
1. Lokale stigmatisering 

Gebleken is dat diverse gemeenten bedoeld en soms onbedoeld extra aandacht ves-
tigen op de lokale Moslimgemeenschap als gevolg van het lokaal moeten voorkomen 
van radicalisering. Daarbij worden Moslims gezien als potentiële aanhangers van het 
Jihadisme, zoals dat wordt gedefinieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
en de NCTV. Daarbij wordt de Moslimgemeenschap als geheel ook beschouwd als 
potentiële individuen die zouden kunnen radicaliseren. De respondenten van dit on-
derzoek zijn zich echter zeer bewust van het feit dat zij onbedoeld of bedoeld meer 
aandacht richten op de lokale Moslimgemeenschap. Hierdoor zijn zij op zoek naar al-
ternatieve mogelijkheden om hun kijk op radicalisering en Jihadisme aan te passen. 
Manieren om deze vorm van stigmatisering tegen te gaan is het ‘loslaten van vast-
staande perspectieven’ en ruimte te maken voor discussies en andere denkbeelden, 
aldus de respondenten. Gemeenten en andere lokale actoren dragen dan ook niet uit 
wat goed of fout is en wat ‘hoort’ in ‘deze samenleving’, maar geven burgers juist de 
ruimte om hun eigen verhaal te kunnen doen.  

2. Nadruk op preventieve maatregelen 

Gemeenten en andere lokale actoren zijn zeer zich bewust van hun rol als burgerva-
der/moeder. Doordat gemeenten en andere lokale partners echter in staat worden 
gesteld om ook te signaleren, bestaat de kans dat de onderlinge lokale vertrouwens-
band geschaad wordt. Op dit moment zijn de respondenten van mening dat deze ver-
trouwensband nog niet geschaad is, doordat zij meer nadruk leggen op het gebruik 
van preventieve maatregelen en hun rol daarin. Doordat zij allen transparant en open 
zijn over hun intenties, trachten zij hun rol als burgervader/moeder te behouden, als-
ook te kunnen voldoen aan hun regisseursrol in het counter-radicaliseringsproces. Zij 
leggen nadruk op preventieve maatregelen op de volgende manieren: 

• Persoonlijk contact en bezoeken afleggen gedurende een lange periode  

• Interesse tonen door te vragen naar de behoeftes van de lokale gemeenschap, in 
plaats van maatregelen aan hen op te leggen 

• Open en transparant zijn over eigen intenties / rol  
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3. Gebrek aan informatie-uitwisseling tussen lokale en nationale partners 

Nu gemeenten en andere lokale actoren mede-verantwoordelijk zijn voor het uitvoe-
ren van counter-radicaliseringsmaatregelen, dienen zij samen te werken met nationale 
partners, zoals het OM, de NCTV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De ‘nieu-
we’ rol die de gemeenten en lokale actoren toebedeeld hebben gekregen, heeft ech-
ter nog niet tot effect dat zij als lokale partners voldoende informatie vanuit de natio-
nale partners toegespeeld krijgen. Respondenten geven aan dat deze gebrekkige in-
formatie-uitwisseling de uitvoering van hun taken op lokaal niveau in de weg zit. On-
danks dat zij zich bewust zijn van het feit dat niet alle informatie gedeeld kan en mag 
worden, blijven zij het hierdoor moeilijk vinden om hun rol als regisseurs goed te kun-
nen vervullen.  
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