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Radicalisering en polarisering: 
naar een integrale preventieve 
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Eigen dynamisch model van radicalisering



Onderzoeksdesign

Interviews 
(n=26)

Case-studies 
(n=2)

Meta-analyse 
(n=4)
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Signalen

Triggers
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Individu versus groep

Rekrutering
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• Case ‘Muriel 

Degauque’, 
• Case ‘Blood & 

Honour’

• Islamitisch 

geïnspireerd 
radicalisme;

• Extremisme 
gebaseerd op 

dierenrechten; 
• Islamitisch en 
extreem-rechts 

geïnspireerde 
radicalisering; 

• Kennisontwikkeling 
in modellen

Voornaamste resultaten

1. Fenomeen

-Individueel proces versus groepsproces
-Vaak langdurig proces
-Verschillende fasen
-Diverse triggers

�Radicalisering en polarisatie zijn zeer complexe 
fenomenen met diverse verschijningsvormen

�Het radicaliseringsproces is vaak een bottom-up 
proces dat ontstaat vanuit de lokale setting

Voornaamste resultaten

2. Polarisatie

- Oorzaken van polarisatie zijn vaak ook terug te vinden 
in de voedingsbodem van het radicaliseringsproces:
- Frustraties en onvrede 

- Aanpassingsproblemen

- Gepercipieerde achterstelling en discriminatie

- Mediaberichtgeving

- Beide fenomenen houden elkaar in stand en versterken 
elkaar.
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-Noodzakelijk element voor 
radicalisering
-Kern van het 
radicaliseringsproces
-Knip-en-plak-ideologie gebaseerd 
op eigen (identiteits)problemen.

Diversiteit aan 

problemen:
� Frustraties en 

ontevredenheid

Nood aan wetenschappelijk 
onderbouwde kennis;
Kan opgemerkt worden door 

ouders, onderwijzers, 
eerstelijnsmedewerkers;

-> Opgelet voor 
stigmatisering!!!

• Individueel-
psychologische 

factoren;
• Omgevingsfactoren;

• Externe factoren

Toenemende isolatie 
doorheen proces;

Virtueel dubbelleven

Financiering

Aanvaarding cruciale rol;

vnl 
zelfrekrutering 
internet

Beleidsaanbevelingen

(1) Een integraal sociaal beleid(1) Een integraal sociaal beleid

•• Nood aan een integraal plan: sociale integratie, Nood aan een integraal plan: sociale integratie, 

werkloosheid, huisvesting, onderwijswerkloosheid, huisvesting, onderwijs

•• Wederzijdse communicatie bevorderenWederzijdse communicatie bevorderen

Beleidsaanbevelingen

(2) Ontwikkeling van specifieke werkvormen(2) Ontwikkeling van specifieke werkvormen

�� De lokale setting staat centraalDe lokale setting staat centraal

�� Mensen zoveel mogelijk opnemen in de maatschappij Mensen zoveel mogelijk opnemen in de maatschappij 

en uitsluiting zoveel mogelijk tegengaanen uitsluiting zoveel mogelijk tegengaan

�� Nood aan publiek debat: met ruimte voor de Nood aan publiek debat: met ruimte voor de 

gematigde meerderheidgematigde meerderheid

�� Tegenverhalen ontwikkelen en verspreidenTegenverhalen ontwikkelen en verspreiden

�� Training voor professionals, ouders (bonding)Training voor professionals, ouders (bonding)

�� Ook over internet en zelfrekruteringOok over internet en zelfrekrutering




