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Conferentie Perspectieven in polarisatie 

Auditorium VU 9 juni 2021 

 

De conferentie vond digitaal plaats. De plenaire inleidingen 

van prof. Karen van Oudenhoven (decaan FSW, Vu), 

burgemeester Femke Halsema en prof. Hans Boutellier 

werden gestreamd en zijn terug te zien via 

https://vimeo.com/event/1008237/videos/552848114/.  

Gedurende twee uur werd aan achttien zogenoemde 

kennistafels gediscussieerd over een grote variëteit aan 

perspectieven in polarisatie. De voorzitters hielden een 

inleiding en verzorgden een kort verslag (van één kennistafel 

is geen verslag ontvangen). De totale opbrengst daarvan is – 

licht geredigeerd – hieronder te vinden. 

 

In veel van de gesprekken kwam een behoefte aan vervolg 

naar voren. We beschouwen dit document als een 

startdocument voor de community Perspectieven in polarisatie 

(i.o.). U kunt zich daarvoor aanmelden via het 

aanmeldformulier en op de hoogte blijven via de LinkedIn-

groep.  
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Kennistafel 1: Maatschappelijk ongenoegen en 
extreemrechts - Adriaan van Veldhuizen en Jennifer van ’t 
Woudt (Nationale Politie) 
 

De inleiding 

Zowel grootschalige protesten als extreemrechtse ideeën 

staan sinds kort weer volop in de belangstelling. Bovendien 

worden beide fenomenen – zeker door degenen die de situatie 

in de VS volgen – steeds vaker aan elkaar gekoppeld. Tijdens 

deze kennistafel bespreken we in hoeverre dat terecht is. We 

proberen vanuit verschillende invalshoeken te belichten wat 

we precies zien, welke gevaren daarbij horen en hoe het tij te 

keren is.  

 

Vanwege privacywetgeving en ethische grondslagen wordt niet 

gesproken over individuen, groepen en organisaties. Ook 

wordt geen onderzoeksinformatie gedeeld en evenmin wordt 

uitgeweid over onderzoekstechnieken en -methoden. Er wordt 

kort stilgestaan bij het fenomeen “parallel processing”, een 

term uit de psychologie voor het moment dat psychologen 

onbewust het gedrag van hun patiënten gaan kopiëren. Het 

vraagt om regelmatige intervisie en tegenspraak. Omdat wij 

bezig zijn met complottheorieën, willen we goed oppassen dat 

we daar zelf niet in gaan geloven. Daarvoor hebben we allerlei 

trucs bedacht en deze presentatie is daar één van: de 

toehoorders worden uitgenodigd om ons tegen te spreken. 

 

De presentatie vertelt eerst iets over maatschappelijk 

ongenoegen. In vogelvlucht belanden we via secularisatie, “het 

einde van de grote verhalen” en de teloorgang van ideologieën 

en instituties bij wat Hans Boutellier de “pragmacratie” noemt. 

We zien, kort samengevat, een samenleving met een sterke 

overheid waarin de beantwoording van zingevingsvraagstuken 

een slecht geïnstitutionaliseerde aangelegenheid is geworden. 

Samen met andere factoren leidt dat tot onzekerheid en het 

gevoel dat er een gebrek is aan tegenwicht. Dit 

maatschappelijk ongenoegen, een combinatie van deze 

sociologische ontwikkeling en eigen ervaringen, maakt dat 

sommige mensen overgaan tot anti-overheidsextremisme. Dat 

is het moment waarop de politie in beeld komt. Bij de Politie 

zien we echter geen eenduidig beeld: er is diversiteit in 

actierepertoires, ideologieën, en motivaties. Dat maakt het 

geheel soms ongrijpbaar en moeilijk te beteugelen, zeker als 

het om manifestaties in de Openbare Orde gaat, waar al die 

mensen door elkaar lopen – en een eigen benadering vragen.  

 

Bij Extreemrechts is het evenmin helder. Er is nogal altijd een 

deel “Oud Extreemrechts” dat zich herkenbaar presenteert en 

zich verenigt in activistische groepen. Daarnaast zien we 

“Intellectueel Extreemrechts” dat zich meer op de achtergrond 

houdt, maar bouwt aan een bestendig netwerk. Tot slot zien 
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we “Jong Extreemrechts” dat vooral online actief is en zich 

bezighoudt met het Accelerationisme, een rechtsrevolutionaire 

ideologie die vooral in Amerika voet aan de grond kreeg. Zeker 

in dit laatste geval bestaat het risico dat er uiteindelijk wordt 

overgegaan tot rechtsextremisme. In dat geval komt ook de 

taak van de politie in beeld. Al deze rechtse stromingen 

kunnen op hun eigen manier aansluiten bij het Maatschappelijk 

Ongenoegen van dit moment. We zien Oud Extreemrechts 

deelnemen aan demonstraties, Intellectueel Extreemrechts de 

legitimiteit van bestaande instituties in twijfel trekken en Jong 

Extreemrechts fantaseren over geweld.  

 

Wat bij de versmelting van Maatschappelijk Ongenoegen en 

Extreemrechts het meeste opvalt, is de terugkeer van het 

zingevingsvraagstuk. In beide gevallen zien we een hang naar 

het hogere. Of het nu gaat om het verlangen naar ordening in 

een complexe samenleving of om diepgewortelde religieuze 

overtuigingen: steeds komt de “verticale spanning” terug. Als 

we teruggaan in de geschiedenis valt op dat de mystieke kant 

van het extremisme weer meer op de voorgrond lijkt te 

schuiven. Extreemrechts positioneert zich niet alleen opvallend 

op de sociaaleconomische as of de culturele as, maar biedt 

ook een heldere transcendente positie. Juist dat is voor veel 

mensen die Maatschappelijk Ongenoegen ervaren een 

wenkend perspectief. Conspirituality - een samentrekking van 

conspiracy en spirituality – is zo een ideale “Rabbithole” voor 

Extreemrechts. Waar deze groepen elkaar vinden ontstaat een 

aantal risico’s. Het meest kwalijke daarbij is de zachte 

ondermijning van bestaande instituties, beleid, bestuur en 

handhaving. Daarbij wordt de legitimiteit van deze instituties 

bewust en onbewust ter discussie gesteld, waardoor het 

vertrouwen in de overheid afneemt. 

 

Het gesprek 

Tijdens de presentatie en na afloop bleek dat iedereen vanuit 

het eigen werkveld tegen deze complexe verweving aanloopt. 

Er werden ervaringen uitgewisseld en er werd gediscussieerd 

over de vraag waar dit thema moet worden ondergebracht. 

Unaniem in beide sessies werd duidelijk dat de oplossing van 

dit probleem niet alleen een kwestie voor het 

Veiligheidsdomein. Zorg, sociaal werk, politiek en 

maatschappelijk middenveld moeten allemaal worden ingezet 

om mensen weer het gevoel te geven dat ze er ook bij horen 

en agency hebben in de samenleving. Ook was er veel 

aandacht voor de noodzaak van preventie: in het geval van 

complotten is prebunking vaak effectiever dan debunking. 

Daarnaast was er duidelijke consensus over de relatie tussen 

deze problematiek en de coronapandemie. Corona is een 

versneller geweest, maar niemand denkt dat met het 

toenemen van de vaccinatiegraad de onrust zal afnemen. En 
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dat betekent dus dat dit gesprek zal worden voortgezet, 

idealiter binnen een daartoe op te richten netwerk. 

 

Kennistafel 2: Polariserende processen en 
identiteitsontwikkeling - Charlot Lugtigheid (Docent-
onderzoeker Avans / PhD Vrije Universiteit Amsterdam) 
 

De inleiding 

We leven in een tijdperk van identiteitspolitiek waarin 

vijandschap een zichtbare plek inneemt. Black Lives Matter, 

#metoo, antifa zijn symptomen van een maatschappelijk 

klimaat waarin identiteit een centrale rol speelt. We leven in 

een identiteitenmaatschappij waarin de focus ligt op wie we 

zijn en bij welke groep we horen. Identiteit is ‘het nieuwe 

verhaal’ bij gebrek aan gedeelde verhalen. Identiteiten liggen 

ten grondslag aan polariserende processen. Dan gaat het om 

groepsidentificatie; daar ontstaat het wij/ zij denken. De 

vergelijkingen tussen groepen vinden plaats in de sociaal-

politieke context die zich laat karakteriseren door dominante 

ideeën, politieke ideologieën en machtsverhoudingen. 

 

Polariserende processen zijn niet neutraal en zijn geworteld in 

historische ideeën van in-en uitsluiting en geïnstitutionaliseerd 

in onderwijs, beleid en rechtspraak. Identiteitspolitiek gaat over 

het politiek maken van identiteiten, over het strijden voor een 

groepsidentiteit. Polariserende processen en identiteitspolitiek 

worden problematisch als de verschillen tussen de groepen als 

onoverbrugbaar worden ervaren en de ander niet zozeer als 

tegenstander, maar als vijand wordt gezien. Identiteit-

entrepreneurs spelen een rol in het faciliteren en benadrukken 

van polariserende processen en identiteitspolitiek.  

 

Identiteit-entrepreneurs zijn leiders van maatschappelijke 

bewegingen, politici en influencers. Zij zijn onderdeel van een 

bepaalde groep, omschrijven zichzelf prototypisch om hun 

groep aan te spreken en gebruiken identiteit om een in- en 

outgroup te definiëren. Zij spelen in op de behoefte van 

mensen om zich uit te spreken en ergens bij te horen. Dit 

brengt ook een bepaalde ambiguïteit met zich mee: identiteit is 

belangrijk en een houvast voor mensen maar lang niet 

iedereen wordt erkend in de identiteiten die zij vooropstellen. 

Jongeren die opgroeien in een identiteitenmaatschappij krijgen 

deze dynamieken mee. Zij spelen zelf een rol in polariserende 

processen en uiten zich ambivalent ten opzichte van deze 

processen. Zij dagen polariserende processen uit door 

erkenning te vragen voor hun identiteit en bevestigen de 

tegenstellingen door zich sterk met een bepaalde deelidentiteit 

te identificeren. Is de nadruk op identiteit herkenbaar? Wat 

vraagt deze analyse van professionals? 

 

Het gesprek 
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In de discussie bleek de nadruk op identiteit heel herkenbaar 

te zijn. Is het wellicht een generatie-aspect? De huidige 

generatie jongeren is opgegroeid met sociale media en deelt 

van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat haar gangen. Sociale 

media platforms brengen mensen uit de hele wereld bij elkaar, 

maar versterken de samenhang niet. De continue hang naar 

laten zien waar jij mee bezig bent en waar jij voor staat zorgt 

juist voor een nadruk op de individuele identiteit. Zou het 

kunnen dat de nieuwe identitaire bewegingen de nieuwe zuilen 

van deze samenleving zijn? De bewegingen bieden in ieder 

geval houvast en een kader waarbinnen processen van 

identiteitsontwikkeling kunnen plaatsvinden. 

 

Identiteiten lijken steeds meer fluïde te zijn, doordat iedereen 

zich overal mee kan identificeren, en tegelijkertijd bestaat er 

ook een hang naar sterke identiteiten. Jongeren identificeren 

zich dan uitgesproken met een bepaalde groep en gaan 

handelen naar de groepsnormen. Ze uiten zich dan ook 

scherper en meer uitgesproken. Het is belangrijk om rekening 

te houden met de specifieke context waarbinnen jongeren zich 

bewegen. In sommige steden is sprake van superdiversiteit, 

daar worden de dominante ideeën van de samenleving al 

eerder uitgedaagd.  

 

Is het mogelijk om in de praktijk bezig te zijn met het vinden 

van een gezamenlijk midden? Dat is ingewikkeld. De dynamiek 

is herkenbaar, maar dit zijn nationale processen.  De 

heersende ideeën beïnvloeden mogelijk de levens en idealen 

van jongeren, maar je kunt en bent daar als professional op 

microniveau niet altijd mee bezig. Het is al heel wat om 

jongeren te spreken. Op individueel niveau kun je ervoor 

zorgen dat jongeren zichzelf goed leren kennen, dat ze weten 

wat hun waarden en normen zijn, opdat ze kritisch zijn en 

kijken naar de omgeving om hen heen.      

 

Kennistafel 3: Dialoog en polarisatie - Dirk-Martien Grube 
(Chair Ethics Vrije Universiteit Amsterdam) 
 

De inleiding 

Ter inleiding werd een project voorgesteld dat onderzoekt in 

hoeverre dialoog een effectief tegengif tegen (onwenselijke 

vormen van) polarisatie is: ‘CONFLICT & DIALOGUE:  

Transforming destructive polarizations into constructive 

dialogues in MBO settings’. Dit project is interdisciplinair en 

interuniversitair opgezet (FSW, Communicatiewetenschappen, 

Religie en Theologie VU  en Universiteit Twente. De 

maatschappelijke partners zijn MBO-college West, de 

Federatie Christelijk MBO en WijWijs (adviesbureau 

Diversiteit).  

 

De inleiding gaat over de kenmerken van dialogen: 
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• Ze hebben geen agenda, zijn ‘handlungsentlastet’, 

hebben dus niet als doel om een beslissing te nemen 

of een consensus te bereiken; 

• Ze hebben als doel de uitwisseling van perspectieven 

om de andere positie beter te begrijpen en op de eigen 

positie te reflecteren; 

• Ze hebben als vaardigheden nodig goed te kunnen 

luisteren en open-minded i.p.v. defensief te (willen) zijn. 

 

Het gesprek 

In de discussie ging het vooral om het leren van elkaar 

(uitwisseling van best practices en het vermijden van 

valkuilen). De meeste deelnemers zijn bezig met vormen van 

de-escalatie bij gemeenten, demonstraties of in andere 

conflictsituaties en vertelden over hun praktijkervaringen. 

Issues die tijdens de discussie naar voren kwamen waren de 

vraag in wat voor soorten conflictsituaties dialogen nuttig zijn, 

wat niet-Westerse vormen van dialoog inhouden, wat de 

verschillen tussen korte termijn- en langetermijneffecten van 

dialogen zijn (en hoe de laatste meetbaar zijn). Daarnaast 

kwam aan de orde hoe de effectiviteit van dialogen beter 

uitgelegd kan worden, ook naar de overheid toe.  

 

Praktische adviezen waren dat dialogen niet in het heetst van 

de strijd gevoerd moeten worden, dat het dialoogmanagement 

en de dialoogregels streng gehandhaafd en nageleefd dienen 

te worden en dat het (onder andere bij gemeenteambtenaren) 

soms nuttig kan zijn om niet té snel oplossingen aan te dragen.  

 

Kennistafel 4: Social environments for resilience to 
radicalization - Liam Stephens (PhD Vrije Universiteit 
Amsterdam) 
 

De inleiding 

Some key ideas were introduced around creating 

environments for resilience to radicalization, thinking 

particularly about the role of social practitioners and policy 

makers in this. The idea of building resilience to radicalization 

has become increasingly popular in the last five years. While it 

offers a potentially fruitful avenue of thought, the way it is used 

generally can be problematic. In many policies for preventing 

extremism we see resilience viewed as some sort of shield 

protecting vulnerable individuals from dangerous ideas. 

However, we know that it is not so helpful to think about those 

who engage with extremism as vulnerable. Vulnerability is far 

too narrow a lens through which to understand what is 

happening. More challenging still is the fact that such a vision 

of resilience conceives of a relationship in which individuals 

learn to adapt to and deal with social issues that may feed into 

extremist narratives, rather than being able to address or 

challenge these very real social issues. 
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A helpful step can be to shift our attention from the individual 

as the locus for resilience building efforts and rather to focus 

on the social environment. In particular the relationship 

between ‘policy actors’ (teachers, youth workers, social 

workers, policy makers) and young people, the relationship 

amongst policy actors and the character of policy actors 

themselves. This shift can be captured in the questions asked 

by those working with young people. Rather than asking:  

“How do we teach young people to think critically about 

extremist narratives?” the attention is broadened to:  “What 

knowledge, skills, and conditions in the social environment, 

enable young people to critically assess the different ideas 

they encounter?” 

  

Het gesprek 

Participants explored challenges in the relationships between 

institutions and local communities that have arisen particularly 

out of growing mistrust, deepening through the Covid situation, 

as well as from issues such as the benefits scandal. 

Participants described how this wider mistrust towards 

government impacted the ability of social professionals to carry 

out their work. The central role of those with more power in 

building relationships that are worthy of trust was explored, as 

was the need for reciprocity. As one participant put it: “if we 

expect citizens to trust the government, then the government 

also needs to trust the citizens”. 

 

The value of autonomy at the local level was explored, as 

participants discussed the significance of being able to 

address how global and national issues play out at the local 

level. Inspiring examples were shared of practices which built 

on how issues were being experienced at a local level. A 

valuable conversation unfolded around what it might mean to 

move beyond spaces for discussion. Participants reflected on 

the value of being able to not only talk about issues with young 

people, but to be able to take action. Examples were given of 

how arising in local communities in service activities helped 

contribute to overcoming a sense of the “other”. A number of 

key and challenging questions emerged through the 

discussion, particularly: 

• When we talk about PVE through resilience, how far do 

we go, what counts as a resilience building specific to 

PVE project? Particularly when the value of social 

approaches is often that they are NOT explicitly PVE 

focused.  

• How do we have a social and broad approach without 

losing sight of the unique questions and issues of 

radicalization? 
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Kennistafel 5: Lokale ontwikkelingen in polarisatie - 
Matthijs den Otter (Adviseur bij Radar Advies) 
 

De inleiding 

Verticale polarisatie – spanningen tussen burgers en overheid 

– lijkt een flinke vlucht genomen te hebben het afgelopen jaar. 

De ontluisterende feiten rondom de toeslagenaffaire en 

onzekerheid rondom het nieuwe coronavirus gaven het 

vertrouwen in instituties een tik. Door de lock downs zaten veel 

mensen binnen, waardoor de online wereld, inclusief haar 

complottheorieën, nog meer nadruk kreeg. Lokale overheden 

hadden minder zicht op wat er in hun wijken gebeurde, omdat 

veel activiteiten niet doorgingen. We zagen demonstraties, 

avondklokrellen en vliegtuigjes met banners tegen vaccinatie. 

Maar hoe groot is die polarisatie nu lokaal? En welke 

uitdagingen liggen er voor de lokale overheid?  

 

Het gesprek 

De startvraag was in hoeverre polarisatie eigenlijk slecht is 

voor een samenleving? En is er sprake van een toename? 

Deelnemers aan de kennistafel geven in overgrote 

meerderheid aan dat polarisatie niet per se slecht hoeft te zijn. 

Het kan een middel zijn voor maatschappelijke vooruitgang en 

emancipatie van bepaalde groepen. Bepaalde vormen kunnen 

schadelijk zijn; dit zijn vaak de vormen die uitvergroot worden 

in de media. De vraag of de polarisatie is toegenomen het 

afgelopen jaar, vinden de meeste deelnemers lastig te 

beantwoorden. Er zijn een aantal grote incidenten geweest die 

veel aandacht kregen, maar of over de hele linie polarisatie 

gegroeid is vraagt om onderzoek.  

 

Bevind je jezelf weleens op een ‘pool’ in een gepolariseerd 

thema? Bijna alle deelnemers gaven aan van wel. Hierbij werd 

wel vaak benoemd dat ze zich naar een pool geduwd voelden 

door anderen. Er lijkt sprake van een soort ‘polarisatiereflex’, 

waarbij een levenskeuze, zoals geen vlees eten of twijfel om je 

te laten vaccineren, wordt gezien als een uitnodiging voor een 

fel debat. Hierbij lijkt het door de reactie van de ander alsof je 

standpunt extremer is dan dit in feite is. Dit komt op allerlei 

thema’s voor, van de coronacrisis tot hoe je kijkt naar het 

weerbericht van morgen. 

 

We bespraken twee kwesties die op lokaal niveau spelen. Als 

eerste de vraag of je altijd in gesprek moet gaan met personen 

die polariserend gedrag vertonen. Burgemeester Aboutaleb 

bijvoorbeeld gaf in een interview in het AD aan niet met 

Viruswaarheid-voorman en Rotterdammer Willem Engel in 

gesprek te gaan, als deze feitelijke onwaarheden verkondigde. 

Hij zou hem toch nooit kunnen overtuigen, gaf hij aan: 

https://www.ad.nl/rotterdam/het-jaar-van-aboutaleb-met-beter-

gedrag-was-alle-ellende-misschien-al-voorbij-
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geweest~afd1396e/. Deelnemers aan de kennistafel keken 

hier grotendeels anders naar: je moet gesprek niet bij voorbaat 

uitsluiten in een interview. Je moet de grens trekken op de 

inhoud: hard op de inhoud, zacht op de persoon. 

 

De tweede kwestie was of gemeenten meer moeten investeren 

in digitale monitoring. Polariserende thema’s en acties kunnen 

immers snel overslaan naar een lokale context, waarbij een 

gemeente dan plotseling moet handelen. Deelnemers vanuit 

gemeenten gaven aan dat er vaak enigszins gemonitord wordt, 

maar dat dit beter kan. Hierbij is goede integrale 

samenwerking met lokale partners (wijkprofessionals en politie 

bijvoorbeeld) cruciaal. Zij moeten meer gedigitaliseerd worden, 

want de gemeente kan niet alles zelf doen.  

 

Communicatie tot slot bleek een centraal thema volgens 

deelnemers. Als er veel weerstand komt vanuit de 

samenleving over een bepaald thema of besluit, zou het ook 

goed kunnen dat je als gemeente niet goed genoeg 

gecommuniceerd hebt over het proces of de beweegredenen 

achter dit besluit. Het is belangrijk om daar rekening mee te 

houden, liefst al van tevoren. 

 

Kennistafel 6: Dilemma’s rond demonstraties - Prof. 
Jacquelien van Stekelenburg (Hoogleraar sociale 
verandering en conflict Vrije Universiteit Amsterdam) 
 

De inleiding 

Het demonstratierecht is een belangrijke verworvenheid van 

onze democratie. Het toenemend aantal demonstraties in 

combinatie met snel mobiliserende groepen en tegenreacties 

plaatsen lokale bestuurders voor praktische dilemma’s. Het 

voorspellen van protest, en de opkomst en het verloop 

daarvan, is niet eenvoudig en wordt bemoeilijkt door een 

aantal sociale veranderingen. Zo zijn de verhoudingen tussen 

burgers onderling en burgers en de overheid veranderd. 

Separatie enerzijds en polarisatie anderzijds gaan gepaard 

met sluimerende spanningen die bij gelegenheid resulteren in 

publieke confrontaties.  

 

Het vertrouwen in instituties, traditionele gezaghebbers en 

informatieverschaffers erodeert, versterkt door het gevoel niet 

gehoord noch gezien te worden. Daarbij is het 

mobilisatievermogen van groepen exponentieel toegenomen. 

Mede door de intrede van sociale media heeft iedereen de 

potentie om razendsnel een groot publiek te bereiken. 

Dergelijke ‘spontane’ protesten, zonder inmenging van 

actieorganisaties, zijn vaak niet aangevraagd, zonder vooraf 

besproken route, en mobiliseren voor- én tegenstanders. 

Lokale bestuurders balanceren tussen faciliteren van de 
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vrijheid van meningsuiting en het bewaken van de openbare 

orde en veiligheid.  

 

Het gesprek 

Demonstreren is aan verandering onderhevig. Zowel in aantal, 

als het organiseren, mobiliseren en demonstreren zelf, dus 

zowel kwantitatief áls kwalitatief. Polarisatie, zowel horizontaal 

als verticaal, in combinatie met sociale media heeft de 

dynamiek van het demonsteren veranderd. Bij horizontale 

polarisatie gaat het om een conflict tussen twee polen in de 

samenleving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de discussie 

rondom Zwarte Piet, waar vaak twee groepen demonstranten 

direct tegenover elkaar komen te staan, denk bijvoorbeeld aan 

de Blokkeerfriezen. De kloof tussen voor- en tegenstanders 

van de komst van een AZC is ook een voorbeeld van 

horizontale polarisatie. Bij verticale polarisatie gaat het om een 

groep die zich tegen een vorm van autoriteit of ‘elite’ keert. 

Hiervan zijn de demonstraties tegen corona-maatregelen een 

goed voorbeeld, waarbij men zich negatief uit jegens de 

overheid, en zich in het proces steeds verder lijkt te 

distantiëren van de traditionele media, de wetenschap, en 

andere delen van de ‘gevestigde orde’.  

 

De grote meerderheid van NL heeft vertrouwen in de overheid. 

Maar er is een luide heterogene groep met heel verschillend 

onbehagen/boosheid, die samen tegenover de overheid en 

autoriteit staan. Wat hen verenigt, is het wanvertrouwen jegens 

welke autoriteit dan ook. Waar horizontale polarisatie tot meer 

demo-tegendemo dynamiek leidt, zien we bij verticale 

polarisatie dat de opkomst uitermate heterogeen is (bv anti-

coronamaatregelen van bomenknuffelaars tot en met IJmuiden 

Defend), dat de demonstranten gekant zijn tegen de politie, en 

minder bereid zich aan de regels te houden. Dit tast de 

neutrale positie van de politie aan. 

 

Door polarisatie bestaat de luxe van neutraliteit niet meer, 

zeker daar waar de politie als vertegenwoordiger van de 

overheid gezien wordt (als street level bureaucrat), en dus als 

actor het conflict ingezogen wordt, denk bijvoorbeeld aan de 

sociale media zoektocht naar Romeo’s. Nieuws via sociale 

media (vaak filmpjes) is scherper (flaming & blaming) en raakt 

sneller een emotionele snaar, zoals het filmpje van George 

Floyd. Morele verontwaardiging laait op en motiveert om de 

stem te laten horen. Naast een kanaal zijn sociale media ook 

een digitaal netwerk, hetgeen informeren en mobiliseren van 

grote groepen vereenvoudigt. Met als gevolg dat mobilisatie 

razendsnel mogelijk is (denk aan de coup in Turkije waarbij ‘s 

avonds al demo’s op de brug in Rotterdam waren).  

 

Ook zien we vaker rhizomatic actions, dus op verschillende 

plaatsen demo’s rond hetzelfde issue (denk aan extinction 
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rebellion, en de boeren). Tijdens de acties/rellen wordt er ‘live 

verslag’ gedaan, wat de ‘verslaggevers’ kan beïnvloeden 

(stoerder doen), en ook de thuiszitters kan motiveren tóch de 

straat op te gaan. Tijdens de acties/rellen kunnen sociale 

media als emerging strategy gebruikt worden, denk 

bijvoorbeeld aan het swarming in Rotterdam tijdens de 

avondklokrellen. Politieoptreden wordt gefilmd en geüpload, 

oftewel het handelen vindt plaats onder een digitaal 

vergrootglas, los van context en enige uitleg, en niet zelden 

feitelijk onjuist. Dit kan eenvoudig tot publieke 

verontwaardiging leiden en dus olie op het vuur gooien, hoe 

hier proactief op te opereren? Denk bijvoorbeeld aan 

beeldvorming richting publiek, pers, politiek. En in hoeverre 

beïnvloedt het de agenten/ME zelf? 

 

Kennistafel 7: De rol van gemeenten bij polarisatie en 
radicalisering - Mellouki Cadat (Senior-onderzoeker 
Movisie/ KIS) 
 

De inleiding 

Polarisatie en culturele spanningen stellen gemeenten voor 

flinke uitdagingen. Hoe kunnen gemeenten zich inspannen 

voor culturele ontspanning? Culturele spanningen zijn te 

begrijpen als een frictie tussen waardestelsels die verbonden 

zijn met het lidmaatschap van een etnisch-culturele groep, met 

andere woorden tegenovergestelde wereldbeelden van 

bevolkingsgroepen met- en zonder migratieachtergrond 

(horizontale polarisatie). Gemeenten maken culturele 

spanningen mee in de wijk, op het voetbalveld, op school, 

rondom gebedshuizen, binnen en tussen groepen en als 

vormen van wantrouwen in de (lokale) overheid. Culturele 

spanningen (horizontale polarisatie) leiden mogelijk tot 

verticale polarisatie. 

 

Twee scenario’s komen naar voren. Anticiperen - In dit 

scenario wordt de nadruk gelegd op risicoanalyse en 

preventieve interventies. Belangrijk hier is om niet uitsluitend 

de eigen gemeente in ogenschouw te nemen, maar om 

risicofactoren voor culturele spanningen in de regio te 

analyseren. Daarnaast is het cruciaal om niet alleen te kijken 

naar factoren die culturele spanningen zouden kunnen 

versterken, maar juist ook naar de kansen die er zijn om de 

culturele spanningen te verzachten, de kop in te drukken of in 

positieve zin te benutten. Denk daarbij aan de kansen die het 

onderwijs biedt, de sportvereniging, de muziekvereniging. 

Beheersen - Dit scenario is gebaseerd op snelle en 

kortdurende crisisinterventies. Daarnaast wordt er ingezet op 

stevige ingrepen met behulp van de organisaties in de brede 

sociale infrastructuur om te situatie te normaliseren en een 

duurzame oplossing voor radicalisering van (rechts-radicale, 
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jihadistische, enz.) jongeren en hun sociale omgeving te 

bewerkstelligen. 

 

Het gesprek 

Er wordt gesproken aan de hand van een casus. Een Syrisch 

gezin in Heerlen is de stad ontvlucht nadat er een brandbom 

tegen hun huis was gegooid. Racisme, stelt het gezin. De 

buurt beweert dat de man kinderen en vrouwen lastigviel en 

dat de instanties niet optraden. Naar aanleiding van het 

incident zijn Kamervragen gesteld. Is dit een burenruzie of 

racisme? De deelnemers aan de kennistafels zijn van mening 

dat de casus valt in het scenario 'beheersen'. Zij geven aan dat 

het belangrijk is om de balans te vinden tussen 'niet 

bagatelliseren' en 'niet te heftig maken'.  

 

Een veel geciteerd aanpak, op zoek naar de balans, is 

benadering van Bart Brandsma (https://insidepolarisation.nl/).  

Focus op het 'midden' in plaats van op de extreme tegenpolen. 

Vooral inzetten op gemeenschappelijke (positieve) belangen 

en ontwikkelingen in plaats van verschillen te benadrukken. 

Ten aanzien van de rol de gemeente kwam naar voren dat ze 

vaak onvoldoende stilstaat bij haar eigen praktijk. De 

gemeente is altijd deel van het gebeuren, en het handelen van 

gemeentefunctionarissen heeft invloed op de lokale dynamiek. 

De bestuurlijke cultuur, de opvatting van lokale bestuurders 

over hoe om te gaan met crisis en spanningen, heeft een 

sterke impact op de dynamiek van culturele spanningen.  

 

Heldere communicatie is heel erg belangrijk. Een lokale 

overheid kan spanningen voorkomen dan wel versterken. De 

burgermoeder of burgervader is een 'super belangrijk' figuur – 

die moet inzetten op inclusie en verbinding. Hoe de gemeente 

invulling geeft aan de lokale burgerparticipatie en lokale 

integratie van mensen met een migratieachtergrond is ook van 

grote invloed op duurzame beheersing van culturele 

spanningen. 

 

De bespreking van casuïstiek aan de hand van eerdere 

crisissituaties is informatief en leerzaam, bijvoorbeeld in een 

gezamenlijke sessie van 'street level bureaucraten' 

(ambtenaren in direct contact met inwoners). Meerwaarde van 

de aanpak is de veilige en de rustige sfeer waarin de lessen 

getrokken worden, want de heftigheid is er niet meer. Leer van 

crisis uit het verleden en deel de lessen zoveel mogelijk met 

alle partners die maatschappelijke betrokkenheid tonen.  

Aan de andere kant, hou rekening met het feit dat elke crisis 

uniek is, en anders verloopt. Het is en blijft maatwerk iedere 

keer weer.  

 

Lokale spelers die van invloed zijn op culturele spanningen zijn 

burgemeesters; bestuurders van de veiligheidsregio’s; street 
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level bureaucraten; sociale professionals; netwerken van 

actieve partijen uit het sociaal domein. 

 

Kennistafel 8: Interventies tegen polarisatie - Ron van 
Wonderen (Senior-onderzoeker Verwey-Jonker Instituut/ 
themacoördinator Sociale Stabiliteit KIS) 
 

De inleiding 

De volgende modellen en aanpakken van polarisatie zijn 

besproken: 

Denkkader polarisatie Bart Brandsma. Belangrijk is dat lokale 

overheid en uitvoerend professionals niet (onbedoeld) voeding 

geven aan polarisatie door een podium te geven aan de 

‘polen’. Het is verstandiger om in contact te treden met het 

‘stille midden’, personen of groepen die bereid zijn tot gesprek 

en nuance.  

KIS-tool voor analyse en aanpak van polarisatie in buurten. 

Iedere buurt is anders met een eigen historie en dynamiek. 

KIS heeft een tool ontwikkeld voor buurtprofessionals uit het 

sociaal- en veiligheidsdomein en ambtenaren om op 

structurele wijze polarisatie vanuit alle relevante invalshoeken 

te analyseren en effectief aan te pakken.  

Contacttheorie. Om van polarisatie naar verbinding tussen 

bevolkingsgroepen in buurten te komen kunnen positieve 

ontmoetingen worden gefaciliteerd. De effectiviteit hiervan 

hangt af van randvoorwaarden. Een belangrijk hulpmiddel is 

de zogeheten contactladder die ervan uitgaat dat je meer 

effect realiseert als ontmoetingen terugkerend zijn (in plaats 

van eenmalig of oppervlakkig) en dat wordt uitgegaan van 

gemeenschappelijke interesses, belangen of doelen in plaats 

van verschillen tussen groepen te benadrukken (zoals 

bijvoorbeeld bij interculturele uitwisseling).  

Diverse dialoogmethoden (zoals Deep Democracy of 

Socratisch gesprek) kunnen onder voorwaarden worden 

ingezet om empathie tussen groepen te bevorderen, maar ook 

met het doel om als lokale overheid of uitvoerend 

professionals zicht te krijgen op wat er ‘onderhuids speelt’ 

binnen groepen. 

Overheden of maatschappelijke professionals kunnen soms 

onbedoeld bijdragen aan polarisatie, bijvoorbeeld: burgers 

voelen zich niet gehoord of worden niet betrokken; zorgen 

worden niet serieus genomen; dingen worden ‘van boven’ 

doorgedrukt; de ‘toon’ van communicatie sluit niet aan bij de 

beleving van bewoners. Zelfreflectie over de eigen legitimiteit, 

acties en rol is onmisbaar en noodzakelijk voor elke 

overheidsorganisatie voordat een aanpak wordt gekozen om 

polarisatie te verminderen.  

 

Nadere informatie over deze benaderingen is te vinden in: 

https://www.kis.nl/publicatie/theorie%C3%ABn-en-aanpakken-
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van-polarisatie en https://www.kis.nl/publicatie/waarom-

contact-werkt.  

 

Het gesprek 

Centraal stonden de dilemma’s waar je als gemeente of 

professionals tegenaan loopt bij het aanpakken van polarisatie. 

Veel beleid (zoals armoedebeleid, aanpak jeugdgroepen, 

sociale cohesiebeleid), dat zich richt op de voedingsbodem 

van polarisatie is al aanwezig. Dit is regulier beleid en wordt 

niet gelabeld als ‘polarisatiebeleid’. Het is dus goed om te 

realiseren dat er al veel (impliciet) beleid is. Een goede 

analyse kan inzichtelijk maken waar nog ‘witte vlekken’ zitten.  

 

Een dilemma bij polarisatiebeleid kan zijn, hoe je afdelingen 

binnen je gemeente meekrijgt. Polarisatie is niet (alleen) een 

vraagstuk van veiligheid, maar vooral ook van het sociaal 

domein. Het besef bij gemeenten en professionals moet meer 

doordringen dat je om polarisatie tegen te gaan (ook) moet 

handelen in ‘vredestijd. Reactie in een wijk waar het (nog) 

rustig is kan zijn: doe maar even niets, ga niet roeren. Of: het 

gaat nu goed in de wijk, het heeft geen prioriteit. Maar juist dan 

moet je aan de slag om te borgen dat het ook rustig blijft.  

 

In de aanpak is de school een belangrijke speler. Het kan 

echter lastig zijn om scholen te betrekken. Toch zijn er ook 

goede voorbeelden zoals samenwerkingsverbanden tussen 

scholen en het jongerenwerk. In multiculturele wijken trekken 

tweede en derde generaties bewoners met én zonder 

migratieachtergrond die het zich kunnen permitteren de wijk uit 

naar ‘betere’ buurten. Een risico is het ontstaan van parallelle 

samenlevingen in die wijken, met groepen die zich 

terugtrekken met een afkeer van de overheid.  

 

Kennistafel 11: Diversiteit op de werkvloer: kans of 
bedreiging - Seval Gündemir (Universitair Docent Arbeids- 
en Organisatiepsychologie Universiteit van Amsterdam) 
 

De inleiding 

Deze kennistafel ging over de polariserende effecten van 

acties om diversiteit en inclusie onder vrouwen en etnisch-

culturele minderheden te bevorderen. Veel organisaties 

werken aan een meer divers samengesteld 

werknemersbestand, zowel in de organisatie als geheel als in 

hiërarchisch hogere lagen. Om dit te bewerkstelligen, maken 

ze gebruik van verschillende “structurele” HR-instrumenten 

zoals de invoering van nieuwe aanname- of promotie-

procedures om bijvoorbeeld bij gelijke geschiktheid de 

voorkeur te geven aan personen uit ondervertegenwoordigde 

groepen. Deze acties kunnen veel weerstand oproepen onder 

werknemersgroepen die niet ondervertegenwoordigd zijn 
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omdat deze het gevoel kunnen krijgen dat ze persoonlijk 

benadeeld worden.  

 

Naast deze structurele instrumenten, zetten organisaties ook 

“culturele” instrumenten in. Organisaties verschillen in hun 

diversiteitsbenadering, dat wil zeggen hun visie op diversiteit, 

die richting geeft aan de normen in het omgaan met verschillen 

tussen groepen werknemers. Ook kunnen verschillende 

groepen verschillen in opvatting hierover. Onderzoek laat zien 

dat leden van de meerderheidsgroep vaak een voorkeur 

hebben voor een identiteitsblinde benadering, waarbij de 

nadruk ligt op het als individu behandelen van allen. Leden van 

de minderheidsgroepen hebben daarentegen vaak een 

voorkeur voor een identiteitsbewuste benadering, waarbij 

verschillen tussen groepen van werknemers expliciet erkend 

en gewaardeerd worden.  

 

Het gesprek 

Tijdens de discussie hebben de deelnemers gereflecteerd op 

deze wetenschappelijke inzichten en hun ervaringen gedeeld. 

Hieruit bleek dat de polariserende werking van 

diversiteitsacties inderdaad wordt geobserveerd maar dat veel 

organisaties het belangrijk vinden om deze in te zetten om een 

meer divers werknemersbestand aan te trekken. Deelnemers 

gaven aan dat diversiteitsacties zich vaak alleen op de 

recruitment fase richten, terwijl een focus op inclusie nadat 

personen aangenomen zijn ook een belangrijk, maar vaak 

vergeten, component is. De ervaring van een “draaideur effect” 

kwam in de discussie duidelijk naar voren: onder-

gerepresenteerde groepen stromen in maar snel ook weer uit.  

 

De discussie heeft zich gericht op wat organisaties kunnen 

doen om dit effect tegen te gaan. Deelnemers onderschreven 

het belang van een “veilige” omgeving, een omgeving waarin 

iedereen zichzelf kan zijn en respectvol met elkaar omgaat. 

Alledaagse omgangsvormen en interacties zijn belangrijk 

thema’s omdat persoonlijke ervaringen op de werkvloer 

bepalend kunnen zijn voor uitstroomintenties van werknemers. 

Leidinggevenden zijn essentieel om de norm te stellen of te 

bevestigen. Deelnemers hebben de complexiteit van het 

fenomeen erkend. Zij concludeerden dat bredere definities van 

diversiteit wenselijk zijn. Het erkennen van 

groepslidmaatschap, terwijl ook ruimte wordt gelaten voor 

individualiteit zijn belangrijk om polariserende effecten van 

diversiteit op de werkvloer te beperken.   

 

Kennistafel 12: Dream teams: samenwerken aan 
veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren - Stijn 
Sieckelink (Onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam / 
Youth Spot - Jongerenwerk HvA) 
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De inleiding 

De kennistafel werd gehouden op basis van het te verschijnen 

boek Dream teams. Samenwerken aan veerkrachtige 

identiteitsvorming van Jongeren van Stijn Sieckelinck en 

Femke Kaulingfreks. Centraal in de workshop stond 1 

beeldfragment uit serie interviews met gasten wier praktijken in 

het boek centraal staan:  

https://www.youtube.com/watch?v=EJL1sYpZ7Ho&t=1234s 

 

Na de aanslag op het kantoor van het satirische blad Charlie 

Hebdo in Parijs in 2015 nam de #polarisatie in Rotterdam toe. 

Om hierover met inwoners in gesprek te gaan, ontstond het 

idee van stadsdialogen. #Jongerenwerkers van 

welzijnsorganisatie Dock wendden zich tot Formaat 

Werkplaats voor Participatief Drama. Het resultaat? 

Crooswijkse jongeren die op het podium hun zorgen en 

ervaringen delen. In Platform JEP de podcast vertellen 

theaterpedagoog Luc Opdebeeck en acteur en 

workshopbegeleider Yassine Kacir hoe dat werkt. Het 

fragment laat de jongere zelf aan het woord over hoe dit 

programma geholpen heeft om veerkracht te vergroten. De 

professional licht toe waar hem dat volgens hem in zat.  

 

Het gesprek 

Deelnemers vonden het interessant dat er twee elementen in 

zitten:  

• Intern vertrouwen bouwen tussen mensen met 

ongeveer dezelfde ervaringen. 

• Extern uit je veilige ruimte komen en de dialoog 

aangaan met partijen die over jou beslissen (gemeente, 

hulpverlening, politie) en andere burgers. 

 

De volgende vragen werden besproken: hoe meet je de 

effecten? Hoe houd je die vast? Daarbij werd ingegaan op het 

verschil tussen horizontale en verticale polarisatie dat 

burgemeester Halsema maakte. Horizontale resultaten zijn 

tastbaar: lotgenotencontact, delen van ervaringen, verder met 

programma. Verticale resultaten zijn ingewikkelder: de 

gebiedscommissie en de gemeente voelden zich aangevallen. 

Door de politieke stem van jongeren te versterken is de 

onderlinge verbindingskracht vergroot, maar verbindingsmacht 

naar instituties was lastig te realiseren. Dit programma vraagt 

wel echt iets van de overheid. Hoe weet je of die voldoende 

responsief is? En kan het dan niet tegen je werken? Laat zien 

hoe lokaal resilience moet worden benaderd. De ervaren pijn 

naar aanleiding Nieuw vs Oud-Crooswijk is reëel. Hoe deal je 

daarmee? 

 

Verder werd het opmerkelijk gevonden dat voor het boek 

Dream teams geen casussen zijn gevonden over en met 

jongeren die extreem rechtse sympathieën hebben. Wat zegt 
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dit? Dat radicalisering nog te veel vanuit integratie wordt 

benaderd. Film tip: Sons of Denmark, waarin de blinde vlek 

voor rechts-extremisme wordt geportretteerd. 

 
Kennistafel 13: De gemeentelijke rol bij complotdenken - 
Teun van Dongen (Programme Lead Current and 
Emerging Threats bij International Centre for Counter-
Terrorism) 
 

De inleiding 

Complotdenken is een lastig te wegen fenomeen. Aan de ene 

kant is er, gezien het over de jaren vrij constante vertrouwen in 

‘de mainstream media’ en de overheid geen reden om 

alarmistisch te doen over de risico’s. Bovendien staat het 

mensen vrij om te geloven in complottheorieën en om 

dergelijke ideeën uit te dragen. Het is dus de vraag in hoeverre 

het tegengaan van complotdenken een taak voor de overheid 

is. Aan de andere kant zitten er wel degelijk verschillende 

problematische kanten aan het complotdenken zoals dat zich 

vooral in de afgelopen anderhalf jaar in Nederland heeft 

gemanifesteerd.  

 

In de eerste plaats is er de (dreiging van) geweld. 

Demonstraties zijn moeilijker in de hand te houden dan 

voorheen, en er lijkt sprake te zijn van een toename van de 

aantallen bedreigingen en geweldsincidenten vanuit de hoek 

van de complotdenkers tegen verschillende instituties 

(openbaar bestuur, ziekenhuizen, de journalistiek). Op de 

sociale media demoniseren en dehumaniseren 

complotdenkers hun vijanden, spreken ze van een 

burgeroorlog en ontlenen ze een gevoel voor eigenwaarde aan 

hun rol als verzetsstrijder. In een dergelijk klimaat is er een 

reëel risico dat op enig moment een klein aantal mensen tot 

het gebruik van geweld overgaat. In de tweede plaats is voor 

verschillende vormen van overheidsbeleid de medewerking 

van burgers nodig. Deze komt in gevaar als te veel mensen 

niet geloven in (of beginnen te twijfelen aan) wat de overheid 

of andere instituties hen vertellen. Ook kunnen zij hun eigen 

belangen hierin schaden, bv. als ze zich niet laten inenten of 

behandelen tegen bepaalde ziektes. 

 

In het huidige verzet tegen de coronamaatregelen zien we een 

soort gelegenheidscoalitie van verschillende soorten 

complotdenkers. De complotdenkers die vooral ‘Big Pharma’ 

vrezen, trekken bijvoorbeeld op met complotdenkers die zich 

eerder al zorgen maakten om ‘big tech’ en met mensen die in 

QAnon geloven. Zo geven verschillende groepen de 

coronamaatregelen een plaats in hun eigen wereldbeeld, maar 

vinden ze elkaar in hun afkeer van het coronabeleid. Dit 

betekent dat de groep complotdenkers vrij divers is en dat er 

geen oplossing is die voor de hele groep kan werken.  
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Het gesprek 

Zelfs met dat voorbehoud vraagt de omgang met 

complotdenkers een zelfkritische overheid. De overheid heeft 

zich teruggetrokken, is in de beleving van burgers anoniemer 

geworden en geeft niet iedereen het idee dat het ambtelijke 

apparaat er ook voor hen is. Sommige burgers zijn de 

overheid, los van de coronamaatregelen, als een hindernis of 

zelfs een tegenstander gaan zien. Uiteraard grijpen lang niet al 

deze mensen vervolgens naar complottheorieën om hun 

situatie betekenis te geven. Het is echter niet onaannemelijk 

dat mensen die wel doen slechte ervaringen met de overheid 

hebben gehad. Het voert te ver om te zeggen dat de overheid 

dit probleem aan zichzelf te wijten heeft (ook het 

medialandschap en de toon van het publieke debat hebben 

waarschijnlijk een rol gespeeld). De overheid zou zich wel 

moeten afvragen of een andere verhouding tot burgers hen 

minder ontvankelijk kan maken voor suggesties over snode 

plannen van de overheid. Het vasthouden van het vertrouwen 

van de burgers is immers van groot belang. Zoals Elvis ons 

lang geleden al verzekerde: “We can’t go on together with 

suspicious minds.” 

 

Kennistafel 14: Ongenoegen en escalatie lokaal 
voorkomen - Prof. Tom Postmes (Hoogleraar sociale 
psychologie, Rijksuniversiteit Groningen) 
 

De inleiding 

Maatschappelijk ongenoegen is een collectieve overtuiging: 

“het gaat slecht met ons.” Deze overtuiging kleurt in hoe 

maatschappelijke gebeurtenissen worden geïnterpreteerd. Of 

het nou om incidenten of structurele ontwikkelingen gaat. 

Gebeurtenissen zoals de bankiersbonus, de migratiepiek van 

2015 of de coronamaatregelen worden door mensen die 

ongenoegen ervaren gezien als een bevestiging: wij staan aan 

de afgrond. Dat kan tot hevige emoties en uitingen leiden.  

 

Reuring leidt niet per se tot gedoe op straat. Het proces van 

escalatie hangt weliswaar van veel factoren af. Het is dus 

onvoorspelbaar, maar heeft ook bepaalde vaste elementen. 

Het begint vaak met het delen van appraisals (verhalen, 

roddels) die (moreel beladen) emoties zoals onrecht of walging 

oproepen. Deze emoties worden onderdeel van een wij/zij 

tegenstelling. Een beeld van consensus ontstaat: de ander zit 

fout en die moet gecorrigeerd worden. Escalatie is vervolgens 

een groepsdynamisch proces (actie-reactie) waarbij groepen 

tegenover elkaar komen te staan. Daarbij spelen veel factoren 

mee (denk aan: gelegenheid, bravoure en stoer gedrag, 

misverstanden en onbegrip voor de ander). 

 



20 
 

Kennis van hoe je ontvlambare situaties op straat de-escaleert 

stamt uit de jaren '80 en '90. De standaardaanpak legt nadruk 

op het goed kennen van groepen en netwerken: 

sleutelpersonen, aard, overtuigingen, waarden, normen en 

gedrag; het faciliteren van legitieme doelen; te allen tijde 

helder en consistent communiceren; en het proportioneel en 

gedifferentieerd handhaven, waarbij het kerndoel is om te 

voorkomen dat je verschillende groepen tegen je verenigt. De 

vraag is of deze aanpak van de vorige eeuw nog volstaat. 

Moeten we andere methoden hanteren, bijvoorbeeld rond 

sociale media? En wat moeten we met dat anti-overheid 

sentiment? 

 

Het gesprek 

Steeds meer mensen uiten hun ongenoegen: ze zijn bozer en 

feller, het is onvoorspelbaarder, groepen klonteren samen. 

Daarachter verschuift iets in de samenleving. Idealen zijn 

terug. Eenheid kalft af, verdeeldheid neemt toe. En het wordt 

normaler om te beledigen, vernederen en bedreigen. Tegelijk 

is het gemakkelijker om te mobiliseren dan ooit. Bewegingen 

hebben geen leiders en organisatie meer nodig. In de uitingen 

van ongenoegen wordt geweldgebruik dan ook 

onvoorspelbaarder, normaler en heftiger. 

Die uitingen richten zich steeds vaker tegen de overheid zelf. 

Dat is lastig, juist omdat in onze sessies werd geconcludeerd 

dat reageren met repressie en geweldgebruik geen oplossing 

is, omdat hij juist polarisatie tegen die overheid in de hand zal 

werken. Wat dan wel te doen, op straat en in de wijk? 

 

De antwoorden draaiden vooral om het werk aan de voorkant: 

het onderhouden van netwerken en relaties, het begrip van de 

ander en de bestaande middelen, goed blijven communiceren. 

Het werk van opbouwwerkers en buurtagenten dus. Maar er is 

ook een rol voor democratie en bestuur: meer inspraak, meer 

openheid, minder "regeren" en méér samenwerken met 

bewonersgemeenschappen. Samen mooie dingen realiseren. 

En áls de vlam in de pan schiet: blijf praten, juist als je gaat 

handhaven. 

 

Kennistafel 15: Polarisatie, conflictoplossing en 
technologie - Prof. Sven Zebel (Hoogleraar mediation Vrije 
Universiteit Amsterdam / Hoofddocent Psychologie van 
Conflict, Risico en Veiligheid Universiteit Twente)  

 

De inleiding 

Twee inzichten uit de wetenschappelijke literatuur zijn van 

belang bij het ontwikkelen van digitale communicatie ten 

behoeve van conflictoplossing en tegengaan polarisatie.  

 

Het eerste is het Communication-orientation model van Swaab 

et al. (2009), zie http://psr.sagepub.com/content/16/1/25   
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Swaab c.s. laten zien dat het inzetten van meer (digitale) 

communicatiekanalen kan helpen bij communicatie tussen 

partijen die neutraal zijn over elkaar – in het domein van 

onderhandeling en beslisprocessen in groepen. Echter, het 

werkt juist averechts bij vijandige partijen: daar kan het beter 

zijn om (eerst) juist meer asynchrone en meer tekst-

gebaseerde communicatievormen in te zetten. Bij coöperatieve 

partijen maakt het weinig verschil welke, en de mate waarin, 

verschillende communicatiekanalen worden ingezet.   

 

Het tweede inzicht is dat online ‘ontremming’ kan plaatsvinden 

(Suler, 2004, zie link): “Jezelf meer openstellen en/of intenser 

reageren dan je zou doen offline”. Suler (2004) stelt dat de 

volgende factoren kunnen bijdragen aan deze ontremming: 

• Anonimiteit: een verhulde of verborgen identiteit 

vermindert remmingen tijdens de communicatie; 

• Onzichtbaarheid: je bent vaak visueel niet zichtbaar als 

je online communiceert, dat maakt ongeremde uitingen 

makkelijker; 

• Asynchroniciteit: bij veel online vormen van 

communicatie is de ander(en) niet in real time 

aanwezig en/of wordt er niet direct gereageerd – dit 

kan ontremming in de hand werken;  

• Minimalisatie van autoriteit: in offline gesprekken 

waarin een verschil in autoriteit bestaat is dit verschil 

vaak goed zichtbaar en merkbaar; online is dit minder 

het geval. Dit werkt ontremming in de hand. 

 

1. Hoe en wanneer versterkt communicatie die digitaal verloopt 

tegenstellingen tussen burgers en vormt het een obstakel voor 

conflictoplossing? 

2. Wanneer en op welke wijze biedt het juist kansen om 

tegenstellingen en conflicten tussen burgers te verminderen en 

op te lossen? 
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Het gesprek 

Meerdere aanwezigen gaven aan meerwaarde te zien in het 

communicatie-oriëntatie model van Swaab en collega’s (2009). 

Het idee dat afhankelijk van de relatie tussen partijen voor 

verschillende communicatievormen gekozen kan (of zou 

moeten) worden sprak tot de verbeelding. Met name de inzet 

van minder rijke (asynchrone en meer tekst-gebaseerde 

kanalen) bij negatieve of geëscaleerde relaties of 

verhoudingen tussen burgers en groepen werd hierbij 

genoemd.  

 

Concreet werd gesproken over de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld audio of video een pitch of testimonial op te 

nemen bij conflicten waarbij (groepen) burgers het te lastig 

vinden om met elkaar fysiek (of online) aan tafel te gaan zitten. 

Tijdens een dergelijke pitch kan een partij dan rustig en 

volledig het verhaal doen, zonder tussenkomst van anderen. 

Vervolgens zou deze gedeeld en bekeken kunnen worden 

door de andere partij, op begeleide wijze. Dergelijke digitale 

mogelijkheden kunnen een belangrijke aanvulling zijn op de 

wijzen waarop ernstige conflicten in de wijk en tussen groepen 

in de samenleving opgelost zouden kunnen worden. Wellicht 

dat het extra mogelijkheden biedt om meer begrip voor de 

standpunten, ervaringen en belangen van de andere partij te 

krijgen. 

 

Een andere ervaring was met een bestaand online forum in het 

noorden van Nederland waar een breed scala aan (politieke) 

onderwerpen besproken kan worden. Een belangrijke 

eigenschap van dat forum is dat deelnemers volledig anoniem 

zijn: er zijn geen profielen; de bijdragen die mensen plaatsen 

op dit forum bevatten geen persoonlijke informatie/ naam van 

plaatsers. Louter de bijdragen zelf worden geplaatst. De 

verwachting was dat dit tot veel negatieve, extreme bijdragen 

zou leiden, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Er worden 

vooral inhoudelijke bijdragen en opmerkingen gemaakt. Er is 

wel moderatie: een enkele keer is een gebruiker geblokt naar 

aanleiding van gemaakte bijdragen en is dat ook aangegeven 

in het forum. Opvallend aan deze opzet is dus de relatieve 

afwezigheid van extreme, zeer negatieve en persoonlijke 

reacties – wellicht dat het volledig anonieme karakter de angel 

uit de aanleiding haalt om zo negatief te reageren.  

 

Door anderen werd opgemerkt dat er ook sprake kan zijn van 

indirecte beïnvloeding en polarisatie: ook zonder dat er 

extreem en/of negatief gereageerd wordt kan een ontvanger 

van het bericht gepolariseerd raken en/of sterk negatieve 

emoties ervaren. Daarnaast werd genoemd dat de 

achtergronden van deelnemers aan dit forum wellicht ook een 

rol speelt: als er veel gelijkgestemden zijn op een forum, dan 

zijn discussies wellicht inhoudelijker dan op een maximaal 
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open forum zoals Facebook waarop alle verschillende 

invalshoeken van de maatschappij bij elkaar komen. Daar 

botst het vaak. 

 

Tot slot werd besproken op welke wijze inspraak en 

participatie door burgers in overheidsbeslissingen kan 

bijdragen aan het tegengaan van polarisatie en oplossen van 

conflicten. Dit ook in het kader van de interessante stelling van 

spreker Femke Halsema dat de overheid wellicht er goed aan 

doet een realistischer beeld te schetsen van de invloed die 

(individuele) burgers kunnen hebben op de democratie/ 

besluitvorming op overheidsniveau. Uitgesproken werd dat 

beter dan veranderingen in inspraak en participatie, er 

gekeken kan worden naar achterliggende behoeften, belangen 

en redenen die maken dat burgers opstaan en zich verzetten 

tegen overheidsbeslissingen. Als partijen het gevoel hebben 

dat ze begrepen en gehoord worden door de overheid, dan is 

daarmee vaak al een belangrijk deel van het probleem 

opgelost. Dit sluit aan bij de behoefte onder burgers aan een 

overheid die eerlijk, begripvol en eenvoudig is zoals Femke 

Halsema aangaf. 

 

Tijdens de kennistafel-ronden werden ook enkele interessante 

bronnen gedeeld: www.Nieuwwij.nl en Bail, C. (2021). 

Breaking the Social Media Prism. Princeton University Press. 

 

Kennistafel 16: Identiteitsontwikkeling als ontwikkeltaak - 
Mehmet Day (Onderzoeker Verwey-Jonker Instituut / PhD 
EUR) 
 

De inleiding 

De kennistafel ging over de invloed van maatschappelijke 

polarisatie op identiteitsontwikkeling bij jongeren. 

Identiteitsontwikkeling is een belangrijke opgave voor 

jongeren, met name in de adolescentieperiode. In deze 

periode zijn zij actief bezig met de zoektocht naar een eigen 

identiteit door sociale rollen, gedrag en verschillende 

identiteiten te verkennen. Volgens de vooraanstaande 

ontwikkelingspsycholoog en identiteitsonderzoeker Erik 

Erikson heeft elk individu de kerntaak om een coherente 

identiteit te ontwikkelen, ook wel identiteitscohesie genoemd. 

Dit is de integratie van de verschillende deelidentiteiten die 

individuen hebben. 

 

Identiteitscohesie hangt samen met een groter psychisch 

welbevinden (zelfvertrouwen, vertrouwen in eigen kunnen) en 

minder psychosociale problematiek (stress, depressie). 

Jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en 

derde generatie hebben te maken met verschillende culturele 

referentiekaders. Verschillende culturele en sociale normen, 

verwachtingen en codes zijn onderdeel van hun dagelijks 
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leven, zo ook het managen van deze deelidentiteiten. De 

vraag is hoe deze jongeren omgaan met 

polarisatie/tegenstellingen en wat dit betekent in de omgang 

met hun meervoudige identiteit? 

 

Polarisatie wordt vaak uitgedrukt aan de hand van 

tegenstellingen tussen groepen. Voor jongeren kan dit een 

innerlijk conflict met zich meebrengen omdat ze de 

verschillende culturele werelden in zich bergen en daar een 

samenhangend geheel van proberen te maken 

(identiteitscohesie). Uit ons eigen onderzoek (Day, Badou & 

Van Breda, 2020) weten we dat ongeveer 30 procent van deze 

jongeren hier significante problemen mee ervaren. Dit zijn met 

name jongeren die te maken hebben met (1) racisme en 

discriminatie, en (2) jongeren die het gevoel hebben dat ze in 

Nederland niet de vrijheid hebben hun geloof uit te kunnen 

oefenen/het lastig vinden dat hun geloof constant in een 

negatief daglicht wordt geplaatst. Hoewel we veel weten over 

de meervoudige identiteitsbeleving van jongeren, is de 

pedagogische vraag hoe jongeren hierin te ondersteunen nog 

weinig uitgewerkt. Veel jongeren zijn op zichzelf aangewezen.  

 

Het gesprek 

Vanuit de kennistafel wordt gepleit dat met het oog op 

maatschappelijke polarisatie: 

• Jeugdprofessionals een actievere rol moeten spelen in 

ondersteuning en begeleiding van jongeren in hun 

(meervoudige) identiteitsontwikkeling; 

• Het onderwijs meer aandacht dient te besteden aan het 

thema meervoudige identiteit door jongeren te voorzien 

van kennis en vaardigheden omtrent de verschillende 

deelidentiteiten die ze hebben; 

• De overheid in haar beleid meer dient in te zetten op 

versterken van identiteitsvorming van jongeren via het 

jeugd- en onderwijsdomein. 

Bovenstaande punten worden door de deelnemers aan de 

kennistafel in het licht geplaatst van ondersteuning van 

jongeren op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling. 

Maatschappelijk schieten we daarin tekort. Naast de culturele 

identiteit van jongeren is ook aandacht voor de religieuze 

identiteit van belang, die voor veel jongeren vaak ook niet los 

van elkaar staan. Tegelijkertijd lijkt de religieuze identiteit ook 

een overkoepelende identiteit te vormen voor religieuze 

jongeren, die in veel gevallen leidend lijkt te zijn bij gedrag en 

belangrijke keuzes in het leven. De aanbeveling is om de 

religieuze identiteit (naast de etnisch-culturele identiteit) mee 

te nemen in een mogelijke uitwerking van tools en 

ondersteuning voor jeugd- en onderwijsprofessionals. 
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Kennistafel 17: Ruimte maken voor vrijheid en verschil 
rond vluchtelingenopvang - Timo Korstenbroek (PhD Vrije 
Universiteit Amsterdam) 
 

De inleiding 

Wat betekent ruimte maken voor vrijheid en verschil precies? 

En hoe verhoudt zich dat tot het thema polarisatie? Met deze 

vragen begon deze kennistafel. Polarisatie heeft destructieve, 

maar zeker ook constructieve kanten: wrijving en conflict 

kunnen juist een gezonde, pluralistische democratie 

bevorderen. Om ruimte te maken voor verschil, is het van 

belang deze constructieve kant te voeden. Maar hoe doen we 

dat op een manier waarop dit conflict niet verlammend werkt, 

of de vrijheid van anderen inperkt? Immers: het idee van 

ruimte maken voor constructief conflict mag in theorie mooi 

klinken, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastiger. 

 

Veel conflicten zijn antagonistisch van aard, waardoor het 

welhaast onmogelijk lijkt conflict constructief vorm te geven. 

Daarnaast kunnen veel professionals in de praktijk in een 

lastig spanningsveld terechtkomen, wanneer van ze - als 

‘neutrale partij’ - verwacht wordt rust te handhaven in 

conflicten die juist draaien om het doorbreken van de status 

quo en het uitbreiden of gelijker maken van de democratie 

(denk hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van Kick Out Zwarte 

Piet en recenter de BLM-beweging). Als we vertrekken vanuit 

een perspectief dat ruimte maken voor verschil noodzakelijk is 

voor een gezonde democratie, dan vraagt dit van professionals 

om deze ‘neutrale’ lens soms los te laten, of eigenlijk: om te 

herkennen dat deze lens helemaal niet neutraal is, maar net zo 

goed een positionering behelst; dat het slechts een reflectie 

geeft van de consensus: de op dat moment geldende normen 

en standaarden – schijnneutraliteit dus.  

 

In plaats van het versterken van ‘het stille midden’ dienen we 

soms juist onze eigen posities in het centrum kortstondig los te 

laten, opzij te stappen, om de positie(s) en identiteiten van de 

ander(en) (op de polen) te leren begrijpen vanuit hun 

perspectief. Op die manier maken we daadwerkelijk ruimte 

voor verschillende denkbeelden. Tegelijkertijd bestaat de 

mogelijkheid dat door een dergelijke benadering van de ander 

mogelijkheden ontdekt worden voor nieuwe verhoudingen en 

connecties die daarvoor niet mogelijk leken. In mijn eigen 

onderzoek heb ik dit bijvoorbeeld ontdekt in gesprekken met 

rechts-nationalistische supporters, maar ook in projecten in 

samenwerking met vluchtelingorganisaties en vluchtelingen.  

 

Het gesprek 

Het ‘aanmoedigen’ van wrijving en sociale strijd, en dit 

constructief vorm te geven werd interessant geacht: maar hoe 

doen we dit dan? Hoe kunnen we tegen de gepolariseerde 
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tendens ingaan, zonder brandstof te leveren aan de 

destructieve effecten van dit conflict? Enerzijds werd benoemd 

dat het betrekken van het ‘stille midden’ een succesvolle 

strategie kan zijn. Aan de hand van een voorbeeld omtrent 

dialoogtafels over het Nederlandse slavernijverleden werd 

deze strategie echter (impliciet) ook geproblematiseerd. Het 

midden – de positie van de vermeende neutraliteit – is hier 

immers een positie die, vrij letterlijk, decennialang stil is 

gebleven in het innemen van een helder standpunt. Een stem 

geven aan het stille midden zou in dit geval deze positie van 

‘ontkenning’ allicht verder voeden. Dat dit problematisch kan 

zijn wanneer men in dialoog wil gaan rondom dit thema, bleek 

uit de ervaring van één van de deelnemers aan de kennistafel: 

er heerste bij deelnemers aan de genoemde dialoogsessies 

een groot wantrouwen richting de bestuurders die deze 

gesprekken wilden faciliteren en de agenda wilden opstellen.  

 

De praktijk blijkt dus vaak weerbarstig en verschillende issues 

vereisen wellicht verschillende strategieën, waarbij een 

constante reflectie op de eigen posities essentieel blijft om 

ruimte te maken en bewaken voor een radicale 

verscheidenheid aan posities en identiteiten. Een voorbeeld 

daarvan betrof de rol van handhavers. Een deelnemer gaf aan 

dat de-escaleren, het behouden of herstellen van de rust, op 

momenten dat emoties hoog oplopen een belangrijk 

uitgangspunt is. Dit behelst dan altijd een balans tussen het op 

zoek gaan naar gesprek en dialoog enerzijds, maar 

tegelijkertijd het handhaven van de wet en goede orde 

anderzijds, soms (wanneer nodig) door streng ingrijpen. 

Hiertegenover werd ingebracht dat dergelijk handelen soms 

juist een averechts effect lijkt te hebben op groepen die 

‘extreme’ posities (op ‘de polen’) innemen. Deze kunnen zich 

niet gehoord of niet begrepen voelen wanneer ze weggezet 

worden als emotioneel, of wanneer er overgegaan wordt tot 

maatregelen die juist verdere discriminatie of racisme in de 

hand lijkt te werken (hierbij werd specifiek verwezen naar 

praktijken als preventief fouilleren).  

 

Reflectie op de eigen posities, zeker wanneer die als neutraal 

of objectief gezien worden, toont zich hierbij belangrijk; wat is 

het effect van onze positie op de manier waarop discussies 

vormkrijgen, maar vooral ook: hoe kunnen we de positie van 

de ander begrijpen wanneer we vanuit haar/zijn perspectief 

kijken? Gesprekken zoals die tijdens deze kennistafel lijken 

essentieel om een begin te maken aan een dergelijk reflectief 

proces.  

 

Kennistafel 18: Black Lives Matter: polarisatie of 
beweging? - Augusto de Campos Neto (Ministerie van 
SZW, Expertise-unit Sociale Stabiliteit) 
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De inleiding 

De kennistafel is gestart met een filmpje met beelden vanuit de 

BLM beweging. Protesten in Nederland, intocht van de Sint, 

beelden van George Floyd, Trump met negatieve uitlatingen 

over BLM en dergelijke. Het doel was om even de sfeer en 

setting van het moment op te halen.  Er is ervoor gekozen om 

niet eerst met een presentatie te beginnen maar om aan de 

hand van twee vragen de mensen mee te nemen in het 

verhaal over hoe de Expertiseunit Sociale Stabiliteit (ESS - 

Ministerie van SZW) heeft geadviseerd op dit thema:  

• Hoe kijk jij naar BLM in Nederland vanuit jouw 

professie?  

Vervolgens lieten wij zien hoe wij de BLM beweging hadden 

geanalyseerd vanuit het denkkader polarisatie. 

• Het gesprek aangaan – hoe zou jij dat doen c.q. 

adviseren? 

Ook hierna hebben wij laten zien hoe de ESS dat heeft 

gedaan. 

 

In grote lijnen kwam het antwoord vanuit de ESS erop neer 

dat: 

• Wij BLM zien als een intersectionele beweging die 

meerdere onderwerpen/thema’s adresseert naast de  

“zwarte zaak”.  

• Het een beweging is zonder vast aanspreekpunt, 

structuur of kaders van bovenaf. 

• Men zich aanvankelijk toespitst op racisme maar dat 

het verbreed is naar discriminatie, ongelijkheid, 

onrechtvaardigheid en inclusie. 

• Men zich uit tegen de “gevestigde orde” wie dat ook 

moge zijn, maar doorgaans is dat de overheid. Die 

wordt op een pool geplaatst. 

• Deze beweging mensen het midden in beweging 

brengt en er een grote joinersgroep is. Echte pushers 

zijn niet te identificeren 

• Dat als je in gesprek gaat met BLM je je niet moet 

beperken tot één organisatie, het is een bredere 

beweging. Dus heb oog voor de diversiteit en diverse 

belangen. 

• Ken als overheid de feiten en geschiedenis zodat je 

weet waar gevoelsdynamieken vandaan komen en het 

begrijpt zodat je bij die gevoelsdynamiek kunt 

aansluiten. 

• Eerste erkenning van gevoelens dan pas 

maatschappelijke vraagstukken bespreken. 

• Kies bewust je positie. Tussen bruggenbouwer, pusher, 

middenpositie of zondebok. 

• Buig het gesprek van onderhandeling om naar dialoog. 

 

Het gesprek 
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Grote lijnen daaruit zijn: 

• De bewustwording dat men op verschillende manieren 

naar een beweging kan kijken en dat het belangrijk is 

om die goed te analyseren. Wie zitten erin, welke 

belangen vertegenwoordigen ze en met wie ga je het 

gesprek aan. 

• Doorgaans wordt polarisatie vanuit OOV benaderd 

terwijl het op de lange termijn vraag om inzet vanuit het 

sociaal domein. Een OOV benadering brengt ook vaak 

een andere taal, toon en positie met zich mee 

waardoor een overheid vaak op de positie van 

bruggenbouwer en/of pusher belandt.  Ook in het geval 

van demo’s rond BLM is de benadering vooral vanuit 

OOV en vergunningen. 

• Uit de gesprekken komt naar voren dat er nog steeds 

sprake van is dat OOV en Sociaal Domein elkaar nog 

te weinig vinden op dit terrein.  

• Hoe om te gaan met BLM wordt ook vanuit de lokale 

gemeenschap bekeken. Men benadert het eigen lokale 

netwerk om het gesprek aan te gaan of zou dat 

netwerk benaderen.  

• Nog niet iedereen was bekend met het denkkader 

polarisatie en met name de polarisatiekaart en 

verschillende posities die je in polarisatie kunt innemen 

bleken eye-openers te zijn.  

• Op korte termijn (richting een demo, moment, protest) 

is het met name OOV. Bij inzet op lange termijn zijn de 

joiners en midden doorslaggevend. Dat vraag om inzet 

vanuit sociaal domein. 

 

Kennistafel 19: Depolarisatie in coronatijd, verbinden en 
communiceren - Melissa Valk (Senior 
communicatieadviseur, Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)) 
 
De inleiding 
Met het team van de ESS houden we ons bezig met 
maatschappelijke spanningen en polarisatie, en preventie van 
radicalisering en problematisch gedrag. We adviseren 
gemeenten, gemeenschappen en professionals op basis van 
praktijkkennis hoe hiermee om te gaan. Daarbij werken we 
vooral van buiten- naar binnen en andersom. In onze 
advisering maken we onder meer gebruik van het Denkkader 
Polarisatie van Bart Brandsma en van Dilemmalogica. De 
inleiding ging – interactief - over de kennis die hiermee is 
opgedaan, met name rondom coronacommunicatie. 
 
Het gesprek 
We hebben gekeken naar het verschil tussen conflict en 

polarisatie. Conflict kent een tijd, plaats en probleemeigenaar. 

Polarisatie (wij-zij denken) heeft deze kenmerken niet. 

Vervolgens hebben we de basiswetten rondom polarisatie 
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besproken. Polarisatie is een gedachtenconstructie, heeft 

brandstof nodig en is een gevoelsdynamiek. Kijkend naar het 

Denkkader Polarisatie kun je verschillende rollen en posities 

innemen. Tijdens de kennistafel hebben we drie rollen en 

posities besproken: de pusher, de bruggenbouwer en 

verbinder. Met die posities hebben we ook geoefend. 

 

Je kunt als bestuurder of ambtenaar op verschillende 

momenten verschillende posities kiezen. Belangrijkste is het 

bewustzijn dat je een keuze hebt, dat je bewust kiest en dat je 

weet wat daarvan de gevolgen zijn. Je kunt luisteren en 

vertellen, maar tegelijkertijd ook begrenzen en soms feiten 

geven. Het is wel belangrijk dan mee te nemen dat die feiten 

ter discussie kunnen worden gesteld en dat je met feiten vaak 

niet de gevoelsdynamiek verandert. Verder is het zo dat je 

strategisch kunt kiezen, waarin bijvoorbeeld de burgemeester 

de ene positie pakt en iemand anders een andere positie. 

 

Het is belangrijk authentiek te zijn. Je kunt jezelf ook 

vermommen als bruggenbouwer, maar daar prikken mensen 

doorheen. Een voorbeeld is als je aangeeft open te staan voor 

een gesprek, maar ook al laat blijken dat je wel weet wat de 

gewenste uitkomsten moeten zijn. Luisteren naar zorgen die er 

zijn en daarover vertellen is heel waardevol. Maar het is wel 

van belang dat je laat zien wat je met deze zorgen doet.  

 

Je kunt als bestuurder een gesprek met de pushers voeren, 

bijvoorbeeld onder de voorwaarde dat het gesprek volgens 

bepaalde regels verloopt en er naar elkaar wordt geluisterd. 

Wel is het goed om te weten dat een pusher (de inhoud van) 

dit gesprek kan gebruiken om na het gesprek de polarisatie 

weer te vergroten. Een pusher kan zich ook bewust aan het 

gesprek onttrekken.  

 

Als professional kan een strategie zijn je meer te richten op het 

midden (the silent). Het midden kun je bijvoorbeeld vinden via 

het lokale professionele en informele netwerk. Met het midden 

bespreek je het gedeelde vraagstuk, niet vanuit de gedachte 

van doelgroepen, maar vanuit bondgenoten. In het gesprek 

met het midden, maar ook vanuit de verschillende posities is 

het van belang dat je de juiste woorden vindt, omdat woorden 

heel nauw luisteren. Het helpt als je structureel in contact bent 

met je inwoners en professionals. Zodat je weet welke 

dynamieken er spelen en wat de invloed is van bepaalde 

woorden.  

 
Meer informatie over verbindend communiceren lees je in het 
online magazine ‘Verbindende communicatie in coronatijd’. 
Meer weten over de Expertise-unit Sociale Stabiliteit? Bekijk 
dan onze website socialestabiliteit.nl.  
 


