hen 

te begeleiden binnen hun sociale context (familie, vrienden, school, werk). Het gaat 

hier om interventies die een samenhangend aanbod van hulpverlening toepassen. 

Deze benadering vertoont gelijkenissen met de Multi Systeem Therapie (MST), ont-

wikkeld voor criminele jongeren en jongeren met antisociaal gedrag. De aanname 

is dat het werken aan sociale binding van radicale jongeren door hun persoonlijke 

problemen op te lossen en de banden met hun bredere sociale omgeving te verster-

ken, gevoelens van achterstelling tegengaat en (het risico op) radicaal gedrag doet 

verminderen.

Een beloftevolle uitkomst is dat systeemgerichte interventies de kans op een ‘nor-

maal leven’ van extremistische jongeren kan vergroten. Door het toepassen van een 

samenhangend hulpverleningsaanbod kunnen de persoonlijke leefomstandigheden 

verbeteren. Hierdoor is ook een afname te zien in extremistisch gedrag en vindt 

sneller uittreding plaats uit radicale bewegingen. Dit geldt zowel voor rechtsextre-

mistische autochtone jongeren als voor radicale moslimjongeren. De aanpak slaat 

echter vooral aan bij jeugdige meelopers en minder bij harde kern radicalen. Tevens 

is het onduidelijk of een normaal leven van radicale jongeren ook leidt tot een 

ideologische verandering. Het is dus niet gezegd dat wanneer een radicale jongere 

zijn of haar sociale leefomstandigheden verbetert, dit automatisch leidt tot een 

afzwering van radicaal gedachtegoed. 

Met betrekking tot de systeembenadering vormt het aandacht besteden aan pro-

blemen en stimuleren van verantwoordelijk gedrag van gezinsleden van radicale 

jongeren een cruciale succesfactor. Vooral ouders kunnen een negatieve invloed uit-

oefenen op de denkwijze van jongeren die neigen tot radicaal gedrag, bijvoorbeeld 

doordat zij in de opvoeding stereotiepe beelden over andere bevolkingsgroepen 

ventileren of een boodschap van onverdraagzaamheid uitdragen. Vanuit de bevin-

dingen van het onderzoek is het voornemen van de rijksoverheid om in het preven-

tiebeleid tegen radicalisering meer aandacht te besteden aan de rol van ouders dan 

ook toe te juichen. Dit beleid heeft evenwel de grootste kans van slagen wanneer 

expliciet aandacht wordt besteed aan de morele opvoeding. Een systeemgerichte 

benadering houdt wel in dat de aanpak van radicalisering niet te incidenteel kan 
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zijn of al te projectmatig kan worden afgebakend. Informatieuitwisseling tussen 

verschillende instanties is noodzakelijk voor structurele hulp aan risicojongeren en 

gezinsleden. 

Peermethoden (2)

De kern van peermethoden is dat jongeren uit de doelgroep (peers = ‘gelijken’) wor-

den ingezet om probleemjongeren aan te spreken op hun gedrag, risicojongeren 

voor te lichten of te ‘empoweren’ en spanningen tussen jongerengroepen weg te 

nemen. Peermethoden spreken tot de verbeelding aangezien jongeren uit de eigen 

doelgroep worden ingezet tegen risicogedrag. De gedachte hierachter is dat jonge-

ren een beter begrip hebben van de problematiek en de leefwereld van jongeren 

uit de doelgroep, en als gevolg hiervan een sterkere invloed op hen uitoefenen dan 

beroepskrachten. 

Het onderzoek naar de werkingskracht van peermethoden levert een diffuus beeld op. 

Enerzijds kan op basis van het beschikbare effectonderzoek worden geconcludeerd dat 

bemiddeling door peers een positieve bijdrage levert aan gepolariseerde verhoudingen 

en conflicten tussen jongeren. Anderzijds is het oorzakelijk verband tussen de inzet van 

jongeren en het positieve resultaat van peermethoden niet vast te stellen. Het blijft 

dus onduidelijk of het gunstige effect van peerbemiddeling ook wordt veroorzaakt 

door het feit dat de methode wordt uitgevoerd door jongeren. Mogelijk zijn andere 

factoren verantwoordelijk voor het positieve resultaat, bijvoorbeeld het gegeven dat er 

intensief aandacht wordt besteed aan een bepaald conflict. Daarnaast blijkt dat vooral 

de jongeren die worden opgeleid tot bemiddelaar profijt trekken van deze interventie. 

Zij verbeteren hun conflictoplossend vermogen en sociale vaardigheden als gevolg van 

de training en professionele begeleiding die zij krijgen. De uitwerking van peer media-

tion op de bemiddelde jongeren is veel minder groot.

De inzet van peers kan dus toegevoegde waarde hebben, maar als het gaat om 

polarisatie of extremisme is het niet wenselijk de inzet van volwassen professionals 

volledig te vervangen door jongeren. Niet in alle conflictsituaties kan de veiligheid 

van jongeren worden gewaarborgd of zullen jongeren in staat zijn een construc-

tieve bijdrage te leveren. Verschillende studies maken duidelijk dat conflictgrada-

ties zeer bepalend kunnen zijn voor het resultaat van peer mediation. Vooral in de 

latere fasen van een conflict, wanneer verharding van beide kanten optreedt, neemt 

de kans af dat informele bemiddeling van externen soelaas biedt. Hoe langer een 

conflict bestaat of hoe grimmiger de confrontatie, hoe kleiner de kans dat andere 

jongeren een positieve bijdrage kunnen leveren. Peerbemiddeling komt daarom 

waarschijnlijk beter tot zijn recht in lichtere conflictsituaties. 
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Overbruggend contact (3)

Methoden op het gebied van overbruggend contact trachten door het faciliteren 

van kennismakingsactiviteiten tussen jongeren van verschillende etnische herkomst, 

religie of subcultuur de tolerantie tussen jongerengroepen te vergroten. Het doel 

van deze interventies is wederzijds begrip te stimuleren en (potentiële) animositeit 

weg te nemen. In dit type interventie ondernemen de jongeren vaak verschillende 

activiteiten – bijvoorbeeld rollenspellen of oefeningen in debattechnieken – om ste-

reotypen en vooroordelen over ‘de ander’ te bestrijden. De centrale aanname achter 

deze methodische grondslag is dat een bepaald vijandbeeld ten opzichte van andere 

jongeren kan ontstaan door onwetendheid over ‘de ander’.

Het onderzoek naar de wetenschappelijke houdbaarheid van de aanname ‘bekend 

maakt bemind’ laat zien dat overbruggend contact inderdaad gemiddeld genomen 

een gunstig effect heeft op de wederzijdse beeldvorming. Vooroordelen en stereo-

typering over de andere groep nemen als gevolg van het contact af. Tegelijkertijd 

heeft de analyse in methodische zin enkele forse mitsen en maren opgeleverd, als 

het gaat om de uiteindelijke waarde van overbruggend contact. Zo verricht het in 

de eerste plaats geen wonderen. De uitwerking van het positieve effect ervan is in 

het algemeen klein. Ten tweede is er geen bewijs dat het effect van intergroepscon-

tact op langere termijn beklijft. Tot slot gaan algemene bevindingen over het posi-

tieve effect van overbruggend contact niet per definitie op voor interetnisch contact 

tussen jongeren. Op sommige punten kunnen hierin zelfs tegengestelde effecten 

optreden, dat wil zeggen geen of een negatief resultaat van het contact. Deze 

bevinding staat op gespannen voet met het willekeurig organiseren van kennis-

makingsbijeenkomsten voor jongeren met als doel het wegnemen van (potentiële) 

animositeit. Ook kunnen bepaalde condities de slagingskans van intergroepscontact 

verkleinen, bijvoorbeeld een gebrekkige professionele begeleiding. Dit kan verdere 

verwijdering tussen jongeren in de hand werken.

Het onderzoek heeft niettemin licht geworpen op condities die het effect van 

overbruggend contact kunnen optimaliseren. Zo is het wenselijk in sociale interven-

ties rond intergroepscontact te werken aan de hand van concrete voorbeelden en 

scenario’s van stereotypering, jongeren rollenspellen te laten spelen waarin zij zich 

verplaatsen in het perspectief van ‘de ander’ en te zorgen voor een open gespreks-

klimaat waarin ook xenofobe jongeren zich kunnen uiten. 

Weerbaarheidsversterking (4)

Methoden die inzetten op weerbaarheidsversterking hebben tot doel het gevoel 

van eigenwaarde van mentaal kwetsbare jongeren te vergroten om hen weerbaar-
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der te maken tegen radicale gedachten of beïnvloeding door radicale personen. 

Dit type interventie kan plaatsvinden via individuele trainingen of begeleidingstra-

jecten, maar ook via empowermentsessies voor groepen. Weerbaarheidstrainingen 

worden vooral ingezet om radicalisering bij moslimjongeren te voorkomen. Dit 

gezien het feit dat radicalisering van moslimjongeren veelal wordt gekoppeld aan 

een worsteling met de eigen identiteit.

De Rijksoverheid hecht veel waarde aan het versterken van de weerbaarheid van 

‘kwetsbare moslimjongeren’. De vraag of jongeren met weinig zelfvertrouwen ge-

voeliger zijn voor radicalisering of zich eerder aansluiten bij radicale bewegingen, is 

evenwel lastig te beantwoorden. Het is ook zeer de vraag of het versterken van het 

gevoel van eigenwaarde jongeren weerbaarder maakt tegen radicale gedachten of 

beïnvloeding door radicale personen. Het wetenschappelijke onderzoek is niet een-

duidig over het vermeende gunstige effect van zelfvertrouwen op sociaal wenselijk 

gedrag en sociale relaties van mensen. Interventies waarbij eenzijdig wordt ingezet 

op het verhogen van de zelfwaardering zouden kunnen aanzetten tot narcisme.

Het is raadzaam het zelfvertrouwen van risicojongeren te ‘bufferen’ via individuele 

trajecten in plaats van het zelfvertrouwen van kwetsbare jongeren in directe zin te 

verhogen via groeps-empowermentsessies. Dit ‘bufferen’ van zelfvertrouwen houdt 

in dat persoonlijke waarden van jongeren worden versterkt, hetgeen agressieve 

reacties na ondermijning van het zelfvertrouwen kan afzwakken. Wetenschappe-

lijke uitkomsten laten zien dat dit proces de tolerantie ten opzichte van andersden-

kenden kan vergroten. Dergelijke interventies kosten echter veel tijd, aandacht en 

professionaliteit. Ook impliceert het een relatief intensieve aanpak die zich, gezien 

alle subtiele mentale processen, minder goed leent voor groepsbijeenkomsten. 

Implicaties voor beleid

De bevindingen van de voorliggende studie bieden een referentiekader voor wat wel 

en niet werkt in de aanpak van polarisatie en radicalisering. Om een overzicht te geven 

bevat het rapport een samenhangend schema met aanbevelingen voor de ontwikke-

ling van sociale interventies op het terrein van polarisatie en radicalisering. Voor alle 

vier de interventievormen geldt dat hun werkzame elementen efficiënt dienen te wor-

den toegedeeld aan organisaties en sociale beroepskrachten die bij polarisatie en radi-

calisering betrokken zijn. Het is van groot belang dat de activiteiten die zij ontplooien 

in het kader van effectieve sociale interventies op elkaar worden afgestemd.

De praktijk is echter weerbarstig. Ten eerste valt de ongrijpbaarheid van de doel-

groep op. De omvang van jeugdradicalisme is in veel gevallen onduidelijk. Ook blijft 
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vaak diffuus welke jongeren als ‘radicaal’ kunnen worden bestempeld. Van welzijns- 

en jongerenwerkers wordt verwacht dat zij met radicaliserende jongeren in contact 

treden en met hen in gesprek gaan. De sociale interventies die professionals tot 

hun handelingsrepertoire rekenen, hebben immers een doelgroep nodig om op te 

worden toegepast. Voor sociale beroepskrachten valt het meestal niet mee een rea-

listische inschatting te maken van de omvang van het probleem en te bepalen welke 

jongeren in aanmerking komen voor welke methoden.

Tot slot dient men de potentiële invloed van interventies op het gedrag van radicale 

jongeren niet te overschatten. Dit heeft te maken met de uitvoerbaarheid van 

sociale interventies. Men kan nog zo goed in beeld hebben welke variabelen invloed 

uitoefenen op radicaal of xenofoob gedrag van jongeren, dat wil niet zeggen dat 

deze kennis ook automatisch is toe te passen in interventies. De onderzoekingen 

waar de inzichten van deze studie op zijn gebaseerd, zijn vaak zeer gedetailleerd 

en maken onderscheid naar allerlei fijnzinnige variaties in gedrag en disposities van 

jongeren. Dit bemoeilijkt de doelstelling om die interventie bij jongeren toe te pas-

sen die aansluit bij de diagnose van hun (radicale) gedrag. Allerlei externe factoren 

kunnen bovendien ofwel een positief of een negatief effect uitoefenen op de werk-

zaamheid van de interventie. In de praktijk zal het voor professionals niet meevallen 

recht te doen aan alle werkzame elementen van interventies en tegelijkertijd de 

negatieve elementen te beperken.   
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Introductie op het  

onderzoek 

1.1 Polarisatie en radicalisering in Nederland

Polarisatie en radicalisering zijn veelvuldig onderwerpen van discussie en studie (zie 

RMO, 2009; Moors et al., 2009). De moord op Theo van Gogh ijlt nog na in Neder-

land, en anti-islam alsmede anti-westerse tendensen, bedreiging van politici en 

gewelddadige acties uit links- en rechtsradicale hoek, hebben een gedeelde sense of 

urgency versterkt. 

Polarisatie verwijst naar een ontwikkeling van verscherpte tegenstellingen tussen 

groepen in de samenleving. Zo is er sprake van een toenemende ‘etnische distantie’ 

tussen allochtone en autochtone groeperingen maar ook tussen allochtonen onder-

ling (SCP, 2009). Vrijetijdscontacten tussen verschillende bevolkingsgroepen nemen 

af en in het onderwijs en de woonomgeving is sprake van voortschrijdende etnische 

segregatie. Hoewel recente gegevens enige verbetering laten zien in de beeldvor-

ming tussen autochtonen en allochtonen, denkt men in Nederland negatiever over 

moslims dan in ieder ander westers land (BZK, 2008). De gepolariseerde verhoudin-

gen in Nederland beperken zich niet tot een negatieve beeldvorming. Uit onderzoek 

van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2007 blijkt dat 30 gemeenten 

concrete problemen hebben met etnische spanningen, hetgeen zich uit in confron-

taties, bedreiging of racistische acties. In 2006 meldde de Onderwijsinspectie soort-

gelijke ontwikkelingen voor 195 scholen in het voortgezet onderwijs. 

Radicalisering verwijst naar een proces waarin burgers zich vanuit een ernstige on-

vrede afkeren van de maatschappij en gedachten of plannen ontwikkelen om de maat-

schappij met gebruik van geweld, intimidatie of bedreiging te veranderen. Van de 75 

gemeenten die in 2007 reageerden op de VNG-enquête over dit onderwerp, gaven 27 

aan te maken te hebben met rechtsradicalisme en acht met islamitisch radicalisme1. 

Een opvallend kenmerk van radicalen en extremisten is hun leeftijd (Buijs & Demant, 

2006). Het zijn overwegend adolescenten en jongvolwassenen die radicaliseren2. Voor-

beelden zijn tweede en derde generatie moslimjongeren die de Nederlandse rechts-

1 De dreiging van extreem-links is in de enquête niet onderzocht (zie COT, 2007: 5). Wel is bekend 
dat circa 15% van de dierenrechtenactivisten die geweld of intimidatie gebruiken extreem-links 
is georiënteerd, dat wil zeggen dat zij anarchistisch, antifascistisch of antiglobalisitisch zijn (AIVD, 
2007). Daarbij valt vooral de toegenomen intensiteit van hun acties op, die veelal gericht zijn tegen 
specifieke personen (Ministerie van BZK, 2008).

2 Het kan hierbij zowel om jongens als om meisjes gaan. De trendanalyse Polarisatie en Radicalisering 
van het Ministerie van BZK uit 2008 vermeldt dat er in de afgelopen jaren meer meisjes en vrouwen 
vatbaar zijn geworden voor radicalisering. Dit geldt ook voor hoger opgeleiden uit etnische minder-
heidsgroepen, waarbij gefrustreerde ambities een rol zouden spelen.  

1



* * *  12  Polarisatie en radicalisering

staat afwijzen en zich vereenzelvigen met de jihad of extreemrechtse ‘Lonsdalers’ die 

voor openbare ordeproblemen zorgen op scholen en in het publieke domein. Het voor-

komen en terugdringen van radicalisering en etnische confrontaties tussen jongeren 

krijgt steeds nadrukkelijker de aandacht. Speerpunt van het overheidsbeleid is het be-

werkstelligen van een sterkere binding met de samenleving van jongeren die radicale 

opvattingen koesteren. Het Rijk biedt onder meer financiële ondersteuning voor lokale 

plannen van aanpak, bevordert de competentieontwikkeling van eerstelijns- 

professionals als politie, docenten en jeugdwerkers en faciliteert weerbaarheidstrai-

ningen voor jongeren (zie Ministerie van BZK, Actieplan Polarisatie en Radicalisering 

2007-2011). Daarnaast komt er meer aandacht voor de rol van ouders. De komende 

jaren is de overheid voornemens het preventiebeleid ten aanzien van polarisatie en 

radicalisering meer in te bedden in beleidstrajecten van Jeugd en Gezin (zie Ministerie 

van BZK, Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2009). 

1.2  Sociale interventies tegen polarisatie en 
radicalisering

MOVISIE heeft eerder sociale interventies tegen polarisatie en radicalisering ver-

zameld en beschreven (zie Lub, 2009)3. De gevonden interventies richten zich op 

religieus of rechtsradicalisme. De verkenning heeft destijds geen sociale interventies 

opgeleverd die zich specifiek richten op extreem-linkse jongeren. Sociale inter-

venties tegen polarisatie en radicalisme kennen een grote diversiteit in aanpak en 

aan doelgroepen. Sommigen richten zich specifiek op jongeren die al radicaal zijn, 

bijvoorbeeld Lonsdalers. Andere zijn juist bedoeld om extreem gedrag van jongeren 

te voorkomen en hanteren een ruimere definitie van de doelgroep, bijvoorbeeld 

‘kwetsbare moslimjongeren’. Het aantal beschreven sociale interventies is echter 

beperkt. Ook is vaak onduidelijk in hoeverre een bepaalde aanpak (nog) wordt toe-

gepast. Hieronder volgt een korte schets van het aanbod in Nederland. 

FORUM ontwikkelde in Hendrik-Ido-Ambacht een methode gericht op rechts-extre-

mistische Lonsdale-jongeren in samenwerking met het regulier jeugdwerk (‘Aan de 

slag met Lonsdalejongeren’). Deze interventie is gebaseerd op een groepsaanpak, 

waarbij wordt getracht Lonsdalers los te weken van het extreemrechtse milieu door 

persoonlijke problemen van de jongeren op te lossen. Later is deze aanpak in Winscho-

ten uitgebreid en verder verfijnd, in samenwerking met de Anne Frank Stichting en de 

Universiteit Leiden (‘Deradicaliseren in de praktijk’, Demant et al., 2009). In Amsterdam-

3 Een sociale interventie definiëren we als een programma, project, trainingsmethode, behandel- of 
begeleidingsvorm, die gekenmerkt wordt door een systematische manier van handelen om een doel 
te bereiken (vgl. Thesaurus zorg en welzijn, jeugdinterventies) . Het adjectief ‘sociale’ houdt in dat 
het niet gaat om maatregelen op het gebied van toezicht of handhaving, maar om methoden die de 
persoonlijke leefsituatie van radicale jongeren moeten verbeteren of tot een sterkere maatschappe-
lijke binding moeten leiden van risicojongeren.
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Slotervaart worden aan de hand van de methode ‘Socratische gesprekken’ bijeenkom-

sten georganiseerd waar moslimjongeren over religieuze thema’s met elkaar in discus-

sie gaan. Deze aanpak heeft tot doel moslimjongeren zelfstandig te leren nadenken en 

zich kritisch op te stellen tegenover zichzelf en ten opzichte van religieuze informatie-

bronnen. De interventie ‘Peer-preventie bij radicalisering’ van het Samenwerkingsver-

band Marokkaanse Nederlanders zet Marokkaanse jongeren in (peers = ‘gelijken’) om 

Marokkaanse risicojongeren te bereiken en voorlichtingsbijeenkomsten en empower-

mentactiviteiten te organiseren. Er bestaan ook methoden die via training het zelfver-

trouwen van moslimjongeren trachten te versterken om hen weerbaarder te maken 

tegen religieus-radicale opvattingen. Het meest bekende voorbeeld in Nederland is de 

Diamantmethode van het SIPI. Deze methode begeleidt moslima’s die in een identiteits-

crisis verkeren en daardoor dreigen te radicaliseren, in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Tot slot bestaat er in Nederland tal van losse projecten die kennismakingsactiviteiten 

(overbruggend contact) tussen jongeren faciliteren en tot doel hebben gepolariseerde 

verhoudingen tussen jeugdgroepen weg te nemen. 

Het is nog grotendeels onbekend of interventies tegen polarisatie en radicalise-

ring het beoogde maatschappelijke effect sorteren en of de aannames waarop 

de interventies gebaseerd zijn hout snijden. In Nederland beoordeelt de Erken-

ningscommissie Jeugdinterventies (verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut) 

volgens uniforme criteria of methoden voor jeugd effectief zijn, maar polarisatie en 

jeugdradicalisme vormen hierin geen aparte aandachtsvelden. Evaluatieonderzoek 

naar methoden op het terrein van polarisatie en radicalisme is bovendien schaars of 

voldoet niet of nauwelijks aan wetenschappelijke standaarden (Lub, 2009: 27). Ook 

is er in wetenschappelijke zin nog weinig bekend over de effectiviteit van deradica-

liseringsprogramma’s in het buitenland (zie Demant et al., 2008: 168, 170). Hierdoor 

blijven veel vragen over de werkzaamheid van interventies onbeantwoord. Worden 

moslimjongeren werkelijk minder vatbaar voor religieus radicalisme indien hun 

zelfvertrouwen wordt vergroot? Hoe effectief zijn peers eigenlijk in het voorkomen 

of ombuigen van extremistisch gedrag van hun leeftijdsgenoten? Heeft het meer-

waarde wanneer in de aanpak van rechts-extremisten de persoonlijke leefomstan-

digheden van jongeren worden verbeterd? En onder welke omstandigheden leidt 

intercultureel contact tot een afname van animositeit en meer wederzijds begrip? 

1.3  De onderbouwing van interventies 
wetenschappelijk getoetst

Om uitspraken te doen over het potentiële effect van sociale interventies heeft MO-

VISIE samen met de Universiteit van Tilburg de onderbouwing van methoden tegen 

polarisatie en radicalisering wetenschappelijk getoetst (theory-based evaluation). 
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Elke sociale interventie tegen extremistisch of polariserend gedrag van jongeren 

is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen over welke gedragsverandering de 

interventie teweeg moet brengen en welk maatschappelijk effect dit moet opleve-

ren. Door na te gaan in hoeverre de vooronderstellingen van bepaalde methoden 

worden gestaafd door wetenschappelijk bewijs, zijn gerichtere uitspraken te doen 

over het mogelijke resultaat van die methoden. Veel methoden tegen polarisatie 

richten zich bijvoorbeeld op de interculturele dialoog, waarbij jongeren van verschil-

lende etnische herkomst, religie of subcultuur via kennismakingsactiviteiten met 

elkaar in contact worden gebracht. De onderliggende aanname van deze methode 

is ‘bekend maakt bemind’. Maar is deze aanname gerechtvaardigd? Op het eerste 

gezicht is het aannemelijk dat overbruggend contact resulteert in meer tolerantie 

ten opzichte van ‘de ander’. Maar het is evengoed voor te stellen dat deze aanpak 

een negatief effect kan hebben. Zo kan het verschil tussen groepen die tegenover 

elkaar staan door het contact worden bevestigd, wat de onderlinge spanningen kan 

vergroten. 

In deze studie hebben we aan de hand van wetenschappelijke kennis onderliggende 

aannames van sociale interventievormen tegen polarisatie en radicalisering kritisch 

tegen het licht gehouden. Hiertoe zijn inzichten verzameld uit de wetenschappe-

lijke literatuur, internationale databanken en systematic reviews van effectstudies 

naar jeugdinterventies. Aansluitend zijn succes- en faalfactoren van methoden 

geïnventariseerd. 

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: 

In hoeverre wordt de onderbouwing van sociale interventies op het terrein 

van polarisatie en radicalisering gestaafd door wetenschappelijk bewijs en 

welke succes- en faalfactoren in de aanpak van polarisatie en radicalisering 

kunnen worden geïdentificeerd? 

Dit rapport vormt de neerslag van die zoektocht. We benadrukken dat boven-

staande vraagstelling niet betekent dat enkel onderzoeksresultaten zijn verzameld 

die bepaalde vooronderstellingen bevestigen. Dan zouden we immers in de valkuil 

trappen die wetenschapsfilosofen de confirmation bias noemen: wie selectief zoekt, 

vindt altijd wel bewijs voor de bevestiging van een bepaalde hypothese. Het weten-

schappelijke materiaal is daarom met een open blik geanalyseerd: ook negatieve 

resultaten zijn meegenomen. Dit is ook de reden dat we zoveel mogelijk empirisch 

materiaal hebben doorgelicht, dat wil zeggen wetenschappelijke studies gepubli-
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ceerd in peer reviewed journals, die bepaalde gedragsveranderingen van jongeren 

of maatschappelijke effecten van interventies in kaart brengen op basis van voor- en 

nametingen, bij voorkeur via experiment- en controlegroepen en RCT’s4. Dergelijke 

studies zijn verplicht zowel de mislukkingen als successen van hun onderzoekingen 

te rapporteren, alsook het achterwege blijven van een bepaald effect (zie paragraaf 

2.4 voor een uitgebreide verantwoording literatuuronderzoek). Waar zeer veel 

onderzoek beschikbaar is, hebben we gebruik gemaakt van systematic reviews (peer 

reviewed), waarin onderzoeksresultaten van verschillende onderzoeken worden 

geanalyseerd. Het zwaartepunt van de onderzochte studies ligt dus op kwantitatief 

effectonderzoek, maar waar relevant hebben we ook gebruik gemaakt van (peer 

reviewed) kwalitatief onderzoek.

Tot slot een woord over het toetsingsproces. Hoewel er in nationaal en interna-

tionaal verband het nodige onderzoek is verricht naar radicalisering als maat-

schappelijk verschijnsel, is er nog beperkt aandacht voor de bewijsvoering over de 

effectiviteit van sociale interventies op dit terrein. Hierdoor is het in veel gevallen 

niet mogelijk om vooronderstellingen van interventies één op één te toetsen via de 

wetenschappelijke literatuur. Er bestaan voor zover ons bekend geen wetenschap-

pelijke effectstudies die de uitwerking van interventies op radicale jongeren als 

oogmerk hebben. Het ontbreken van een direct verband tussen bepaalde onder-

zoeksresultaten en processen van polarisatie en radicalisering vormt echter geens-

zins een belemmering om basisaannames van interventies aan een kritische toets 

te onderwerpen. Polarisatie en radicalisering vertonen overlap met andere vormen 

van deviant gedrag van jongeren, bijvoorbeeld intolerantie, agressiviteit, stereoty-

pering van groepen, geweldpleging en antisociaal gedrag. Dit maakt het mogelijk 

een breed corpus van literatuur te raadplegen. Met name in de sociale psychologie 

en geesteswetenschappen zijn hierover in de laatste decennia waardevolle inzichten 

verzameld. Studies die nagaan welke factoren invloed uitoefenen op antisociaal 

gedrag, geweldpleging, persoonlijkheidsontwikkeling en identiteitsvorming van 

jongeren zijn ruim voorhanden. Ook is er relatief veel onderzoek gedaan naar in 

hoeverre intergroepscontact samenhangt met een afname van vooroordelen en ste-

reotypering van groepen. Inzichten uit deze studies werpen licht op hoe extremis-

tisch gedrag of etnische confrontaties tussen jongeren kunnen worden voorkomen 

4 Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Engels: RCT, voor Randomized Controlled Trial) 
is een type wetenschappelijk onderzoek waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een 
bepaalde behandeling (interventie) werkzaam is. De te testen behandeling wordt uitgevoerd bij een 
testgroep en vergeleken met een controlegroep, een vergelijkbare groep personen met dezelfde 
klacht of hetzelfde probleem, maar die niet, of met een ander middel, wordt behandeld. Om te 
zorgen dat er bij het indelen van de groepen geen verschil optreedt tussen de groepen waardoor 
de kans op succes van de behandeling kan worden beïnvloed, moet bovendien de toewijzing van 
de patiënten aan de verschillende groepen willekeurig worden bepaald. Dit is de betekenis van het 
woord ‘gerandomiseerd’ in de titel. Anders zou namelijk degene die selecteert zich door onbewuste 
factoren kunnen laten leiden, wat de uitkomsten van de interventie kan beïnvloeden.
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of teruggedrongen, alsook welk type interventie waarschijnlijk niet aanslaat of een 

ongewenst effect met zich mee brengt. Om de onderbouwing van sociale interven-

ties tegen polarisatie en radicalisering te toetsen én gelijktijdig succes- en faalfacto-

ren te identificeren, is rijkelijk uit dit wetenschappelijke reservoir geput.  

1.4 Doel: referentiekader over wat werkt

Onze bijdrage bestaat eruit professionals en bestuurders een referentiekader te 

bieden over werkzame én niet-werkzame elementen van methoden tegen polari-

satie en radicalisering, gefundeerd op wetenschappelijke kennis. Beroepskrachten 

zullen met deze kennis beter in staat zijn keuzes te maken in de ontwikkeling en 

uitvoering van methoden tegen polarisatie en radicalisering. Ook zullen zij beter 

verantwoording kunnen afleggen over het resultaat dat van sociale maatregelen 

mag worden verwacht. 

Hierbij is de vraag gerechtvaardigd of het mogelijk is om enkel via literatuuron-

derzoek uitspraken te doen over de werkzaamheid van bestaande methoden. Uit de 

literatuur kunnen enkele conclusies worden getrokken over werkzame elementen. 

Of die werkzaamheid in de praktijk ook gestalte krijgt, hangt af van allerlei rand-

voorwaarden. Anders gezegd: de invalshoek van werkzame elementen in methoden 

kan nooit een volledig beeld schetsen van de inspanningen die nodig zijn om extre-

misme en etnische spanningen op lokaal niveau het hoofd te bieden. Zo wordt uit 

verschillende praktijkcassussen duidelijk dat de bestuurlijke wil om problemen rond 

extremisme te erkennen en hierin sectoroverstijgend op te treden, van grote invloed 

is op de effectiviteit van een bepaalde aanpak, hoe succesvol een afzonderlijke 

interventie in potentie ook is (zie Van Wijk & Bervoets, 2007; FORUM, 2007). Een 

interventie speelt zich dus nooit af in een sociaal vacuüm. Zij dient altijd te worden 

ingebed in de lokale situatie en ondersteund door relevante partijen zoals politie, 

onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en buurtwerk. 

1.5 Leeswijzer

In deel 2 gaan we dieper in op de gebruikte onderzoeksmethode, een variant op 

theory-based evaluation. Achtereenvolgens beschrijven we de achtergrond van deze 

oorspronkelijk Amerikaanse evaluatiemethode, de gehanteerde werkwijze in de 

voorliggende studie en de criteria die zijn gebruikt om de geldigheid van vooron-

derstellingen van interventies te toetsen. Deel 2 wordt afgesloten met een gedetail-

leerde verantwoording van het literatuuronderzoek. 

In deel 3 worden vier methodische grondslagen van interventies getoetst: de 

systeembenadering (3.1), peermethoden (3.2), overbruggend contact (3.3) en 
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weerbaarheidsversterking (3.4). Uit de MOVISIE-verkenning in 2009 is gebleken 

dat vrijwel alle beschreven Nederlandse sociale interventies op het terrein van 

polarisatie en radicalisering tot een van deze vier grondslagen zijn te herleiden  

(zie Lub, 2009). Bij elke interventievorm benoemen we de centrale theory-of-

change (waar de interventie vanuit gaat) en zetten we deze basisaanname af 

tegen het beschikbare wetenschappelijke bewijs. We besluiten de toetsing met een 

conclusie waarin we de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur samenvatten. 

Aan het slot van elke paragraaf brengen we enkele methodische aandachtspunten 

met betrekking tot polarisatie en radicalisering over het voetlicht.

Deel 4 presenteert een samenhangend schema met aanbevelingen voor 

de ontwikkeling van sociale interventies op het terrein van polarisatie en 

radicalisering. Dit schema kan worden gezien als een referentiekader voor 

bestuurders en professionals. Welke methodische elementen hebben – het 

materiaal overziend – nu de meeste kans van slagen, onder welke condities 

en voor welke doelgroepen? En welke aanpak slaat waarschijnlijk niet aan of 

sorteert een ongewenst effect? Het rapport wordt afgesloten met een bespreking 

van de implicaties van onze bevindingen voor het toekomstige beleid en de 

professionalisering van de sociale sector.  
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Methode van  

onderzoek

2.1 Een variant op theory-based evaluation 

Om de onderbouwing van interventievormen te toetsen, is gebruik gemaakt van 

een variant van de Amerikaanse evaluatiemethode theory-based evaluation (zie 

Weiss, 1995; Shadish, 1987; Lipsey, 1990). De kern van theory-based evaluation is dat 

vooronderstellingen van sociale interventies expliciet worden gemaakt en worden 

getoetst op hun geldigheid. Door na te gaan welke elementen van de theory-of-

change (dus waar de interventie vanuit gaat) het sterkst worden onderbouwd, 

wordt vastgesteld welke elementen van de methode als effectief kunnen worden 

beschouwd en welke onhoudbaar blijken, en waarom. 

Volgens Weiss (1995) moet theory-based evaluation uiteindelijk kunnen aantonen 

welke onderliggende aannames van een sociale interventie onhoudbaar zijn (1), op 

welke punten deze aannames onhoudbaar zijn (2) en welke aannames het meest 

worden ondersteund door bewijsvoering (3). Binnen de theory-of-change aanpak is 

het gebruikelijk de componenten 1 en 2 te onderzoeken via participatory evaluati-

on. Hierbij wordt de mate van effectiviteit van interventies afgemeten aan de prak-

tijkervaringen van betrokkenen (uitvoerende professionals, managers en vertegen-

woordigers van doelgroepen/cliënten). Het doel is dan niet zozeer om het causale 

verband aan te tonen tussen de interventie en het resultaat, maar om de aard en 

betekenis van de interventie bloot te leggen, zodat informatie wordt verschaft over 

waarom en hoe een bepaalde uitkomst wordt behaald of niet behaald:

‘Theory-based evaluation involves identifying the key-service components 

and expected program outcomes, and working with programs to make ex-

plicit the underlying assumptions about how these service components will 

lead to the desired outcomes.’ (Green & McAllister, 2002: 4).   

In Nederland staat de theory-of-change aanpak nog in de kinderschoenen, ofschoon 

de eerste stappen zijn gezet door onderzoeksinstituut RISBO en de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam in het kader van een evaluatie van het Rotterdamse ‘Programma 

Praktijkbegeleiding’ (zie Tudjman et al., 2010). 

2
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In de voorliggende studie ligt de nadruk op wetenschappelijke bewijsvoering. Het 

concept van theory-based evaluation is dus gebruikt als vertrekpunt in het onder-

zoek, maar wijkt af van de aanpak van RISBO/Erasmus Universiteit op het punt 

dat werkzame elementen van interventies zijn verkend vanuit het perspectief van 

wetenschappelijke bewijsvoering, in plaats van betrokkenen te bevragen over de 

werkingskracht van interventies. De geldigheid van bepaalde vooronderstellingen 

van interventievormen is uiteindelijk getoetst door het raadplegen van effectstudies 

en andere wetenschappelijke bronnen. 

2.2 Werkwijze

Stap 1 van de onderzoeksmethode is het scherp benoemen van de vooronderstellingen. 

Wat zijn de theories-of-change per methodische grondslag? Vervolgens zijn inzichten 

verzameld uit de wetenschappelijke literatuur, internationale databanken en syste-

matic reviews van effectstudies naar jeugdinterventies (stap 2). Hierbij zijn we primair 

op zoek gegaan naar empirisch materiaal, dat wil zeggen wetenschappelijke studies 

gepubliceerd in peer reviewed journals, die bepaalde gedragsveranderingen van 

jongeren of maatschappelijke effecten van interventies in kaart brengen op basis van 

voor- en na metingen (zie ook verantwoording literatuuronderzoek). Voorbeelden zijn 

longitudinale studies, studies met experiment- en controlegroepen, wetenschappelijk 

verifieerbare voor- en nametingen van gedragsverandering, evaluaties van interventies 

die kwantificeerbare succes- en faalindicatoren identificeren en meta-analyses. Niet-

wetenschappelijke en kwalitatieve studies zijn geraadpleegd om bepaalde resultaten 

te verklaren – waaróm treedt een bepaald effect op of waarom niet – of om meer licht 

te werpen op (potentiële) succes- en faalfactoren van methoden (vgl. Blumer, 1969). 

Uit de wetenschappelijke bronnen kan blijken dat een bepaalde aanname steekhou-

dend is of juist onhoudbaar, of dat alleen bepaalde elementen van de theory-of-change 

overeind blijven (stap 3). Interventies op het terrein van polarisatie en radicalisering 

die teruggrijpen op een bepaalde methodische grondslag, kunnen op basis van deze 

inzichten uiteindelijk beoordeeld worden als effectief of minder effectief, of het kan 

zijn dat er sprake is van een onwenselijk effect. Het is dus mogelijk dat alleen bepaalde 

elementen van de methode werkzaam zijn of alleen onder bepaalde condities. Hierbij 

moet worden aangetekend dat wanneer er bijvoorbeeld vijf effectstudies zijn die een 

bepaalde vooronderstelling verwerpen, maar gelijktijdig vijf effectstudies voorhanden 

zijn die de vooronderstelling bevestigen, de negatieve uitkomsten in eerste instantie de 

doorslag geven en de methodische grondslag dus als ineffectief moet worden beschouwd 

(zie 2.3. voor de toetsingscriteria). Als laatste stap zijn per methodische grondslag in-

zichten vertaald naar methodische aandachtspunten voor polarisatie en radicalisering 

(stap 4). Op de volgende pagina hebben we de werkwijze schematisch uiteengezet.
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Figuur 1. Stappen in methode van onderzoek 
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De nadruk ligt dus op het achterhalen van centrale aannames van interventievor-

men zoals deze in paragraaf 1.2 zijn beschreven en die te toetsen op hun geldig-

heid. Deze aannames zijn ontleend aan de documentatie van de betreffende inter-

venties. Voor het scherp formuleren van de vooronderstellingen is gebruik gemaakt 

van de systematiek van het Werkblad Beschrijving Methoden MOVISIE databank, 

onderdeel 2.2, Verantwoording doelen & aanpak. Deze systematiek destilleert ach-

terliggende probleemdefinities en de relatie met de mechanismen die een gedrags-

verandering moeten bewerkstelligen, alsmede de theoretische onderbouwing van 

interventies. Om in bredere zin succes- en faalfactoren te identificeren, hebben we 

eveneens gekeken wat er in algemene zin bekend is vanuit wetenschappelijke hoek 

over de drie methodische grondslagen. 

2.3 Toetsingscriteria

Als toetsingscriteria voor de geldigheid van de theories-of-change is het model van 

criteria of confirmation and acceptibility van Hempel (1966) gebruikt. Dit model is 

oorspronkelijk ontwikkeld voor de toetsing van natuurwetenschappelijke hypo-
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thesen. In de voorliggende studie is het gebruikt om een zo objectief mogelijk 

eindoordeel te geven over de geldigheid van vooronderstellingen van interventies. 

Een afzonderlijke wetenschappelijke uitkomst vormt op zichzelf immers nog geen 

sluitend bewijs voor een bepaalde aanname. Ook kunnen verschillende onder-

zoeksresultaten elkaar tegenspreken. Hoe sterk een hypothese uiteindelijk wordt 

ondersteund, hangt af van diverse kenmerken van een gegeven body of evidence. 

De voornaamste criteria die Hempel benoemt zijn de kwantiteit en variatie van 

het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de nauwkeurigheid van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De toetsingscriteria brengen orde in de rijke schakering van 

wetenschappelijke resultaten rond jeugdinterventies en zijn met name waardevol 

bij het signaleren van inconsistentie in de wetenschappelijke resultaten. Hieronder 

lichten we de criteria kort toe.

Kwantiteit

Ten eerste neemt het waarheidsgehalte van een theory-of-change toe naar gelang 

het aantal studies dat de hypothese bevestigt. Hoe meer wetenschappelijke bron-

nen bijvoorbeeld wijzen in de richting dat overbruggend contact bijdraagt aan een 

hoger tolerantienivau van jongeren, des te geldiger de aanname dat overbruggend 

contact werkt. Ook de grootte van een steekproef van een wetenschappelijke studie 

draagt in kwantitatieve zin bij aan de soliditeit van een bepaalde hypothese. Een 

onderzoek waarbij 1000 jongeren zijn geënqueteerd heeft meer zeggingskracht dan 

een studie die 50 jongeren heeft geraadpleegd.

Variatie

Indien een bepaald aantal uitkomsten steeds via dezelfde onderzoeksmethode is 

verkregen, maar een volgende, overeenkomstige bevinding het resultaat is van een 

alternatieve onderzoeksmethode, dan verhoogt dit eveneens het waarheidsgehalte 

van de theory-of-change. Hoe meer variatie in gebruikte onderzoeksmethoden, 

hoe sterker de bewijsvoering, want hoe meer verschillende onderzoeksmethoden 

zijn gebruikt om een bepaalde aanname te testen, hoe groter de kans dat uit-

komsten worden verkregen die de hypothese juist verwerpen (vgl. criterium van 

falsifieerbaarheid). 

Variatie van bewijs heeft vooral betrekking op het combineren van verschil-

lende onderzoeksbronnen en methoden, ook wel ‘triangulatie’ genoemd (Zeisel, 

1985). Op dit punt levert ook kwalitatief onderzoek een bijdrage aan de toetsing 

van hypothesen. Als kwalitatieve gegevens – interviews, observaties, casuïstiek 

– bepaalde kwantitatieve uitkomsten ondersteunen of verklaren, dan wint de 

theory-of-change aan validiteit. Om bij het voorbeeld van overbruggend contact te 

blijven: uit diepte-interviews met jongeren, gezinsleden en professionals kan blijken 

op welke wijze intergroepscontact tussen jongeren een positieve invloed uitoefent 
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op het tolerantieniveau van jongeren. Dit geeft eventuele positieve uitkomsten van 

kwantitatief effectonderzoek naar intergroepscontact de nodige onderbouwing. 

Het overgrote deel van de geraadpleegde literatuur in deze studie bestaat echter 

uit kwantitatief effectonderzoek (zie ook paragraaf 1.3).

Precisie

Tot slot speelt de precisie van gebruikte onderzoeksmethoden een rol bij de 

toetsing van de theory-of-change. Wetenschappelijk onderzoek verkrijgt meer 

stevigheid naarmate de nauwkeurigheid van metingen en de consistentie van 

onderzoeksprocedures worden verhoogd. Dit betekent bijvoorbeeld dat studies die 

experiment- en controlegroepen hebben gebruikt, meer gewicht krijgen dan on-

derzoeken die dit ontwerp niet hebben toegepast. Of dat onderzoeken waarin res-

pondentgroepen overeenkomen met de doelgroep-populatie, meer gewicht krijgen 

dan onderzoeken waarbij de steekproef en doelgroep-populatie niet of in beperkte 

mate overeenkomen. Dit laatste speelt bijvoorbeeld bij Amerikaans onderzoek naar 

stereotypering en vooroordelen bij jongeren. Hierbij wordt relatief veel gebruik 

gemaakt van (eerstejaars) universiteitsstudenten om de invloed van interventies op 

het tolerantieniveau van jongeren te meten. Het is echter de vraag of studenten 

uit het hoger onderwijs representatief zijn voor risicojongeren en wat dit betekent 

voor de generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten. Precisie van onderzoeks-

methoden kan zowel betrekking hebben op kwantitatief als kwalitatief onderzoek: 

het gaat louter om de mate van nauwkeurigheid die tijdens de onderzoeksprocedu-

res in acht wordt genomen.

2.4 Verantwoording literatuuronderzoek 

Ter toetsing van de theories-of-change is systematisch literatuuronderzoek 

verricht. Hiervoor is gebruik gemaakt van (elektronische) databestanden van 

wetenschappelijke peer-reviewed journals, aangevuld met informatie van relevante 

artikelen en websites, zoals databanken van effectevaluaties. Via citation tracking 

zijn referenties van oorspronkelijke bronnen geraadpleegd, ter verdieping 

of om bepaalde uitkomsten te verifiëren. De wetenschappelijke bronnen en 

effectevaluaties moesten uiteraard op enigerlei wijze betrekking hebben op een 

van de vier methodische grondslagen en/of de invloed van sociale maatregelen 

op polarisatie en radicalisering. Daarnaast moest de gedragsverandering of het 

maatschappelijke effect van een interventie expliciet zijn gemeten via systematische 

metingen van effect op gedragsverandering, experiment- en controlegroepen 

of longitudinale studies. Geen restricties zijn aangebracht wat betreft jaartal en 

omvang van de studie. 
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Het literatuuronderzoek heeft geresulteerd in een overzicht van meer dan 100 (in-

ter)nationale studies en effectevaluaties. Of de gevonden bronnen en effectevalua-

ties representatief zijn voor alle uitgevoerde effectevaluaties naar de methodische 

grondslagen en/of sociale maatregelen tegen polarisatie en radicalisering, is niet 

bekend. Niet alle uitgevoerde effectevaluaties monden immers uit in een openbare 

publicatie. We veronderstellen echter dat de door ons verzamelde literatuur alle 

gepubliceerde effectevaluaties bevatten, mede omdat tijdens het onderzoek sleutel-

personen zijn geraadpleegd voor informatiebronnen over het onderwerp. Resume-

rend zijn de volgende databestanden geraadpleegd: 

• SocINDEX 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials

• Cochrane Database of Systematic Reviews

• Database of Abstracts of Reviews of Effects

• Cochrane Methodology Register 

• Urban Studies Abstracts

• Violence & Abuse Abstracts 

• Race Relations Abstracts

• Social Work Abstracts

• MEDLINE

• ERIC

• NHS Economic Evaluation Database 

• Health Technology Assessments

• CINAHL Library 

• Information Science & Technology Abstracts.

• Wiley Online Library

• Science Direct

• Sage Journals Online

• Springer Link

• PsychInfo

• Psychological and Behavioral Science Collection

• PsycARTICLES

• Ingenta Connect

In de databestanden zijn gecombineerde zoekacties uitgevoerd via strings van key-

words. Op de verkregen studies is vervolgens een inhoudsanalyse uitgevoerd. Van 

elke studie is aan de hand van een vast stramien een samenvatting gemaakt. In deze 

samenvatting zijn onder andere gegevens opgenomen over het onderwerp van de 

studie, de onderzoeksopzet, de belangrijkste bevindingen en – voor zover vermeld 

in het onderzoek – de implicaties voor interventies en beleid. 
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De onderbouwing van 

interventies getoetst

Het onderzoek spitst zich toe op vier methodische grondslagen van interventies: 

de systeembenadering (3.1), peermethoden (3.2) overbruggend contact (3.3) en 

weerbaarheidsversterking (3.4). Uit de MOVISIE-verkenning in 2009 is gebleken dat 

vrijwel alle beschreven Nederlandse methoden op het terrein van polarisatie en radi-

calisering tot één van deze vier interventievormen is te herleiden. In dit hoofdstuk 

toetsen we de vier methodische grondslagen. Bij elke interventievorm benoemen we 

de centrale theory-of-change en zetten we deze aanname af tegen de beschikbare 

wetenschappelijke kennis. We sluiten elke paragraaf af met een conclusie waarin we 

de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur samenvatten. Aansluitend bren-

gen we – op basis van de verzamelde kennis – methodische aandachtspunten met 

betrekking tot polarisatie en radicalisering over het voetlicht.

Om uitspraken te doen over de geldigheid van onderliggende aannames over polari-

satie- en radicaliseringsinterventies, zijn bewust generalisaties (ideaaltypen) van de 

verschillende interventievormen gemaakt. In sociologisch onderzoek is het construe-

ren van ideaaltypen een gangbare methode om sociale verschijnselen te analyseren 

of beter te begrijpen (Ritzer, 1992). Het woord ‘ideaaltype’ dient dus niet te worden 

opgevat als een ideaalbeeld of utopie. Kenmerkend voor ideaaltypen is dat ze zich 

in werkelijkheid zelden in de meest ‘pure’ vorm voordoen. De interventievormen 

die in dit onderzoek centraal staan betreffen dus geen uitsluitende categorieën en 

de grenzen tussen de categorieën zijn diffuus. Sommige methoden laten zich bij-

voorbeeld in meer dan één methodische grondslag indelen of passen verschillende 

ingrediënten van interventievormen tegelijk toe. Zo kan een methode gericht zijn 

op kennismaking tussen verschillende jeugdgroepen (overbruggend contact) maar 

tegelijk werken aan empowerment van jongeren (weerbaarheidsversterking). 

3.1 Systeembenadering 

Onder de ‘systeembenadering’ scharen we methoden die tot doel hebben extremis-

tisch of polariserend gedrag van jongeren te voorkomen of om te buigen, door hen 

te begeleiden binnen hun brede sociale context (familie, peers, school, werk). Het 

gaat hier om interventies die een samenhangend aanbod van hulpverlening toepas-

sen. Deze benadering vertoont gelijkenissen met de Multi Systeem Therapie (MST), 

ontwikkeld voor criminele jongeren of jongeren met antisociaal gedrag (Bartels, 

3
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2001; Bol; 2002). MST richt zich op verschillende (potentiële) probleemgebieden – 

bijvoorbeeld neiging tot agressief gedrag, problemen op school, gebrek aan werk, 

huisvesting etc. – van de jongere en op competentievergroting van het gezin, waar-

door ouders in staat worden gesteld jongeren te leren constructief om te gaan met 

problemen in het gezin, met leeftijdsgenoten, op school en in de buurt (De Winter, 

2008). Lichtere varianten van deze behandelwijze zijn ook toegepast op rechts-radi-

cale jongeren. Zo drong het plaatselijke jongerenwerk in Hendrik-Ido-Ambacht aan 

de hand van deze aanpak overlast terug van een groep van zo’n 150 Lonsdalejonge-

ren (zie FORUM, 2007). Volgens de betrokkenen in Hendrik-Ido-Ambacht vormde het 

oplossen van de achterliggende persoonlijke problemen van de Lonsdalers via lichte 

hulpverlening en doorverwijzing naar andere organisaties de doorslaggevende fac-

tor. Op termijn verdween hierdoor de aantrekkelijkheid van deelname aan de grote 

Lonsdalegroep, waarmee overlast, dreigend gedrag en radicale uitingen door de 

groep als geheel afnamen. In Noorwegen, Zweden en Duitsland worden elementen 

van deze aanpak toegepast in zogenoemde exit-programma’s voor rechts-extremisti-

sche jongeren (zie Demant et al., 2008: 147-161). 

Deze interventievorm brengt radicalisering in verband met een gebrek aan 

maatschappelijke binding of participatie. Het gebrek aan maatschappelijke par-

ticipatie wordt op zijn beurt weer veroorzaakt door persoonlijke problemen van 

de jongere, bijvoorbeeld een problematische gezinssituatie, psychische problemen 

of problemen op school. Sommige moslimjongeren worden bijvoorbeeld heen en 

weer geslingerd tussen twee culturen en verschillende verwachtingspatronen, die 

van thuis en van de maatschappij buiten de deur, waardoor spanningen binnen het 

gezin kunnen ontstaan. Hierdoor wordt de kans groter dat deze jongeren in een 

identiteitscrisis geraken. Dit zou de kans op isolatie of gevoelens van achterstelling 

en op termijn radicalisering of animositeit jegens andere groepen vergroten (zie Mi-

nisterie van BZK, 2008; SMN, 2008). Ook bij rechts-extremistische Lonsdale-jongeren 

op het verstedelijkte platteland wordt veelal een verband gelegd tussen de proble-

matische leefomstandigheden van de jongeren en hun radicale gedrag (zie bijvoor-

beeld Van Donselaar, 2005; Cadat & Engbersen, 2006). Volgens Cadat en Engbersen 

(2006) moet de oorzaak van extremistisch gedrag van Lonsdale-jongeren hoofdzake-

lijk worden gezocht in de sociaaleconomische achterstelling van de families waarin 

zij opgroeien, waardoor gevoelens van ‘deprivatie’ ontstaan: het gevoel dat moge-

lijkheden of middelen worden ontnomen waarop men als mens of burger eigenlijk 

recht heeft, terwijl andere personen of bevolkingsgroepen wel over deze mogelijk-

heden beschikken (vgl. Buijs & Demant, 2006). De ‘allochtoon’ wordt hierdoor voor 

rechts-extremistische plattelandsjongeren een zondebok. Het werken aan sociale 

binding van radicale jongeren door hun persoonlijke problemen op te lossen en de 

banden met hun bredere sociale omgeving te versterken, moet uiteindelijk gevoe-

lens van achterstelling tegengaan en (het risico op) radicaal gedrag teniet doen. 
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Dit type interventie gaat uit van de volgende theory-of-change:

Door het verbeteren van de persoonlijke leefomstandigheden van de 

radicale jongere via een samenhangend hulpverleningsaanbod verdwijnt op 

termijn de vereenzelviging met een radicaal gedachtegoed of extremistische 

beweging, waardoor overlast, dreigend gedrag en radicale opvattingen 

worden tegengegaan.

Om de theory-of-change te toetsen zijn in eerste instantie wetenschappelijke bron-

nen geanalyseerd die benoemen in welke mate MST effectief is in het voorkomen 

of terugdringen van antisociaal gedrag of geweldpleging van jongeren, mede in 

vergelijking met individuele of reguliere vormen van hulpverlening. In totaal zijn 10 

wetenschappelijke bronnen geanalyseerd, waarvan een meta-studie, twee omvang-

rijke survey-onderzoeken waarbij gebruik is gemaakt van controlegroepen, een 

systematic review van RCT-onderzoek naar MST in de Verenigde Staten, een review 

van onderzoeksresultaten naar de werkzaamheid van familie-interventies, twee 

longitudinale studies naar MST-methoden en een literatuurstudie op dit terrein, 

RCT-onderzoek naar MST in Zweden en een kwalitatief onderzoek. 

In tweede instantie is verkend in hoeverre een systeemgerichte benadering bijdraagt 

aan het terugdringen van radicaal of polariserend gedrag van jongeren. Hiervoor 

zijn slechts beperkte resultaten voorhanden. Er bestaan geen wetenschappelijke ef-

fectstudies die een direct verband onderzoeken tussen enerzijds formele systeemge-

richte methodieken als MST of Functionele gezinstherapie en anderzijds polarisatie 

of jeugdradicalisme. Ervaringen met buitenlandse exit-programma’s voor rechts-

extremistische jongeren bieden wel aanknopingspunten (zie Demant et al., 2008). 

Recentelijk is ook een deradicaliseringsprogramma afgerond voor extreemrechtse 

jongeren in Winschoten, die geschoeid is op de buitenlandse exitprogramma’s (zie 

Van Donselaar, Wagenaar & Demant, 2009). In de paragraaf staan we dan ook stil 

bij de methodische kenmerken en behaalde resultaten van de exitprogramma’s in 

het buitenland en de deradicaliseringspilot in Winschoten. Inzichten hieruit brengen 

we in verband met de uitkomsten van wetenschappelijk effectonderzoek naar sy-

steeminterventies. Hierdoor wordt beter zichtbaar welke invloed een systeembena-

dering uitoefent op radicaal gedrag van jongeren, in termen van het voorkomen of 

terugdringen van extremistisch gedrag (radicalisering) en negatieve beeldvorming 

over andere bevolkingsgroepen (polarisatie) en wat mogelijke succes- en faalfacto-

ren hierin zijn. Kortom, een gecombineerde analyse van het effectonderzoek naar 

MST en ervaringen met systeeminterventies voor radicale jongeren doet het meeste 

recht aan validering van de theory-of-change.
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Aan de hand van deze bronnen behandelen we de volgende vragen: 

1 In hoeverre draagt een systeemgerichte benadering bij aan het terugdringen van 

algemeen probleemgedrag en geweldpleging van jongeren?

2 In hoeverre zijn systeemgerichte methoden als MST en gezinsinterventies ef-

fectiever bij de hierboven genoemde problematiek dan andere vormen van 

hulpverlening?

3 Wat is de potentie van een systeemgerichte benadering in het tegengaan van 

radicaal gedrag van jongeren?

Het	effect	van	de	systeembenadering	

RCT en meta-onderzoek naar Multisystemic Treatment (MST)

Het leeuwendeel van het effectonderzoek naar een systeemgerichte behandeling 

van risicojongeren is afkomstig uit de Verenigde Staten en richt zich op Multisyste-

mic Treatment (MST). In Scandinavië komt effectonderzoek naar MST steeds meer 

van de grond. MST gaat uit van de sociaal-ecologische theorie, die de omgeving 

van de jongere en het gezin als onderling met elkaar verbonden systemen ziet (De 

Winter, 2008). Men richt zich binnen MST op de beïnvloeding van deze onderling 

gerelateerde systemen. Concreet betekent dit dat tijdens de behandeling diverse ne-

gatieve factoren in de sociale omgeving van de jongere gericht worden aangepakt. 

Bijvoorbeeld opvoedingscompetenties van ouders die tekort schieten, alcohol- en 

drugsgebruik van ouders of jongere, relatieproblemen, problemen met klasgenoten 

op school of problemen aangaande huisvesting en werkvoorziening. De beoogde 

resultaten van de behandeling worden geformuleerd in samenspraak met en onder 

volledige medewerking van jongeren en ouders en elke interventie wordt zoveel 

mogelijk geïmplementeerd binnen de omgeving van het gezin. Een aanzienlijk deel 

van de tijd van de therapeut wordt besteed aan het smeden van allianties tussen 

ouders en hulpverleningsinstanties. Wanneer deze banden er eenmaal zijn, worden 

afzonderlijke maatregelen zoveel mogelijk toegesneden op de specieke behoeften 

en problemen van de jongere en de ouders, waarbij inverventies op elkaar worden 

afgestemd. Men focust zich hierbij primair op het vergroten van de sociale compe-

tenties van het gezin (bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen, conflicthante-

ring), het succesvol aanboren van externe hulpbronnen (bijvoorbeeld ondersteuning 

van de school, overige familieleden, buurtgenoten) en toegang tot essentiële voor-

zieningen voor de jongere (bijvoorbeeld adequate huisvesting, werk).

Henggeler et al., (1996) bieden een overzicht van Amerikaans RCT-onderzoek dat 

aantoont dat MST langetermijn reducties in crimineel gedrag oplevert en dat ge-
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weldpleging onder risicojongeren als gevolg van deze aanpak significant afneemt. 

Hierbij worden de resultaten van MST vergeleken met individuele therapie (Individual 

Therapy) en reguliere hulpverlening (Usual Services). Via een statistische analyse van 

de RCT-resultaten wordt duidelijk dat MST siginificant gunstiger uitpakt voor jongeren 

dan wanneer zij individueel worden behandeld of slechts op één van bovengenoemde 

probleemgebieden, of wanneer zij met reguliere hulpverlening te maken krijgen. De 

kans op geweldpleging neemt na MST behandeling aanzienlijk af. Crimineel gedrag en 

geweldpleging werd onder meer gemeten op basis van het aantal malen dat jongeren 

na behandeling in contact kwamen met politie of justitie en gerapporteerde meldingen 

van conflicten of geweldpleging op school. Daarnaast blijkt uit het Amerikaanse effect-

onderzoek dat de cohesie in het gezin afneemt wanneer reguliere hulpverlening wordt 

toegepast, maar juist toeneemt wanneer MST wordt toegepast. 

Ook RCT-onderzoek in combinatie met longitudinale studies van Borduin et al., 

(1995) bevestigt dat MST in de Verenigde Staten zoden aan de dijk zet. Borduin et 

al. vergeleken de effecten van MST ten opzichte van individuele behandeltrajecten 

in het terugdringen van crimineel gedrag en geweldpleging van jongeren. Via een 

voor- en nameting van 176 criminele jongeren (12-17) in RCT- en longitudinaal on-

derzoek (na vier jaar follow-up), blijkt dat MST effectiever is dan individuele behan-

deling: gezinsrelaties verbeteren en antisociaal gedrag van de jongere vermindert. 

De follow-up studie toonde bovendien aan dat MST effectiever is voor het voor-

komen van toekomstig crimineel gedrag – inclusief geweldspleging – dan andere 

vormen van hulpverlening. Voorts blijkt uit het longitudinale onderzoek dat ouders 

van jongeren die antisociaal of crimineel gedrag vertonen door een systeemgerichte 

aanpak beter worden toegerust om toekomstige problemen van hun kind te voor-

komen: positieve uitkomsten lijken dus te beklijven op de langere termijn. Demo-

grafische kenmerken – etniciteit, leeftijd, sociale klasse – oefenen geen invloed uit 

op de resultaten, wat suggereert dat MST voor alle type jongeren en families even 

effectief is. Ook overzichtstudies van Bol (2002) en Baas (2005) naar een effectieve 

preventie en aanpak van criminele jongeren buiten Nederland, brengt naar voren 

dat MST probleemgedrag van jongeren vermindert. Dit is onder meer af te leiden 

uit het feit dat door MST een sterkere afname is te zien in gedwongen uithuisplaat-

singen. Uit de studie van Baas komt eveneens naar voren dat het actief betrekken 

van de ouders bij het ingrijpen in de contacten van de jongeren met criminele leef-

tijdsgenoten, één van de voornaamste succesfactoren is van MST. 

In de Verenigde Staten blijkt MST dus een effectieve behandeling van jongeren 

met antisociaal en gewelddadig gedrag. Verschillende auteurs verklaren de werk-

zaamheid van MST uit het feit dat probleemgedrag van jongeren door MST wordt 

ingedamd doordat de familiebanden worden versterkt. Hierdoor krijgen overige 
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negatieve invloedsfactoren (bijvoorbeeld van criminele vrienden) minder kans. Met 

andere woorden, het succes van MST houdt verband met haar coherente aanpak. De 

tekortkoming van individuele behandelingstrajecten is dat het de samenhang tussen 

verschillende determinanten van deviant gedrag negeert. MST zet in op het gedrag 

van de jongeren in samenhang met de sociale context van de jongere. Problemati-

sche gezinsrelaties, associaties met negatieve peers (‘foute vrienden’) en het functio-

neren op school worden allemaal in het behandeltraject meegenomen.  

Resultaten van een RCT-onderzoek naar verschillende behandelwijzen van pro-

bleemgedrag van risicojongeren in Zweden, laten evenwel zien dat MST aldaar niet 

effectiever is dan reguliere hulpverlening (Olsson, 2008). Beide therapievormen 

blijken even succesvol in het terugdringen van antisociaal en gewelddadig gedrag 

van jongeren, maar MST is wel een stuk kostbaarder. Een Noors onderzoek komt tot 

vergelijkbare bevindingen (Ogden & Hagen, 2006). De nuancering van het effect van 

MST in Zweden wil echter niet zeggen dat de eerder genoemde succesfactoren van 

MST – een coherente aanpak; de uitgangspunten van de sociaal-ecologische theorie 

– geen stand houden. Olsson (2008) wijst erop dat de hulpverlening in Zweden al 

sterk gericht is op verschillende welzijnsgebieden van jongeren. Zo maakt doorver-

wijzing naar hulpverleningsinstanties standaard deel uit van de procedures rond 

jongeren die in aanraking komen met politie of justitie, zonder dat direct sprake is 

van strafoplegging. Dit maakt het toepassen van gezinsinterventies vrij gangbaar 

in Zweden. Deze benadering is dus niet uniek voor MST. Dit in tegenstelling tot 

de Verenigde Staten waar een hulpverleningstraject voor criminele jongeren vaak 

gebrekkig of soms zelfs in het geheel afwezig is, en het dus meer voor de hand ligt 

dat MST aanzienlijk beter scoort dan treatment as usual. 

Gezinstherapie nader bekeken

Kijken we naar het effect van behandelwijzen van risicojongeren specifiek via ge-

zinstherapieën, dan onstaat eveneens een positief beeld. Eén van de meest wijd-

verbreide interventies op dit terrein is Functionele gezinstherapie, afgeleid van het 

Amerikaanse Functional Family Therapy (FFT). FFT is ontwikkeld voor de behande-

ling van gezinnen met jeugdige delinquenten, als alternatief voor reguliere behan-

delvormen. Evenals bij MST wordt het deviante gedrag van jongeren binnen FFT 

beschouwd als het logische gevolg van het disfunctioneren van het gezin als systeem 

(zie De Winter, 2008: 62). Binnen deze therapie wordt met de ouders en jongeren 

gewerkt aan inzicht in elkaars verlangens, het elkaar positief kunnen bejegenen en 

het gezamenlijk bespreken van problemen en vinden van oplossingen. Het program-

ma is opgebouwd uit drie fasen. De eerste fase is de motiveringsfase, waarin het 

gezin gemotiveerd wordt om aan de behandeling mee te werken. Het creëren van 

een vertrouwensband en het verminderen van negatieve interacties tussen gezins-
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leden staan hierin centraal. De tweede fase is de gedragsveranderingsfase, waarin 

geoefend en getraind wordt met vaardigheden. Het oplossen van problemen en 

het omgaan met conflicten en opvoedingsvaardigheden staan in deze fase centraal. 

De derde fase is de generalisatiefase. In deze fase worden gezinnen gestimuleerd 

om zelf naar oplossingen te zoeken. De Winter (2008: 62-63) bespreekt op basis van 

wetenschappelijk effectonderzoek de ervaringen en resultaten van deze aanpak. 

In Amerika zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van FFT. 

Overzichtsstudies geven positieve resultaten weer (Bartels, 2001; Bol, 2002; Ko-

nijn, 2003; Baas, 2005; Konijn, 2007). In een internationale literatuurstudie van het 

WODC (Bol, 2002) wordt geconcludeerd dat FFT in staat is adolescenten met diverse 

gedragsstoornissen succesvol te behandelen. Daarnaast blijkt dat het positieve ef-

fect van FFT ook op de langere termijn beklijft. Zo komt uit de studie van Bol (2002) 

naar voren dat toepassing van deze methodiek voorkomt dat jongere kinderen in 

het gezin delinquent worden en dat adolescenten in aanraking komen met justitie. 

Een tweede literatuurstudie van het WODC naar dit onderwerp (Baas, 2005) gaat in 

op de succesfactoren van FFT. De werkzame elementen van FFT komen grotendeels 

overeen met die van MST. De duidelijke structuur, de integrale aanpak en het feit 

dat de FFT in de directe leefomgeving van de delinquente jongeren plaatsvindt, zijn 

van positieve invloed op recidivevermindering. In hoeverre FFT ook in Nederland tot 

positieve resultaten leidt en of FFT doelmatiger is in het voorkomen en terugdrin-

gen van probleemgedrag van jongeren dan reguliere vormen van hulpverlening, 

moet nog blijken. 

De	potentie	van	de	systeembenadering	voor	polarisatie/
radicalisering

Wetenschappelijk effectonderzoek wijst dus in de richting dat een systeemgerichte be-

nadering bijdraagt aan het verminderen van antisociaal gedrag en geweldpleging van 

jongeren. Bovendien wordt het probleemoplossend vermogen van het gezin vergroot. 

De vraag is of een systeemgerichte benadering ook bijdraagt aan het terugbrengen van 

radicaal of polariserend gedrag van jongeren. Er zijn geen wetenschappelijke effect-

studies voorhanden die een direct verband onderzoeken tussen formele methodieken 

als MST of FFT en polarisatie of jeugdradicalisme. Lichtere varianten van deze methode 

worden echter wel toegepast bij rechts-radicale jongeren. 

Buitenlandse exit-programma’s

Ervaringen met exit-programma’s voor rechtsextremistische jongeren in Noorwegen, 

Zweden en Duitsland bieden aanknopingspunten voor uitspraken over de werk-

zaamheid van systeeminterventies tegen polarisatie en radicalisering (zie Demant et 

al., 2008). In deze landen worden al langer methoden toegepast die tot doel hebben 
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extremistisch gedrag van jongeren te voorkomen of om te buigen, door hen te be-

geleiden vanuit hun brede sociale context (familie, leeftijdsgenoten, school, werk). 

De argumentatie is dat extremistische jongeren – net als jongeren die andersoortig 

probleemgedrag vertonen – in feite ‘sociale dropouts’ zijn: laagopgeleide jonge-

ren, met weinig maatschappelijke kansen die een sociaal vangnet missen en zich 

daardoor aangetrokken voelen tot een extreemrechts gedachtegoed. In de exitpro-

gramma’s worden jongeren die uit extreemrechtse of andere gewelddadige groepen 

willen stappen ondersteund door professionals. De gevolgde aanpak in de exitpro-

gramma’s vertoont gelijkenissen met de multi-systeem therapie, ontwikkeld voor 

jongeren met algemeen probleemgedrag. Zo is er veel aandacht voor verbetering 

van de persoonlijke leefomstandigheden van radicale jongeren. Ook worden ouders 

wier kinderen in extreemrechtse of andere gewelddadige groepen zitten professio-

neel ondersteund, bijvoorbeeld door het opzetten van lokale ouderlijke netwerken. 

Hieronder staan we uitgebreider stil bij de methodiek en resultaten van de exitpro-

gramma’s in het buitenland. Passages in deze paragraaf over de ervaringen hiermee 

in Noorwegen, Zweden en Duitsland zijn direct ontleend aan de studie Teruggang 

en uittreding. Processen van radicalisering ontleed (Demant et al., 2008: 148-174). 

Demant et al. voerden in het kader van deze studie gesprekken met betrokken 

instanties in de genoemde landen, kregen inzicht in resultaten van de exitprogram-

ma’s aldaar en raadpleegden secundaire bronnen, bijvoorbeeld overheidsevaluaties. 

Aan het einde van de paragraaf bespreken we de ervaringen van een deradica-

liseringsprogramma voor extreemrechtse jongeren in Winschoten, dat geschoeid is 

op de buitenlandse exitprogramma’s (zie ook Van Donselaar, Wagenaar & Demant, 

2009). In de conclusie brengen we de inzichten van de exit-programma’s in het 

buitenland en Winschoten in verband met de hiervoor beschreven uitkomsten van 

wetenschappelijk effectonderzoek naar formele systeeminterventies, teneinde de 

theory-of-change te valideren. 

Ervaringen in Noorwegen

In Noorwegen heeft het exitprogramma inmiddels meer dan 700 professionals, zoals 

leraren, lokale jongerenwerkers en politieagenten opgeleid in de preventie van en 

interventie in rechts-extremisme en andere gewelddadige groepen. Het programma 

wordt uitgevoerd door de organisatie Adults for Children, de afdeling van de Police 

Security Service die zich bezighoudt met extreemrechts en het overlegorgaan voor 

criminaliteitspreventie in Kristiansand. 

Volgens Adults for Children draait het voor de jongeren die verzeild raken in het 

rechts-extremistische milieu in eerste instantie om de groep, pas later komt de 

ideologie in beeld. Veel van de jongeren hebben psychische problemen. Het Exit-
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programma zet het maatschappelijk werk in en werkt samen met de politie. Voor 

ouders van jongeren die betrokken zijn bij een extreemrechtse groep zijn ouder-

netwerken opgericht. Deze ouders hebben vaak behoefte aan kennis en informatie. 

Door hun ervaringen te delen, krijgen zij beter inzicht in het milieu waarin hun kind 

betrokken is geraakt. Zij kunnen hun dilemma’s bespreken met mensen die hen niet 

gelijk stigmatiseren omdat hun kind in extreemrechtse kringen verkeert. Gezamen-

lijk kunnen zij oplossingen aandragen en initiatieven ontplooien om hun kind weer 

los te weken. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de verschillende oudergroe-

pen. Sommige ouders zijn zeer succesvol: zij weten binnen een paar maanden hun 

kinderen terug te halen. Andere ouders hebben daar niet de middelen of motivatie 

voor. Sommige ouders delen de opvattingen van hun kinderen en zeker in deze 

groepen is professionele ondersteuning noodzakelijk. Niet iedere ouder is even 

gemotiveerd om aan een groep deel te nemen, sommigen zijn bijvoorbeeld blij dat 

hun kind eindelijk vrienden heeft gevonden. Anderen zijn bang gestigmatiseerd te 

worden, zijn apathisch of onverschillig of willen niet met vreemden over hun pro-

blemen praten. Oudernetwerken werken dus niet voor iedereen, maar de aanpak 

wordt door betrokkenen toch als succesvol gezien.

Een belangrijk aspect van het exitprogramma in Noorwegen is het vrijwillige ka-

rakter van het programma. Het biedt ondersteunend contact aan de persoon die 

wil uittreden, aan ouders en aan professionals. Mensen die uit de beweging willen 

stappen, kunnen bellen met een speciaal telefoonnummer. Een naar eigen zeg-

gen succesvolle methode die Adults for Children heeft toegepast, is het in contact 

brengen van jongeren met mensen die eerder uit het rechts-extremistische milieu 

zijn gestapt. Het idee werd overgenomen in Zweden in 1998, toen er een Exitpro-

gramma werd opgericht met vroegere uittreders als medewerkers. Omdat er te 

weinig mensen waren die deze rol konden vervullen in Noorwegen, heeft Adults for 

Children jongeren in contact gebracht met de uittreders uit Zweden. In ongeveer 

twee jaar heeft het programma op deze manier meer dan 70 jongeren uit het milieu 

geholpen.

De politie vervult binnen het programma twee taken: ervoor zorgen dat jongeren 

niet dieper in het rechts-extremistische milieu verzeild raken en de meer doorge-

winterde leden uit de groep halen. Bij de eerste, preventieve taak wordt samen-

gewerkt met de lokale gemeenschap, jongerenclubs en de kinderopvang. Een 

belangrijk middel bij de preventie is de ‘preventive talk’, ook wel de ‘empowerment 

conversation’ genoemd. Hierbij legt de lokale politie contact met de betreffende 

jongere en vraagt de jongere en diens ouders op het politiebureau te verschijnen. 

Jongeren onder de achttien en hun ouders zijn verplicht aan dat verzoek gehoor 

te geven wanneer de politie het vermoeden heeft dat de jongere betrokken is bij 
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illegale praktijken of aan het afglijden is richting een criminele jongerengroep. Er 

wordt een gesprek gevoerd waarin het draait om de concrete aanleiding (diefstal, 

drugsgebruik, participatie in extreemrechtse groep). Er wordt vooral ingegaan op de 

problemen die de jongere te wachten staan en op het feit dat hij zijn toekomst aan 

het vergooien is. Het doel van het gesprek is niet om de jongere te straffen, maar 

om een basis te creëren voor een heroriëntatie en een gedragsverandering. De poli-

tie vraagt de ouders toestemming om andere belangrijke instituties, zoals de school, 

te betrekken in de volgende stappen van heroriëntatie. Het gesprek is gebaseerd op 

een gestructureerde procedure waarbij het er om gaat het kind bewust te maken 

van de gevolgen van zijn gedrag en te zoeken naar mogelijke (legale) alternatieven. 

Deze methode wordt vooral toegepast als preventieve maatregel bij jongeren die 

dreigen af te glijden. Een indicatie van het effect van het preventieve gesprek is de 

actie die in 2003 is gehouden tegen de Noorse neonazigroep Vigrid. In 40 dagen 

werden er 109 gesprekken gevoerd met 95 leden van deze groep. In 39 gevallen 

waren de ouders erbij. 60 mensen zijn daarna uit de groep gestapt. Dit waren vooral 

de jongere leden.

In Kristiansand – wat vanaf de jaren negentig overlast ondervond van jonge groe-

pen neonazi’s – richtte Exit een oudernetwerk op en werd praktische hulp verleend 

aan jongeren die uit een gewelddadige groep wilden stappen. Veel van deze jonge-

ren bleken ouderlijke steun te ontberen, doordat ouders psychiatrische problemen 

of een drugsverslaving hadden of waren overleden. Zij konden hun ouders dus niet 

gebruiken als ‘opstapje’ terug naar de samenleving. Een alternatief ‘opstapje’ kan 

worden gevormd door een significant other die een band met de jongere aangaat 

door naar hem of haar te luisteren en helpt bij de uittrede uit de extreemrechtse 

groep. In Kristiansand speelde het Church Youth Project (CUP) deze rol. Dit is een 

kleine, flexibele organisatie van drie maatschappelijk werkers en een groep vrijwilli-

gers die werken met probleemjongeren in de stad. De drie maatschappelijk werkers 

wisten contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen met een aantal 

jonge neonazi’s. Ze hielpen de jongeren een baan, een woning of een opleiding te 

vinden. Deze aanpak was nadrukkelijk van sociale en niet van ideologische aard; de 

maatschappelijk werkers  vermeden het om over ideologie te praten. Er werd vooral 

gepoogd om in de praktische en sociale behoeften van deze jongeren te voorzien 

door hen een alternatieve sociale omgeving aan te bieden. In drie jaar tijd zijn 24 

neonazi jongeren in Kristiansand op deze manier geholpen, van wie nu slechts twee 

personen nog steeds in het rechts-extremistische milieu verkeren.

Ervaringen in Zweden 

Kort na de oprichting van het Noorse Exit-project in 1997, werd in Stockholm het 

Zweedse Exitprogramma opgezet. Het Zweedse programma had dezelfde doelstel-
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lingen als het Noorse programma, maar had een iets andere opzet. Zo heeft een 

groot gedeelte van de stafleden die lokaal worden ingezet, zelf een achtergrond 

in het extreemrechtse milieu. Deze persoonlijke ervaringen zouden ervoor moeten 

zorgen dat deze stafleden een grote geloofwaardigheid hebben onder jongeren 

die willen uittreden. Bovendien zou het voor hen gemakkelijker zijn om contact te 

leggen met jongeren die erover denken uit de beweging te stappen. Het Zweedse 

project heeft een vijf-stappenplan ontwikkeld dat personen doorlopen wanneer 

zij de extremistische groep verlaten. Zij worden daarbij op verschillende manieren 

ondersteund.

1 Fase van motivatie. De persoon zit nog in de groep, maar heeft twijfels en neemt 

contact op met het Exit-team. Het team geeft informatie en biedt een contactper-

soon aan, die zelf ook dit proces heeft doorgemaakt en weet wat het betekent.

2 Fase van uittreding. De persoon heeft de beslissing genomen uit de groep te 

stappen. Dit is een chaotische periode, waarin hij hulp van het Exit-team krijgt 

om mee te praten. Soms moet iemand verhuizen of heeft financiële hulp nodig. 

De contactpersoon is altijd telefonisch bereikbaar en is de intermediair naar de 

instanties toe. Ook geeft hij of zij persoonlijke steun.

3 Fase van vestiging. De breuk is nu compleet. De persoon heeft een woonplaats, 

financiële middelen en soms een baan of een studie. Maar hij is vaak sociaal 

geïsoleerd en voelt zich leeg en eenzaam. De contactpersoon probeert nieuwe 

verbindingen te leggen naar het ‘normale’ leven. In deze fase worden vaak 

groepsdiscussies georganiseerd.

4 Fase van reflectie. De persoon begint zich vrij te maken van zaken uit het ver-

leden zoals geweld, misdaad en extremistische ideologie en haat. Sommigen 

ervaren problemen als angst, depressie, slapeloosheid of alcoholmisbruik. Vaak 

worden zij verwezen naar een therapeut. Dit is idealiter de fase waarin zij hun 

extremistische en racistische ideeën loslaten.

5 Fase van stabilisatie. De persoon heeft nu weer een ‘normaal’ leven met werk, 

een studie en soms een eigen gezin. Hij is nog steeds wel bang dat het verleden 

zijn toekomst zal ruïneren en ervaart vaak schuldgevoelens en schaamte. Het Exit-

programma is nu niet meer actief, maar veel personen blijven contact houden met 

hun contactpersoon.

De periode van het Exitprogramma beslaat over het algemeen tussen de zes en 

twaalf maanden. In de gesprekken die worden gevoerd gaat het er dus opnieuw 
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niet om de uittreders ideologisch op andere gedachten te brengen, maar wordt 

voortgebouwd op de persoonlijke wil om los te komen uit het extreemrechtse milieu 

en een normaal leven op te bouwen. Er wordt ingegaan op de persoonlijke nega-

tieve gevolgen van het verblijf in de extreemrechtse beweging en op de mogelijkhe-

den en alternatieven die aan uittreding verbonden zijn. Tussen 1998 en 2001 namen 

133 personen contact op voor hulp. De meerderheid (meer dan 90%) bestond uit 

jonge mannen. Zij waren tussen de 18 en 25 jaar en hadden tussen de twee en vijf 

jaar in de beweging gezeten. De helft gebruikte gedurende de tijd in de beweging 

overmatig alcohol en soms ook drugs. Bovendien was de helft veroordeeld voor 

criminele delicten en gaf daarnaast nog een kwart aan dat zij wel delicten hadden 

gepleegd, maar daarvoor niet waren veroordeeld. Volgens een evaluatie van de 

Zweedse Raad voor Criminaliteitspreventie uit 2001 zijn 125 van de 133 personen uit 

de beweging gestapt nadat zij contact hadden opgenomen met Exit. Echter, in een 

evaluatieonderzoek wordt dit hoge succesaantal in twijfel getrokken (zie Englund, 

2002). Hoewel de evaluatie over het algemeen positief is over het programma, 

komt wel naar voren dat er organisatorische problemen waren en een hoog verloop 

onder de staf.

Ervaringen in Duitsland

Duitsland kampt al lang met extreemrechtse jongerengroepen. Vooral veel jongeren 

uit het oosten van Duitsland sluiten zich aan bij skinheadgroeperingen en neonazis-

tische Kameradschaften. Momenteel telt Duitsland ongeveer 39.000 rechts-extremis-

ten, van wie ruim 10.000 personen (voornamelijk afkomstig uit skinheadgroeperin-

gen) als ‘gewaltsbereit’ worden beschouwd. Duitsland heeft dan ook een scala aan 

programma’s ter bestrijding en preventie van rechtsextremisme. Rond het jaar 2000 

zijn er verschillende deradicaliseringsprogramma’s gestart. Momenteel bestaan er 

zo’n vijftien à twintig projecten die gericht zijn op het deradicaliseren van rechts-

extremisten. Deze programma’s verschillen erg van elkaar in termen van doelgroep 

(sleutelpersonen, ervaren activisten, meelopers of sympathisanten), methodiek en 

organisatorische opzet. Er zijn projecten die op deelstaatniveau zijn opgezet en lan-

delijke projecten. Grunenberg en Van Donselaar (2006) hebben vier van deze projec-

ten onderzocht: het landelijke NGO-gebaseerde programma Exit Deutschland, het 

landelijke overheidsprogramma van de Bundesverfassungsschutz en twee overheids-

programma’s op deelstaatniveau (Noordrijn-Westfalen en Hessen). Het programma 

Exit Deutschland is ook door Rommelspacher (2006) onderzocht. De Duitse situatie 

is minder vergelijkbaar met Nederland aangezien goed georganiseerde rechts-

extremistische bewegingen in Nederland een relatief marginaal verschijnsel is. De 

methoden in Duitsland zijn dan ook sterk geformaliseerd en gericht op volwassen 

‘hardliners’. Vaak zijn dit extremisten die al een strafblad hebben, waarbij behande-

ling justitieel kan worden afgedwongen. Niettemin bieden vooral de ervaringen 
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met Exit Deutschland en het programma in Hessen aanknopingspunten voor deze 

studie, omdat deze zich ook op de minder harde kern richten (jonge meelopers) en 

sterke elementen van de systeembenadering in zich dragen (bijvoorbeeld het bieden 

van praktische ondersteuning en het aanreiken van beroepsperspectieven). 

Exit Deutschland was het eerste deradicaliseringsprogramma in Duitsland. De ‘ge-

middelde’ uittreder is een man tussen de achttien en vijfentwintig die tussen twee 

en zes jaar lid was van een skinheadgroepering of een neonazistische Kamerad-

schaft. Het overgrote deel heeft criminele antecedenten. Meestal stappen zij eruit 

omdat zij beseffen dat hun extreemrechtse activiteiten leiden tot een vicieuze cirkel 

met negatieve uitwerkingen voor de toekomst. De uittreder moet zelf het initia-

tief nemen en contact opnemen met het project. Vervolgens wordt er een alge-

meen profiel geschetst van de uittreder en worden potentiële problemen in kaart 

gebracht. Veiligheid en bestaanszekerheid zijn belangrijke thema’s in de aanpak. 

Daarnaast is de opbouw van een sociaal netwerk erg belangrijk en krijgt de uit-

treder ondersteuning bij mogelijke psychische problemen. Er worden intensieve ge-

sprekken gevoerd om te onderzoeken wat de motieven voor intreding waren, welke 

argumentaties worden gehanteerd en waar openingen bestaan om die argumenta-

ties te weerleggen. Daarbij gaat het er niet om de uittreder een ander wereldbeeld 

op te dringen, maar om hem of haar kritisch naar zichzelf en de eigen opvattingen 

te laten kijken. Deze persoonlijke reflectie kan pas plaatsvinden wanneer de veilig-

heid van de uittreder gegarandeerd is. Daarom staat veiligheid op de voorgrond, 

evenals het resocialiseren om nieuwe sociale contacten en beroepsperspectieven te 

bevorderen. De duur van een dergelijk traject varieert aanzienlijk. Meestal worden 

de uittreders tussen de zes maanden en drie jaar begeleid. Exit Deutschland heeft de 

laatste jaren circa 230 personen uit het extreemrechtse milieu gehaald. 

Het Hessense uittredersprogramma is in 2003 van start gegaan. Het is vooral gericht 

op meelopers en jongeren die relatief kort in het extreemrechtse circuit verkeren. 

Dit zijn vooral jongeren van dertien tot zestien jaar, waarmee een gesprek over de 

negatieve gevolgen van hun extreemrechtse oriëntatie al veel effect kan hebben. 

Maar het programma richt zich ook op jongeren die al langer in een extreemrechtse 

groepering zitten. Dit zijn jongeren tussen de achttien en twintig jaar die vaak ver-

slaafd zijn aan alcohol, gewelddaden hebben gepleegd en te kampen hebben met 

psychische problemen. De redenen voor uittreding hebben ook hier vaak te maken 

met druk van de partner en dreigende strafzaken. Ideologische redenen spelen nau-

welijks een rol. Aan het begin van het traject wordt een persoonlijkheidsprofiel van 

de uittreder opgesteld. De woning wordt ontdaan van extreemrechtse attributen en 

er wordt een vrij gedetailleerd contract opgesteld. Ook in dit project gaat het om de 

veiligheid van de uittreder, het opbouwen van een bestaan en persoonlijke steun. 
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De begeleiding duurt meestal drie tot zes maanden. De meeste uittreders zijn dan 

redelijk stabiel. Bij uittreders die een voorwaardelijke straf krijgen opgelegd, kan de 

begeleidingstijd oplopen tot twee jaar. Er wordt gewaarschuwd tegen al te hoog-

gespannen verwachtingen: de uittreders plegen weliswaar geen nieuwe delicten 

meer en hebben geen contact meer met de extreemrechtse beweging, maar hun 

ideologische opvattingen blijven vaak ongewijzigd. Het programma heeft ongeveer 

50 personen uit het extreemrechtse milieu gehaald.

Ervaringen buitenlandse exitprogramma’s samengevat 

Samenvattend valt in de buitenlandse exit-programma’s op dat vooral resultaten 

worden geboekt bij de minder geradicaliseerde, jongere groep van nieuwe aanwas 

en meelopers. Een belangrijke uitkomst is de relatief geringe betekenis die ideologi-

sche overwegingen lijken te hebben. De meerderheid van de programma’s is vooral 

gericht op het resocialiseren van de uittreder en minder op het reflecteren op de ex-

treemrechtse ideologie. Sommige methodische elementen van de exit- programma’s 

lijken hier nog wel aandacht aan te besteden, maar in hoeverre men hieraan in de 

praktijk toekomt (afgezien van enige morele gespreksvoering) is niet duidelijk. Ook 

is niet duidelijk of er op dit terrein succes wordt geboekt. Demant et al. vermelden 

dat uittreding in het buitenland vaak al als succesvol wordt beschouwd wanneer de 

uittreder op tijd opstaat, gewoon naar zijn werk gaat en bij een meningsverschil 

niet meteen op de vuist gaat. In dergelijke gevallen wordt het algemene probleem-

gedrag van de jongere succesvol teruggedrongen, maar is het onduidelijk of er ook 

een verandering van het extreemrechtse wereldbeeld heeft plaatsgevonden (zie 

Demant et al., 2008: 158).

Ervaringen in Winschoten 

Op basis van de buitenlandse exit-programma’s werd in de Groningse gemeente 

Winschoten een experimenteel project geïnitieerd dat in 2007 en 2008 werd uitge-

voerd. Het doel van dit experiment was om te bezien of deradicaliseringsprojecten, 

zoals die in Scandinavië en Duitsland bestonden, ook in Nederland toepasbaar zijn. 

De pilot werd uitgevoerd door de gemeente, met FORUM, Instituut voor Multicultu-

rele Ontwikkeling, als landelijk projectleider. De evaluatie van de pilot is uitgevoerd 

door de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting in het kader van de Monitor 

Racisme & Extremisme (Demant et al. 2009). Doel van het onderzoek is de bestude-

ring van het verloop van beide projecten in de hoop daaruit lessen te trekken voor 

verdere toepassing van deradicaliseringsbeleid in Nederland. Hieronder bespreken 

we kort het experiment in Winschoten en de belangrijkste resultaten5.

5 Zie Demant et al., 2009: 24-69 voor een uitvoerige uiteenzetting van de aanpak en resultaten in 
Winschoten 
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In Winschoten bestonden sinds een aantal jaren problemen rond extreemrechtse 

radicalisering. Omstreeks 2004/2005 ontstond een groep radicaliserende Lonsdale-

jongeren die zichzelf Skinheads Groningen noemden. In 2006 werden verschillende 

Lonsdalejongeren gearresteerd na een zware mishandeling en poging tot doodslag 

in Winschoten. Sommige van deze jongeren waren betrokken bij het landelijke 

extreemrechtse netwerk Blood & Honour. In 2007 was een reeks confrontaties in 

Winschoten tussen Lonsdalers en jongeren uit het paatselijke asielzoekerscentrum 

aanleiding voor intensief politieoptreden. De doelstellingen van het pilotproject dat 

de gemeente samen met FORUM uitvoerde, was verdere radicalisering, maatschap-

pelijke isolatie en ongewenst gedrag (vernielingen, geweldadigheden, bedreigin-

gen) van jongeren te voorkomen. De aanpak richtte zich primair op de ‘meelopers’ 

(niet op de harde kern) en werd als succesvol beschouwd wanneer een jongere geen 

extreemrechtse kleding meer draagt, zich niet rechtsradicaal uit en geen contact 

meer heeft met de rechtsradicale groep. 

De aanpak richtte zich op ‘individuen die al van een aantrekkingskracht naar de 

groep blijk hebben gegeven en soms zelfs al als meelopers hebben geacteerd’. In 

de pilot ligt de nadruk op het voorkomen van verdere betrokkenheid bij de groep: 

het voorkomen van doorstroming naar de ‘harde kern’ en mogelijk zelfs verwijde-

ring of uittreding uit de groep. Men wil deze doelstelling bereiken door individuele 

jongeren bij het verlaten van geradicaliseerde groepen te ondersteunen. Na een 

inventarisatie van de situatie van de jongere zou er bijvoorbeeld hulp geboden 

kunnen worden bij het vinden van hulpverlening, woonruimte, werk en scholing. 

Deze hulp zou in het kader van een deradicaliseringstraject plaats moeten vinden 

en mogelijk ook aan voorwaarden worden verbonden. In Winschoten bestond de 

potentiële doelgroep uit ongeveer 25 jongeren, tussen de achttien en twintig jaar. 

Professionals uit verschillende instellingen boden ondersteuning en begeleiding in 

het uittredingsproces (jongerenwerk, maatschappelijk werk, schuldsanering, huisves-

ting). Hierbij stonden de volgende interventies centraal. 

1 De politie voert één of meer gesprekken met de betreffende jongere over de 

extreemrechtse opvattingen en over de mogelijke gevolgen hiervan voor en de 

verwachtingen van de toekomst. 

2 De politie neemt contact op met de school van de jongere, die vervolgens een 

gesprek met hem voert over zijn extreemrechtse uitingen. 

3 Het jongerenwerk voert één of meer gesprekken met de betreffende jongere 

over diens extreemrechtse kleding en andere extreemrechtse uitingen en over de 

gevolgen en verwachtingen voor de toekomst. Hierbij wordt soms gedreigd dat 

de jongere niet meer mag deelnemen aan activiteiten van het jongerenwerk. 
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4 De Stichting Opmaat (voorziening voor werkloze jongeren) voert een gesprek met 

de betreffende jongere over zijn extreemrechtse kleding en dreigt met de sanctie 

van ontslag met betrekking tot werktrajecten. 

5 Het maatschappelijk werk voert gesprekken met de betreffende jongere over 

extreemrechtse uitingen en opvattingen en ondersteunt de jongere bij het vinden 

van woning, werk, een nieuwe sociale omgeving en bij schuldsanering. 

6 De gemeente maakt met een woningbouwvereniging de afspraak dat de betref-

fende jongere niet uit zijn woning zal worden gezet in verband met een huur-

schuld. Daartegenover staat dat de jongere zijn contacten met de extreemrechtse 

groep moet verbreken en een psychologische behandeling aanvaardt. 

7 In een aantal gevallen zijn de ouders bij de interventie betrokken: er zijn gesprek-

ken met hen gevoerd of zij zijn anderszins betrokken bij de gesprekken die met 

de betreffende jongere zijn gevoerd.

Uiteindelijk hebben van de 22 jongeren die bij de pilot betrokken waren vijftien 

jongeren hun extreemrechtse uitingen of gedrag gestaakt. Vier personen manifes-

teren zich nog als extreemrechts en van drie personen is onbekend of zij zich nog 

extreemrechts uiten. Maar zijn de resultaten ook het directe gevolg van het experi-

ment? Demant et al. (2009) menen dat de interventies op vier personen een directe, 

positieve (deradicaliserende dan wel preventieve) invloed heeft gehad. Hierbij gaat 

het om personen die niet tot de harde kern van de extreemrechtse groep behoor-

den. Op vijf personen hebben de interventies enige invloed gehad. Hierbij gaat het 

om personen die niet tot de harde kern van de extreemrechtse groep behoorden. 

Op vier personen hebben de interventies geen invloed gehad. Hierbij gaat het om 

drie personen die tot de harde kern behoorden en om een persoon van wie eerst 

onduidelijk was of hij tot de harde kern behoorde, maar die daar nu zeker toe 

behoort. Van negen personen bij wie radicaal gedrag is afgenomen, is onduidelijk 

in hoeverre de interventies invloed hebben gehad. Bij de afsluiting van de pilot is 

in elk geval de rechtsradicale groep bijna geheel verdwenen uit Winschoten en de 

overlast is tot een minimum beperkt. 

Als één van de belangrijkste succesfactoren van de pilot noemen Demant et al. 

de individuele gesprekken die politieagenten, jongerenwerkers, maatschappelijk 

werkers en leerplichtambtenaren met de jongeren voerden. In deze gesprekken 

werden de jongeren bewust gemaakt van de negatieve gevolgen die hun gedrag 

kan hebben voor hun toekomst. Ook werden zij gestimuleerd een alternatieve 

sociale omgeving op te zoeken. Dit gold echter alleen voor jongeren die niet tot de 

harde kern van de groep behoren (jongeren die zich extreemrechts kleden dan wel 

uiten, meelopen met de extreemrechtse groep of contacten met de groep aan het 

ontwikkelen zijn). 
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Conclusies	systeembenadering

De theory-of-change die bij dit type interventie centraal stond luidde: 

Door het verbeteren van de persoonlijke leefomstandigheden van de 

radicale jongere via een samenhangend hulpverleningsaanbod verdwijnt op 

termijn de vereenzelviging met een radicaal gedachtegoed of extremistische 

beweging, waardoor overlast, dreigend gedrag en radicale opvattingen 

worden tegengegaan.

Ter toetsing zijn de volgende vragen behandeld.

1 In hoeverre draagt een systeemgerichte benadering bij aan het terugdringen van 

algemeen probleemgedrag en geweldpleging van jongeren?

2 In hoeverre zijn systeemgerichte methoden als MST en gezinsinterventies ef-

fectiever bij de hierboven genoemde problematiek dan andere vormen van 

hulpverlening?

3 Wat is de potentie van een systeemgerichte benadering in het tegengaan van 

radicaal gedrag van jongeren?

Algemene bevindingen

Het wetenschappelijke effectonderzoek naar multi-systeem therapieën en gezins-

interventies maakt duidelijk dat de systeembenadering effectief is tegen algemeen 

probleemgedrag van jongeren en in het algemeen werkzamer is dan reguliere vor-

men van hulpverlening of individuele behandeltrajecten. Bij risicojongeren die een 

dergelijke behandelvorm ondergaan, is een afname in antisociaal gedrag, geweld-

pleging en criminaliteit te zien. De werkzaamheid van een systeemgerichte benade-

ring is te verklaren uit het feit dat probleemgedrag van jongeren wordt ingedamd 

door verbetering en versterking van de familiebanden, waardoor het probleemop-

lossend vermogen van het gezin wordt vergroot. Hierdoor krijgen overige negatieve 

invloedsfactoren (bijvoorbeeld van criminele vrienden) minder kans. Daarnaast zijn 

het bieden van beroepsperspectief en de mogelijkheid tot afstemming tussen ouders 

en verschillende hulpverleningsinstanties belangrijke succesfactoren. Anders gezegd: 

het succes van de systeembenadering houdt verband met haar integrale aanpak. De 

tekortkoming van individuele behandelingstrajecten is dat ze de samenhang tussen 

verschillende determinanten van deviant gedrag negeren. De systeembenadering 
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zet in op het gedrag van de jongeren in samenhang met de sociale context van de 

jongere. Problematische gezinsrelaties, associaties met negatieve peers (‘foute vrien-

den’), het functioneren op school, adequaatheid van huisvesting en perspectief op 

werk worden allemaal in het behandeltraject meegenomen. 

Potentie voor radicalisering/polarisatie

De resultaten van buitenlandse exitprogramma’s verschaffen aanwijzingen dat een 

systeemgerichte benadering ook effect sorteert tegen jeugdradicalisme. De casus-

sen in Noorwegen, Zweden en Duitsland laten zien dat een samenhangend hulp-

verleningsaanbod en betrokkenheid van ouders in deradicaliseringstrajecten de 

persoonlijke leefomstandigheden van extreemrechtse jongeren verbeteren en het 

perspectief op een ‘normaal leven’ vergroten. Hierdoor is ook een afname te zien 

in extremistisch gedrag en vindt sneller uittreding plaats uit radicale bewegingen. 

De aanpak slaat echter vooral aan bij jeugdige meelopers en minder bij harde kern 

rechtsradicalen. Ook het effect op het ombuigen van radicaal gedachtegoed (ideo-

logie) is minder eenduidig: overlast, dreigend gedrag en gewelddadige interetnisi-

che confrontaties worden weliswaar gereduceerd maar onduidelijk is of door deze 

behandelvorm ook de vereenzelviging met een radicaal gedachtegoed verdwijnt.

In Winschoten is sprake geweest van een aanpak van jeugdradicalisme waarbij 

verschillende instanties zijn betrokken. Dit heeft voor een deel van de jongeren tot 

positieve resultaten geleid. De interventies zijn echter vooral ingezet in de vorm van 

sanctionering van gedrag in plaats van dat er sprake was van een ondersteunend 

hulpverleningsaanbod. Jongeren werden aangespoord hun radicale gedrag op te 

geven en na te denken over hun toekomst onder dreiging van verlies van werk of 

huisvesting of uitsluiting van jeugdwerkactiviteiten. De aanpak was dus niet gericht 

op het aanbieden van een samenhangend hulpverleningsaanbod teneinde de per-

soonlijke leefomstandigheden van de jongeren te verbeteren (wat op termijn tot 

een afname van extremistisch gedrag zou moeten leiden). Ook lijkt het erop dat de 

betrokkenheid van ouders – een centraal element in een systeemgerichte aanpak 

– beperkt is geweest. Slechts in een aantal gevallen zijn ouders bij de interventies 

betrokken en dan alleen in de hoedanigheid van deelnemers aan oriënterende 

gesprekken. Er was geen sprake van hulpverlening aan ouders of het opzetten van 

steunnetwerken van ouders.  

Resumerend stellen we vast dat multi-systeemaanpakken waarin de familie als  

socialisatiecontext een centrale rol krijgt en leden van het sociale netwerk conse-

quent worden betrokken, problematische omstandigheden van radicaliserende 

jongeren verzachten. Zodoende wordt de kans op verdere radicalisering bij deze 

jongeren verkleind. De aanpak lijkt echter vooral succesvol bij jeugdige meelopers 
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en minder bij de harde kern van radicalen. Ook lijkt de methode vooral te worden 

toegepast op rechtsradicale jongeren. 

We tasten vooralsnog in het duister of deze aanpak ook voor moslimradicalen effect 

sorteert. De AIVD (2010) concludeert wel op basis van eigen casestudies naar dera-

dicalisering van jihadisten in Nederland, dat in de aanpak van radicale moslimjon-

geren ook aandacht moet zijn voor de persoonlijke leefomstandigheden van deze 

jongeren. Zaken als het vinden van een baan of een nieuwe partner, het krijgen 

van een kind of andere familieomstandigheden zijn volgens de AIVD van grote 

invloed op een positievere ontwikkeling van radicale moslimjongeren. Deze major 

life events kunnen ertoe leiden dat de persoon zich gaandeweg terugtrekt uit de 

radicale groep en zich gaat richten op een ‘normaal leven’ (zonder daarbij overi-

gens per se afstand te nemen van het radicale gedachtegoed). Hierbij past wel een 

nuancering ten aanzien van de ‘diversiteitsgevoeligheid’ van interventies (Pels et al., 

2009). Het feit dat de systeembenadering voor autochtone bevolkingsgroepen in 

een westerse context effectief is, wil niet automatisch zeggen dat deze in dezelfde 

mate effect sorteert voor jongeren uit etnische minderheidsgroepen. De gezinscul-

tuur in een gemiddeld migrantengezin kan behoorlijk verschillen van die van een 

Nederlands gezin (zie bijvoorbeeld Van den Brink, 2006; Pels & Vollebergh (red.), 

2006). Voor allochtone ouders met opvoedingsproblemen in een sterk verande-

rende samenleving als Nederland kan er verschil in opvattingen zijn over de morele 

opvoeding (Pels et al., 2009). De wisselwerking met ‘witte’ hulpverleningsinstanties 

- bijvoorbeeld school, jeugdwerk, politie – die er andere normatieve kaders op na-

houden, verloopt niet altijd vlekkeloos. Zo blijkt uit onderzoek naar de wederzijdse 

verwachtingen van en communicatie tussen autochtone gezinsvoogden en migran-

tenouders met een onder toezicht gesteld kind (Hoogsteder & Suurmond, 1997) dat 

de reflecties van de gezinsvoogden over opvoeding soms nauwelijks aansluiten bij 

de percepties van de ouders. 

Methodische	aandachtspunten

Henggeler et al. (1996) noemen enkele behandelingsprincipes die als randvoor-

waarden gelden van de systeembenadering. Hieronder zijn deze randvoorwaarden, 

voor zover relevant, vertaald naar aandachtspunten in de aanpak van polarisatie en 

jeugdradicalisme. 

1. Stel samenhang radicaal gedrag en sociale omgeving vast

In de diagnosefase – de fase waarin een bepaald radicaal gedachtegoed bij de 

jongere is vast te stellen – is het zaak de samenhang tussen het geïdentificeerde 

radicale gedrag van de jongere en diens sociale context vast te stellen. Vooral de rol 

van de ouders kan hierin bepalend zijn. Sommige ouders delen bepaalde racistische 
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opvattingen van hun kinderen en in deze gevallen is professionele ondersteuning 

van het hele gezin dus noodzakelijk. Dit kan zowel bij rechtsextremisme als moslim-

radicalisme het geval zijn.  

2. Benadruk positieve ontwikkelingen jongere

In therapeutische contacten dient voortdurend de nadruk te worden gelegd op 

positieve ontwikkelingen, waarbij wordt geput uit krachten in de omgeving van de 

jongeren. Deze krachten kunnen dienen als hefboom voor gedragsverandering. Lukt 

het de jongere om een vaste baan te vinden of richt hij zich succesvol op andere 

zaken in het leven (bijvoorbeeld sport), zoek dan aansluiting bij personen die de 

jongere hierin verder kunnen brengen en bemoedig deze ontwikkelingen. 

3.  Stimuleer verantwoordelijk gedrag van gezinsleden, ontmoedig onverantwoord 

gedrag

Interventies binnen een multisysteemaanpak moeten zodanig worden geconstru-

eerd dat verantwoordelijk gedrag van gezinsleden wordt gestimuleerd en onver-

antwoordelijk gedrag wordt ontmoedigd. Dit is een belangwekkend aandachtspunt 

met betrekking tot radicalisme of xenofoob gedrag van jongeren. Deskundigen 

wijzen erop dat sommige Marokkaanse of Turkse ouders – al dan niet impliciet – een 

anti-Nederlands sentiment koesteren (zie bijvoorbeeld Werdmölder, 2005). Ook 

de ouders van Lonsdalejongeren delen vaak het xenofobe gedachtegoed van hun 

kinderen (Cadat & Engbersen, 2006). Het is dus belangrijk om in het behandeltraject 

expliciet aandacht te besteden aan de belevingswereld van de ouders (zie ook punt 

1).   

4. Maak interventie actie-georiënteerd

Interventies dienen gericht te zijn op het hier en nu en actie-georiënteerd, zodanig 

dat specfieke en welomschreven problemen worden aangepakt. In relatie tot radica-

lisme is het dus wellicht zinvoller om in eerste instantie doelen te stellen die de kans 

vergroten op een ‘normaal leven’ in plaats van de nadruk te leggen op het ombui-

gen van de radicale ideologie. In een latere fase kan ook het radicale gedachtegoed 

van de jongere bespreekbaar worden gemaakt.   

5. Besteed ook aandacht aan problemen overige gezinsleden

Interventies dienen zich te richten op aaneenschakelingen van gedrag binnen of tussen 

verschillende socialisatiecontexten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de moeder niet kan 

omgaan met haar zoon die moeilijk gedrag vertoont, omdat zij zelf geïsoleerd is en te 

weinig gebruik kan maken van sociale contacten. Om indirect het gedrag van de zoon 

te normaliseren, is het dus zaak het sociale netwerk van de moeder uit te breiden zodat 

de interactie met de zoon kan verbeteren en zij meer grip op hem krijgt. 
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3.2 Peermethoden

De kern van peermethoden is dat jongeren uit de doelgroep (peers = ‘gelijken’) 

worden ingezet om probleemjongeren aan te spreken op hun gedrag, risicojonge-

ren voor te lichten of te ‘empoweren’ en spanningen tussen jongerengroepen weg 

te nemen. Er bestaan verschillende manieren waarop jongeren via peermethoden 

kunnen worden ingezet, maar grofweg laat deze aanpak zich indelen in twee 

varianten: peer education en peer mediation. Bij peer education dragen jongeren 

(de peer educators) direct kennis, inzichten en sociale vaardigheden over aan de 

doelgroep of proberen zij mentaal kwetsbare jongeren te empoweren. Bij peer 

mediation bemiddelen jongeren (de peer mediators) in conflicten. Peer mediation 

of peer education hoeft zich echter niet per definitie te richten op probleemjonge-

ren of probleemsituaties. Het kan zich bijvoorbeeld ook richten op ondersteuning 

van het ontwikkelingsproces van kindertijd naar adolescentie. Jongeren die als peer 

educators of bemiddelaars optreden, doorlopen veelal een trainingstraject in inter-

persoonlijke vaardigheden, onderhandelingstechnieken en conflicthantering. Peer 

mediation kent een lange traditie in het Amerikaanse basisonderwijs (Cohen, 2003). 

In Nederland worden sinds kort peermethoden toegepast door het Samenwerkings-

verband Marokkaanse Nederlanders (Peer-preventie bij radicalisering; gericht op 

voorlichting, empowerment) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-

heid (Jongerenbuurtbemiddeling; gericht op conflictbemiddeling). Peermethoden 

spreken tot de verbeelding aangezien jongeren uit de eigen doelgroep worden 

ingezet tegen risicogedrag. De gedachte hierachter is dat jongeren een beter begrip 

hebben van de problematiek en de leefwereld van jongeren uit de doelgroep – en 

dat jongeren leeftijdsgenoten eerder accepteren – en daardoor een sterkere invloed 

op hen uitoefenen dan beroepskrachten.

Dit type interventie gaat uit van de volgende theory-of-change:

Wanneer risicojongeren worden aangesproken of begeleid door iemand 

van de ‘eigen groep’ of leeftijdscategorie (peer), heeft dit een gunstiger 

uitwerking op het gedrag van risicojongeren dan wanneer zij worden aan-

gesproken door iemand die verder van hen afstaat, zoals een beroepskracht 

of andere volwassene. Daardoor is de methodische inzet van peers in sociale 

interventies een effectief middel om jongeren weerbaarder te maken tegen 

radicalisering, extremistisch gedrag van jongeren om te buigen of om con-

flicten tussen jongerengroepen op te lossen. 
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De theory-of-change is hoofdzakelijk getoetst aan de hand van een verzameling 

evaluaties van peer mediation programma’s in het Amerikaanse basis- en mid-

delbaar onderwijs (zie voor een overzicht Jones, 2004). Over de effecten van peer 

education is – voor zover wij kunnen overzien – in wetenschappelijke zin weinig 

bekend. Over peer mediation daarentegen is wel veel bekend. Een deel van de hier 

besproken evaluaties richt zich op cadre peer mediation, een vorm van peerbe-

middeling waarbij jongeren ook buiten de context van de school kunnen worden 

ingezet in conflictbemiddeling, zoals de wijk of de privésfeer. In totaal zijn 27 

wetenschappelijke studies geraadpleegd, merendeels studies waarin experiment- en 

controlegroepen zijn gebruikt, met voor- en nametingen van het effect van peer 

mediation bij jongeren. Daarnaast zijn de resultaten van enkele omvangrijke meta-

analyses tegen het licht gehouden6. 

Aan de hand van de bronnen behandelen we de volgende vragen. 

1 Draagt peer mediation bij aan het oplossen van conflicten tussen jongeren?

2 In hoeverre kan een eventueel positief effect van peer mediation worden ver-

klaard uit het feit dat de methode wordt uitgevoerd door jongeren?

3 Wat is de meerwaarde van peermethoden als interventiemiddel tegen radicalise-

ring en polarisatie?

Effecten	van	peer mediation

In de Verenigde Staten is peer mediation de oudste en meest toegepaste interventie 

om conflicten tussen jongeren op te lossen (Cohen, 2003). Maar liefst 75% van de 

lagere en middelbare scholen in de VS past peerbemiddeling op enigerlei wijze toe 

(Cohen, 2003). De Verenigde Staten is dan ook het enige land ter wereld waar syste-

matisch onderzoek is gedaan naar het effect van programma’s die gebruik maken 

van peerbemiddeling. 

Jones (2004) onderscheidt drie vormen van peerbemiddeling: cadre peer mediation, 

class-linked peer mediation en mentoring peer mediation. Bij cadre peer mediation 

(‘kader’) worden leerlingen buiten hun klas getraind en bemiddelen zij in conflicten 

6 Een meta-analyse is een onderzoek waarin verschillende onderzoeken van een bepaald fenomeen 
worden samengevoegd om één uitkomst te krijgen (O’Rourke, 2007). Door de resultaten uit eerdere 
onderzoeken gezamenlijk te analyseren, kunnen inzichten verkregen worden die op basis van 
elk van de afzonderlijke onderzoeken niet mogelijk zijn. Doorgaans vindt hierbij een statistische 
heranalyse plaats, soms op basis van de brondata en soms op basis van reeds eerder geaggregeerde 
gegevens zoals deze in wetenschappelijke publicaties over de oorspronkelijke studies verschenen 
zijn.
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of bij spanningen tussen jongeren in een specifiek gebied (bijvoorbeeld in de wijk) 

teneinde een conflict op te lossen. Bij class-linked peer mediation ontvangen alle 

leerlingen in de klas een training in onderhandelingstechnieken en rudimentaire 

bemiddelingsvaardigheden. De leerlingen worden ingezet bij conflicten op school 

indien de docent of rector dit noodzakelijk acht. Bij deze vorm van peerbemidde-

ling wisselen de leerlingen elkaar periodiek af in hun rol als bemiddelaar. Mentoring 

peer mediation, ten slotte, is een getrapt model waarbij studenten uit het middel-

baar onderwijs (mentoren) leerlingen uit het basisonderwijs trainen in contflicthan-

tering. De basischoolleerlingen gaan vervolgens zelf als conflictbemiddelaars aan de 

slag binnen hun eigen school. 

Een belangrijke kennisbron op het terrein van de peermethode vormt de meta-

analyse van Burrell et al. (2003). In de meta-analyse worden 43 evaluatiestudies naar 

peerbemiddeling – gepubliceerd tussen 1985 en 2003 – onder de loep genomen. 

Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd: de doelgroep bestond uit leerlingen 

in het basisonderwijs (1), de evaluaties gebruikten kwantitatieve methoden om 

meetbare effecten aan te tonen (2) en de evaluaties maakten gebruik van tenminste 

één resultaatindicator om het effect van de training en bemiddeling te beoordelen 

(3). De meta-analyse van Burrell et al. wijst uit dat peerbemiddeling de conflictop-

lossingsvaardigheden van leerlingen vergroot, het klimaat op school verbetert en 

negatief gedrag van leerlingen terugdringt. 

De meta-analyse van Burrell et al. (2003) geeft dus positieve resultaten weer, maar 

er zijn vele vormen van peerbemiddeling. Onduidelijk blijft of deze interventievorm 

ook zoden aan de dijk zet voor oudere leeftijdsgroepen en of hij even effectief is 

in contexten buiten het basisonderwijs. Peermethoden kunnen immers op verschil-

lende onderwijsniveaus worden toegepast. Daarnaast kunnen de programma’s van 

elkaar verschillen in het type training dat wordt gegeven aan de peerbemiddelaars 

en de wijze waarop het programma wordt vormgegeven, geïmplementeerd en ge-

coördineerd. Jones (2004) biedt een systematisch overzicht van het beschikbare eva-

luatieonderzoek naar de verschillende vormen van peerbemiddeling in de Verenigde 

Staten. Hieronder behandelen we de belangrijkste inzichten. 

Onderzoek naar peer mediation in het basisonderwijs

Veel van het onderzoek naar peerbemiddeling in het basisonderwijs richt zich op 

programma-uitkomsten, dat wil zeggen de output van de interventies, zoals het 

aantal bemiddelingen of de verworven vaardigheden van de peerbemiddelaars (zie 

bijvoorbeeld Johnson & Johnson, 1996; 2001). Hieruit blijkt dat de leerlingen die 

worden getraind tot bemiddelaars een significante verbetering laten zien van hun 

onderhandelings- en conflicthanteringsvaardigheden. Ook is er bewijs dat door 
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peerbemiddeling conflicten in de school vaker worden opgelost en dat de peer-

bemiddelaars hun nieuw verworven vaardigheden ook inzetten buiten de school, 

bijvoorbeeld in de thuissituatie (Gentry & Benenson, 1992).  

Cadre peer mediation

De bulk van het evaluatieonderzoek naar cadre peer mediation in het Amerikaanse 

basisonderwijs brengt het effect van de trainingen op de vaardigheden van de 

peerbemiddelaars in kaart. Deze studies laten zien dat – vergeleken met niet-

bemiddelaars – peerbemiddelaars meer kennis verwerven om conflicten constructief 

op te lossen (Korn, 1994; Nance, 1996), in staat blijken succesvol te bemiddelen bij 

conflicten of spanningen tussen jongeren (Johnson, 1995) en waarneembare bemid-

delingsvaardigheden tentoonspreiden (Winston, 1997). Onderzoek van Meyer (1996) 

onder peerbemiddelaars waarbij controlegroepen en voor- en nametingen werden 

gebruikt, lieten geen verandering zien in de persoonlijke ontwikkeling van peer-

bemiddelaars (bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen). Wel blijkt dat peerbemiddelaars 

minder vaak te maken kregen met disciplinaire maatregelen binnen de school in 

vergelijking met niet-bemiddelaars. Zucca-Brown (1997) komt tot dezelfde inzich-

ten. Epstein (1996) concludeert dat bemiddelaars hun sociale vaardigheden vergro-

ten als gevolg van hun training. 

Lane-Garon (1998) onderzocht of peerbemiddeling zowel bemiddelaars als de jon-

geren die het object zijn van bemiddeling beter in staat stelt zich in het standpunt 

van de ander te verplaatsen. In totaal kregen 112 leerlingen (62 bemiddelaars en 50 

niet-bemiddelaars) van de laagste tot hoogste groepen in het basisschoolonderwijs 

gedurende een heel schooljaar training in perspective taking. Zowel de peerbemid-

delaars als de ‘conflict-jongeren’ lieten een significante verbetering zien in de mate 

waarin zij zich konden inleven in het standpunt van een ander, maar de scores van 

de bemiddelaars waren significant hoger dan de leerlingen die bemiddeld werden. 

In een follow-up studie komt Lane-Garon (2000) tot vergelijkbare resultaten, maar 

dit keer werd via voor- en nametingen tevens nagegaan in hoeverre de sekse en 

etniciteit van de leerlingen bepalend zijn voor het succes van peer mediation. De 

studie bracht aanzienlijke etnische verschillen aan het licht. Zo lieten zwarte leerlin-

gen de beste resultaten zien en realiseerden latino-leerlingen een sterkere positieve 

verandering in hun conflictoplossingsvaardigheden dan blanke leerlingen. 

Class-linked peer mediation

Effectonderzoek naar class-linked peer mediation baseert zich hoofdzakelijk op eva-

luaties van het Amerikaanse Teaching Students to be Peacemakers Program (TSPP). 

Dit programma heeft tot doel een context te creëren waarin leerlingen goed met 

elkaar kunnen samenwerken, instrueert leerlingen in onderhandelingstechnieken 
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en maakt gebruik van peerbemiddelingsessies in de klas. Docenten worden getraind 

om het TSPP-programma te implementeren en bemiddelaars te begeleiden. Johnson 

en Johnson (2001) voerden een meta-analyse uit van zeventien evaluatieonderzoe-

ken naar TSPP onder acht scholen. De leerlingpopulaties varieerden van kleuterklas 

tot het laatste basisjaar (dertien jaar). De resultaten laten zien dat leerlingen zich 

conflictoplossingsvaardigheden eigen maken, hun kennis en vaardigheden toepas-

sen in feitelijke conflictsituaties en hun vaardigheden inzetten in contexten buiten 

de school, bijvoorbeeld binnen de familie. Tevens bleek dat leerlingen van het 

TSPP- programma beter presteren op school (in termen van academisch resultaat) en 

minder vaak te maken krijgen met disciplinaire maatregelen van school. 

Mentoring peer mediation

Bij mentoring peer mediation begeleiden oudere studenten (mentoren), die zijn 

getraind als bemiddelaars, jongere studenten om zelf als peerbemiddelaar aan de 

slag te gaan. Bickmore (2002) evalueerde 28 basisscholen in Cleveland (VS) die dit 

programma toepasten. Per school werden 25 tot 30 leerlingen getraind tot  

mediator. Gegevens werden verzameld over kenmerken van de conflicten zelf, 

percepties over het klimaat op school, het aantal schorsingen van leerlingen en 

de schoolprestaties van leerlingen. De resultaten van het onderzoek van Bickmore 

wijzen uit dat peer mediation een significant positieve uitwerking heeft op de con-

flictattitudes van zowel bemiddelaars als niet-bemiddelaars en het klimaat op school 

verbeteren. De bemiddelaars lieten echter ten aanzien van verworven vaardigheden 

en prosociaal gedrag significant meer resultaat zien dan niet-bemiddelaars. 

Lupton-Smith (1996) onderzocht of dit type peer mediation invloed uitoefent op 

het moreel gedrag en identiteitsontwikkeling van jongeren. Via controlegroepen 

vergeleek ze mentoren met middelbare scholieren die wel betrokken waren bij con-

flictbemiddeling maar hierin geen formele training hadden ontvangen. De studie 

liet geen significant verschil zien tussen de twee groepen wat betreft de uitkomsten 

van moreel gedrag en identiteitsontwikkeling. Lane-Garon en Richardson (2003), ten 

slotte, voerden een onderzoek uit naar een mentoring peerbemiddelingsprogramma 

waarbij universiteitstudenten als mentor optraden voor basischool peerbemidde-

laars. Ook dit onderzoek bracht positieve resultaten aan het licht, in termen van ver-

worven vaardigheden van de basisschool-leerlingen en een verbeterd schoolklimaat.  

Onderzoek naar peer mediation in het middelbaar onderwijs

Er is aanmerkelijk minder onderzoek beschikbaar naar het effect van peer media-

tion in het Amerikaanse middelbaar onderwijs. Volgens Jones (2004) ligt dit voor de 

hand, aangezien peer mediation programma’s vaker worden ingezet op basisscholen 

dan in het middelbaar onderwijs. Het beschikbare onderzoek naar het effect van 
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peerbemiddeling op middelbare scholen nuanceert evenwel de positieve beeldvor-

ming rond peer mediation in het basisonderwijs, zoals hierboven geschetst. Positieve 

effecten van peer mediation manifesteren zich minder eenduidig in het middelbaar 

onderwijs. Hieronder bespreken we kort enkele uitkomsten. 

Vergelijkend onderzoek naar peer mediation

Het Comprehensive Peer Mediation Evaluation Project (CPMEP) is tot op heden de 

enige studie die het effect van de drie verschillende vormen van peerbemiddeling – 

cadre, class-linked en mentoring peer mediation - met elkaar heeft vergeleken (zie 

Jones, 1997). Deze omvangrijke studie onderzocht 27 scholen in drie verschillende 

steden in de VS. In elke stad werden - verdeeld over de scholen - experiment- en 

controlegroepen opgezet. De totale steekproef omvatte 430 peerbemiddelaars, 

5400 controleleerlingen, 1400 studenttrainers en 1225 docenten en overige beroeps-

krachten. Buiten de gebruikelijke effectindicatoren (schoolklimaat, sociale vaardig-

heden van de leerlingen, aantal opgeloste conflicten et cetera), probeerden de on-

derzoekers te achterhalen in hoeverre de verschillende vormen van peerbemiddeling 

verschillende resultaten laten zien en in hoeverre een bepaald resultaat samenhangt 

met het onderwijsniveau waarbinnen de bemiddeling wordt toegepast. De uitkom-

sten van het onderzoek tonen aan dat peerbemiddeling een significante verbetering 

genereert van het klimaat op school, sociaal gedrag van jongeren bevordert en con-

flicterend gedrag van leerlingen terugdringt. Dit effect bleek onafhankelijk van het 

onderwijsniveau. Leerlingen en studenten die als bemiddelaar optraden, profiteer-

den het meest van het programma doordat zij intensieve training en begeleiding 

van professionals ontvingen. Leerlingen die niet als bemiddelaar optraden en dus 

geen training ontvingen, lieten eveneens verbetering zien, zij het in mindere mate. 

Cadre peer mediation

Het beschikbare onderzoek naar cadre peer mediation in het middelbaar onder-

wijs laat beperkte resultaten zien van deze vorm van jongerenbegeleiding. Nelson 

(1997) onderzocht het effect van peerbemiddeling op het zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden van scholieren, alsmede de mate waarin scholieren te maken krijgen 

met disciplinaire maatregelen vanuit school, maar vond in deze geen verschil tussen 

de bemiddelaars en de controlegroep. Dit kan echter mede veroorzaakt zijn door 

de kleine onderzoekspopulatie (N=51). Sweeney (1996) ging na in hoeverre peerbe-

middeling een effect heeft op het morele gedrag, zelfvertrouwen en negatieve ste-

reotypering van andere jongeren, maar ontdekte met betrekking tot deze factoren 

geen significante verschillen tussen peerbemiddelaars en de controlegroep. 

Onderzoeken van Potts (2002) en Tolson & McDonald (1992) scheppen een positiever 

beeld. Potts onderzocht het effect van peer mediation op (inter)persoonlijke vaar-
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digheden, zoals probleemoplossend vermogen van leerlingen en coping strategieën 

bij conflictsituaties. Ze vergeleek bemiddelaars, ‘conflictjongeren’ en controlegroe-

pen en stelde vast dat bemiddelaars de hoogste niveaus van sociale competentie 

etaleren en dat ervaren bemiddelaars hierbij de grootste verbetering laten zien. 

Tolson en McDonald concluderen dat studenten die relatief vaak met disciplinaire 

maatregelen te maken krijgen (bijvoorbeeld schorsingen) door middel van peer me-

diation meer kans op verbetering hebben dan via traditionele maatregelen. 

Class-linked peer mediation

Smith et al. (2002) deden longitudinaal onderzoek naar class-linked peer media-

tion in drie zogenoemde middle schools (ook wel junior high school genoemd), een 

overgangsfase tussen lagere en middelbare school. Leerlingen van middle schools 

zijn tussen de tien en veertien jaar oud. Gedurende vier jaar werd het effect van het 

programma gemeten via diverse resultaatindicatoren. Men vond geen bewijs dat 

peerbemiddeling het schoolklimaat verbeterde. Ook bracht het onderzoek geen signifi-

cante verschillen aan het licht tussen mediators en non-mediators in termen van een 

verbetering van de sociale vaardigheden. Stevahn et al. (2002) ontdekten wel positieve 

resultaten. In een vergelijkend onderzoek onder verschillende scholen in de VS werden 

klassen willekeurig toegewezen om te participeren in een peer mediation programma 

van vijf weken, de overige klassen dienden als controlegroep. De voor- en nametingen 

van peer mediation klassen en ‘controleklassen’ leverden zichtbare positieve resultaten 

op voor de klassen die deelnamen aan het programma. Zo verbeterde de training die 

binnen het programma werd aangeboden de onderhandelingsvaardigheden van de 

leerlingen alsmede hun conflictoplossend vermogen. Daarnaast bleek dat de leerlingen 

uit de experimentklassen sinds het programma beter presteerden op school.  

Conclusies	peermethoden7

De theory-of-change die bij dit type interventie centraal stond luidde:

Wanneer risicojongeren worden aangesproken of begeleid door iemand 

van de ‘eigen groep’ of leeftijdscategorie (peer), heeft dit een gunstiger 

uitwerking op het gedrag van risicojongeren dan wanneer zij worden aan-

gesproken door iemand die verder van hen afstaat, zoals een beroepskracht 

of andere volwassene. Daardoor is de methodische inzet van peers in sociale 

interventies een effectief middel om jongeren weerbaarder te maken tegen 

radicalisering, extremistisch gedrag van jongeren om te buigen of om con-

flicten tussen jongerengroepen op te lossen. 

7 Met dank aan Michaël von Bönninghausen (Transfysiko) voor waardevol commentaar. 
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Ter toetsing zijn de volgende vragen behandeld.

1 Draagt peer mediation bij aan het oplossen van conflicten tussen jongeren?

2 In hoeverre kan een eventueel positief effect van peer mediation worden ver-

klaard uit het feit dat de methode wordt uitgevoerd door jongeren?

3 Wat is de meerwaarde van peermethoden als interventiemiddel tegen radicalise-

ring en polarisatie?

Algemene bevindingen

Vastgesteld kan worden dat peer mediation een positieve bijdrage levert aan 

gespannen verhoudingen en conflicten tussen jongeren, vooral in het onderwijs. 

Het omvangrijke Amerikaanse effectonderzoek naar dit onderwerp legt bloot dat 

peerbemiddeling conflicten tussen leerlingen oplost, via de klas het schoolklimaat 

verbetert en negatief gedrag van leerlingen terugdringt. Beloftevol is dat peerbe-

middelaars hun kennis en vaardigheden ook inzetten in contexten buiten de school, 

bijvoorbeeld in de familiekring of woonomgeving, en dat het inlevingsvermogen 

van jongeren wordt vergroot. 

In hoeverre de positieve resultaten van peer mediation kunnen worden verklaard 

uit het feit dat jongeren worden ingezet in plaats van volwassenen is niet duidelijk. 

Juist op dit punt verdienen de positieve resultaten van peer mediation enige nuan-

ce. Het zijn namelijk vooral de bemiddelaars die profijt trekken van peer mediation. 

Zij worden getraind in bemiddelings- en conflicthanteringstechnieken en verbe-

teren als gevolg hiervan hun sociale vaardigheden. Sommige studies melden ook 

een hogere zelfwaardering bij peer mediators als gevolg van de trainingstrajecten. 

Zodoende verkleinen deze jongeren de kans dat zij zelf in een conflict verwikkeld 

raken. Het effect van peer mediation op ‘de bemiddelden’ - dat wil zeggen de jon-

geren die zich in de conflictsituatie bevinden - is minder eenduidig. Slechts enkele 

studies rapporteren een positieve uitwerking op de jongeren die betrokken zijn bij 

het conflict en daarbij worden bemiddeld – bijvoorbeeld minder probleemgedrag, 

verbeterde omgangsvormen en hogere zelfwaardering. Voor zover bij deze jonge-

ren al een positief effect van peer mediation wordt gevonden, is dit bescheiden. 

Opvallend is ook, dat het positieve beeld van peer mediation juist voor tieners en 

jongvolwassenen moet worden genuanceerd. Positieve effecten van peer media-

tion worden vooral in het basisonderwijs gerapporteerd - dus voor jongeren in de 

leeftijdscategorie tot ongeveer dertien jaar –  en minder in het middelbaar onder-

wijs. Juist in de leeftijdscategorie die middelbaar onderwijs volgt – adoloscenten tot 
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jongvolwassenen - manifesteren zich echter problemen rond polarisatie en radicali-

sering (zie Buijs & Demant, 2006). Dit is ook de leeftijdscategorie waar sinds kort in 

Nederland jongerenbuurtbemiddeling op wordt ingezet bij spanningen in de wijk 

(zie CCV, 2010). Het effect van peermethoden voor die leeftijdsgroep blijft dus onge-

wis. Tenslotte is op basis van wetenschappelijk onderzoek niet te achterhalen of het 

conflictoplossend vermogen van peers ook zijn werk doet bij ‘culturele clashes’ tus-

sen jongerengroepen, dat wil zeggen bij interetnische confrontaties. Het beschikba-

re wetenschappelijke effectonderzoek naar peer mediation uit de Verenigde Staten 

geeft hier geen uitsluitsel over. 

Tot slot moet worden vermeld dat de fase van het conflict waarin bemiddeling van 

peers wordt ingezet en de aard van het conflict in kwestie, mogelijk zeer bepa-

lend zijn voor het resultaat. Zo onderscheidt Glasl maar liefst negen gradaties van 

conflicten (escalatiefasen) tussen mensen (in: Ten Hoedt et al., 2005). Elke gradatie 

behoeft een verschillende hulpvorm, bijvoorbeeld zelfhulp of juist professionele 

procesbegeleiding en bemiddeling. Met name in de latere fasen van een conflict, 

waarin verharding van beide kanten optreedt, neemt de kans dat bemiddeling van 

externen soelaas biedt af. Het ligt in de rede dat vooral informele bemiddeling van 

jongeren (peer mediation dus) daar niet geschikt voor is. Peerbemiddeling komt dus 

waarschijnlijk het meest tot zijn recht in lichtere probleemsituaties. Hoe langer een 

conflict bestaat of hoe grimmiger de confrontatie, hoe kleiner de kans dat andere 

jongeren een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het conflict. 

Wetenschappelijke effectstudies geven hier weliswaar niet direct uitsluitsel over, 

maar diverse kwalitatieve beschouwingen maken duidelijk dat conflictgradaties 

zeer bepalend kunnen zijn voor het resultaat van peer mediation (zie bijvoorbeeld 

Cohen, 1999; Karsten, 2007). In die zin is het wenselijk peermethoden ook vanuit 

moreel oogpunt te bezien: is het in alle conflictsituaties ethisch verantwoord om 

jongeren in te zetten?

Heeft de inzet van peers toegevoegde waarde?

Heeft de methodische inzet van peers in sociale interventies toegevoegde waarde 

ten opzichte van de inzet van volwassenen? Het blijft een open vraag of peers ef-

fectiever zijn in het ombuigen van extreem gedrag van jongeren of in het oplossen 

van conflicten tussen jongeren dan beroepskrachten of andere volwassenen. Voor 

zover wij de literatuur kunnen overzien, zijn er geen studies voorhanden die het 

effectiviteitsverschil tussen de methodische inzet van jongeren en volwassenen in 

het voorkόmen of ombuigen van probleemgedrag van jongeren systematisch met 

elkaar vergelijken. Het is daardoor niet vast te stellen of de positieve resultaten van 

peerbemiddeling worden veroorzaakt door het feit dat jongeren worden ingezet 

in plaats van volwassenen. Mogelijk zijn andere factoren verantwoordelijk voor het 
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positieve resultaat, bijvoorbeeld het feit dat er überhaupt intensief aandacht wordt 

geschonken aan conflicten binnen de school. Er is dus geen wetenschappelijke basis 

voor de aanname dat wanneer risicojongeren worden aangesproken of begeleid 

door iemand van de ‘eigen groep’ of leeftijdscategorie, dit een gunstiger uitwerking 

heeft dan wanneer zij worden aangesproken of bemiddeld door iemand die verder 

van hen af staat, zoals een volwassene of sociale beroepskracht. 

Sterker, het gegeven dat peer mediation vooral de gedragsvaardigheden van de 

bemiddelaars verbetert, en slechts een bescheiden effect sorteert voor de jongeren 

die zelf worden bemiddeld, ondermijnt deze aanname. In het algemeen ontvangen 

de peerbemiddelaars immers hun training van volwassenen: docenten of gekwalifi-

ceerde professionals. Ook gedurende het traject als bemiddelaar worden zij bege-

leid door beroepskrachten. Als jongeren werkelijk een sterkere invloed uitoefenen 

op het gedrag van hun problematische leeftijdsgenoten dan volwassenen, dan zou 

een sterker zichtbaar effect van peer mediation op ‘de bemiddelden’ voor de hand 

liggen. Het is in dit verband de moeite waard te vermelden dat een gelijke status of 

leeftijd geen voorwaarde hoeft te zijn voor een sterke mate van onderlinge identi-

ficatie tussen personen. Nederlands onderzoek naar mentoring – waarbij geslaagde 

burgers kansarme jongeren begeleiden – laat bijvoorbeeld zien dat ook volwasse-

nen een positieve invloed kunnen hebben op de leefwereld en het sociale gedrag 

van jongeren (zie Uyterlinde et al., 2009). 

Mogelijk speelt het trapsgewijze karakter van de training in peer mediation zelf 

ook een rol. Peerbemiddelaars krijgen een training van professionals. De jongeren 

die worden bemiddeld krijgen geen training maar een interventie op basis van 

die training. Mogelijk vermindert het effect van de training van professional naar 

bemiddelaars en van bemiddelaars naar bemiddelden trapsgewijs. Dit is eveneens 

een mogelijke verklaring voor de discrepantie in het gemeten effect tussen bemid-

delaars en bemiddelden. 

Voor jongeren uit etnische doelgroepen heeft de inzet van leeftijdsgenoten moge-

lijk extra toegevoegde waarde. In de bundel Diversiteit in opvoeding en ontwikke-

ling (Pels & Vollebergh (red.), 2006) wordt een overzicht gegeven van onderzoeken 

naar probleemgedrag van jongeren uit verschillende etnische groepen in Nederland. 

De studie biedt inzicht in de relatie tussen opvoeding door ouders en probleemge-

drag van hun kinderen. Daarbij komt onder meer naar voren dat voor allochtone 

jongeren andere contexten dan het gezin – bijvoorbeeld die van leeftijdsgenoten 

– voor de ontwikkeling van groot belang zijn, omdat de verschillen tussen de thuis-

cultuur en de cultuur buitenshuis (school, vrienden) voor allochtone jongeren vaak 

groter zijn dan voor autochtone jongeren. Voor migrantenjongeren valt de invloed 

van leeftijdsgenoten op hun gedrag en attitudes verhoudingsgewijs hoger uit dan 

bij autochtone jongeren. Bepaalde gespreksonderwerpen – bijvoorbeeld religieuze 
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zaken – zijn voor allochtone jongeren gemakkelijker te bespreken met peers, aan-

gezien ze hiervoor bij hun ouders minder goed terecht kunnen. Deze bevindingen 

impliceren dat peereducatie met name voor kwetsbare moslimjongeren een extra 

positieve bijdrage kan leveren. 

Het effect van de peermethode op waarde geschat

De voorlopige eindconclusie is dat peer mediation een bijdrage kan leveren aan het 

vermijden en oplossen van confrontaties tussen jongeren en het conflictoplossend 

vermogen van jongeren vergroot, maar dat de methode niet de inzet van vowassen 

professionals overbodig maakt. Het is niet wenselijk de inzet van volwassenen vol-

ledig te vervangen door die van jongeren. Gezien de gevonden resultaten ligt het 

in de rede peermethoden niet te zien als een eigenstandige interventie om radicaal 

gedrag van jongeren te verminderen. Het zal wellicht meer tot zijn recht komen 

indien het wordt toegepast in samenhang met ondersteuning van professionals en 

met meer individuele en familiegerichte interventies: werken aan empathie en per-

soonlijke eigenwaarde; betrekken van familie, school en vrienden. Het initiëren van 

onderzoek dat de effecten van de interventies met peers systematisch vergelijkt met 

de inzet van professionals en volwassenen – via experiment- en controlegroepen in 

RCT’s – ligt voor de hand. Dergelijk onderzoek zou meer licht kunnen werpen op de 

vraag of een positief effect van peer mediation ook kan worden verklaard uit het 

feit dat de methode wordt uitgevoerd door jongeren.

3.3 Overbruggend contact

Methoden op het gebied van overbruggend contact trachten door het stimuleren en 

faciliteren van kennismakingsactiviteiten tussen jongeren van verschillende etnische 

herkomst, religie of subcultuur de tolerantie tussen jongerengroepen te vergroten. 

Het doel van deze interventies is (potentiële) animositeit weg te nemen en we-

derzijds begrip te stimuleren. Het gaat hier veelal om kennismakingsprogramma’s 

waarin jongeren van verschillende etniciteiten of subculturen met elkaar in contact 

worden gebracht, uitgaand van een gelijke status, gericht op samenwerking en 

gefaciliteerd en ondersteund door professionele begeleiders. In dit type interventie 

ondernemen de jongeren vaak verschillende activiteiten – bijvoorbeeld rollenspel-

len of oefeningen in debattechnieken – om stereotypering en discriminatie van en 

vooroordelen over ‘de ander’ te bestrijden. 

De centrale aanname achter deze methodische grondslag is dat een bepaald vijand-

beeld ten opzichte van andere jongeren kan ontstaan door onwetendheid over ‘de 

ander’. Slootman en Tillie (2006) constateren dat er in sociaal-cultureel opzicht een 

duidelijke kloof bestaat tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Die kloof 
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wordt in de eerste plaats veroorzaakt door fysieke segregatie. Een groot deel van 

de allochtone Nederlanders woont geconcentreerd in bepaalde wijken en buurten 

(SCP, 2009). Deze segregatie vertaalt zich ook naar het onderwijs: het Amsterdamse 

onderzoekscentrum O+S benadrukt dat er opvallend weinig ‘gemengde’ scholen 

zijn (een derde van de scholen) en relatief veel ‘witte’ of ‘zwarte’ scholen (O+S, 

2010: 214). In fysiek opzicht leven veel allochtone en autochtone jongeren dus langs 

elkaar heen en ook in sociaal opzicht is er sprake van een kloof. Zo hebben Turken 

en Marokkanen, bijvoorbeeld vergeleken met Surinamers en Antillianen, vooral veel 

vrienden uit de eigen etnische groep. Daarnaast speelt ook het scherpe politieke 

debat rond de multiculturele samenleving en de berichtgeving hieromtrent in de 

media mogelijk een rol (zie SCP, 2009; Entzinger & Dourleijn, 2008). Jongeren die 

zich als gevolg van segregatietendensen en het maatschappelijke klimaat wei-

nig verbonden voelen met de samenleving of zich daar zelfs buiten voelen staan, 

zouden een groter risico lopen om vooroordelen of stereotiepe beelden te ontwik-

kelen over andere groepen. Door jongeren via kennismakingsactiviteiten bij elkaar 

te brengen en de dialoog tussen hen te stimuleren, wordt getracht de kennis over 

elkaar te vergroten. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer tolerantie en neutralisatie 

van gepolariseerde verhoudingen. 

Nederland kent tal van interventies en losse projecten die zich richten op het faci-

literen van overbruggend contact tussen jongeren. Interventies op het gebied van 

overbruggend contact gaan uit van de volgende theory-of-change: 

Het organiseren en faciliteren van overbruggend contact tussen jongeren 

van verschillende etnische achtergrond, subcultuur of religie, leidt tot meer 

tolerantie tussen deze jongeren.

Om de theory-of-change te toetsen, zijn wetenschappelijke inzichten verzameld die 

benoemen in welke mate overbruggend contact tot meer tolerantie tussen groepen 

leidt en onder welke omstandigheden het positieve effect het grootst is. Daarbij 

is tevens geanalyseerd of het confronteren van jongeren die van elkaar verschillen 

en het bespreken van deze verschillen in een educatieve setting – bijvoorbeeld de 

schoolklas – het tolerantieniveau van jongeren vergroot. In de concluderende pa-

ragraaf valideren we de theory-of-change en brengen we enkele methodische aan-

dachtspunten voor interventies gericht op overbruggend contact over het voetlicht.

Het meeste wetenschappelijke onderzoek naar overbruggend contact is afkomstig uit 

de Verenigde Staten. In totaal zijn twaalf wetenschappelijke bronnen geanalyseerd, 
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waarvan vier meta-studies, één surveyonderzoek, drie experimentele studies, twee 

omvangrijke evaluaties van sociale interventies gericht op intergroepscontact en 

twee studies waarin een reflectie plaatsvindt op werkzame elementen van overbrug-

gend contact. Via citation tracking zijn referenties van bovengenoemde bronnen 

geraadpleegd, om bepaalde basisaannames over overbruggend contact te verifiëren. 

Aan de hand van het empirisch materiaal behandelen we de volgende vragen.

1 Wat is er in algemene zin bekend over het effect van overbruggend contact in het 

tegengaan van vooroordelen en negatieve beeldvorming over andere groepen? 

2 Welke bijdrage levert overbruggend contact in het verbeteren van interetnische 

relaties en tolerantie tussen jongeren? 

3 Welke omstandigheden dragen bij aan een positief effect van overbruggend con-

tact en welke ondermijnen dit? 

Algemeen	wetenschappelijke	inzichten	over	intergroepscontact

De meta-analyses van Pettigrew en Tropp

Een omvangrijke meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2006) richt zich op de vraag 

wat het effect is van overbruggend contact in het tegengaan van vooroordelen en 

negatieve beeldvorming over andere groepen. Expliciet is geanalyseerd wat de rela-

tie is tussen intergroepscontact en vooroordelen, waarbij intergroepscontact als de 

onafhankelijke variabele is beschouwd en vooroordelen jegens de andere groepen 

als afhankelijke variabele. Tevens is onderzocht welke rol de condities van Allport 

(1954) spelen bij de afname van vooroordelen als gevolg van intergroepscontact 

(zie kader). In de studie worden de bevindingen gepresenteerd van een geaggre-

geerde analyse van 515 studies naar dit onderwerp, gepubliceerd tussen 1940 en 

2000, bestaande uit 713 afzonderlijke onderzoeken (‘samples’) en 1383 metingen. 

Ongeveer de helft van de studies richtte zich op intergroepscontact met betrekking 

tot de beeldvorming over etnische doelgroepen. Het merendeel van de studies in de 

meta-analyse van Pettigrew en Tropp maakte gebruik van surveyonderzoek (vragen-

lijsten) om achteraf te bepalen of een bepaalde interventie of behandeling invloed 

uitoefende op vooroordelen van de participanten. Daarnaast zijn ook gerandomi-

seerde en experimentele studies (studies die participanten willekeurig toedelen naar 

interventie- en controlegroepen) en niet-gerandomiseerde experimentele studies 

(studies die participanten niet willekeurig toedelen) in de meta-analyse opgenomen. 

Van de studies was 71% afkomstig uit de Verenigde Staten. De meta-analyse van 

Pettigrew en Tropp werpt licht op debatten die al lange tijd gevoerd worden als het 
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gaat om het effect van overbruggend contact: of intergroepscontact vooroordelen 

doet afnemen en in hoeverre Allport’s condities de positieve effecten van inter-

groepscontact versterken . 

De	vier	condities	van	Allport	voor	positief	groepscontact

Allport benoemt vier condities voor positief groepscontact (Allport, 1954 

in: Lindo, 2008: 5). De eerste conditie is gelijke status tussen groepen. 

Met status wordt niet maatschappelijke status in brede zin bedoeld, maar 

gelijke status in het interactieveld (bijvoorbeeld een schoolklas, waarin de 

leerkracht zijn leerlingen gelijk behandelt). De tweede conditie is die van in-

stitutionele ondersteuning. Hiermee wordt vooral bedoeld dat aanhoudend 

contact en gelijke status in de contactsituatie kunnen worden bevorderd 

door de institutionele ondersteuning. Het gaat om de vaststelling van nor-

men voor het contact over groepsgrenzen heen en de rol die de autoriteiten 

binnen de institutie daarin spelen. In feite is een sterke relatie tussen de 

eerste twee condities geïmpliceerd; ‘gelijke status in de contactsituatie’ is 

in de praktijk een geconditioneerde conditie, slechts te verwezenlijken als 

‘institutionele ondersteuning’ aanwezig is. De derde conditie is die van ge-

meenschappelijke doelen en samenwerking. Contact leidt tot aanhoudend, 

positief gewaardeerd contact en een afname van vooroordelen als groepen 

samenwerken naar een gemeenschappelijk doel, waarvan ook het gemeen-

schappelijke belang wordt beseft. Hier wordt soms ook het belang van de 

onderlinge afhankelijkheid beklemtoond. Als mensen op elkaar moeten 

kunnen vertrouwen, ook omdat ze functioneel aanvullende rollen hebben, 

kan dit een positieve houding ten opzichte van elkaar stimuleren. Ook hier 

wordt in de praktijk van iedere casus een sterke onderlinge relatie met de 

condities van gelijke status en institutionele ondersteuning verondersteld. 

De vierde conditie is die van een gemeenschappelijke identiteit. Dit kan 

naderbij worden gebracht door trainingen waarin universeel gevoelde 

waarden op de voorgrond staan.

De meta-analyse legt bloot dat intergroepscontact significant positief samenhangt met 

vermindering van vooroordelen. Dit verband werkt ook in tegengestelde richting: in 

94% van de onderzochte samples bleek dat een gebrek aan intergroepscontact voor-

oordelen bevordert. De resultaten brengen tevens aan het licht dat het positieve effect 

van intergroepscontact zich niet beperkt tot de directe contactsituatie van mensen. 
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Met andere woorden: niet alleen wordt door intergroepscontact de houding milder 

naar diegenen met wie het feitelijke contact plaatsvindt, de houding naar álle leden 

van de andere groep verbetert navenant. Zelfs met betrekking tot andere contactsi-

tuaties en voor leden die tot andere ‘outgroups’ behoren dan die in het onderzoek 

centraal stonden. Volgens de auteurs benadrukken deze uitkomsten de potentie van 

overbruggend contact als een algemeen toepasbare methode om intergroepsrelaties 

te verbeteren. Tot slot blijkt dat de positieve effecten van intergroepscontact relatief 

onafhankelijk zijn van verschillen in doelgroepen, leeftijden, locaties en contexten. 

Kortom, de meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2006) biedt op het eerste gezicht 

bewijs dat intergroepscontact bijdraagt aan betekenisvolle reducties van vooroordelen 

over een breed terrein van contexten en groepen. Echter, de gevonden effect sizes voor 

de mate waarin intergroepscontact samenhangt met een afname van vooroordelen zijn 

– hoewel sterk significant –  aan de lage kant8. 

De resultaten laten voorts zien dat – overeenkomstig bestaande theorievorming 

op het gebied van intergroepscontact – de sample-scores van contactsituaties die 

voldoen aan Allport’s condities, een sterker effect laten zien dan de overige samples. 

Dit duidt erop dat wanneer de condities van de contacthypothese in acht worden 

genomen, dit het positieve effect van intergroepscontact extra versterkt. Echter, 

Allport’s condities blijken niet essentieel om positieve resultaten te behalen door 

groepscontact. Samples die deze condities niet toepasten, laten namelijk nog steeds 

een significant verband zien tussen het contact en de afname van vooroordelen. 

Met andere woorden: anders dan vaak wordt aangenomen, zijn Allport’s con-

tactcondities niet noodzakelijk om positieve resultaten te boeken, zo betogen de 

auteurs. Ze moeten eerder worden beschouwd als omstandigheden die het effect 

van overbruggend contact verder versterken. Hierbij is de conditie ‘institutionele on-

dersteuning’ één van voornaamste factoren, bijvoorbeeld gedegen begeleiding en 

facilitering tijdens de contactsituatie. Pettigrew en Tropp plaatsen wel de kantteke-

ning dat wanneer deze ondersteuning statusverschillen tussen de leden veroorzaakt, 

dit de animositeit tussen groepen kan vergroten (zie ook Sherif, 1966). De conclusie 

is dan ook dat om het positieve effect van intergroepscontact te maximaliseren, de 

condities van Allport zorgvuldig, gelijktijdig en in hun onderlinge samenhang moe-

ten worden toegepast.  

Pettigrew en Tropp (2006) brengen hun bevindingen niet direct in verband met 

implicaties voor beleid. Wel formuleren ze een nieuw theoretisch kader over inter-

groepscontact en blikken ze vooruit op nieuwe wegen van onderzoek. Hun beschou-

wingen bieden enkele aanknopingspunten voor de ontwikkeling van methoden. 

8 Deze schommelen tussen de -.204 en -.225 (Pearson correlatiemaat r). In wetenschappelijk onder-
zoek worden dergelijke Pearson correlatiewaarden doorgaans als laag beschouwd (zie Pettigrew & 
Tropp, 2006: 756, 757). 
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Zo wijzen de auteurs erop dat de condities van Allport niet noodzakelijk zijn voor 

een vergroting van de tolerantie door middel van intergroepsconctact. Om hun 

argumentatie kracht bij te zetten, halen de auteurs enkele studies aan. Bijvoorbeeld 

die van Van Dyk (1990) die aantoonde dat wanneer blanke Afrikaner huisvrouwen 

in Zuid-Afrika geregeld contact onderhouden met hun zwarte dienstmeiden, zij 

een positiever beeld ontwikkelen over zwarte Zuid-Afrikanen in het algemeen. 

Het onderzoek – en dus ook het contact – vond evenwel plaats tijdens het span-

ningsvolle apartheidsregime. Van gelijke status of een institutionele basis van het 

contact tussen de huisvrouwen en de dienstmeiden – essentiële condities in Allport’s 

contacthypothese – was dus geen sprake. Als Allport’s condities niet essentieel zijn 

voor positieve effecten van intergroepscontact, wat dan wel? 

Volgens Pettigrew en Tropp is één van de belangrijkste mechanismen in de relatie 

tussen overbruggend contact en positieve beeldvorming uncertainty reduction, 

ofwel het beperken van gevoelens van onzekerheid over het contact met de ander. 

Deze bevinding wordt gestaafd door een reeks empirische studies (Stephan & 

Stephan, 1985; Berger & Calabrese, 1975; Blascovich et al., 2000; Gudykunst, 1985; 

Mendes et al., 2002). Spanningen die kunnen voortkomen uit overbruggend contact, 

hebben te maken met gevoelens van bedreiging en onzekerheid die mensen ervaren 

in de context waar het overbruggend contact plaatsvindt. Deze gevoelens ontstaan 

uit zorgen over hoe men zich zou moeten gedragen, hoe deze gedragingen door 

‘de ander’ mogelijk beoordeeld worden en in hoeverre deze gedragingen door 

de ander worden geaccepteerd. Met andere woorden, positieve uitkomsten van 

intergroepscontact – hoger tolerantieniveau, minder vooroordelen/stereotypering – 

vallen hoger uit naarmate ongerustheid en angst over het contact zelf wordt terug-

gebracht. Dit zou ook de positievere beeldvorming van Afrikaner huisvrouwen die 

veel contact hebben met hun zwarte dienstmeiden, over zwarte Zuid-Afrikanen in 

het algemeen kunnen verklaren. In dergelijk contact is nauwelijks sprake van span-

ningen of angstgevoelens, het contact vindt immers plaats in een relatief veilige 

en beschermende context. De implicatie voor Nederlandse interventies zou kunnen 

zijn dat positieve uitkomsten van overbruggend contact tussen jongerengroepen 

het grootst zijn als ze niet in hun gebruikelijke context plaatsvinden. Zo is het dus 

bijvoorbeeld aan te bevelen om extreemrechtse Lonsdalers en allochtone jongeren 

niet in de wijk met elkaar in contact brengen maar in een neutrale omgeving. 

Tropp en Pettigrew (2005) onderzochten tevens of de condities van de contacthypo-

these in intergroepscontact verschillen voor mensen uit de meerderheidsgroep en 

uit de minderheidsgroep. Hiervoor maakten zij gebruik van gegevens van dezelfde 

meta-analyse (bestaande uit 515 studies) over het effect van intergroepscontact. De 

resultaten brengen aan het licht dat de samenhang tussen overbruggend contact en 
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vooroordelen zwakker is bij leden afkomstig uit minderheidsgroepen dan bij leden 

uit meerderheidsgroepen. Met andere woorden: de centrale conclusie dat overbrug-

gend contact leidt tot minder vooroordelen blijft overeind, alleen geldt dit effect 

sterker voor mensen die behoren tot de meerderheidsgroep in de samenleving. 

Dit is mogelijk ook een belangwekkende bevinding in het licht van de Lonsdale-

problematiek. Lonsdalejongeren behoren meestal tot de meerderheidsgroep, zij 

zijn immers overwegend van Nederlandse afkomst. Wellicht dat sociale interventies 

gericht op overbruggend contact dus een groter effect sorteren bij Lonsdalers dan 

bij extremistische jongeren afkomstig uit etnische minderheidsgroepen.  

Tropp en Pettigrew (2005) speculeren over de mogelijke verklaringen van deze 

uitkomst en onderbouwen hun uitspraken deels met resultaten van empirisch on-

derzoek van anderen (bijvoorbeeld Bobo, 1999; Sidanius & Pratto, 1999). De auteurs 

vermoeden dat voor leden uit minderheidsgroepen de voortdurende bevestiging 

van hun positie als minderheid positieve effecten van intergroepscontact in de weg 

kunnen staan. Een dergelijk effect is vrijwel afwezig bij leden van de meerderheids-

groep. De traditionele nadruk op optimalisatie van Allports contactcondities kunnen 

dus verhullen dat de effecten van intergroepscontact verschillend uitpakken voor 

minderheids- en meerderheidsgroepen, zo lijkt het onderzoek duidelijk te maken. 

De auteurs pleiten er daarom voor om in toekomstig onderzoek meer aandacht te 

schenken aan hoe leden binnen minder- en meerderheidsgroepen het overbruggend 

contact met de ander ervaren en percipiëren. 

Tot slot trachten Pettigrew en Tropp (2008) op basis van hun geaggregeerde 

analyse meer licht te werpen op de vraag onder welke omstandigheden 

overbruggend contact – buiten de condities van Allport – tot minder vooroordelen 

leidt. Via opnieuw dezelfde meta-analyse van 515 studies testten zij de drie meest 

bestudeerde ‘mediators’ (onderliggende oorzaken) die tolerantie zouden kunnen 

bevorderen: vergroten van de kennis van de outgroup (1), verminderen van angst 

voor contact met de ander (2) en het bevorderen van empathie voor de outgroup 

(3). De analyse toont aan dat alle drie de condities begunstigend werken, dat wil 

zeggen dat zij vooroordelen verminderen en tolerantie vergroten. Echter, het 

vergroten van kennis over de outgroup blijkt een minder sterk effect teweeg te 

brengen dan de andere twee mediators. Daar komt bij dat nog meer condities een 

rol spelen in de complexe relatie tussen overbruggend contact en vooroordelen, 

hoewel onduidelijk blijft welke condities dat kunnen zijn. De auteurs stellen dat 

de twee voornaamste condities die hier worden besproken – het verminderen van 

angst voor de andere groep en het bevorderen van empathie – ongeveer de helft 

van de samenhang tussen overbruggend contact en vermindering van vooroordelen 

kunnen verklaren. 
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Overige studies naar overbruggend contact

Buiten de hiervoor besproken meta-studies van Pettigrew en Tropp, zijn de resulta-

ten van vijf afzonderlijke empirische studies naar overbruggend contact doorgelicht. 

Drie van deze studies richten zich expliciet op de vraag welke bijdrage het aanzet-

ten tot empathie – gevoelens van medeleven en sympathie voor de ‘ander’ – speelt 

in het genereren van tolerantie en hoe empathie in interventies van overbruggend 

contact kan worden toegepast.  

Finlay en Stephan (2000) deden een experimentele studie van naar de invloed van 

empathie op raciale percepties. Hun vertrekpunt was dat interventies die louter 

gericht zijn op informatieuitwisseling tussen groepen, slechts bescheiden succesvol 

zijn in het vergroten van wederzijds begrip. De auteurs onderzochten daarom of 

het effect van informatieuitwisseling kan worden versterkt indien empathie als 

stimulus wordt toegevoegd. In het onderzoek kregen blanke eerstejaarsstudenten 

(N = 141) informatie voorgelegd over alledaagse incidenten rond discriminatie van 

zwarte burgers, met en zonder instructies die empathie zouden moeten opwekken. 

Uitkomsten met en zonder deze stimuli werden systematisch met elkaar vergeleken 

(via een interventie- en controlegroep). De resultaten tonen aan dat het lezen over 

concrete voorbeelden over discriminatie van zwarten ertoe leidt dat vooroordelen 

over de andere groep afnemen, mits gelijktijdig empathische gevoelens worden ge-

stimuleerd (medeleven, sympathie). De auteurs geven als mogelijke verklaring voor 

de resultaten dat het lezen over discriminatie niet zozeer direct de empathie voor 

de gediscrimineerde groep veroorzaakt, als wel gevoelens van onrecht aanwakkert 

waardoor boosheid en ergernis ontstaat over de discriminatie op zich en indirect 

gevoelens van empathie worden opgewekt. Finlay en Stephan (2000) achten het 

waarschijnlijk dat trainers die zich richten op de verbetering van intergroepsrelaties 

het effect van informatieverstrekking over discriminatie tegen outgroups vergroten 

indien ze gebruik maken van: 

• scenario’s die concrete, actuele voorbeelden van discriminatie weergeven;

• die persoonlijk relevant zijn voor de doelgroep;

• en betrekking hebben op de ‘eigen’ groepsleden als ‘veroorzakers’ van de 

discriminatie.

Daarnaast stellen de auteurs dat het zinvol is om in interventies participanten 

voorbeelden te geven van discriminatie die op henzelf betrekking hebben, zodat 

participanten het besef ontwikkelen dat ook zij slachtoffer kunnen worden van 

vooroordelen. Finlay en Stephan menen daarom dat in interventies gericht op posi-

tief overbruggend contact, het geven van instructies en stimuleringen van empathie 

veelbelovende instrumenten zijn. 
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Stephan en Finlay (1999) bespreken in een overzichtsstudie de meerwaarde van 

empathie in het verbeteren van intergroepsrelaties. De auteurs bespreken enkele 

belangrijke studies die aangeven dat empathie prosociaal gedrag bevordert en 

studies die aangeven dat via training empathische vermogens kunnen worden 

gestimuleerd. Ten derde worden de resultaten van studies tegen het licht gehouden 

die empathie inzetten in het verbeteren van overbruggend contact, onder andere 

via training. Het betreft hier dus geen meta-analyse, maar een relatief omvangrijk 

literatuuroverzicht. Een gebrek aan empathie blijkt samen te hangen met:

• (seksuele) agressie van mannen; 

• Kindermisbruik;

• antisociaal gedrag;

• homofobie.

De auteurs behandelen voorts inzichten uit interventies gericht op de interculturele 

dialoog die het bevorderen van empathie als vertrekpunt nemen. Dit zijn veelal 

trainingsprogramma’s waarbij leden van verschillende culturele groepen of sociale 

klassen met elkaar in contact worden gebracht, onder condities die wortelen in de 

contacthypothese van Allport. In dit soort interventies worden vaak allerlei oefe-

ningen gedaan – bijvoorbeeld rollenspellen – om stereotypering, discriminatie en 

vooroordelen weg te nemen. Een longitudinale studie (vier jaar) onder studenten 

die participeerden in een interculturele dialooginterventie, toonde aan dat blanke 

studenten meer overeenkomsten percipieerden met gekleurde mensen en dat ge-

kleurde studenten als gevolg van de training een minder scherp raciaal onderscheid 

ervaarden (zie Gurin et al., 1999).      

Stephan en Finlay geven op basis van de wetenschappelijke inzichten de volgende 

verklaringen waarom empathie een belangrijke rol speelt in het verbeteren van 

intergroepsrelaties.

• De effecten van empathie op vooroordelen worden waarschijnlijk veroorzaakt 

door verminderde percepties van wederzijds verschil en daaruit voortkomende 

verminderde gevoelens van bedreiging door de ander. Vooroordelen over be-

paalde groepen (outgroups) hangen immers vaak samen met beeldvorming over 

bepaalde verschillen en welke bedreiging deze verschillen met zich mee brengen 

(Lerner, 1980). Cognitieve empathie reduceert deze vooroordelen omdat mensen 

hierdoor inzien dat ze minder ‘anders’ zijn dan de leden van de andere groep dan 

ze aanvankelijk dachten. Een beter begrip van hoe de ander de wereld ziet, zorgt 

ervoor dat de ander minder vreemd – en dus minder bedreigend – wordt. 
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• Empathie leidt tot een andere attitude doordat gevoelens van onrecht worden 

gestimuleerd. Personen die menen dat de wereld rechtvaardig is en dat anderen 

‘krijgen wat ze verdienen’, hebben de neiging om het lijden van andere groepen 

te wijten aan vermeende negatieve kenmerken van die groepen. Echter, door 

kennis op te doen over het lijden en de discriminatie die andere groepen ervaren, 

waarbij men gelijktijdig empathie voelt voor de slachtoffers, worden mensen 

ertoe aangezet hun aannames bij te stellen. Dit leidt er vervolgens toe dat zij niet 

willen dat de ‘slachtoffers’ onrecht wordt aangedaan. 

Het	effect	van	overbruggend	contact	op	het	tolerantieniveau		
van	jongeren

In het voorgaande zijn algemene inzichten over het effect van overbruggend con-

tact besproken, alsmede achtergrondvariabelen die hierbij een rol spelen (bijvoor-

beeld empathie). Het zijn echter overwegend adolescenten en jongvolwassenen 

die radicaliseren en als gevolg van hun gedachtegoed de confrontatie met anderen 

groepen aangaan. In het nu volgende deel behandelen we aan de hand van vier 

omvangrijke wetenschappelijke studies expliciet de invloed van overbruggend con-

tact op het tolerantieniveau van jongeren. Twee van de hier besproken studies zijn 

afkomstig uit Nederland.

Interetnisch contact in het Nederlands voortgezet onderwijs

Lindo (2008) onderzocht welke omstandigheden bijdragen aan een positieve waar-

dering van interetnisch contact tussen scholieren in het voortgezet onderwijs, vanuit 

het paradigma van Allport’s contacthypothese. De studie tracht antwoord te geven 

op de volgende vragen.

1 In hoeverre en onder welke omstandigheden leiden interetnische menging en 

nabijheid op school tot vriendschappelijk interetnisch contact binnen en buiten de 

school en deelname aan elkaars peer groups? In hoeverre en onder welke omstan-

digheden leidt een etnisch gemengde schoolomgeving juist tot vermijdingsgedrag 

en/of conflict? 

2 In hoeverre en onder welke omstandigheden beïnvloeden interetnische menging 

en nabijheid op school de wederzijdse beeldvorming?

Lindo selecteerde 18 afzonderlijke studies die zich specifiek richten op interetnisch 

contact tussen adolescenten in het voortgezet onderwijs uit de meta-analyse van 

Pettigrew en Tropp uit 2006. Daarnaast verzamelde hij nog eens acht studies over 

hetzelfde onderwerp die niet in de meta-analyse van Pettigrew en Tropp voorko-

men. Het betreft dus een analyse van in totaal 26 wetenschappelijke bronnen over 

de effecten van interetnisch contact in het voortgezet onderwijs. 
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Vier studies wijzen uit dat door de school georganiseerde interetnische samenwerking 

tussen leerlingen van verschillende etnische herkomst, binnen of buiten het curriculum, 

samenhangt met interetnische relatievorming, voor de duur van die samenwerking. 

Anders gezegd, interetnische samenwerking bevordert interetnische relatievorming, 

maar alleen zo lang de samenwerking duurt. Lindo vermeldt dat de uitkomsten van 

de overige studies niet eenduidig zijn en dat het daarom onmogelijk is de tweede 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Opmerkelijk is wel dat elf studies het uitblijven van 

effect rapporteren, of zelfs een negatief effect rapporteren van interetnisch contact 

op vriendschapsbanden en wederzijdse beeldvorming. Voorts blijkt dat de meeste 

studies niet in staat zijn om de causale richting van het vastgestelde effect te bepalen. 

Slechts twee studies beschikten over een ontwerp op basis waarvan een uitspraak kan 

worden gedaan over het oorzakelijk verband. Het blijft dus grotendeels onduidelijk of 

het interetnisch contact de positievere beeldvorming veroorzaakt, of dat er a priori al 

sprake was van een positieve beeldvorming waardoor vervolgens interetnisch contact 

tussen jongeren ontstond. Bovendien blijft ongewis of positieve effecten van interet-

nisch contact tussen jongeren op de langere termijn voortduren. Lindo (2008: 8): ‘Geen 

enkele studie komt met overtuigend bewijs, of weet anderszins aannemelijk te maken, 

dat positieve resultaten zelfs maar in de nabije toekomst beklijven’. 

Op basis van zijn bronnen verwerpt Lindo de centrale conclusie van Pettigrew en 

Tropp (2006) dat overbruggend contact tot een afname van vooroordelen leidt en 

dat Allports condities hierbij wel helpen maar niet echt nodig zijn. Lindo’s selectie 

heeft echter specifiek betrekking op interetnisch contact tussen jongeren in het 

voortgezet onderwijs, maar hij verbindt hier wel algemene conclusies aan over 

de meerwaarde van overbruggend contact in zijn algemeenheid. Niettemin zijn 

Lindo’s nuanceringen ten aanzien van de bijdrage van interetnisch contact op het 

tolerantieniveau van jongeren in het voortgezet onderwijs waardevol. Op zijn minst 

is aangetoond dat algemene conclusies over het effect van overbruggend contact 

(overbruggend contact leidt tot positieve beeldvorming) niet per definitie opgaan 

voor jongeren. Op sommige punten blijken er zelfs tegengestelde effecten op te 

treden (geen of een negatief resultaat van interetnisch contact). 

Een tweede betekenisvolle Nederlandse studie naar overbruggend contact en jonge-

ren richt zich op xenofobe attitudes van middelbare scholieren (Bekhuis et al., 2009). 

De volgende twee vragen staan in dit onderzoek centraal. 

1 In hoeverre koesteren leerlingen van verschillende etnische achtergrond xenofobe 

gevoelens? 

2 In welke zin hangen positieve of negatieve attitudes ten opzichte van leerlingen 

van een andere etnische achtergrond samen met interetnisch contact? 
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Leerlingen van Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Carïbische achtergrond zijn 

onderzocht via schriftelijke vragenlijsten op tien Nederlandse middelbare scholen 

(N=1444). Hierbij is de impact van (potentiële) positieve en negatieve factoren zowel 

binnen als buiten de school geanalyseerd. De resultaten laten in de eerste plaats 

zien dat middelbare scholieren een relatief laag niveau van xenofobie etaleren. 

Xenofobie is lager naarmate leerlingen hun interetnisch contact zowel binnen 

als buiten de school als positief bestempelen. Xenofobie is ook minder aanwezig 

wanneer leerlingen minder negatieve ervaringen met interetnisch contact hebben. 

Echter, het effect van positief interetnisch contact verdwijnt of wordt zelfs negatief 

wanneer aandacht wordt besteed aan de multiculturele samenleving. Het klassikaal 

stilstaan bij discriminatie, gewoonten en gebruiken van verschillende culturen en 

het pleiten voor verdraagzaamheid tussen groepen heeft een tegenovergesteld ef-

fect dan verwacht. De auteurs vermelden hierover het volgende, tevens verwijzend 

naar onderzoek van Sniderman en Hagendoorn (2007) die gegevens analyseerden 

van een omvangrijk survey naar vooroordelen en waardenoriëtaties in de Neder-

landse samenleving:

‘Het klassikaal aandacht besteden aan verschillende culturen en het pleiten voor 

verdraagzaamheid heeft een tegenovergesteld effect dan verwacht. Deze bevinding 

is in overeenstemming met de resultaten van het onderzoek van Sniderman en Ha-

gendoorn (2007) naar de invloed van het door de overheid bevorderen van de mul-

ticulturele samenleving volgens het ‘top-down’- principe. Sniderman en Hagendoorn 

laten zien dat wanneer er, op een positieve manier, publiekelijk aandacht wordt 

besteed aan multiculturalisme en minderheden, dit bij zowel de minst als de meest 

tolerante personen diepgelegen en in eerste instantie onuitgesproken gevoelens 

van wantrouwen ten aanzien van minderheden oproept (Sniderman & Hagendoorn, 

2007: 122). Een andere verklaring voor deze onverwachte bevinding is dat juist in 

klassen en op scholen waar problemen zijn tussen verschillende etnische groepen, 

aandacht wordt besteed aan de multiculturele samenleving. Deze redenering blijkt 

echter niet op te gaan. Het verband tussen de mate van aandacht aan de multicul-

turele samenleving en de mate waarin het contact in klassen negatief is, is namelijk 

niet significant.’ (Bekhuis et al., 2009: 96).

Gezien de resultaten van de studie en de bevindingen van Sniderman en Hagendoorn, 

is volgens Bekhuis et al. terughoudendheid geboden om de houding van leerlingen 

ten opzichte van andere etnische groepen te verbeteren via het onderwijscurriculum. 

In plaats van tijdens de lessen stil te staan bij de multiculturele samenleving en de 

verschillende aspecten hiervan, kan wellicht beter worden ingezet op het stimuleren 

van de mogelijkheden dat leerlingen van verschillende etnische komaf op een positieve 

manier met elkaar in aanraking komen (Bekhuis et al., 2009: 97).
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Internationaal effectonderzoek naar Interetnisch contact in het onderwijs

McGregor voerde in 1993 een beperkte meta-analyse uit om de effectiviteit van 

interventies gericht op het verminderen van raciale vooroordelen door middel van 

rollenspellen en antiracistische educatie bij studenten/scholieren aan te tonen. Er 

werden 26 relevante evaluaties, wat 43 ‘effect-sizes’ opleverde. McGregor stelt dat 

rollenspellen en anti-racistische educatie vooroordelen significant doen afnemen 

én dat verschillende typen interventies hieromtrent niet van elkaar verschillen in 

effectiviteit. Rollenspellen en educatie op school zijn dus hoe dan ook werkzaam. De 

auteur is zich ervan bewust dat nogal eens wordt aangenomen dat educatie gericht 

op anti-racisme juist racisme kan bevorderen. Echter, McGregor’s meta-analyse 

(1993) laat zien dat educatie op dit terrein racisme doet afnemen en even effec-

tief is als het uitvoeren van rollenspellen. Daarnaast blijkt dat jongere studenten 

meer ontvankelijk zijn voor gedragsverandering in dit verband en dat interventies 

van rollenspellen en educatie zodoende beter gericht kunnen worden op jongere 

studenten. Wel erkent McGregor dat de meeste programma’s in zijn meta-analyse 

‘one-shot attempts’ betreffen en dus geen structurele interventies, gericht op de 

lange termijn zijn. Met andere woorden, McGregor kan niet aannemelijk maken dat 

de effecten die hij heeft gevonden in de nabije toekomst beklijven. 

Een studie van Aboud en Fenwick (1999) naar interetnisch contact in het onder-

wijs onderzocht drie methoden om raciale verhoudingen bespreekbaar te maken 

in de klas, teneinde raciale vooroordelen weg te nemen. Het betreft hier dus een 

evaluatieonderzoek naar drie typen interventies. De eerste studie was een evaluatie 

van een elfweeks klassikaal programma, geleid door docenten. In dat programma 

werden de intrinsieke waarden van mensen benadrukt in plaats van hun raciale ken-

merken (80 blanke en 46 zwarte leerlingen). In een tweede studie werden 88 blanke 

studenten met veel raciale vooroordelen gekoppeld aan een persoonlijke vriend 

die weinig tot geen vooroordelen etaleerde, en bekeek men het effect. In de derde 

studie observeerde men hoe studenten reageren wanneer ze gesprekken van peers 

opvangen die zich laatdunkend uitlaten over andere bevolkingsgroepen (18 blanke 

leerlingen, 22 leerlingen uit verschillende etnische minderheden). De auteurs stellen 

dat peers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van xenofo-

be gevoelens van leerlingen. Daarnaast onderschrijven de resultaten van het evalu-

atieonderzoek de notie dat het bespreekbaar maken van raciale attitudes vooroor-

delen kan reduceren, maar alleen onder bepaade condities. Zo schrijven Aboud en 

Fenwick het positieve effect van het bespreekbaar maken van raciale vooroordelen 

toe aan de lange duur van het programma: elf weken. Ze vergeleken dit met soort-

gelijke, korterlopende programma’s en dit liet een duidelijk verschil zien ten gunste 

van het elfweekse programma. Door de langere duur kunnen realistische (positieve) 

beelden van andere bevolkingsgroepen beter beklijven bij de leerlingen. 
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Deze stelling wordt bevestigd door een Brits onderzoek van Cameron et al. (2006), 

naar het effect van interventies gericht op de beeldvorming van 253 blanke Britse 

kinderen over vluchtelingen. Kinderen die langdurige contacten onderhielden met 

vluchtelingen, hadden een significant positiever beeld over vluchtelingen dan kinde-

ren uit de controlegroep, waarbij dit niet het geval was. Daarnaast bleek dat wan-

neer ‘tolerante’ jongeren worden gekoppeld aan xenofobe jongeren, de tolerante 

jongeren geen druk uitoefenden op hun gesprekspartner om zich alleen in correcte 

bewoordingen over andere groepen uit te drukken. Met andere woorden, alleen 

in een open gespreksklimaat waarin ruimte bestaat voor de zorgen en standpun-

ten van de ‘xenofoob’, is het wellicht mogelijk om datzelfde xenofobe gedrag van 

leerlingen om te buigen. Dit laatste zou het negatieve effect van het bespreekbaar 

maken van multiculturele thema’s gevonden door Bekhuis et al. (2009) kunnen ver-

klaren: het is mogelijk dat in die programma’s niet aan deze voorwaarde is voldaan 

en dat daardoor het onderlinge wantrouwen juist werd bevorderd. 

Conclusies	overbruggend	contact

De theory-of-change die bij dit type interventie centraal stond luidde: 

Het organiseren en faciliteren van overbruggend contact tussen jongeren 

van verschillende etnische achtergrond, subcultuur of religie, leidt tot meer 

tolerantie tussen deze jongeren.

Ter toetsing zijn de volgende vragen behandeld.

1 Wat is er in algemene zin bekend over het effect van overbruggend contact in het 

tegengaan van vooroordelen en negatieve beeldvorming over andere groepen? 

2 Welke bijdrage levert overbruggend contact in het verbeteren van interetnische 

relaties tussen jongeren en een hoger tolerantieniveau van jongeren? 

3 Welke omstandigheden dragen bij aan een positief effect van overbruggend con-

tact en welke ondermijnen dit? 

Het bij elkaar brengen van mensen van verschillende achtergrond en herkomst lijkt 

grosso modo een gunstig effect te hebben op de wederzijdse beeldvorming. Het 

meeste empirische onderzoek wat in dit verband is gedaan, wijst in die richting. Wan-

neer mensen meer over elkaar te weten komen door het contact met elkaar aan te 
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gaan, is de kans groter dat vooroordelen en (potentiële) gevoelens van animositeit 

afnemen. De voornaamste aanwijzing voor deze bevinding komt uit de omvangrijke 

meta-analyses van Pettigrew en Tropp (2005; 2006; 2008). Deze studies laten zien dat 

overbruggend contact bijdraagt aan betekenisvolle reducties in vooroordelen over een 

breed terrein van contexten en groepen. De condities van Allport versterken het effect 

van intergroepscontact, maar zijn niet noodzakelijk om positieve resultaten te boeken. 

Tegelijk moeten er van overbruggend contact geen wonderen worden verwacht. Uit de 

meta-analyses van Pettigrew en Tropp komt immers ook naar voren dat de samenhang 

tussen intergroepscontact en een afname van vooroordelen – hoewel sterk significant –  

aan de lage kant is. Er is dus wel een positief effect van intergroepscontact te verwach-

ten, maar dit effect moet niet worden overschat.

Ook maakt het wetenschappelijke materiaal – waaronder dat van Pettigrew en 

Tropp zelf – duidelijk dat tal van achtergrondvariabelen en condities buiten die van 

Allport, de slagingskans van interventies gericht op overbruggend contact kunnen 

vergroten of verkleinen. Soms kan zelfs een negatief effect optreden. Indien een 

interventie gericht op contact tussen jongeren gebrekkig wordt uitgevoerd (bijvoor-

beeld met onvoldoende professionele begeleiding), of geen rekening houdt met 

bepaalde risico’s of omstandigheden (bijvoorbeeld kenmerken van de doelgroepen, 

geschiedenis van het conflict), kan dit tot averechtse effecten leiden. Een verdere 

verwijdering tussen jongeren, bevestiging van negatieve stereotypen, een toename 

van spanningen en vijandigheid of gekwetste gevoelens liggen dan op de loer. Pro-

fessionals dienen zich dus bewust te zijn van de valkuilen in het organiseren en faci-

literen van overbruggend contact, om verslechtering van de situatie te voorkomen. 

Voorts blijkt dat het moeilijk is om via onderzoek de causale richting van het 

vastgestelde positieve effect van overbruggend contact vast te stellen. Vooral in het 

onderwijs is het lastig te bepalen of contact leidt tot minder vooroordelen of dat 

minder vooroordelen leiden tot contact. Ook Pettigrew en Tropp onderkennen dit 

probleem. Statistische technieken en de analyse van studies die zich concentreerden 

op intergroepssituaties waarin de keuzevrijheid van het contact aanzienlijk werd 

beperkt, hebben Pettigrew en Tropp er desondanks van overtuigd dat er een causaal 

verband bestaat tussen intergroepscontact en een afname van vooroordelen. Wel 

blijft ongewis of positieve effecten van interetnisch contact tussen jongeren op de 

langere termijn voortduren. De meeste beschikbare studies lijken aan te tonen dat 

dit alleen het geval is wanneer het contact herhaaldelijk plaatsvindt. Ook bracht 

de toetsing aan het licht dat algemene conclusies over het positieve effect van 

overbruggend contact (overbruggend contact leidt tot meer tolerante en positieve 

contacten) niet per definitie opgaan voor jongeren. Op sommige punten kunnen 

hierin zelfs tegengestelde effecten optreden (geen of een negatief resultaat van 

interetnisch contact). 
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Tot slot moet worden vermeld dat de samenhang tussen overbruggend contact en 

vooroordelen zwakker is bij leden afkomstig uit minderheidsgroepen dan bij leden uit 

meerderheidsgroepen. Het effect van overbruggend contact is dus sterker voor mensen 

die behoren tot de meerderheidsgroep in de samenleving. Dit is mogelijk een belang-

wekkende bevinding in het licht van de Lonsdale-problematiek. Lonsdalejongeren be-

horen de facto tot de meerderheidsgroep, zij zijn immers overwegend van Nederlandse 

afkomst. Wellicht dat sociale interventies gericht op overbruggend contact dus een gro-

ter effect sorteren bij Lonsdalers dan bij extremistische jongeren afkomstig uit etnische 

minderheidsgroepen. Een mogelijk verklaring is dat de voortdurende bevestiging van 

hun positie als minderheid, de positieve effecten van intergroepscontact voor leden van 

een minderheidsgroep in de weg kunnen staan (Tropp & Pettigrew, 2005). 

Er zijn dus restrictieve voorwaarden te formuleren als het gaat om de bijdrage van 

overbruggend contact aan het tolerantieniveau van jongeren. Niettemin heeft de 

toetsing de nodige succesfactoren van overbruggend contact blootgelegd. Hieron-

der zetten we voornaamste methodische aandachtspunten op een rij. 

Stimuleer empathie aan de hand van concrete voorbeelden, scenario’s en 

rollenspellen

Onze analyse legt bloot dat het verstrekken van informatie over andere groepen 

vooral leidt tot een afname van vooroordelen, wanneer gelijktijdig gevoelens van 

empathie worden gestimuleerd (medeleven, sympathie). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat het lezen over bijvoorbeeld discriminatie gevoelens van onrecht 

aanwakkert. Daardoor ontstaan boosheid en ergernis over de discriminatie op 

zich en worden gevoelens van empathie opgewekt. Trainers die zich richten op de 

verbetering van intergroepsrelaties kunnen het effect van informatieverstrekking 

over discriminatie tegen ‘de ander’ dus vergroten indien ze gebruik maken van 

concrete scenario’s. Daarbij is het zinvol om in interventies jongeren voorbeelden te 

geven van discriminatie die op henzelf betrekking hebben. Zij kunnen dan het besef 

ontwikkelen dat ook zij slachtoffer kunnen worden van stereotypering. Jongeren 

kunnen bijvoorbeeld worden uitgedaagd om zich te identificeren met leden van de 

andere groep terwijl ze over hen lezen of, in een situatie van feitelijk contact, naar 

hen luisteren. Daarnaast blijken met name rollenspellen effectief. Vooral wanneer 

ze op zo’n manier gebruikt worden dat jongeren actief de rol van de ander op zich 

moeten nemen en na afloop schriftelijk of verbaal verslag moeten doen van het 

perspectief van de ander.

Zorg voor herhaaldelijk en structureel contact

Hoe vaker en hoe langer jongeren met elkaar in contact zijn, hoe sterker het posi-

tieve effect. Dit blijkt uit de studies van Aboud en Fenwick (1999) en Cameron et al., 
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(2006). Het positieve effect van het bespreekbaar maken van vooroordelen wijten 

deze auteurs aan de lange duur van trainingsprogramma’s. Door de langere, her-

haaldelijke ontmoetingen tussen jongeren kunnen realistische (positieve) beelden 

van andere bevolkingsgroepen beter beklijven bij de jongeren. Korte, eenmalige 

interventies zullen in dit verband minder zoden aan de dijk zetten. 

Wees terughoudend met het behandelen van multiculturele thema’s in de klas

Gezien de resultaten van de studie van Bekhuis et al., (2009) en Sniderman en Ha-

gendoorn (2007) is terughoudendheid geboden om de houding van leerlingen ten 

opzichte van andere etnische groepen te verbeteren via het onderwijscurriculum. 

Het effect van positief interetnisch contact verdwijnt namelijk – of wordt zelfs nega-

tief – wanneer ‘multiculturele thema’s’ in de klas worden behandeld. Het klassikaal 

stilstaan bij discriminatie, gewoonten en gebruiken van verschillende culturen en 

het pleiten voor verdraagzaamheid tussen bevolkingsgroepen heeft dus een tegen-

overgesteld effect dan verwacht. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat jongeren geen 

onderricht mogen ontvangen over de positie van minderheden of de kenmerken 

van een heterogene samenleving als Nederland. Maar in het streven naar positief 

interetnisch contact tussen jongeren kan in plaats van tijdens de lessen stil te staan 

bij de multiculturele samenleving en de problematische aspecten hiervan, wellicht 

beter worden ingezet op het stimuleren van de mogelijkheden dat leerlingen van 

verschillende etnische komaf op een positieve manier met elkaar in aanraking ko-

men (Bekhuis et al., 2009: 97).  

Zorg voor een open gespreksklimaat, voorkom moraliseren 

Onderzoek wijst uit dat indien ‘tolerante’ jongeren in de klas worden gekoppeld 

aan ‘xenofobe’ jongeren, de jongeren die geen druk uitoefenden op hun gespreks-

partner om zich louter in ‘correcte bewoordingen’ over andere groepen uit te 

drukken, een hoger tolerantieniveau teweeg brachten bij de xenofobe jongeren. 

Met andere woorden, alleen in een open gespreksklimaat waarin ruimte is voor de 

zorgen en standpunten van de ‘xenofoob’, zonder al te veel morele afbakeningen 

van ‘goed’ en ‘fout’ gedrag, is het wellicht mogelijk om datzelfde xenofobe gedrag 

van jongeren terug te dringen. Deze bevinding zou het negatieve effect van het 

bespreekbaar maken van multiculturele thema’s, gevonden door Bekhuis et al. 

(2009), kunnen verklaren: het is mogelijk dat in dergelijke programma’s niet aan 

deze voorwaarde wordt voldaan. Wellicht geldt voor veel van dit type interventies 

in Nederland dat het morele kader op voorhand wordt bepaald en jongeren zich 

louter in politiek correcte bewoordingen mogen uitdrukken over andere bevolkings-

groepen. Anders gezegd: een positief getint multicultureel vertoog dat wordt uitge-

dragen door volwassenen, kunnen jongeren mogelijk ervaren als paternalistisch of 

bevoogdend en daardoor kan het contraproductief uitwerken. Mogelijk ligt hier het 
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voordeel van peers die het vraagstuk open benaderen zonder politiek-strategische, 

morele vooronderstellingen. De aanbeveling is dus om te werken aan de hand van 

concrete voorbeelden en hiermee de discussie op gang te brengen, in plaats van 

de boodschap uit te dragen dat vooroordelen over andere bevolkingsgroepen op 

voorhand moreel verwerpelijk zijn. 

Beperk onzekerheidsgevoelens over het contact met de ander: zoek een neutrale 

omgeving

Positieve uitkomsten van intergroepscontact – hoger tolerantieniveau, minder voor-

oordelen/stereotypering – vallen hoger uit naarmate ongerustheid en angst over het 

contact zelf worden teruggebracht. De implicatie voor Nederlandse interventies is 

dat positieve uitkomsten van overbruggend contact tussen jongerengroepen wordt 

vergroot indien het contact niet in de gebruikelijke context plaatsvindt. Breng 

bijvoorbeeld Lonsdalers en allochtone jongeren niet in de wijk met elkaar in contact 

maar in een neutrale omgeving. De ‘onzekerheidsfactor’ zou ook kunnen verklaren 

waarom intergroepscontact tussen jongeren in een onderwijssetting soms averechts 

uitpakt (zie Bekhuis et al., 2008). Juist de school of het klaslokaal vormt een norma-

tief kader waarin beelden en opvattingen van jongeren over ‘gewenste’ gedragin-

gen van elkaar op voorhand aanwezig zijn en dus voor spanningen kunnen zorgen. 

3.4 Weerbaarheidsversterking

In de introductie van dit rapport werd duidelijk dat radicalisering bij jongeren vaak 

wordt gekoppeld aan de worsteling met een eigen identiteit en het zoeken naar 

persoonlijke betekenis. Diverse auteurs benadrukken dat de ontwikkeling van een 

positief zelfbeeld en het ontwikkelen van een persoonlijke en groepsidentiteit van 

groot belang is voor een gevoel van maatschappelijke binding. Niet alle jongeren 

zijn echter in staat om een positief zelfbeeld op te bouwen. Sommige jongeren 

worden bijvoorbeeld weinig gesteund door hun ouders, bevinden zich in een spa-

gaat tussen twee culturen of hebben een weinig rooskleurig toekomstperspectief. 

Hierdoor kunnen hun zelfbeeld en identiteitsvorming verstoord raken (Harter, 1999, 

Buijs & Demant, 2006). Een deel van deze jongeren zou daarmee gevoeliger zijn 

voor radicalisering. Jongeren met weinig zelfvertrouwen zouden zich volgens Hogg 

(2000; 2004; 2005) vanuit hun zoektocht naar persoonlijke waardering en groepsge-

voel eerder aansluiten bij een groep met een sterke ideologie. 

In de literatuur wordt op verschillende plekken gewezen op het verband tussen 

radicalisering en de ontwikkeling van een eigen identiteit en zelfvertrouwen; een 

aangelegenheid die vooral tijdens de adolescentie speelt (Buijs & Demant, 2006). 

Verschillende auteurs stellen dat het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van 
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groot belang is voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, en voor een gevoel van 

maatschappelijke binding en betekenisgeving. Volgens Heitmeyer et al. (1997) 

draagt zelfvertrouwen bovendien bij aan een groter probleem- en conflictoplossend 

vermogen en aan de capaciteit om kritisch en autonoom te zijn. Als jongeren echter 

te maken hebben met een gevoel van (relatieve) deprivatie en zij weinig steun 

krijgen van ouders of wanneer er sprake is van een cultuurkloof, heeft dat een ne-

gatieve invloed op het zelfvertrouwen van de jongere. Hogg (2000; 2004; 2005) stelt 

vervolgens dat mensen zich sterker met een groep identificeren naarmate zij zich 

onzekerder voelen. Mensen met een laag zelfbeeld kunnen dit het beste verster-

ken door zich te vereenzelvigen met een groep met een sterke ideologie. Het risico 

bestaat dus dat kwetsbare jongeren in hun zoektocht naar persoonlijke betekenis in 

contact komen met radicale bewegingen, aangezien deze bewegingen een ideolo-

gie hebben die een antwoord biedt op deze vragen (Demant et al., 2008). 

Methoden die inzetten op weerbaarheidsversterking hebben dan ook tot doel 

het gevoel van eigenwaarde van mentaal kwetsbare jongeren te vergroten, om 

hen weerbaarder te maken tegen radicale gedachten of beïnvloeding door radi-

cale personen. Dit type interventie kan plaatsvinden via individuele trainingen of 

begeleidingstrajecten, maar ook via empowermentsessies voor groepen jongeren 

uit etnische minderheidsgroepen. Weerbaarheidstrainingen worden vooral ingezet 

om radicalisering bij moslimjongeren te voorkomen. Dit gezien het feit dat radicali-

sering van moslimjongeren vaak wordt gekoppeld aan de worsteling met een eigen 

identiteit en het zoeken naar persoonlijke betekenis. Jongeren die moeilijk aanslui-

ting vinden bij  de samenleving, zich heen en weer geslingerd voelen tussen verschil-

lende culturen, zouden weinig zelfvertrouwen opbouwen en daardoor gevoeliger 

zijn voor radicaliseringsprocessen (BZK, 2008; SMN, 2008). Deze jongeren moeten 

dus mentaal weerbaarder worden gemaakt, zo is de gedachte. 

Methoden op het gebied van weerbaarheidsversterking gaan uit van de volgende 

theory-of-change:

Het versterken van het  gevoel van eigenwaarde maakt jongeren weerbaar-

der tegen radicale gedachten en beïnvloeding door radicale personen. 

Om te toetsen of deze aanname ook gerechtvaardigd is, is geput uit verschil-

lende wetenschappelijke bronnen. Hoewel er voor zover ons bekend geen studies 

voorhanden zijn die een direct verband tussen eigenwaarde en de kans op radicaal 

gedrag onderzoeken, gaan diverse wetenschappelijke studies in op de relatie tussen 
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eigenwaarde en andere vormen van deviant gedrag van jongeren (agressie, anti-

sociaal gedrag, vooroordelen jegens anderen, et cetera). Inzichten hieruit kunnen 

mogelijk indirect licht werpen op de vraag of een gebrek aan eigenwaarde de kans 

op radicaal en extreem gedrag van jongeren vergroot. De geraadpleegde bronnen 

zijn negen experimentele onderzoeken, drie longitudinale studies, drie survey’s, een 

meta-analyse en een review studie. Aan de hand van deze bronnen behandelen we 

de volgende vragen.

1 Draagt een gebrek aan eigenwaarde of een laag zelfbeeld bij aan problematisch 

of gewelddadig gedrag van jongeren en op welke wijze?

2 In hoeverre en hoe kan het versterken van het zelfvertrouwen bijdragen aan het 

afnemen van radicalisering? 

3 Hoe kan het versterken van het zelfvertrouwen als barrière tegen radicalisering 

worden toegepast in sociale interventies?

Theoretische	perspectieven	en	onderzoeksresultaten

Wat is eigenwaarde of zelfvertrouwen?

De termen ‘eigenwaarde’ en ‘zelfvertrouwen’ refereren aan de mate waarin 

iemand zichzelf waardeert (Harter, 200; Bos et al. 2006). Mensen met een groot 

zelfvertrouwen beoordelen zichzelf doorgaans positief terwijl mensen met een 

gering zelfvertrouwen geneigd zijn zichzelf negatief te beoordelen. Sommige 

onderzoekers (onder andere Rosenberg, 1965) maken hierbij een onderscheid 

tussen ‘globale eigenwaarde’ en ‘domeinspecifieke eigenwaarde’. Bij globale 

eigenwaarde gaat het om de mate waarin iemand een positieve dan wel negatieve 

houding heeft ten aanzien van zichzelf als persoon (“Ik ben een goed mens en 

ik ben trots op hoe ik ben”). Bij domeinspecifieke eigenwaarde gaat het om de 

mate waarin mensen een positieve of negatieve houding hebben ten aanzien 

van specifieke eigenschappen (“Ik ben een goede voetballer en daar ben ik trots 

op”). Het is dus goed mogelijk dat mensen laag scoren op globale eigenwaarde, 

maar hoog scoren op domeinspecifieke eigenwaarde (en andersom). Daarnaast 

kunnen mensen verschillen in hoe stabiel hun zelfvertrouwen is (Kernis et al., 

1993). Mensen met een stabiele eigenwaarde hebben doorgaans een stevig 

verankerd zelfvertrouwen dat niet sterk fluctueert. Bij mensen met een instabiele 

eigenwaarde is het zelfvertrouwen veranderlijker en wordt het eerder beïnvloed 

door hoe zij zichzelf beoordelen (bijvoorbeeld of zij vinden dat ze erin geslaagd 

zijn een bepaald doel te bereiken) en door hoe anderen hen beoordelen 

(bijvoorbeeld of zij al dan niet complimenten krijgen).
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De kindertijd en adolescentie worden als cruciale periodes gezien voor de ontwik-

keling van iemands eigenwaarde. Kinderen nemen doorgaans relatief gemakkelijk 

het beeld over dat anderen van hen hebben, zoals ouders, verzorgers en andere 

relevante volwassenen in hun omgeving (Leary & MacDonald, 2003). Ouders spelen 

dan ook een belangrijke rol in het ontstaan van eigenwaarde. Kinderen die door 

hun ouders gewaardeerd en ondersteund worden, zullen geneigd zijn een grotere 

eigenwaarde op te bouwen dan kinderen waarvan de ouders afkeurend en onge-

interesseerd zijn (Bos et al., 2006). Volgens Harter (1999) zijn er twee factoren die 

tijdens de kindertijd en adolescentie een cruciale rol spelen in de ontwikkeling en 

het behoud van eigenwaarde: (1) het ervaren van eigen competenties op belang-

rijke gebieden en (2) het ervaren van sociale steun of waardering van anderen. 

Kinderen die successen behalen, bijvoorbeeld door goede cijfers te halen of door 

goed zijn in een bepaalde sport, zullen hier zelfvertrouwen uit halen, is de redene-

ring. Bovendien is de kans groot dat zij hier waardering voor krijgen van ouders en 

leeftijdsgenoten. Een belangrijke omslag in de eigenwaarde vindt plaats gedurende 

de adolescentie: na een relatief hoge eigenwaarde gedurende de kindertijd, neemt 

de eigenwaarde aanzienlijk af tijdens de puberteit (Robins et al., 2002; Major et al., 

1999). Een mogelijke verklaring is dat door de grote lichamelijke en mentale veran-

deringen die jongeren doormaken in de puberteit, ze gevoeliger zijn voor (sociale) 

onzekerheden (Finkenauer et al., 2002; Robins et al., 2002). 

Het vermeende positieve effect van eigenwaarde

Vaak gaan leerkrachten, ouders, therapeuten en sociaal werkers er vanuit dat het 

goed is voor kinderen en volwassenen om over een hoge mate van eigenwaarde 

of zelfvertrouwen te beschikken. Verschillende onderzoeken lijken deze aanname 

ook te bevestigen. Sommige onderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat er een relatie 

is tussen een lage mate van zelfvertrouwen enerzijds en academische prestaties, 

het sociaal functioneren en het emotioneel welbevinden van kinderen en volwas-

senen anderzijds. Zo zijn er aanwijzingen dat kinderen met een laag zelfvertrouwen 

minder goed op school presteren en minder worden geaccepteerd door leeftijdsge-

noten (Donders & Verschueren, 2004; Mann et al., 2004). Daarnaast laat een aantal 

onderzoeken zien dat kinderen met een laag zelfvertrouwen meer last hebben van 

angsten (Beck et al., 2001; Muris et al., 2005; Stice, 2002), depressies (Harter, 1993; 

Mann et al., 2004) en eetstoornissen (Muris et al., 2005; Stice, 2002). Tot slot menen 

sommige onderzoekers dat een lage eigenwaarde negatieve effecten kan hebben 

op de maatschappelijke binding van mensen en ook kan leiden tot agressie of delin-

quent gedrag (Hirschi, 1969; Rosenberg, 1965) 9. 

9 Rosenberg (1965) meent dat mensen die een lage eigenwaarde hebben, zich minder verbonden 
voelen met anderen en met de maatschappij. Mensen die zich minder verbonden voelen met de 
maatschappij, zullen volgens de social-bonding theorie eerder geneigd zijn sociale codes in de wind 
te slaan en a-normatief of zelfs crimineel gedrag vertonen (Hirschi 1969). 
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Toch worden er in de afgelopen jaren steeds meer vraagtekens geplaatst bij de ver-

meende positieve gevolgen van een hoge mate van zelfvertrouwen en de negatieve 

gevolgen van een gebrek aan zelfvertrouwen. Baumeister et al. (2003) concluderen 

bijvoorbeeld op basis van een uitgebreide review van studies naar zelfvertrouwen 

dat er slechts een zwakke correlatie is tussen zelfvertrouwen en schoolprestaties en 

dat het causale verband tussen deze twee ook onduidelijk is. Ook blijkt zelfvertrou-

wen geen positief effect te hebben op de kwaliteit of de duur van de sociale relaties 

die mensen hebben. Daarnaast staat de relatie tussen eigenwaarde en agressie, 

antisociaal gedrag en delinquent gedrag ter discussie. In de volgende paragraaf 

zullen enkele van de studies over de relatie tussen zelfvertrouwen, interpersoonlijke 

relaties en agressie of antisociaal gedrag worden besproken.

Zelfvertrouwen en interpersoonlijke relaties

Onderzoek waarin aan mensen wordt gevraagd om zichzelf en hun relaties te 

beoordelen, laat doorgaans zien dat mensen met een hoog zelfvertrouwen vinden 

dat zij een rijker, beter en bevredigender sociaal leven hebben dan mensen die laag 

scoren op zelfvertrouwen. Zo geven mensen met een hoog zelfvertrouwen vaak 

aan dat zij populair zijn (Battistich et al., 1993) en geven zij gemiddeld ook een 

hoger cijfer aan de kwaliteit van hun vriendschappen dan mensen met een laag 

zelfvertrouwen (Keefe & Berndt, 1996). Mensen met een laag zelfvertrouwen geven 

daarentegen aan dat ze meer negatieve sociale interacties hebben en minder sociale 

steun ontvangen (Lakey et al., 1994). Ander onderzoek suggereert dat het beeld dat 

mensen met een hoog of laag zelfvertrouwen van zichzelf hebben, mogelijk niet 

altijd overeenkomt met hoe anderen hen zien. Het blijkt bijvoorbeeld dat er vaak 

geen verband is tussen zelfvertrouwen en populariteit bij anderen. Adams et al. 

(2000) maten in dit verband het zelfvertrouwen van meer dan 300 leerlingen tussen 

de tien en twaalf jaar oud en lieten hun leerkrachten vervolgens aangeven hoe 

populair zij waren en hoe sociaal zij in de klas waren. Het onderzoek liet zien dat er 

geen verband was tussen het zelfvertrouwen van de kinderen en hun populariteit of 

gedrag in de klas. 

Een aantal onderzoeken onder volwassenen laat ook zien dat mensen met een hoge 

mate van zelfvertrouwen een andere inschatting maken van hun sociale vaardighe-

den dan mensen uit hun omgeving (Buhrmester et al. 1988; Brockner & Lloyd, 1986). 

Buhrmester et al. (1988) vroegen studenten in de Verenigde Staten om hun interper-

soonlijke vaardigheden te beoordelen. Ook vroegen zij de kamergenoten van deze 

studenten om hun oordeel. De resultaten laten zien dat mensen met een hoger 

zelfvertrouwen doorgaans vinden dat zij hoger dan andere mensen scoren op in-

terpersoonlijke vaardigheden (zoals het aangaan van sociale relaties, het geven van 

emotionele steun aan anderen, het geven van persoonlijke informatie over zichzelf). 
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Het bleek echter ook dat de kamergenoten de studenten met meer zelfvertrouwen 

doorgaans niet sociaal vaardiger vonden dan de studenten met minder zelfvertrou-

wen (behalve waar het ging om het aangaan van nieuwe sociale relaties). De resul-

taten suggereerden dus dat, ook al vinden mensen met een hoog zelfvertrouwen 

dat zij over goede sociale vaardigheden beschikken, deze vaardigheden niet per se 

worden herkend of bevestigd door anderen.

 

Daarnaast blijkt dat personen met een hoog zelfvertrouwen anders reageren 

wanneer hun ego wordt bedreigd dan personen met een laag zelfvertrouwen. 

Heatherton en Vohs (2000) lieten proefpersonen voorafgaand aan een kennisma-

kingsgesprek een intelligentietest uitvoeren. De helft van de proefpersonen kreeg 

een moeilijke test en kreeg na afloop te horen dat ze hierop veel slechter dan 

anderen hadden gepresteerd (de ego-bedreigende conditie). De andere helft van 

de proefpersonen kreeg een neutrale test en kreeg hier geen feedback op. Vervol-

gens moesten alle proefpersonen een kennismakingsgesprek van twintig minuten 

met een andere proefpersoon voeren. Aan het einde van het kennismakingsgesprek 

moesten de participanten aangeven hoe aardig ze elkaar vonden. De resultaten 

van dit onderzoek laten zien dat de personen die geen feedback hadden gekregen 

door hun gesprekspartners allemaal even aardig werden gevonden, onafhankelijk 

van hoe hoog of hoe laag hun zelfvertrouwen was. In de ego-bedreigende conditie 

werden er echter wel verschillen gevonden tussen personen met een hoog en een 

laag zelfvertrouwen. Personen met een hoog zelfvertrouwen werden in deze condi-

tie aanzienlijk minder aardig gevonden dan personen met een laag zelfvertrouwen. 

Heatherton en Vohs vonden dat mensen met een hoog zelfvertrouwen geneigd zijn 

om zich meer op zichzelf te richten wanneer hun ego wordt bedreigd. Ze zijn in dat 

geval geneigd te denken dat ze geen andere mensen nodig hebben. Mensen met 

een laag zelfvertrouwen zijn daarentegen geneigd om in een situatie waarin hun 

ego wordt bedreigd, zich op anderen te gaan richten. Zij benadrukken in dat geval 

hun interpersoonlijke relaties, zelfs als dit ten koste gaat van henzelf. Volgens de 

onderzoekers is het vooral dit verschil dat verklaart waarom mensen met een hoog 

zelfvertrouwen minder aardig worden gevonden na een bedreiging van hun ego 

dan mensen met een laag zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen en beeldvorming over andere groepen

Het zelfvertrouwen van mensen kan niet alleen effect hebben op hun interper-

soonlijke relaties maar kan ook van invloed zijn op de relaties tussen groepen. Het 

lijkt zo te zijn dat mensen met een hoog zelfvertrouwen een sterkere in-group bias 

hebben dan mensen met een laag zelfvertrouwen. Crocker et al. (1987) vonden bij-

voorbeeld dat mensen met een hoog zelfvertrouwen eerder geneigd waren andere 

groepen negatiever te beoordelen ten opzichte van de eigen groep dan mensen met 
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een laag zelfvertrouwen. Deze bevinding werd door Aberson et al. (2000) bevestigd 

in een meta-analyse die zij uitvoerden. Zij vonden dat mensen met een hoog zelf-

vertrouwen geneigd zijn om hun eigen groep positiever te beoordelen dan andere 

groepen. Mensen met een laag zelfvertrouwen zijn daarentegen geneigd om hun 

eigen en andere groepen even positief of even negatief te beoordelen. Verkuyten 

(1996) vond in dit verband een interessant verschil tussen autochtone en allochtone 

jongeren in Nederland. Autochtone jongeren met een hoge eigenwaarde hadden de 

meeste vooroordelen over allochtone jongeren. Onder allochtone jongeren waren 

de personen met een lage eigenwaarde zowel negatiever over de eigen groep als 

over de autochtone groep. Opmerkelijk is ook het onderzoek van McGregor et al. 

(2008). Zij onderzochten of de bekrachtiging van een ingroup identiteit (ingroup 

affirmation) de waardering voor leden van de outgroup doet vergroten. Hun on-

derzoek laat zien dat ingroup bekrachtiging positieve sociale effecten teweeg kan 

brengen, vooral bij mensen met een ‘persoonlijke behoefte aan structuur’ en nega-

tieve gevoelens richting outgroups. Volgens de auteurs ondersteunt het onderzoek 

de basale aanname van veel multicultureel beleid, namelijk dat wanneer mensen 

worden aangemoedigd om hun zelfbeeld aangaande hun culturele herkomst te 

bekrachtigen, dit de kans op conflicten met andere groepen doet afnemen.

Relatie tussen zelfvertrouwen, delinquent gedrag, agressie en antisociaal gedrag

Om de relatie tussen zelfvertrouwen enerzijds en delinquent gedrag, agressie of 

antisociaal gedrag anderzijds te onderzoeken, zijn er in de afgelopen jaren verschil-

lende veld- en laboratoriumstudies uitgevoerd. Donnellan et al. (2005) voerden 

bijvoorbeeld een drietal veldonderzoeken uit die suggereren dat er een negatief 

verband bestaat tussen eigenwaarde en delinquent gedrag. Een eerste studie voer-

den zij uit onder scholieren in de leeftijd van elf tot veertien jaar. Uit dit onderzoek 

bleek dat jongeren die lager scoorden op eigenwaarde, eerder delinquent en anti-

sociaal gedrag (zoals pesten en vechten) vertoonden dan jongeren met een hogere 

eigenwaarde. Dit effect was significant, ook wanneer er gecontroleerd werd voor 

andere relevante variabelen zoals schoolprestaties en de kwaliteit van de relatie met 

de ouders. In een tweede studie werd een groep kinderen gemeten toen zij elf en 

toen zij dertien jaar oud waren. Uit dit onderzoek bleek eveneens dat er een nega-

tief verband was tussen zelfvertrouwen en delinquent gedrag. Op elfjarige en op 

dertienjarige leeftijd vertoonden kinderen met een lage mate van zelfvertrouwen 

volgens hun ouders en leerkrachten vaker delinquent gedrag dan kinderen met een 

hogere mate van zelfvertrouwen. Dit effect bleef bestaan wanneer er gecontroleerd 

werd voor IQ, relatie met ouders en leeftijdgenoten en sociaal-economische achter-

grond. Bovendien bleek dat de mate van zelfvertrouwen op elfjarige leeftijd een 

goede voorspeller was van delinquent gedrag op dertienjarige leeftijd. Kinderen die 

op elfjarige leeftijd minder zelfvertrouwen hadden, vertoonden op dertienjarige 
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leeftijd vaker delinquent gedrag dan degenen met meer zelfvertrouwen (alhoewel 

dit effect relatief klein was). In een derde studie keken de onderzoekers of er een 

verband was tussen zelfvertrouwen en narcisme (waarbij mensen een onrealistisch 

hoog of opgeblazen zelfbeeld hebben) enerzijds en verschillende vormen van agres-

sie anderzijds. Deze studie voerden zij uit onder studenten met een gemiddelde 

leeftijd van ongeveer twintig jaar. Uit deze studie bleek dat er een negatief verband 

was tussen zelfvertrouwen en de verschillende agressiematen. Dus: mensen die lager 

scoorden op zelfvertrouwen, scoorden hoger op agressie dan mensen die hoger 

scoorden op zelfvertrouwen. Verder bleek er een positief verband te zijn tussen nar-

cisme en agressie: mensen die hoger scoorden op narcisme scoorden eveneens hoger 

op de verschillende agressiematen dan mensen die lager scoorden op narcisme.

Ook in verschillende andere studies (onder andere Trzesniewski et al., 2006) zijn 

negatieve correlaties gevonden tussen zelfvertrouwen en (zelf-gerapporteerd) 

delinquent gedrag. Daarbij moet opgemerkt worden dat de gevonden verbanden 

doorgaans zwak zijn (Baumeister et al., 2003). Bovendien suggereren verschillende 

onderzoeken dat er geen verband is tussen zelfvertrouwen en meer directe vormen 

van agressie. In een experiment van Bushman en Baumeister (1998) werd bijvoor-

beeld gekeken naar hoe agressief mensen waren die ofwel net waren beledigd 

ofwel net een compliment hadden gekregen. Agressie werd gemeten door te kijken 

naar de mate waarin proefpersonen bereid waren om een onaangenaam geluid 

toe te dienen aan anderen. De onderzoekers vonden in dit onderzoek in het geheel 

geen relatie tussen zelfvertrouwen en agressie. Wel vonden zij dat mensen die ho-

ger scoorden op narcisme doorgaans agressiever reageerden op een provocatie dan 

mensen met een lage score op narcisme. Narcisten bleken zich ook af te reageren op 

mensen die niets met de aantasting van hun ego te maken hadden.

Verschillende andere studies bevestigen dat een opgeblazen (narcistisch) of de-

fensief zelfvertrouwen samenhangt met antisociaal gedrag of agressie, met name 

wanneer het zelfvertrouwen instabiel is. Zo laat onderzoek van Stucke en Sporer 

(2002) zien dat met name narcisten met een onduidelijk zelfbeeld geneigd zijn om 

agressief te reageren op provocaties. Bovendien vonden Salmivalli et al. (1999) in 

een studie onder meer dan 300 Finse scholieren van veertien en vijftien jaar oud dat 

met name de leerlingen met een hoog, maar tegelijkertijd ook defensief zelfver-

trouwen eerder door anderen werden aangewezen als de pestkoppen. Salmivalli et 

al. wijzen er in dit verband op dat het belangrijk is om een onderscheid te maken 

tussen mensen met een gezond hoog zelfvertrouwen en mensen met een ongezond 

hoog zelfvertrouwen. Volgens hen zijn mensen met een gezond of stabiel hoog 

zelfvertrouwen geneigd om zichzelf te accepteren zoals zij zijn, zonder dat zij per 

se positieve feedback van anderen nodig hebben om hun zelfbeeld te bevestigen 
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(zie ook Kernis et al., 1989). Deze mensen zullen waarschijnlijk minder geneigd zijn 

om antisociaal gedrag te vertonen en zullen mogelijk zelfs eerder geneigd zijn om 

sociaal gedrag te vertonen. In hun onderzoek kwamen de leerlingen met een stabiel 

hoog zelfvertrouwen bijvoorbeeld vaker op voor leerlingen die gepest werden. 

Mensen met een ongezond of instabiel hoog zelfvertrouwen zouden daarentegen 

een narcistisch beeld van zichzelf hebben en constant bevestiging zoeken van ande-

ren. Volgens Bushman et al. (1998) zouden juist deze mensen overdreven agressief 

kunnen reageren op aantasting van hun eigenwaarde omdat zij extra gebrand zijn 

op het in stand houden van hun zelfbeeld. Zij benadrukken dat het vergroten van 

het zelfvertrouwen dus niet per definitie nastrevenswaardig is en suggereren dat 

het in sommige gevallen zelfs nadelige effecten kan hebben.    

Interventies	gericht	op	het	vergroten	van	zelfvertrouwen

Interventies om het zelfvertrouwen van mensen op te krikken zijn populair, ook al 

beargumenteren sommige onderzoekers dat deze niet altijd de gewenste effecten 

zullen hebben. Dergelijke interventies kunnen grofweg worden onderverdeeld 

in twee typen: preventieve interventies en ‘behandelende’ interventies (Bos et al. 

2006). Preventieve interventies zijn gericht op het voorkomen van een laag zelfver-

trouwen terwijl de ‘behandelende’ interventies zich richten op het vergroten van 

het zelfvertrouwen van mensen met een laag zelfvertrouwen. Er bestaat een grote 

variëteit in interventies die zich richten op het voorkomen van een laag zelfvertrou-

wen. Sommige van deze interventies richten zich bijvoorbeeld op het aanleren van 

bepaalde competenties terwijl andere zich richten op het veranderen van attitudes 

en percepties. Bij ‘behandelende’ interventies probeert men doorgaans de oorzaken 

van een laag zelfvertrouwen aan te pakken. Zo leert men mensen via dit type in-

terventie om zichzelf realistische doelen te stellen die voor hen persoonlijk relevant 

zijn en probeert men doorgaans de sociale omgeving te versterken (Harter, 1999; 

Mann et al., 2004). 

Haney en Durlak (1998 in: Bos et al., 2006) verrichtten een meta-analyse om de effectivi-

teit te evalueren van interventies die zich richten op het vergroten van het zelfvertrou-

wen van kinderen en adolescenten. Uit hun analyse van 116 studies blijkt dat inter-

venties die zich richten op het zelfvertrouwen en zelfbeeld een matig positief effect 

hebben op het zelfvertrouwen van jongeren. De meta-analyse legt echter ook bloot dat 

een aantal factoren van invloed is op de mate van effect. Zo blijkt dat ‘behandelende’ 

interventies effectiever zijn dan dan preventieve interventies. Een mogelijke verklaring 

daarvoor is dat het zelfvertrouwen van jongeren of kinderen die een ‘behandelende’ 

interventie krijgen sowieso al lager is. Daarnaast blijkt dat interventies die zich specifiek 

richten op het vergroten van zelfvertrouwen effectiever zijn dan interventies die zich 

richten op andere aspecten, zoals gedrag of sociale vaardigheden. 
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Het is overigens de vraag of het altijd wenselijk is om het zelfvertrouwen van 

mensen te vergroten. Zoals uit het voorgaande is gebleken, kan een te hoog en 

fragiel zelfvertrouwen antisociaal gedrag en zelfs agressie in de hand werken. 

Sommige onderzoekers stellen daarom dat interventies niet zozeer gericht moeten 

zijn op het vergroten van iemands gevoel van eigenwaarde, maar suggeren dat 

interventies gericht zouden moeten zijn op het ‘bufferen’ van eigenwaarde (onder 

andere Thomaes et al., 2009). Bij dergelijke interventies zouden individuen moeten 

reflecteren op waarden die voor hen belangrijk zijn. Dit idee is gebaseerd op wat 

in de psychologie de self-affirmation theory wordt genoemd. Deze theorie gaat er 

vanuit dat het zelfbeeld van mensen is gebaseerd op verschillende domeinen en dat 

wanneer een van deze domeinen wordt bedreigd (ego-threat), dit gecompenseerd 

kan worden door mensen te laten nadenken over waarden die voor hen persoon-

lijk belangrijk zijn. Er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat dit inderdaad 

agressie kan verminderen. Zo deden Thomaes et al. (2009) een studie onder ruim 

400 Nederlandse leerlingen van tussen de twaalf en vijftien jaar oud. In deze studie 

verdeelden zij de leerlingen in een ‘self-affirmation’ groep en een controlegroep. 

In de self-affirmation groep moesten de leerlingen via een korte schrijfopdracht 

reflecteren op de twee persoonlijke waarden die het belangrijkst voor hen waren 

(bijvoorbeeld gevoel voor humor, goed zijn in sport). In de controlegroep moesten 

de leerlingen reflecteren op de twee waarden die voor hen het minst belangrijk 

waren. Vervolgens maten de onderzoekers gedurende een aantal weken de mate 

waarin leerlingen agressief gedrag vertoonden (dit werd gemeten door naar de 

oordelen van hun klasgenoten te vragen). Voorafgaand aan de studie hadden de 

onderzoekers ook de mate van zelfvertrouwen en narcisme van de leerlingen ge-

meten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er inderdaad een positief ef-

fect optreedt bij self-affirmation. In de controleconditie was er een positief verband 

tussen agressie en narcisme voor leerlingen met een lage mate van zelfvertrouwen. 

Dus: leerlingen met minder zelfvertrouwen waren eerder geneigd om zich agressief 

te gedragen in de klas wanneer zij ook hoog scoorden op narcisme. In de self-affir-

mation groep bleek er echter geen relatie te zijn tussen narcisme en agressie, noch 

voor de leerlingen met een lage mate van zelfvertrouwen, noch voor de leerlingen 

met een hoge mate van zelfvertrouwen. De self-affirmation oefening lijkt dus nar-

cistische agressie op zijn minst voor korte tijd te kunnen reduceren.

Onderzoek van Cohen et al. (2000) laat zien dat ‘self-affirmation’ ook kan helpen 

om mensen toleranter te maken ten opzichte van zienswijzen die niet niet stroken 

met hun eigen denkbeelden. Het idee dat aan hun onderzoek ten grondslag ligt, 

is dat mensen hun zelfbeeld soms in bescherming nemen door zich af te sluiten 

voor kritische informatie waaruit blijkt dat hun bestaande overtuigingen onjuist 

zijn. Zij onderzochten of deze defensieve houding ten opzichte van dergelijk bewijs 
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kan worden afgezwakt door op een andere manier de eigenwaarde te versterken. 

In de studie (Cohen et al., 2000) werden voor- en tegenstanders van de doodstraf 

geconfronteerd met overtuigend wetenschappelijk bewijs dat in tegenspraak was 

met hun eigen mening over de effectiviteit van de doodstraf. Deelnemers onder 

normale omstandigheden reageerden op het bewijsmateriaal door de validiteit 

van het gepresenteerde bewijsmateriaal of de integriteit van de wetenschappers in 

twijfel te trekken. Deelnemers die de kans kregen om hun eigenwaarde te verster-

ken (door bijvoorbeeld een tekst te schrijven over een voor hen belangrijke waarde 

of door positieve feedback te krijgen op een belangrijke vaardigheid), stonden 

meer open voor het bewijsmateriaal en veranderden zelfs hun algehele attitude ten 

opzichte van de doodstraf. 

Conclusies	weerbaarheidsversterking

De theory-of-change die bij dit type interventie centraal stond luidde: 

Het versterken van het  gevoel van eigenwaarde maakt jongeren weerbaar-

der tegen radicale gedachten en beïnvloeding door radicale personen.

Ter toetsing zijn de volgende vragen behandeld:

1 Draagt een gebrek aan eigenwaarde of een laag zelfbeeld bij aan problematisch 

of gewelddadig gedrag van jongeren en op welke wijze?

 

2 In hoeverre en hoe kan het versterken van het zelfvertrouwen bijdragen aan het 

afnemen van radicalisering?

 

3 Hoe kan het versterken van het zelfvertrouwen als barrière tegen radicalisering 

worden toegepast in sociale interventies?

Het is moeilijk om te bepalen in hoeverre de mate van zelfvertrouwen direct van 

invloed is op het ontstaan van radicalisering. Onderzoek waaruit blijkt dat radicale 

jongeren minder zelfvertrouwen hebben of hadden, bestaat niet. Ook is er geen 

wetenschappelijk effectonderzoek waaruit blijkt dat het vergroten van het zelfver-

trouwen van jongeren hen minder vatbaar maakt voor radicalisering. Wel zijn er 

verschillende onderzoeken voorhanden waarin het effect van zelfvertrouwen op 

interpersoonlijke relaties, beeldvorming over andere groepen en diverse vormen van 

afwijkend of negatief gedrag in kaart is gebracht. 



* * *  82  Polarisatie en radicalisering

Wetenschappelijke studies zijn niet eenduidig over het effect dat zelfvertrouwen 

heeft op het gedrag en sociale relaties van mensen. Enerzijds zijn er studies die 

wijzen op negatieve effecten van een laag zelfvertrouwen. Mensen met een laag 

zelfvertrouwen zijn bijvoorbeeld negatiever over hun sociale relaties en hebben 

het idee dat ze minder steun ontvangen (Lakey et al., 1994). Ook blijkt dat een 

laag zelfvertrouwen een teken kan zijn dat jongeren weinig aansluiting vinden bij 

leeftijdsgenoten met het risico op verlies van sociale en maatschappelijke binding. 

Dit zou het gevolg kunnen hebben dat jongeren zich makkelijker afkeren van maat-

schappelijke normen. 

Ten slotte zijn er studies die aantonen dat een laag zelfvertrouwen samen kan 

gaan met agressief en delinquent gedrag (Donnellan et al., 2005; Tresniewski et al., 

2006). De gevonden verbanden zijn echter zwak. 

Anderzijds zijn er auteurs die de vermeende positieve effecten van een groot zelf-

vertrouwen in twijfel trekken en zelfs aantonen dat een groot zelfvertrouwen ook 

negatieve effecten kan hebben. Zo blijkt uit de studie van Crocker et al. (1987) dat 

mensen met een groot zelfvertrouwen een sterkere in-group bias hebben, dat wil 

zeggen dat ze meer geneigd zijn om andere groepen negatiever te beoordelen dan 

de eigen groep. Anderen wijzen erop dat het zelfvertrouwen verschillende vormen 

kan aannemen en maken onderscheid tussen een gezond hoog zelfvertrouwen en 

een ongezond hoog zelfvertrouwen. Mensen met een ongezond hoog zelfvertrou-

wen zouden een narcistisch beeld van zichzelf hebben, dat constante bevestiging 

nodig heeft. Op het moment dat hun zelfbeeld wordt aangetast, blijken zij agres-

sief te reageren. Deze bevindingen lijken er op te wijzen dat het vergroten van het 

zelfvertrouwen van mensen ook negatieve neveneffecten zou kunnen hebben. 

Bruikbare interventies: reflecteren op waarden 

Uit onderzoek blijkt dat vooral ‘behandelende’ interventies succesvol kunnen zijn 

in het versterken van het zelfvertrouwen (Haney & Durlak,1998). Interventies die 

preventief zijn en interventies die zich behalve op het versterken van het zelfver-

trouwen ook nog richten op andere aspecten, blijken maar een matig effect te 

hebben op het zelfvertrouwen. De veronderstelling dat een hoog zelfvertrouwen 

bijdraagt aan het voorkomen van diverse vormen van problematisch gedrag, wordt 

dus in beperkte mate door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Ook hebben we 

geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat het vergroten van het zelfvertrouwen 

van risicojongeren radicalisering kan voorkomen of verminderen. Bij gebrek aan 

dergelijk bewijs en gezien de negatieve uitwerking die een hoog zelfvertrouwen 

volgens verschillende onderzoekers bij sommige mensen kan hebben, blijft het de 

vraag of het vergroten van het zelfvertrouwen een goede interventie is om radicali-

sering bij jongeren te voorkomen. De ontwikkelingspsychologen Thomaes & Stegge 
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(2007) wijzen erop dat interventies die eenzijdig inzetten op het verhogen van de 

zelfwaardering (bijvoorbeeld door kinderen het gevoel te geven dat ze over unieke 

talenten beschikken of door positieve vergelijkingen met anderen) mogelijk zouden 

kunnen aanzetten tot narcisme. Zij spreken hun ongerustheid uit over een over-

dreven ‘zelfwaarderingscultuur’, die steeds dieper verankerd raakt in de Westerse 

samenleving. Zij pleiten voor een gerichte zelfwaarderingsdiagnostiek waarbij er 

niet alleen oog is voor lage zelfwaardering, maar ook voor opgeblazen, defensieve 

en narcistische kenmerken. Het is van belang om bij interventies die zich richten op 

het vergroten van het zelfvertrouwen, te letten op narcistische persoonlijkheidstrek-

ken. In combinatie met een groot zelfvertrouwen kunnen deze negatief gedrag 

veroorzaken. In dit verband is het noodzakelijk om meer onderzoek te doen naar 

verschillende vormen van zelfvertrouwen en het ontstaan van radicalisering. 

Interventies die zich niet zozeer richten op het vergroten van het zelfvertrouwen 

maar op het ‘bufferen’ van het zelfvertrouwen of het versterken van specifieke do-

meinen van zelfvertrouwen, vormen mogelijk een goed alternatief. Er zijn aanwij-

zingen dat het versterken van persoonlijke waarden agressieve reacties na onder-

mijning van het zelfvertrouwen kan afzwakken. Daarnaast lijkt het versterken van 

belangrijke waarden de tolerantie ten opzichte van andere denkbeelden te kunnen 

vergroten. Voordeel van een dergelijke interventie is dat niet het zelfvertrouwen als 

geheel versterkt hoeft te worden. In het geval van jongeren met radicale denkbeel-

den lijkt deze interventie (wellicht in combinatie met overbruggende contacten) 

dan ook een hoopvolle manier om hen toleranter te maken ten opzichte van andere 

zienswijzen en andere groepen mensen. Wat echter onduidelijk blijft, is op welk 

type waarden of welke domeinen van eigenwaarde gereflecteerd moet worden. 

Aangezien religieus-radicale denkbeelden veelal gestoeld zijn op gelijksoortige 

waarden, lijkt het niet waarschijnlijk dat de tolerantie van jongeren ten opzichte 

van meer vrijzinnige denkbeelden toeneemt wanneer men ze laat reflecteren op 

deze voor hen belangrijke religieus-radicale waarden. De vraag is dus welk typen 

waarden zich lenen voor een dergelijke interventie en in hoeverre men hierop moet 

sturen. In de eerdergenoemde Diamantmethode van het SIPI (weerbaarheidstraining 

ontwikkeld voor jonge moslima’s die dreigen te radicaliseren, zie introductie van dit 

rapport), kregen de jonge vrouwelijke deelnemers een cursus morele oordeelsvor-

ming aangeboden om te leren niet alleen religieus, maar ook moreel te handelen. 

Om het zelfstandige en morele denken te begeleiden, hebben zij een stappenplan 

doorlopen als hulpmiddel bij het analyseren van morele beslissingen. Zij leerden 

dit toe te passen op zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden (zie Gielen, 2009). Zo is 

er ook een les gegeven over moderniteit en hoe de Nederlandse (westerse) samen-

leving een handelingsperspectief heeft ontwikkeld vrij van religie, in termen van 

vrijheid, rijkdom en geluk. De gevolgde aanpak in de Diamantmethode maakt dus 
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concreter hoe het reflecteren op waarden in interventies kan worden ingezet om 

radicalisering te voorkomen. De Diamantmethode is geëvalueerd door het onder-

zoeks- en adviesbureau A.G. Advies van A.J. Gielen. De training lijkt met succes de 

eigen identiteit (naast de religieuze) van de meiden te hebben ontwikkeld in ter-

men van veranderde attitudes en gedrag, zodat ze weten wie ze zijn, waar ze van-

daan komen en waar ze naar toe willen in het leven (Gielen, 2009: 45). Toch blijft 

enigszins onduidelijk in hoeverre er nu echt een gedragsverandering heeft plaats-

gevonden bij de deelnemers. De bevindingen zijn bovendien gebaseerd op een 

beperkt aantal casussen (slechts vijf moslima’s maakten het traject af). Tot slot blijft 

ongewis of de positieve effecten van dit type interventie doorwerken op de langere 

termijn. Is de jongere alleen voor de duur van de sessie toleranter ten opzichte van 

andere visies of beklijft dit? Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen op welk 

type waarden men de jongeren het beste kan laten reflecteren, of deze doorwerken 

op de langere termijn en hoe deze te gebruiken zijn in sociale interventies. 
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Eindconclusies en 

implicaties voor beleid  

Welke methodische elementen hebben – het materiaal overziend – nu de meeste 

kans van slagen, onder welke condities en voor welke doelgroepen? En welke aan-

pak slaat waarschijnlijk niet aan of sorteert een ongewenst effect? Het schema op 

pagina 88 presenteert aanbevelingen voor de ontwikkeling van sociale interventies. 

Dit schema kan worden gezien als een referentiekader voor bestuurders en profes-

sionals, werkzaam op het terrein van polarisatie en radicalisering. Per methodische 

grondslag zijn de belangrijkste bevindingen en methodische aandachtspunten 

uiteengezet. 

In de afgelopen jaren zijn in het kader van de uitvoering van het Actieplan Polarisa-

tie en Radicalisering 2007-2011 (Ministerie van BZK) tientallen activiteiten opgestart 

door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Veel van deze projecten verto-

nen overeenkomsten met de door ons omschreven methodische grondslagen. Welke 

implicaties hebben onze bevindingen voor het toekomstige beleid aangaande pola-

risatie en radicalisering? Van welke zaken dienen de overheid en maatschappelijke 

organisaties zich bewust te zijn? En hoe kan de professionalisering van de sociale 

sector in dit verband verder gestalte krijgen? Hieronder vatten we per methodische 

grondslag de belangrijkste bevindingen nog eens samen en bespreken we de impli-

caties voor beleid.

Systeembenadering: besteed aandacht aan de morele opvoeding van ouders

Een beloftevolle uitkomst van het onderzoek naar systeemgerichte interventies 

is dat het de kans op een ‘normaal leven’ van extremistische jongeren kan 

vergroten. Door een samenhangend hulpverleningsaanbod kunnen de persoonlijke 

leefomstandigheden verbeteren. Dit geldt zowel voor rechts-extremistische 

autochtone jongeren als voor radicale moslimjongeren. Zaken als het vinden van 

een baan of een nieuwe partner, het krijgen van een kind of andere gunstige 

familieomstandigheden buigen de ontwikkeling van radicale jongeren en 

jongvolwassenen in gunstige zin om. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat 

de persoon zich gaandeweg terugtrekt uit de radicale groep en zich gaat richten 

op normalere zaken. In de sociale sector wordt dit proces vaak ludiek aangeduid 

als het totstandbrengen van ‘de drie W’s’: Wonen, Wijf en Werk. In die zin is het 

dus wenselijk als in de aanpak van jeugdradicalisme meer aandacht wordt besteed 

aan een systeemgerichte aanpak, dat wil zeggen een strategie die het radicale 

4
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gedrag van de jongeren beziet in samenhang met diens sociale context en daarbij 

gezinsrelaties, interactie met leeftijdsgenoten, het functioneren op school en 

huisvesting tracht te verbeteren. 

Het blijft echter onduidelijk of een normaal leven van radicale jongeren ook leidt 

tot een ideologische verandering. Het is dus niet gezegd dat wanneer een radicale 

jongere zijn of haar sociale leefomstandigheden verbetert, dit automatisch leidt 

tot een afzwering van radicaal gedachtegoed. Nu is de vraag gerechtvaardigd 

of bijvoorbeeld uittreders uit terroristische groepen die stoppen met geweld 

überhaupt moeten worden overgehaald om ook hun radicale overtuigingen op 

te geven (zie bijvoorbeeld Bovenkerk, 2010). Dit hangt ook sterk af van het doel 

van de interventie (wordt alleen gedragsverandering nagestreefd of ook een 

ideologische verandering). Toch vormt het radicale gedachtegoed van jongeren 

een niet te veronachtzamen factor. Een louter sociaal-economische benadering 

van de aanpak van radicaliserende jongeren schiet tekort. Exemplarisch zijn 

de zogenoemde ‘London bombers’, verantwoordelijk voor de terroristische 

zelfmoordaanslagen in de Londense metro in 2005. De vier jonge mannen van 

Pakistaanse en Jamaicaanse afkomst studeerden of werkten en waren lid van 

de plaatselijke cricketclub. Eén van hen was zelfs getrouwd en had net een kind 

gekregen. Toch waren zij dusdanig beïnvloed door radicale boodschappen van 

Osama Bin Laden en door de Britse betrokkenheid bij de oorlog in Irak dat zij een 

terroristische aanslag pleegden. 

In de systeembenadering vormt het aandacht besteden aan problemen en stimule-

ren van verantwoordelijk gedrag van gezinsleden van radicale jongeren een cruciale 

succesfactor. Met name ouders kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de 

denkwijze van jongeren die neigen tot radicaal gedrag, bijvoorbeeld doordat zij 

in de opvoeding stereotiepe beelden over andere bevolkingsgroepen ventileren 

of een boodschap van onverdraagzaamheid uitdragen. Vanuit de bevindingen van 

ons onderzoek is het voornemen van de rijksoverheid om in het preventiebeleid 

tegen radicalisering meer aandacht te besteden aan de rol van ouders dan ook toe 

te juichen. Dit beleid heeft evenwel de grootste kans van slagen wanneer expliciet 

aandacht wordt besteed aan de morele opvoeding. Wanneer bijvoorbeeld een 

gemeentelijke gezinscoach op huisbezoek gaat bij een probleemgezin om opvoe-

dingsondersteuning te bieden, kan deze tegelijkertijd met ouders het gesprek 

aangaan indien er xenofobe boodschappen worden uitgedragen. Een systeemge-

richte benadering betekent wel dat de aanpak van radicalisering niet te incidenteel 

kan zijn of al te projectmatig kan worden afgebakend. Informatieuitwisseling tussen 

verschillende velden (onderwijs, welzijn, woningcorporatie, politie, zorginstellingen) 

is noodzakelijk voor structurele hulp aan risicojongeren en gezinsleden. 
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Peermethoden: wees voorzichtig met inzet van jongeren bij conflicten 

Het onderzoek naar de werkingskracht van peermethoden levert een diffuus 

beeld op. Enerzijds kunnen we op basis van het beschikbare effectonderzoek 

stellen dat bemiddeling door peers een gunstige invloed heeft op gepolariseerde 

verhoudingen en conflicten tussen jongeren. Anderzijds is het oorzakelijk verband 

tussen de inzet van jongeren en het positieve resultaat van peer mediation niet vast 

te stellen. Het blijft dus onduidelijk of het gunstige effect van peerbemiddeling 

ook wordt veroorzaakt door het feit dat jongeren de methode uitvoeren. Mogelijk 

zijn andere factoren verantwoordelijk voor het positieve resultaat, bijvoorbeeld 

het gegeven dat er intensief aandacht wordt besteed aan een bepaald conflict. 

Daarnaast blijkt dat vooral de jongeren die worden opgeleid tot bemiddelaar 

profijt trekken van deze interventie. Zij verbeteren hun conflictoplossend vermogen 

en sociale vaardigheden als gevolg van de training en professionele begeleiding 

die zij krijgen. De uitwerking van peer mediation op de bemiddelde jongeren is 

veel minder groot. Zolang onduidelijkheid bestaat over het oorzakelijke verband 

en welke jongeren zich nu precies verbeteren als gevolg van de methode, is het 

verstandig voorzichtig om te gaan met bemiddeling door peers bij ‘culturele 

clashes’ of in het aanspreken van bijvoorbeeld overlastgevende extremistische 

jongeren. 

De inzet van peers kan dus toegevoegde waarde hebben, maar als het gaat om 

polarisatie of extremisme is het niet wenselijk de inzet van volwassen professionals 

volledig te vervangen door inzet van jongeren. Niet in alle conflictsituaties kan de 

veiligheid van jongeren worden gewaarborgd of zullen jongeren in staat zijn een 

constructieve bijdrage te leveren. Vooral in de latere fasen van een conflict, waarin 

verharding van beide kanten optreedt, neemt de kans dat informele bemiddeling 

van externen soelaas biedt af. Zo raakten eind 2009 groepen Marokkaanse en Mo-

lukse jongeren met elkaar in botsing in de Culemborgse wijk Terweijde. Na enkele 

grimmige incidenten streek de Mobiele Eenheid (ME) zelfs enkele weken neer 

in de wijk om de rust te herstellen. In de nasleep van het conflict hield de politie 

diverse jongeren aan voor verboden wapenbezit. Enkele vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties en de gemeente pleitten destijds voor de inzet van 

jongeren uit beide gemeenschappen om te bemiddelen in het conflict, peerbemid-

deling dus. Ons onderzoek verschaft echter aanwijzingen dat een situatie als die in 

Culemborg te ver is geëscaleerd voor de informele inzet van jongeren. Verschillende 

studies maken duidelijk dat conflictgradaties zeer bepalend kunnen zijn voor het 

resultaat van peer mediation. Hoe langer een conflict bestaat of hoe grimmiger 

de confrontatie, hoe kleiner de kans dat andere jongeren een positieve bijdrage 

kunnen leveren. Peerbemiddeling komt daarom waarschijnlijk beter tot zijn recht in 

lichtere conflictsituaties.
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Methodische grondslag Theory-of-change Voornaamste conclusies Methodische aandachtspunten

Systeembenadering Verbetering persoonlijke leefomstandigheden via 
samenhangend hulpverleningsaanbod doet radicaal 
gedrag jongere verdwijnen 

Systeembenadering effectief tegen antisociaal en crimineel 
gedrag van jongeren, effectiever dan andere vormen 
van hulpverlening, integrale aanpak is voornaamste 
succesfactor

Systeembenadering beloftevol voor radicale jongeren: kans 
op ‘normaal leven’ wordt vergroot 

Aanpak slaat vooral aan bij jeugdige meelopers, minder bij 
harde kern

Effect op ombuigen radicale ideologie minder eenduidig 

Stel samenhang radicaal gedrag en 
sociale omgeving vast

Benadruk positieve ontwikkelingen 
jongere

Stimuleer verantwoordelijk gedrag 
van gezinsleden, ontmoedig 
onverantwoordelijk gedrag

Maak interventie actie-georiënteerd

Besteed ook aandacht aan problemen 
overige gezinsleden

Peermethode Wanneer risicojongeren worden aangesproken door 
peers heeft dit een gunstiger uitwerking dan inzet van 
beroepskrachten 

Peer mediation levert positieve bijdrage aan 
gepolariseerde verhoudingen en conflicten tussen jongeren

Vooral jongeren die opgeleid worden tot bemiddelaar 
trekken profijt (vergroten conflictoplossend vermogen, 
verbeteren sociale vaardigheden). Effect peer mediation op 
jongeren die zelf worden bemiddeld minder zichtbaar

Oorzakelijk verband tussen inzet jongeren en positieve 
resultaten peer mediation niet vast te stellen

Peereducatie mogelijk beloftevol voor kwetsbare 
moslimjongeren

Peer mediation komt meest tot zijn 
recht in lichtere conflictsituaties, in 
relatief vroeg stadium van spanningen

Peermethode kan toegevoegde 
waarde hebben, maar het is niet 
wenselijk inzet van volwassen 
professionals volledig te vervangen 
door jongeren

Belangrijk inzet van peers vanuit 
moreel oogpunt te bezien: is het 
in alle conflictsituaties ethisch 
verantwoord om jongeren in te 
zetten?

Overbruggend contact Contact tussen jongeren met verschillende achtergrond 
leidt tot meer tolerantie

Overbruggend contact heeft grosso modo een gunstig 
effect op wederzijdse beeldvorming (afname vooroordelen 
en stereotypering)

Overbruggend contact verricht geen wonderen: uitwerking 
van het positieve effect is in het algemeen klein

Geen bewijs dat effect beklijft op langere termijn

Bepaalde condities kunnen slagingskans overbruggend 
contact verkleinen (bijvoorbeeld ontoereikende 
professionale begeleiding), met zelfs kans op averechtse 
effecten (verdere verwijdering tussen jongeren, 
bevestiging stereotiepe beelden)

Algemene conclusies over positief effect overbruggend 
contact gaan niet per definitie op voor jongeren

Stimuleer empathie aan de hand van 
concrete voorbeelden, scenario’s en 
rollenspellen

Zorg voor herhaaldelijk en structureel 
contact

Wees terughoudend met het 
behandelen van multiculturele 
thema’s in de klas

Zorg voor een open gespreksklimaat, 
voorkom moraliseren

Beperk onzekerheidsgevoelens 
over de ander: zoek een neutrale 
omgeving

Weerbaarheidsversterking Versterken gevoel van eigenwaarde maakt jongeren 
weerbaarder tegen radicale gedachten of personen

Wetenschappelijk onderzoek is niet eenduidig over positief 
effect van zelfvertrouwen op gedrag en sociale relaties van 
mensen

Veronderstelling dat hoog zelfvertrouwen bijdraagt aan 
voorkomen probleemgedrag jongeren wordt in beperkte 
mate door wetenschappelijk onderzoek bevestigd 
(vermeende positieve effecten van groot zelfvertrouwen 
twijfelachtig, soms treedt zelfs negatief effect op)

Verband tussen versterking weerbaarheid en vatbaarheid 
voor radicalisme is moeilijk vast te stellen

Interventies dienen gericht te 
zijn op ‘bufferen’ zelfvertrouwen 
van jongeren, in plaats van 
zelfvertrouwen in directe zin te 
verhogen

Laat radicale jongeren reflecteren 
op eigen waarden ten opzichte van 
moderne en verdraagzame waarden 

Stimuleer morele oordeelsvorming 
aan de hand van ingebrachte 
praktijkvoorbeelden

Figuur 2. Methodisch referentiekader werkzame elementen tegen polarisatie en radicalisering
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Overbruggend contact: beperk negatieve condities, maximaliseer begunstigende 

factoren van contact

Het effect van intergroepscontact op de onderlinge beeldvorming wordt al jaren op 

diverse plekken besproken en onderzocht. In bestuurskringen wordt veelal veron-

dersteld dat intercultureel of interreligieus contact vooroordelen over ‘de ander’ 

doet afnemen. Gemeentelijke initiatieven op dit vlak zijn er dan ook legio: van ra-

madan ontmoetingsfeesten en religeuze dialogen in gebedshuizen tot buurtfeesten 

in gemengde wijken en debatavonden voor jongeren. Het onderzoek dat wij uit-

voerden naar de wetenschappelijke houdbaarheid van de aanname ‘bekend maakt 

bemind’ laat zien dat overbruggend contact inderdaad gemiddeld genomen een 

gunstig effect heeft op de wederzijdse beeldvorming. Vooroordelen en stereotype-

ring over de andere groep nemen als gevolg van het contact af. Tegelijkertijd heeft 

onze analyse in methodische zin enkele forse mitsen en maren opgeleverd als het 

gaat om de uiteindelijke waarde van overbruggend contact in het tegengaan van 

polarisatie, alsmede de condities die hierbij in positieve dan wel negatieve zin een 

rol spelen. Zo moeten van overbruggend contact in de eerste plaats geen wonderen 

verwacht worden. De uitwerking van het positieve effect ervan is in het algemeen 

klein. Ook is er geen bewijs dat het effect op langere termijn beklijft. Want ook al 

zijn groepen van verschillende herkomst positiever over elkaar gaan denken na een 

ontmoetingsbijeenkomst, de kans is aanwezig dat dit effect op de lange termijn 

geen stand houdt. 

Ten tweede is gebleken dat algemene bevindingen over het positieve effect van 

overbruggend contact niet per definitie opgaan voor interetnisch contact tussen 

jongeren. Op sommige punten kunnen hierin zelfs tegengestelde effecten optreden, 

dat wil zeggen dat het contact geen of een negatief resultaat oplevert. Het behoeft 

geen betoog dat juist deze laatste bevinding op gespannen voet staat met het wille-

keurig organiseren van kennismakingsbijeenkomsten voor jongeren met als doel het 

wegnemen van (potentiële) animositeit. Bepaalde condities kunnen de slagingskans 

van dergelijke initiatieven verkleinen, bijvoorbeeld een gebrekkige professionele 

begeleiding. Dit kan verdere verwijdering tussen jongeren in de hand werken. Het 

onderzoek heeft echter ook licht geworpen op condities die het effect van ovebrug-

gend contact kunnen optimaliseren. Zo is het wenselijk in sociale interventies rond 

intergroepscontact te werken aan de hand van concrete voorbeelden en scenario’s 

van stereotypering, jongeren rollenspellen te laten spelen waarin zij zich verplaat-

sen in het perspectief van ‘de ander’ en te zorgen voor een open gespreksklimaat 

waarin ook xenofobe jongeren zich kunnen uiten. 

Een en ander betekent dat professionals die interventies gericht op overbruggend 

contact organiseren, zorgvuldig en doelgericht te werk moeten gaan. Met alleen 
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het organiseren van kennismakingsbijeenkomsten voor jongeren zijn we er niet. Het 

is zaak de negatieve condities van overbruggend contact zoveel mogelijk te beper-

ken en de begunstigende factoren te maximaliseren. Het openbaar bestuur zou van 

deze condities kennis moeten nemen wanneer zij overwegen subsidie te verlenen 

aan ontmoetingsactiviteiten voor jongeren: worden bij jongeren gevoelens van 

empathie gestimuleerd aan de hand van concrete scenario’s? Is de professionele be-

geleiding op orde? Betreft het een eenmalige bijeenkomst of wordt er gewerkt aan 

structureel contact? Is een open gespreksklimaat gewaarborgd of ligt op voorhand 

vast waar wel en niet over gesproken mag worden? 

Tot slot speelt bij intergroepscontact het fenomeen een rol dat sociaal psychologen 

de domeinspecifieke reactie noemen. Hiermee wordt bedoeld dat de reacties van 

mensen op anderen en denkwijzen over anderen afhankelijk zijn van de context 

(het ‘domein’) waarin de reactie plaatsvindt (zie Hirschfeld & Gelman, 1994; Taleb, 

2007). Anders gezegd, we zijn vaak niet geneigd te reageren op een bepaalde situ-

atie op basis van logische overwegingen, maar op basis van de specifieke context 

waarbinnen die reactie plaatsvindt. Het klaslokaal is zo’n context, het gewone leven 

een andere. Zo kunnen jongeren anders reageren in het klaslokaal dan bijvoorbeeld 

in hun buurtomgeving. Dit heeft mogelijk implicaties voor de generaliseerbaarheid 

van de gemeten werkingskracht van methoden tegen stereotypering en vooroorde-

len bij jongeren. Het is bijvoorbeeld niet zeker dat wanneer jongeren in de context 

van het klaslokaal positiever zijn gaan denken over andere bevolkingsgroepen, zij 

in een andere sociale context dezelfde reactie zullen geven. Vervolgonderzoek naar 

de invloed van domeinspecifieke reacties binnen het veld van polarisatie is dan ook 

wenselijk.  

Weerbaarheidsversterking: zorg voor een gerichte, individuele aanpak

Radicalisering bij jongeren wordt vaak gekoppeld aan de worsteling met een eigen 

identiteit en het zoeken naar persoonlijke betekenis. De Rijksoverheid hecht dan 

ook veel waarde aan het versterken van de weerbaarheid van risicojongeren, vooral 

waar het gaat om zogenoemde ‘kwetsbare moslimjongeren’ (zie Ministerie van BZK, 

Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011). Weerbaarheidsversterking vindt 

onder meer plaats via het faciliteren van trainingen voor jongeren, hetzij collectief 

(bijvoorbeeld via empowermentsessies in een groep), hetzij individueel (via per-

soonlijke begeleiding). Uit onze toetsing blijkt dat de ontwikkeling van een positief 

zelfbeeld en het ontwikkelen van een persoonlijke en groepsidentiteit van groot 

belang zijn voor een gevoel van maatschappelijke binding. Omdat niet alle jongeren 

in staat zijn om een positief zelfbeeld op te bouwen – bijvoorbeeld omdat zij weinig 

gesteund worden door hun ouders of zich in een spagaat bevinden tussen twee 

culturen – kan hun zelfbeeld verstoord raken. 
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De vraag of jongeren daarmee gevoeliger zijn voor radicalisering en of jongeren 

met weinig zelfvertrouwen zich eerder aansluiten bij radicale bewegingen, is 

lastiger te beantwoorden. Het is ook zeer de vraag of het versterken van het 

gevoel van eigenwaarde jongeren weerbaarder maakt tegen radicale gedachten of 

beïnvloeding door radicale personen. Ten eerste is het wetenschappelijk onderzoek 

niet eenduidig over het vermeende gunstige effect van zelfvertrouwen op sociaal 

wenselijk gedrag en sociale relaties van mensen. Zo wordt de veronderstelling 

dat hoog zelfvertrouwen bijdraagt aan het voorkomen van probleemgedrag van 

jongeren slechts in beperkte mate door wetenschappelijke studies bevestigd. 

Soms treedt zelfs een negatief effect op. Mensen met een ongezond hoog 

zelfvertrouwen kunnen een narcistisch beeld van zichzelf hebben, wat constante 

bevestiging nodig heeft. Op het moment dat hun zelfbeeld wordt aangetast, 

blijken zij juist agressief te kunnen reageren. Interventies die eenzijdig inzetten 

op het verhogen van de zelfwaardering (bijvoorbeeld door jongeren het gevoel te 

geven dat ze over unieke talenten beschikken of door positieve vergelijkingen met 

anderen) zouden kunnen aanzetten tot narcisme. 

Kijken we naar de implicaties voor sociale interventies tegen radicalisering, dan is 

het raadzaam het zelfvertrouwen van risicojongeren te ‘bufferen’ via individuele 

trajecten in plaats van het zelfvertrouwen van kwetsbare jongeren in directe 

zin te verhogen via groepsempowerment. Dit ‘bufferen’ van zelfvertrouwen 

houdt in dat persoonlijke waarden van jongeren worden versterkt, hetgeen 

agressieve reacties na ondermijning van het zelfvertrouwen kan afzwakken. Het 

wetenschappelijk materiaal laat zien dat dit proces de tolerantie ten opzichte van 

andersdenkenden kan vergroten. Wanneer jongeren radicale denkbeelden hebben, 

lijkt deze interventie (wellicht in combinatie met overbruggende contacten) dan 

ook een hoopvolle manier om hen toleranter te maken ten opzichte van andere 

zienswijzen en andere groepen. In de eerdergenoemde Diamantmethode van 

het SIPI (weerbaarheidstraining ontwikkeld voor jonge moslima’s die dreigen te 

radicaliseren, zie introductie van dit rapport) kregen de deelneemsters een cursus 

morele oordeelsvorming om te leren niet alleen religieus, maar ook moreel te 

handelen. Om het zelfstandige en morele denken te begeleiden, doorliepen zij 

een stappenplan als hulpmiddel bij het analyseren van morele beslissingen en 

leerden zij dit toe te passen op zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden. Dergelijke 

interventies kosten echter veel tijd, aandacht en professionaliteit van de 

begeleiders. Ook is het een relatief intensieve aanpak die zich, gezien alle subtiele 

mentale processen, minder goed leent voor (grotere) groepsbijeenkomsten. Het 

bereik ervan zal dus beperkt zijn en de vormgeving ervan vereist een zorgvuldige 

en professionele aanpak.  
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Slotwoord: over de ongrijpbaarheid van de doelgroep en de uitvoerbaarheid van 

interventies

De bevindingen van deze studie bieden een referentiekader voor wat wel en niet werkt 

in de aanpak van polarisatie en radicalisering. Voor alle vier de interventievormen geldt 

dat hun werkzame elementen efficiënt dienen te worden toegedeeld aan organisaties 

en sociale beroepskrachten die bij polarisatie en radicalisering betrokken zijn (vgl. 

Steyaert, 2010). Het is van groot belang dat de activiteiten die zij ontplooien in het 

kader van effectieve sociale interventies goed op elkaar worden afgestemd.

Om een oud adagium in de sociale sector aan te halen: de praktijk is weerbar-

stig. Dit geldt in het bijzonder voor het fenomeen polarisatie en radicalisering, 

waarbij ten eerste de ongrijpbaarheid van de doelgroep opvalt. De omvang van 

jeugdradicalisme is in veel gevallen onduidelijk. Zo lopen de geschatte aantallen 

van rechts-radicaal georiënteerde jongeren sterk uiteen omdat de grootte van de 

groepen niet met zekerheid is vast te stellen. Ook blijft het een open vraag welk 

percentage moslimjongeren daadwerkelijk gevoelig is voor radicalisering. Van 

welzijns- en jongerenwerkers wordt verwacht dat zij met radicaliserende jongeren 

in contact treden en met hen in gesprek gaan. De sociale interventies die profes-

sionals tot hun handelingsrepertoire rekenen, hebben immers een doelgroep nodig 

om op te worden toegepast. Maar in het geval van polarisatie en radicalisering is 

de doelgroep vaak ongrijpbaar. Voor sociale beroepskrachten valt het meestal niet 

mee een realistische inschatting te maken van de omvang van het probleem en te 

bepalen welke jongeren in aanmerking komen voor welke methoden. Zo kwam 

een beoogd deradicaliseringsprogramma van FORUM in de gemeente Eindhoven 

niet uit de verf, omdat de ketenpartners (welzijnswerk, politie, openbaar bestuur) 

van mening verschilden over de vermeende problematiek van moslimradicalisme en 

rechtsextremisme in hun regio (zie Demant et al., 2009). Van zowel het jongeren-

werk als de politie kwam de reactie dat zij geen problemen met rechtsextremisme 

in beeld hadden en eigenlijk betwijfelden of die er wel waren. Meldingen van het 

Eindhovense veiligheidshuis van radicale moslimjongeren leenden zich uiteindelijk 

niet voor de beoogde aanpak. Bij de meeste van deze gevallen ging het niet om 

radicalisering, maar om een orthodoxe geloofsbeleving of speelden er andere pro-

blemen, bijvoorbeeld een niet door ouders gesanctioneerd islamitisch huwelijk of 

probleemgedrag op school (Demant et al., 2009: 58, 61). 

Tot slot dient men de potentiële invloed van interventies op het gedrag van radicale 

jongeren niet te overschatten. Deze kwestie heeft betrekking op de uitvoerbaarheid 

van sociale interventies. Men kan nog zo goed in beeld hebben welke variabelen in-

vloed uitoefenen op radicaal of xenofoob gedrag van jongeren, dat wil niet zeggen 

dat deze kennis ook automatisch is toe te passen in interventies. De onderzoekingen 
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uit de sociale psychologie en geesteswetenschappen waar de meeste inzichten van 

deze studie op zijn gebaseerd, zijn vaak zeer gedetailleerd en maken onderscheid 

naar allerlei fijnzinnige variaties in gedrag en disposities van jongeren. Dit bemoei-

lijkt de doelstelling om die interventie bij jongeren toe te passen die aansluit bij 

de diagnose van hun (radicale) gedrag. In het geval van weerbaarheidsinterventies 

bijvoorbeeld, is de dispositie van jongeren aangaande hun zelfvertrouwen zeer 

bepalend voor het potentiële effect van de interventie. Allerlei externe factoren 

kunnen bovendien ofwel een positief of een negatief effect uitoefenen op de werk-

zaamheid van de interventie. In de praktijk zal het voor professionals niet meevallen 

recht te doen aan alle werkzame elementen van interventies en tegelijkertijd de 

negatieve elementen te beperken.   
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MOVISIE werkt aan een krachtige samenleving 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 

kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale 

vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg 

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van 

burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, 

overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en 

burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen 

samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties 

en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed 

mogelijk doen.



De moord op Theo van Gogh ijlt nog na. Gewelddadige acties van rechts-

radicale en links-radicale groeperingen baren zorgen, evenals radicalisering 

van moslims en anti-moslim groeperingen. Het sociale vraagstuk van polarisatie 

en radicalisering staat hoog op de beleidsagenda. De overheid wil de binding 

van radicale jongeren met de samenleving herstellen. Maar hoe doen we dat? 

Het is nog grotendeels onbekend of bestaande sociale interventies tegen 

polarisatie en radicalisering het beoogde effect sorteren.

MOVISIE en de Universiteit van Tilburg hebben de onderbouwing van sociale 

interventies tegen polarisatie en radicalisering getoetst. Hiertoe is gebruik 

gemaakt van de uit Amerika afkomstige evaluatiemethode Theory-based 

evaluation. Deze methode toetst de aannames van de interventies – de 

verandertheorie – aan bestaande wetenschappelijke bronnen. In het rapport 

staan vier methodische grondslagen centraal: de systeembenadering, 

peermethoden, overbruggend contact en weerbaarheidsversterking. Uit het 

onderzoek blijkt dat een deel van de aannames van interventies wel kan 

worden gestaafd met wetenschappelijk onderzoek en een deel niet of in 

mindere mate. Het rapport mondt uit in een voor beleidsmakers en 

praktijkwerkers bruikbaar overzicht van wat wel en niet werkt in de aanpak 

van polarisatie en radicalisering.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MOVISIE in het kader van het 

onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dit 

programma gesteld worden, zijn: Wat zijn de werkzame bestanddelen van in 

de sociale sector toegepaste werkwijzen? En welke vormen van onderzoek 

lenen zich het beste om te weten te komen wat werkt? Binnen ‘Inzicht in 

sociale interventies’ worden op dit moment studies gedaan op het terrein van 

leefbaarheid in de buurt, mantelzorg, vrijwilligerswerk en activering. Het 

onderzoeksprogramma is onderdeel van het project ‘Effectieve sociale 

interventies’. Dit project valt onder het programma ‘Beter in meedoen’ van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

8 Deel 8 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut MOVISIE.
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