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Aanleiding nota
Het DT-DCT heeft de lokaal adviseurs voor Amsterdam verzocht om een
appreciatie van de recent verschenen rapporten over de Amsterdamse aanpak.
Deze rapporten zijn verschenen als reactie op het strafontslag van Saadia aitTaleb en de daarna ontstane vragen over de Amsterdamse aanpak. In deze
appreciatie zal worden ingegaan op twee van de drie rapporten, die van de
Taskforce over de bedrijfsvoering en achtergrond van de integriteitsschendingen,
en een Quickscan van Beatrice de Graaf en Daan Weggemans van de
Amsterdamse aanpak. Dit rapport is een voorlopig rapport, het definitieve volgt
begin zomer 2018. Een derde rapport over de integriteitsschendingen an sich is
niet openbaar gemaakt, en maakt dus ook geen deel uit van deze analyse.
Belangrijke vragen in deze appreciatie zijn wat de rapporten zeggen over de
Amsterdamse aanpak en in hoeverre de lokale aanpak en de NCTV in het
bijzonder kan leren van de rapporten. De cursieve stukken in onderstaande nota
zijn letterlijk overgenomen uit de rapporten.
Rapport Taskforce naar bedrijfsvoering OOV
Opmerking vooraf
Zoals de titel al doet vermoeden is het rapport voornamelijk gericht op
bedrijfsvoering. Ons advies is om NCTV-bedrijfsvoering te wijzen op dit rapport en
ze over de aanbevelingen in dit rapport te bevragen. Deze nota en de rapporten
zijn met de lokale adviseurs besproken in het adviseursoverleg van 13 maart
2018.
De incidenten zelf
Het rapport gaat nadrukkelijk in op de context van de integriteitsschendingen. De
integriteitsschendingen zelf worden niet in perspectief geplaatst, of er sprake is
van incidenten is dus niet te beoordelen. Ten aanzien van de incidenten wordt het
volgende geconstateerd:
- het inkoopproces is niet professioneel verlopen doordat de Lead Buyer niet is
ingeschakeld. Hierdoor hoefde de programma manager zich niet te verantwoorden over de
keuze om enkelvoudig aan te besteden bij de betreffende aanbieder.
- het vierogen principe is materieel niet toegepast doordat de leidinggevende blind lijkt te
varen op de programmamanager. Hierdoor heeft de leidinggevende niet geconstateerd dat
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een bewijs van prestatie onder de facturen ontbrak, dat sommige facturen niet te koppelen
waren aan offertes en dat offertes werden overschreden.

Commentaar NCTV:
In het rapport wordt geconstateerd dat niet met alle direct betrokkene
gesproken is. Dit is jammer, want reconstructies in de Elsevier1 en NRC2
laten zien dat de kring van betrokkenen rond de Grijze Campagne3
bewust zo klein mogelijk werd gehouden. De vraag of het hier een
(integriteits)incident betrof, of een gesanctioneerd of gedoogd handelen
kan dan ook niet worden beantwoord. Lisa Scheerder, de leidinggevende
(en budgethouder) waaraan gerefereerd wordt, geeft in de NRC aan
geweten te hebben van de handelswijze van de programmamanager.
De incidenten lijken te passen binnen de context: de cultuur en werkwijze
van de directie OOV in het algemeen, en de afdeling Radicalisering en
Polarisatie in het bijzonder. Deze context is overigens herkenbaar, en
geldt waarschijnlijk ook voor andere gemeentelijke afdelingen OOV en de
NCTV.
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Context van de integriteitsschendingen
Doelstelling van het rapport van de Taskforce is om de cultuur te schetsen binnen
het programma en de directie waar de incidenten plaatsvonden. Onderstaande
kenmerken van de cultuur worden onderscheiden:
Het risico op belangenverstrengeling in inkoopprocessen werd door het
management van OOV niet als kwetsbaarheid gezien.
Integriteitsrisico’s ten aanzien van inkoop- en inhuurprocessen stonden
niet op de agenda. Er was geen gerichte aandacht voor het verloop van
de inkoopprocessen binnen OOV en voor het integriteitsbewustzijn van
medewerkers.
Context was het domein van Radicalisering en Polarisatie waar het hebben
van goede contacten en een breed netwerk cruciaal is en waar wordt
samengewerkt met partijen die geen professionele bedrijfsvoering
kennen.
En breder in het domein van OOV waarin omwille van de snelheid of
vertrouwelijkheid procedures soms niet gevolgd kunnen worden. Concreet
wordt in dit verband de druk van de BM genoemd. In dat verband is het
volgend citaat interessant: Uit veel interviews komt naar voren dat
betrokkenen ervaarden dat procedures en regels geen belemmering
mochten vormen voor snelle resultaten en een veiliger stad. Er werd
weinig ruimte ervaren voor tegenwerpingen in de sfeer van procedures en
regels. Ervaren werd dat de burgemeester verwachtte dat de organisatie
de zaken die belangrijk waren regelde, linksom of rechtsom. Uit de
1

Elsevier Weekblad, 4 november 2017, ‘Het geheime team van de burgemeester’.

2

NRC, 1 november 2017, ‘Hoe de gemeente Amsterdam haar ogen en oren in de stad

verloor’.
3

De Grijze Campagne betrof – afgaande op open bronnen, de NCTV is tot op heden niet

door Amsterdam geïnformeerd over een dergelijk initiatief – een campagne waarin een
zogenaamd tegengeluid moest worden geboden aan radicaliserende, jihadistische
narratieven. BM Van der Laan en zijn adviseur David Kenning waren drijvende krachten
achter deze campagne, die bekend was bij en uitgevoerd werd door een zeer beperkte kring
van plusminus 4 ambtenaren. De betrokkenheid van de gemeente bij deze campagne zou
niet bekend mogen worden. Uiteindelijk zou de campagne nooit worden uitgezonden, omdat
de BM ontevreden zou zijn met het eindresultaat.
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interviews komt het beeld naar voren dat er wel tegenspraak werd
geboden door de ambtelijke organisatie, maar ook dat de ambtelijk top
het principe van ‘choose your battles’ hanteerde. Escalatie naar de
hoogste ambtelijke top lijkt niet plaats te hebben gevonden.
Een en ander leidde de Taskforce tot de volgende conclusies: Samenvattend zijn
zowel aan de kant van de harde controlemechanismen (naleving van regels en
procedures) als aan de zachte kant (bewustwording risico’s, verduidelijking
normen en waarden, bespreken dilemma’s) kwetsbaarheden ontstaan.
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Commentaar NCTV:
Zoals de onderzoekers ook constateren is de geschetste dynamiek en
ontstane cultuur hoogstwaarschijnlijk niet Amsterdam eigen.
Verschillende elementen zijn herkenbaar. In een cultuur waar daadkracht
en resultaatgerichtheid vooropstaan, blijkt het moeilijk te voorkomen dat
zorgvuldigheid in bedrijfsvoeringsprocessen een ondergeschoven kindje
wordt. Dit gecombineerd met een hoge werkdruk en een slechte relatie
tussen de inhoudelijk betrokkenen en de afdeling bedrijfsvoering worden
genoemd als oorzaken voor het ontbreken van een professioneel inkoopen inhuurproces.
In het licht van bovenstaande zijn onderstaande aanbevelingen voor
management en werknemers ook relevant voor de NCTV:
Aanbevelingen
Gezien de vergelijkbare cultuur en omstandigheden van de directie OOV
Amsterdam en andere afdelingen OOV en de NCTV is het raadzaam goed notie te
nemen van onderstaande aanbevelingen:
Aan met management van OOV beveelt de taskforce aan:
1. Stuur nadrukkelijk op het bedrijfsvoeringsproces, door te zorgen dat:
a. medewerkers voorbereid zijn op en toegerust voor de taken die zij hebben op het
gebied van bedrijfsvoering;
b. te zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van de achterliggende doelen en het
belang van bedrijfsvoeringsprocedures;
c. momenten van reflectie in te bouwen op de vraag of procedures echt niet
toepasbaar zijn;
d. als procedures niet toepasbaar zijn: transparant daarover te zijn en te bezien welke
waarborgen voor onpartijdigheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid wel mogelijk
zijn.
2. Verhoog het integriteitsbewustzijn van de directie en het nalevingsgedrag van procedures
door
a. Voorbeeldgedrag
b. Levend houden van de gedragscode
c. Creëren van openheid en momenten van reflectie om dilemma’s te bespreken
Aan de medewerkers van OOV beveelt de taskforce aan:
3. Realiseer je dat je op grond van de ambtseed geacht wordt zelf een oordeel te vormen
over de morele juistheid van je handelen. Maak vragen, twijfels, dilemma’s en
moeilijkheden bespreekbaar met je leidinggevende.
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Quickscan Amsterdamse aanpak radicalisering en terrorisme
De Quickscan is opgesteld in opdracht van de BM van Amsterdam, en betreft een
onderzoek naar de inhoud van de aanpak. Het stuk dat in februari 2018 is
opgeleverd betreft een eerste concept, met daarin een aantal bevindingen en
daarop gebaseerde suggesties en aanbevelingen.
Opmerkingen vooraf
De onderzoekers merken zelf op dat de tijd die hen gegund is om een eerste
rapport op te stellen kort (2 maanden) was. Dit is inderdaad erg kort om als
buitenstaander een complexe aanpak als de Amsterdamse over meerdere jaren te
doorgronden en te evalueren. Het is bijna onmogelijk om in zo’n tijdsbestek het
niveau van ‘beelden over’ te ontstijgen. De onderzoekers geven aan geen
uitgebreid onderzoek te hebben verricht, noch een
onderzoeksmethodologie te hebben ontwikkeld. In het rapport zijn
bevindingen dan ook erg voorzichtig opgeschreven, soms wordt alleen
gesuggereerd dat bepaalde zaken aan de hand zouden kunnen zijn.
Opmerkelijk gezien bovenstaande is dat er in de Quickscan überhaupt
conclusies en aanbevelingen staan, die bovendien ook zonder dezelfde
voorzichtigheid te betrachten worden opgeschreven. De conclusies en
aanbevelingen zijn tegelijkertijd erg globaal, zouden in principe op elke
prioritaire gemeente ‘geplakt’ kunnen worden, maar niet duidelijk wordt
of ze (ook) op Amsterdam van toepassing zijn.
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Bevindingen
1. De brede Amsterdamse aanpak voor bestrijding van radicalisering en
terrorisme wijkt op veel punten inhoudelijk niet af van het gemeentelijke
antiradicaliseringsbeleid in andere Nederlandse grote steden en lijkt in
grote lijnen afdoende wetenschappelijk onderbouwd.
Dit is lijn met de inschatting van de lokaal adviseurs. Het Amsterdamse
beleid sluit aan bij het landelijk uitgezette beleid (persoonsgerichte
aanpak, gerichte preventie). Ook de jaarlijkse aanvraag voor de
versterkingsgelden bevatten grofweg dezelfde componenten als andere
steden.
2. Aangaande de inhoudelijke keuzes van het Amsterdamse antiradicaliseringsbeleid zijn niet op elk niveau duidelijk aanwijsbare
check and balances ingebouwd. Te denken valt aan
achtergrondchecks bij het inschakelen van externe adviseurs en
de-radicaliseringsexperts. Maar ook het beleid aangaande de
sleutelfiguren en de keuze voor projecten lijkt inhoudelijk niet doorlopend
door derden te zijn getoetst, dan wel in
het bestaande Nederlandse onderzoekslandschap te zijn besproken.
Deze conclusie sluit aan bij de in een noot geproblematiseerde
‘radicaliseringsindustrie’. Het lijkt alsof de onderzoekers zich op
het standpunt stellen dat een expert alleen expert is als hij ook
wetenschapper is. Hiermee miskennen zij de vaak grote afstand
tussen wetenschappers en wetenschappelijke inzichten enerzijds
en de praktijk van terrorismebestrijding anderzijds.
De onderzoekers hebben een punt als ze stellen dat het goed is om de
aanpak en daarin participerende experts constant en op verschillende
manieren tegen het licht te houden, maar de experts van Amsterdam
waren zeker geen onbekenden in het veld. Sterker nog, de
belangrijkste adviseurs (David Kenning, Hassan, COT,
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Scholten&Partners en meerdere reclamebureau’s: Vandejong,
Buutvrij en Lava) zijn allen ook door de NCTV ingezet. Voor
Amsterdam mag dit gelden als een ‘achtergrondcheck’.
3. Sinds de snelle groei van de aanpak in 2014 is er minder dan voorheen
duurzaam geïnvesteerd in de aansluiting bij- en uitwisseling met
academische en andere experts. Uit gesprekken en interviews doemt een
beeld op van een Amsterdamse cultuur van zelfredzaamheid, waarbij
slechts een select aantal externe adviseurs een rol speelt, die niet altijd
bekend zijn met en in het (inter)nationale onderzoekslandschap.
Deze cultuur van zelfredzaamheid wordt door de NCTV niet als
zodanig herkend. De NCTV is altijd nauw betrokken bij de
(ontwikkeling van) de Amsterdamse aanpak en Amsterdam heeft
waar mogelijk een voortrekkersrol gehad ten opzichte van andere
gemeenten en (landelijk) beleid in pilotvorm getest.
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4. De ‘Amsterdamse aanpak’ valt in de beeldvorming op door een
ongemakkelijke houding ten aanzien van het vraagstuk van de
raakvlakken tussen terrorisme/radicalisering en religie. Wellicht mede
vanuit die ‘religieuze kramp’ lijkt het debat hierover, met lokale
gemeenschappen, experts of ervaringsdeskundigen uit andere steden, te
weinig gevoerd te zijn.
Deze bevinding is gebaseerd op ‘beeldvorming’, er worden geen
uitspraken gedaan over of zo’n religieuze kramp zich ook
daadwerkelijk voordoet in de Amsterdamse aanpak. Ideologie wordt
bij iedere casus in de persoonsgerichte aanpak als component van het
plan van aanpak meegenomen, hier is een dergelijke kramp dus niet
zichtbaar. Wel is bekend dat BM Van der Laan religie in het algemeen en
het salafisme in het bijzonder een moeilijk onderwerp vond. Amsterdamse
ambtenaren en de NCTV hadden goed contact over de ontwikkeling van
het salafisme in Amsterdam. Waarschuwingen vanuit OOV over
bijvoorbeeld salafistische overnames van Amsterdamse moskeeën vielen
volgens hen bij BM Van der Laan niet op vruchtbare grond.
5.

Sleutelfigurenbeleid is antiradicaliseringsbeleid (en uiteindelijk onderdeel
van de zwaardmacht van de overheid), maar lijkt in de Amsterdamse
context, te veel te zijn verzelfstandigd en een eigen agenda te zijn gaan
volgen. Dat wil zeggen, dat het onderhouden van het sleutelfigurennetwerk en het verdelen van (kleine) projecten tussen netwerken en
figuren onderling een doel op zichzelf leek te worden. Is hier genoeg
sprake geweest van controle, evaluatie en monitoring?
In deze paragraaf worden een aantal veronderstellingen over
sleutelfiguren in het algemeen gecombineerd met een aantal
suggestieve vragen over de Amsterdamse aanpak. Nader onderzoek
zal moeten uitwijzen wat er klopt van deze suggesties, maar feit is dat
het grootste deel van het Amsterdamse sleutelfigurennetwerk na de
ontstane commotie niet meer betrokken is bij de Amsterdamse aanpak.
In NCTV-proza is het uitgangspunt van sleutelfigurenbeleid het volgende:
een netwerkstructuur bieden waarbinnen maatschappelijke partners worden
verbonden ten behoeve van het leveren van een gezamenlijke bijdrage ter
ondersteuning van de lokale preventieve aanpak van radicalisering en sociale
stabiliteit. In de praktijk betekent dit dat de leden van het netwerk:
• Kennis en ervaringen met elkaar delen en nieuwe kennis en expertise opdoen.
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• Gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de gemeente of andere
instellingen.
• Actuele ontwikkelingen volgen, uitwisselen en hierop op inspelen.
• Gezamenlijk concrete activiteiten opzetten die bijdragen aan de preventie van
radicalisering en/ of sociale stabiliteit.

Gezien bovenstaande is het beeld dat het sleutelfigurenbeleid zonder
meer onderdeel van de zwaardmacht van de overheid is een constatering
die niet aansluit bij (Rijks)beleid. Eerder lijkt het opzetten en
onderhouden van sleutelfigurennetwerk neer te komen op een wat
‘zachter’ aan de overheid binden van een aantal personen met relevante
netwerken.
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Suggesties en aanbevelingen
Kennisopbouw
Voor een inhoudelijk robuust beleid is doorgaande kennisopbouw (bijvoorbeeld
over wat er in de wijken en gemeenschappen speelt, salafisme, interculturele
spanningen, geopolitieke ontwikkelingen, radicalisering en de rol van religie)
dringend noodzakelijk. Op dit vlak is ook investeren in kennis over religieuze en
ideologische ontwikkelingen en drijfveren van belang.
Deze aanbeveling is te onderschrijven. De onderzoekers benadrukken het belang
om te investeren in vaste formatieplekken op het gebied van radicalisering en
terrorisme binnen de gemeente in plaats van in allerlei kleine of juist te
ambitieuze projecten. Investeren in kennis en kunde binnen hun eigen organisatie
is hierbij essentieel.
Radicaliseringsindustrie aan banden
In een noot constateren de onderzoekers dat de ‘radicaliseringsindustrie
in Amsterdam niet geheel onder controle is gebleken’. Dit wordt in het
rapport niet onderbouwd, maar de aanbeveling die er op volgt is op
zichzelf ook interessant.
Het instellen van een commissie van onbezoldigde wetenschappelijke
toezichthouders dan wel ‘meekijkers’ is ook in het licht van de NCTVinterne discussie over experts interessant. Daarbij dient aangetekend te
worden dat het gezien de achtergrond van de onderzoekers logisch is dat
er erg gehecht wordt aan wetenschappelijke expertise, maar in het CTveld is dergelijke expertise verre van zaligmakend. Veel belangrijke
adviseurs in dat veld hebben een dergelijke achtergrond niet, en voor de
wetenschap blijft het een onderwerp waar gezien de gebrekkige toegang
tot (overheids)bronnen weinig onderzoek met directe beleidsrelevantie
op gedaan kan worden. Daarom lijkt de oplossing van een
wetenschappelijke toezichthouder niet de volledige oplossing voor het
door de onderzoekers geconstateerde probleem.
De opmerking over de radicaliseringsindustrie an sich is wel een aanbeveling waar
vanuit de NCTV aandacht aan moeten besteed, temeer omdat de NCTV door
landelijke uitrol van projecten een belangrijke rol heeft in het creëren van /
bijdragen aan deze industrie. Hierdoor worden kleine (succesvolle) initiatieven op
een voetstuk geplaatst en hebben concurrerende (lokale) initiatieven geen kans
meer. Een ander risico bij opschaling van kleine projecten is dat de bedrijfsmatige
randvoorwaarden maken dat de verwachtingen horend bij een landelijke uitrol
moeilijk of niet waargemaakt worden.
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Open communiceren over sleutelfiguren
Hoe aardig het ook klinkt, sleutelfiguren zijn niet in dienst van de overheid, maar
zijn tegelijkertijd wél mede uitvoerders van
antiradicaliseringsbeleid. Dat eerlijk uitspreken, zal menigeen afschrikken, maar
anderen juist overtuigen.
De suggestie die de wetenschappers hier maken zet tot denken. Als je
kijkt naar de uitgangspunten die de NCTV hanteert voor het
sleutelfigurenbeleid kun je je afvragen of je de basis van het preventieve
beleid wel kunt ophangen aan een groep vrijwilligers. Overigens, in het
Amsterdamse sleutelfigurennetwerk werd open gecommuniceerd over de
rol die de sleutelfiguren speelden binnen het antiradicaliseringsbeleid.
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