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Take-Home-Message 
Radicalisering is een proces dat gedreven wordt 

door een combinatie van persoonlijkheidsfactoren 
(micro-niveau) en contextuele (meso- & macro-

niveau) factoren 
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 Terrorisme is relatief zeldzaam 
 Het is lastig om een profiel van “de terrorist” te maken 

(Horgan, 2008) 
 
 Radicalisering komt vaker voor: Alle terroristen hebben 

een radicaliseringsproces doorlopen maar niet iedereen 
die radicaliseert wordt ook een terrorist! 

 Vandaag richten we ons op twee vragen: 
 Wat zijn gebeurtenissen (triggerfactoren) die mensen 

verder doen (de-radicaliseren)? 

 Wat zijn mogelijke typologieën (in termen van 

drijfveren) van radicale mensen? 
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Doosje et al., 2016: 
“Radicalisering is een proces waarbij mensen in 
toenemende mate bereid zijn om geweld te 
gebruiken tegen mensen die behoren tot andere 
groepen of symbolische doelen om gedrag te 
veranderen en politieke idealen te 
bewerkstelligen.” 

“Terrorisme is een daad van geweld (in 
het binnenland of internationaal), 
gewoonlijk gericht op niet-strijders, met 
het doel om gedrag te veranderen en 
politieke doelen te bereiken door het 
creëren van angst in de algemene 
populatie.” 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Doosje, Moghaddam, Kruglanski,  
de Wolf, Mann & Feddes, 2016 

FASE 3: 
ACTIE 

FASE 1: 
Gevoeligheid 

De-radicalisering Radicalisering 

Weerbaarheidsschild  Radicaliserend persoon     Weerbaarheidsschild 

FASE 2: 
GROEPS-

LIDMAATSCHAP 

Presenter
Presentation Notes
Model van radicalisering. Dit is een fasemodel met verschillende aspecten: -   Drie fasen van radicalisering: GEVOELIGHEID IS DE VROEGE FASE VOOR LIDMAATSCHAP (IEMAND IS ZOEKENDE OF VATBAAR), IN FASE 2 IS DE PERSOON LID VAN DE GROEP OF IDENTIFICEERT ZICH STERK MET EEN GROEP; FASE 3 IS EEN DAAD VAN TERRORISME (gebruiken van ondemocratische middelen zoals geweld of dreiging geweld te gebruiken)Gebeurtenissen die van invloed zijn op micro, meso en macro niveau (triggerfactoren).De mate van weerbaarheid van een persoon. Naarmate een persoon verder radicaliseert draait deze om: In de vroege fasen van radicalisering is een persoon weerbaar TEGEN BERICHTEN VAN DE EXTREMISTISCHE GROEP, in de latere fases is de persoon weerbaar TEGEN BERICHTEN UIT DE NIET EXTREMISTISCHE BUITENWERELD



 

TYPE   

GROEP  

CENTRAAL  

THEMA 

VOORBEELDEN 

1. Separatisme Eigen gebied Palestina/Israel, PKK 

(Turkije), IRA 

2. Extreem  

Rechts 

Dreiging van de superioriteit 

van het “witte ras” 

Klu Klux Klan, 

Pegida, Combat18 

3. Extreem 

Links 

Eerlijke verdeling van 

rijkdom 

FARC, Baader-

Meinhof Groep/RAF 

4. Single Issue Een bepaald thema Dieren Bevrijdings 

Front 

5. Religieus-

gemotiveerd 

  

Verspreiden van de religie ISIS, Army of God 



 

TYPE   

GROEP  

CENTRAAL  

THEMA 

VOORBEELDEN 

1. Separatisme Eigen gebied Palestina/Israël, PKK 

(Turkije), IRA 

2. Extreem  

Rechts 

Dreiging van de superioriteit 

van het “witte ras” 

Klu Klux Klan, 

Pegida, Combat18 

3. Extreem 

Links 

Eerlijke verdeling van 

rijkdom 

FARC, Baader-

Meinhof Groep/RAF 

4. Single Issue Een bepaald thema Dieren Bevrijdings 

Front 

5. Religieus-

gemotiveerd 

  

Verspreiden van de religie ISIS, Army of God 

Presenter
Presentation Notes
Verschillende groepen, niet alleen religieus gemotiveerd dus! 
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Psychopathologische theorieën: 
“While it is not necessary to be a psychopath in order to be a 
terrorist - it helps." (Cooper, 1978, p. 261). 

 
• Hypothese  Terroristen leiden aan een psychopathologische 

aandoening (bv., schizofrenie) of zijn psychopaten (bv., 
antisociale persoonlijkheid). 
 

• Maar:  onvoldoende bewijs (bv., Gill & Corner, 2017) 
Terrorisme kan soms juist gezien worden als prosociaal. 
En: je moet kunnen functioneren in groepen.  
 
Crenshaw (1981, p. 390): "the outstanding common characteristic of 
terrorists is their normality." 
 
Maar waarom gaan mensen dan bij extremistische groepen? 

Presenter
Presentation Notes




Concrete gebeurtenissen die aanwijsbaar leiden tot verdere 
(de-)radicalisering.  
 
Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘root 
factors’: de onderliggende factoren (bv., gevoelens van 
onrechtvaardigheid) en de trigger (een ervaring met 
discriminatie). 
 
Deze gebeurtenissen vinden plaats op micro- (binnen de 
persoon), meso- (binnen de groep), en macro- (nationaal of 
internationaal) niveau 
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Triggerfactoren 
Feddes, Nickolson & Doosje, 2015 

Presenter
Presentation Notes
Iets over de methode van onderzoek:Online databronnen. De online databases zijn verkend van 15 tot en met 30 april 2015. Criteria van inclusie en exclusie. Studies werden meegenomen als het een kwantitatieve of kwalitatieve analyse betrof of een theoretische discussie gerelateerd aan triggerfactoren in het radicaliseringsproces of delinquentie. Alle disciplines van tijdschriften werden meegenomen om een brede benadering van het onderwerp te waarborgen en alle relevante data aangaande triggerfactoren te verzamelen. In totaal 55 collega onderzoekers uit de volgende landen zijn tweemaal benaderd per email (mei en juni 2015).Over radicalisering zijn uiteindelijk 142 manuscipten meegenomen. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Doosje, Moghaddam, Kruglanski,  
de Wolf, Mann & Feddes, 2016 

Weerbaarheidsschild  Radicaliserend persoon     Weerbaarheidsschild 

FASE 3: 
ACTIE 

FASE 2: 
GROEPS-

LIDMAATSCHAP 

FASE 1: 
Gevoeligheid 

De-radicalisering Radicalisering 



Triggers op micro-niveau 
Feddes, Nickolson & Doosje, 2015 

Triggerfactoren in de persoonlijke levenssfeer 
 Confrontatie met de dood (bv. Buijs et al., 2006) 
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"De moeder van Mohammed blijkt borstkanker te hebben en 
overlijdt eind 2001. Dit is volgens eigen zeggen een belangrijk 
keerpunt in zijn ontwikkeling. Vanaf dat moment begint een 
zoektocht naar de waarheid." 

 
Buijs, Demant, & Hamdy (2006, p. 34) 

 

Presenter
Presentation Notes
Ook de ”Zwarte Weduwen” in Tsjetsjenie zijn een voorbeeld. Dit zijn vrouwen wiens man is omgekomen in de strijd tegen de Russen. De confrontatie met het verlies speelt een belangrijke rol bij de motivatie om geweld toe te passen. 



Triggers op micro-niveau 
Feddes, Nickolson & Doosje, 2015 

Triggerfactoren in de persoonlijke levenssfeer 
 Confrontatie met de dood (bv. Buijs et al., 2006) 

 Problemen thuis:  

 Scheiding bij ouders hangt samen met ontwikkeling 

 van probleemgedrag (Murray et al., 2010, 2012) 

 
Triggerfactoren die raken aan de sociale status 
  Verlies van werk, problemen op school 

 Ervaring met discriminatie, uitsluiting, negatieve 

ervaringen met autoriteiten  
(Feddes et al., 2013; Stockmans & Alde’emeh, 2014) 
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 Verbreken van sociale bindingen 
 (bv. Prudon & Doosje, 2015) 
 Het ontmoeten van een radicaal persoon 
 (bv. De Wever, 2015, 6 april) 
 Toetreden tot radicale groep 
 (”Bunch of guys [/girls] phenomenon”; Sageman, 2004) 
 Het sluiten van een huwelijk 
 (bv. Groen & Kranenberg, 2006) 
 Het volgen van een training: groepsbinding 
 (bv. Bovenkerk & Roex, 2011) 
 Confrontatie met propaganda: aanspreken op drijfveren 
 (bv. Klausen, 2015) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Triggers op meso-niveau 
Feddes, Nickolson & Doosje, 2015 



14 

Klausen, 2015, 
“tweeting the jihad” 

Presenter
Presentation Notes
Propaganda dat zich richt op groepsgevoel (Band of Brothers)
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Klausen, 2015, 
“tweeting the jihad” 

Presenter
Presentation Notes
IS propaganda dat zich richt op identiteit (hier in Syrie ook nutella)



 Overheidsbeleid gericht op eigen groep 
"Het gebruik van onverwacht en buitenproportioneel geweld door de 
overheid in reactie op protesten of sociale veranderingen roept vaak 
terroristische wraak op. De ontwikkeling van zo'n actie-reactie 
syndroom leidt tot de structuur van het conflict tussen het regime en 
de uitdagers.” (Crenshaw, 1981) 
 
 Waargenomen aanvallen op eigen groep                         

(bv. Modeed et al., 2006) 
 

 Oproepen tot actie en bieden van handelingsperspectief 
(bv. Richardson, 2012; Hubbard, 2015) 
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Triggers op macro-niveau 
Feddes, Nickolson & Doosje, 2015 
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Presenter
Presentation Notes
Here you can see in The Hague in 2014: we congratulate our might community with the establishment of the Khalifaat in July 2014. And in some cases this has led to people started going to Syria thus in fact crossed the borders! Het kalifaat is een sterke groep: aantrekkelijk dus!



MIND EXTREMISME 

Narrative 
 

 Gebeurtenissen op mondiaal niveau vormen een narratief 
dat door extremistische groepen gebruikt kan worden 
 

 Vluchtelingencrisis: gaat gepaard met gevoelens van 
realistische en symbolische dreiging                          
(bv. Stephan & Stephan, 2000)  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Doosje, Moghaddam, Kruglanski,  
de Wolf, Mann & Feddes, 2016 

Weerbaarheidsschild  Radicaliserend persoon     Weerbaarheidsschild 

FASE 3: 
ACTIE 

FASE 2: 
GROEPS-

LIDMAATSCHAP 

FASE 1: 
Gevoeligheid 

De-radicalisering Radicalisering 



"We look for people that are 
socially isolated. And if they 
are not already isolated, we 
isolate them." 

Former IS recruiter 
(Callimach, 2015, June 27) 
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Extremistische groepen hebben veel 
overeenkomsten met religieuze sekten: 
beide isoleren leden van hun familie en 
vrienden (Prudon & Doosje, 2015) 

Sociale uitsluiting kan resulteren in 
agressie, depressie, angstgevoelens 
(denk ook aan “school shootings”).                                          
  (MacDonald & Leary, 2005) 

VIER DRIJFVEREN 
I: IDENTITEITSZOEKERS 

Presenter
Presentation Notes
Berlin attack (December 19, 2016; 12 dead, 56 injured); rejected asylum seeker from TunesiaStockholm truck attack (April 7, 2017; 5 dead, 15 injured) suspect: 39-year-old man from Uzbekistan whose application was rejectedThe Columbine High School massacre was a school shooting that occurred on April 20, 1999, at Columbine High School in Columbine,[3][4] an unincorporated area of Jefferson County, Colorado, United States, in the Denver metropolitan area. In addition to the shootings, the complex and highly planned attack involved a fire bomb to divert firefighters, propane tanks converted to bombs placed in the cafeteria, 99 explosive devices, and car bombs. The perpetrators, senior students Eric Harris and Dylan Klebold, murdered 12 students and one teacher. They injured 21 additional people, and three more were injured while attempting to escape the school. The pair subsequently committed suicide.[5][6]Their precise motives remain unclear, but the personal journals of the perpetrators document that they wished their actions to rival the Oklahoma City bombing and other deadly incidents in the United States in the 1990s. The attack has been referred to by USA Today as a "suicidal attack [that was] planned as a grand—if badly implemented—terrorist bombing.” The massacre sparked debate over gun control laws, high school cliques, subcultures, and bullying. It resulted in an increased emphasis on school security with zero tolerance policies,[8][9] and a moral panic over goth culture, gun culture, social outcasts (though the perpetrators were not outcasts),[10][11] the use of pharmaceutical antidepressants by teenagers, teenage Internet use,[12] and violence in video games.[13][14]
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Cyberball: Buitengesloten worden doet pijn 
 Williams et al., 2000; Eisenberger et al., 2003  

Bevindingen: Vergelijkbare activatiepatronen 
als in studies die fysieke pijn meten. 
 
Ervaringen van sociale en fysieke pijn hebben 
een vergelijkbare neuro-anatomische basis! 

VIER DRIJFVEREN 
I: IDENTITEITSZOEKERS 

Presenter
Presentation Notes
Cyberball is a virtual ball-toss game that can be used for research on ostracism, social exclusion, or rejection. It has also been used to study discrimination and prejudice (in these instances, Cyberball ball toss choices are used as Dependent Variable). A current list of publications thathave used Cyberball can be found here.Williams, K. D., Cheung, C. K. T., & Choi, W. (2000). CyberOstracism: Effects of being ignored over the Internet. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 748-762
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“Na de moord op Van Gogh warden we pas echt boos. We deden er 
niet gelijk iets mee maar we werden wel extremer.” 

Voormalig rechts-extremist (Van der Valk & Wagenaar, 2010) 

VIER DRIJFVEREN 
II: RECHTVAARDIGHEIDSZOEKERS 

 Onderzoek naar collective actie toont aan dat in geval van 
een lage handelingsvaardigheid mensen neigen naar 
meer extreme vormen van actie. (Bv. Tausch et al., 2011; Van 
Zomeren et al., 2008) 

“Terrorists perceive an absence of choice.” 
Crenshaw, 1981 

 



“What America is tasting now, is something insignificant 
compared to what we have tasted for scores of years. Our 
nation (the Islamic world) has been tasting this humiliation 
and this degradation for more than 80 years. Its sons are 
killed, its blood is shed, its sanctuaries are attacked, and no 
one hears and no one heeds.”  

 
Bin Laden, 2001 

VIER DRIJFVEREN 
II: RECHTVAARDIGHEIDSZOEKERS 

Presenter
Presentation Notes
Bin laden repeatedly pointed out to muslims being humiliated in the world. Also the Western World.9/11 attack: trigger feelings of injustice caused by social exclusionAlso IS points out repeatedly to muslims being treated unjust.



 Mensen hebben een behoefte aan zingeving 
 

 Deze behoefte kan versterkte worden door een 
traumatische ervaring               

 (i.e., verlies van een baan, dood van een naaste; Pyszczynski et al., 
2008)  
 

 Verlies van eigenwaarde & ‘Quest for significance’  
(bv. Kruglanski et al., 2013; Webber et al., 2017) 

 

VIER DRIJFVEREN 
III: ZINGEVINGSZOEKERS 

Presenter
Presentation Notes
“The mother of Mohammed was diagnosed with breast cancer and dies in 2001. According to Mohammed this was an important turning point in his life. At that moment started a quest for significance.” Buijs, Demant, & Hamdy (2006, p. 34)Significance loss leads to  an individual's desire for a firm answer to a question and an aversion toward ambiguity. 



“Ik heb in de islam rust gevonden. Ik heb mijn plek 
gevonden, ik ben tot mezelf gekomen in de islam. Ik 
ging op zoek naar de zin van het leven en ben op 
onderzoek uitgegaan. […] De islam geeft me houvast, 
het leert me hoe om te gaan met andere mensen. Het 
beschermt me tegen veel dingen.”   

 
(Een Nederlandse bekeerling in: Buijs et al., 2006, p. 100) 
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VIER DRIJFVEREN 
III: ZINGEVINGSZOEKERS 



‘Die adrenaline, die spanning die je zocht en dat 
schoppen tegen de maatschappij, nou dat kan je je wel 
enigszins voorstellen dat je dan bij extreemrechts kan 
uitkomen. Maar dat hoeft niet, je kan ook bij links, 
bij hooligans uitkomen. (…) Gevoed natuurlijk met de 
afkeer tegen buitenlanders, ja, dan is dat toch kennelijk 
heel makkelijk, dat is de voor de hand liggende optie.’ 
 

Van der Valk & Wagenaar, 2010, p. 54 

 
 

VIER DRIJFVEREN 
IV: SENSATIEZOEKERS 

“Thrill seeking” is een belangrijke drijfveer 
bij extremisme. (Bjorgo & Carlsson, 2005; 
Nussio, 2017) 
 
Voor sommige vrouwelijke uitreizigers 
speelde het vooruitzicht om te trouwen met 
een strijder een belangrijke rol. (Sageman, 
2008) 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Kadiza Sultana, who left her east London home in Bethnal Green during the half-term break in February 2015 with friends Shamima Begum and Amira Abase, is thought to have died during an airstrike on the terror group’s stronghold of Raqqa in May this year, ITV News reported.GuardianFriday 12 August 2016 08.21 BST
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https://www.socialestabiliteit.nl/professionals/triggerfactoren 
 

Presenter
Presentation Notes
De tool ontwikkeld door het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op basis van het triggerfactoren rapport
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https://www.socialestabiliteit.nl/professionals/triggerfactoren 
 

Presenter
Presentation Notes
Gericht op medewerkers van de politie, onderwijs, jongerenwerk, hulpverlening.
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https://www.socialestabiliteit.nl/professionals/triggerfactoren 
 

Presenter
Presentation Notes
Voorbeeld: Onderwijs, je klikt bv. op ervaringen met discriminatie
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https://www.socialestabiliteit.nl/professionals/triggerfactoren 
 

Presenter
Presentation Notes
De tool geeft advies (concreet, plaats gebeurtenis in perspectief, nuanceer), duiding en tips voor het leggen van contact met externe professionals
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Samenvatting 

• Radicalisering is een proces waarbij persoonlijke 
factoren een rol spelen (de psychologische drijfveren). 
 

• Vier drijfveren die een rol spelen zijn gerelateerd aan 
identiteit, rechtvaardigheid, zingeving en sensatie. 
 

• Triggerfactoren op micro- (binnen de persoon), meso- 
(binnen een groep) of macro- (nationaal of 
internationaal) niveau doen een persoon verder 
radicaliseren. 
 

• Extremistische groepen spelen in op de behoeften. Bij 
preventie of deradicalisering dient dit ook te gebeuren 
(bv. online tool om informatie te geven aan leraren, 
ouders, eerstelijnswerkers) 



Email: a.r.feddes@uva.nl 
 

Feddes, A. R., Nickolson, L., & Doosje, B. (2015). Trigger 
factoren in het radicaliseringsproces: een literatuurstudie. 
Ministerie van Sociale Zaken en Werk / Universiteit van 
Amsterdam.  Verkrijgbaar op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/10/12/
triggerfactoren-in-het-radicaliseringsproces  
 
https://www.socialestabiliteit.nl/professionals/triggerfactoren 
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