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VOORWOORD  

Voor u ligt een onderzoek naar het proces terugkeer plegers ernstige gewelds- of zedendelicten na detentie in de 

gemeente Veenendaal. Dit onderzoek is verricht in het kader van de afronding van mijn bachelor opleiding 

Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Middels dit onderzoek wordt getracht inzicht te creëren over de re-

integratie van delinquenten in de gemeente Veenendaal. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente Veenendaal 

uitgevoerd en tracht tevens te voorzien in een evaluatie zodat de gemeente aan de hand van bevindingen 

toekomstige casussen gerichter kan benaderen. Middels dit voorwoord wil ik kort stilstaan bij de ontwikkeling van 

het rapport dat voor u ligt. Het vormen van dit rapport is verlopen met vallen en opstaan. Na een geweldige start in 

het voorjaar 2012, heb ik helaas te kampen gehad met gezondheidsproblemen. Door steun van begeleiders, familie 

en vrienden heb ik mij na een revalidatie proces van ruim een halfjaar weer kunnen richten op mijn onderzoek. Ik 

zou dan ook graag mijn interne begeleider dr. Ringo Ossewaarde willen bedanken voor zijn geduld, steun en wijze 

woorden, zijn waardevolle input heeft mij altijd kritisch gehouden. Mijn externe begeleidster Carlijn Jansen wil ik 

extra bedanken voor haar geduld, omdat zij als opdrachtgever een ruime tijd heeft moeten wachten op dit 

eindresultaat. Carlijn is voor mij het baken van optimisme en openheid, daar waar ik het niet meer zag zitten was 

Carlijn er met een vlaag aan optimisme waardoor ik weer zin kreeg om aan de slag te gaan. Daarnaast dank ik alle 

partners voor hun tijd en hun waardevolle informatie. Middels ingewonnen informatie heb ik mijn analyse in goede 

orde kunnen uitvoeren, maar heb ik ook een kijkje in eigen keuken kunnen nemen.  

 

Ten slotte wil ik graag mijn familie en in het bijzonder mijn moeder bedanken voor haar onvermoeide steun tijdens 

het afronden van mijn bachelor. De afronding van mijn bachelor is één van de mijlpalen in mijn leven en gaat 

gepaard met het besef dat ook dit grote succes in afwezigheid van mijn vader zal verlopen. De onverharde steun die 

ik van mijn moeder heb ontvangen en de vele gesprekken hebben mij geholpen bij het afronden van dit onderzoek. 

Zij heeft immers altijd in mij geloofd en heeft mij geleerd om altijd door te blijven gaan.  

 

Er rest mij niets meer dan u te vragen snel door te bladeren en dit onderzoek te lezen.  

 

Nissrin Dkhissi 

juli, 2013 
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SAMENVATTING 

Vanuit de Tweede Kamer is de druk de laatste jaren opgevoerd over kennisuitwisseling tussen Justitie en 

gemeenten over de terugkeer van delinquenten zodat gemeenten zich kunnen voorbereiden op eventuele onrusten. 

Met de totstandkoming van het BIJ pilot plus project wordt een verbeterslag gemaakt bij de informatievoorziening 

ten aanzien van ernstige gewelds- of zeden delinquenten (EGZ delinquenten). Gemeenten, zoals Veenendaal, 

hebben zich bij dit project aangesloten om vroegtijdig op de hoogte te worden gesteld van de komst van EGZ 

delinquenten. Hierdoor kunnen burgemeesters de situatie in schatten en op de situatie inspelen. Daarbij kan worden 

gedacht aan activiteiten om de openbare orde te kunnen handhaven bij morele paniek, maar voornamelijk aan 

activiteiten die morele panieken voorkomen. Gemeenten werken in afstemming met toezichthoudende- en 

hulpverlenende partners door bijvoorbeeld te voorzien in huisvesting. De gemeente Veenendaal heeft in maart 2011 

te maken gehad met een casus waarbij de gemeente als regisseur heeft opgetreden en daarbij een aantal zaken 

heeft uitgezet en geregeld. Het is dan ook interessant om te onderzoeken hoe de gemeente het preventieproces 

van morele paniek inricht bij de terugkeer van een EGZ delinquent. Dit onderzoek heeft zich gericht op de 

beantwoording van de vraag: ‘Hoe heeft de gemeente een morele paniek trachten te voorkomen bij de terugkeer 

van een EGZ delinquent?’.  

De analyse is tot stand gekomen door gebruik te maken van verschillende technieken. Zo is sprake geweest van 

documentenanalyse waarbij beleidsdocumenten, convenanten, notulen en rapporten de revue hebben gepasseerd. 

Daarnaast hebben semi-gestructureerde interviews gezorgd voor een verdieping en aanvulling van informatie. 

Middels de half gestructureerde interviews was het mogelijk om de respondenten deels te sturen en deels vrij te 

laten in de beantwoording van vragen. Daarnaast bood deze manier van data verzamelen de mogelijkheid om door 

te vragen, toelichtingen te geven en opmerkingen te plaatsen.  

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de indicatoren van morele panieken veel interpretatie- en 

beslissingsruimte overlaten aan de gemeente. Het uniformeren van strategische aanpakken voor een EGZ 

delinquent is gecompliceerd vanwege het subjectieve karakter van een morele paniek. Het is hierdoor van belang 

dat professionals te allen tijde reflecteren op hetgeen dat ten uitvoer wordt gebracht. Dit is van belang omdat er door 

de eeuwen heen buitengewoon veel voorbeelden beschikbaar zijn van reacties op morele panieken, waarbij het 

gedrag voortvloeit uit stereotypering. Gedacht kan worden aan de fameuze heksenjachten in Europa waar mensen 

gestereotypeerd werden als duivels (Victor, 1998). Na zorgvuldige analyse van het preventieproces bij de gemeente 

Veenendaal, kan gesteld worden dat zij gehandeld heeft vanuit stereotypering en dat sprake was van morele paniek 

binnen de gemeente bij de inrichting van het proces. Zoals Cohen (1972) heeft gesteld dat men bij een dreigende 

situatie onmiddellijk ingrijpt, omdat niet ingrijpen tot gevolg heeft dat de situatie alleen maar groter wordt. Deze 

reactie op een “veronderstelde” bedreiging komt veelvoudig voor in de maatschappij door de gestigmatiseerde 

manier van denken. Daar waar vanuit ratio wordt gehandeld, vallen in een onbekende situatie alle muren om en 

wordt angstig en beklemmend gereageerd. Deze trend valt meermaals terug te vinden in dit onderzoek en heeft 

geleid tot interessante resultaten.  
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1. INLEIDING 

1.1  ONDERWERP VAN ONDERZOEK 

De Tweede Kamer en lokale bestuurders hebben herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan een 

informatievoorziening voor burgemeesters over vrijkomende gedetineerden, opdat ze beter in staat zijn openbare 

orde en veiligheidsproblemen of ernstige (dreigende) maatschappelijke onrust tegen te gaan (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten, 2010). In 2009 is besloten een pilot programma te ontwikkelen waarbij burgemeesters 

geïnformeerd worden over de terugkeer van EGZ delinquenten. Per jaar keren circa 33.000 ex-gedetineerden terug 

in de maatschappij, bij wie adequate nazorg van essentieel belang is (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011). 

Binnen het programma is, in overleg met gemeenten, OM en KLPD, een lijst met delicten geselecteerd die relevant 

zijn voor het voorkomen van verstoringen in de sfeer van openbare orde en veiligheid. Daarbij richt de informatie 

zich specifiek op de handhaving van openbare orde, niet in het kader van de nazorg. Het voorkomen van recidive is 

dan ook geen uitgangspunt bij de informatieverstrekking (VNG, 2010). 

De gemeente Veenendaal neemt sinds januari 2011 deel aan het BIJ programma om de risico’s op 

maatschappelijke onrust én om de kans op recidive in kaart te brengen. Het doel is daarbij tijdig reageren op 

impulsen in de maatschappij. De terugkeer van een EGZ delinquent in 2011 binnen de gemeente heeft geleid tot 

samenwerking tussen verschillende organisaties waarbij gerichte aanpak op de voorkoming van maatschappelijke 

onrust leidend was. Hierdoor is het centrale onderzoeksonderwerp morele paniek en wordt getracht volgende vraag 

te beantwoorden: ‘Hoe heeft de gemeente een morele paniek trachten te voorkomen bij de terugkeer van 

een EGZ delinquent? Met behulp van deze onderzoeksvraag wordt gekeken hoe de gemeente heeft gereageerd 

op de terugkeer van de EGZ delinquent. Middels subvragen wordt toegewerkt naar de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. Daarbij wordt tevens gekeken naar het Thomas Theorema waarbij de perceptie van de situatie 

doorslaggevend is en niet de situatie zelf. De invloed van een morele paniek op de samenleving hoeft geen 

duidelijke oorzaak te hebben, het kan wel of geen illusie zijn: de perceptie blijft doorslaggevend.  

1.1.1. PROCES BESTUURLIJKE INFORMATIE JUSTITIABELEN 

In het kader van de BIJ ontvangt de gemeente via de Justitiële Informatie Dienst (JustID) en Korps Landelijke 

Politiediensten (KLPD) informatie over de terugkeer van een (ex) gedetineerde. JUSTID stuurt justitiële informatie 

over de terugkeer of het verlof van de (ex) gedetineerde namens de minister van Veiligheid en Justitie. “Vanwege de 

privacy gevoelige informatie en omdat het handhaven van de openbare orde een taak van de burgemeester is, 

wordt deze informatie formeel verstrekt aan het bestuursorgaan burgemeester en niet aan de gemeente als geheel 

of aan afdelingen daarvan. Feitelijk wordt de informatie ontvangen door een door de burgemeester daartoe 

gemandateerd persoon: “de gemandateerde”. De burgemeester of de gemandateerde ontvangen een brief van 

JustID, waarin […] gegevens over de (ex-)justitiabele worden vermeld.” (Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming, 2013). Deze gegevens betreffen de voor- en achternaam, het Burgerservicenummer, het meest 

actuele GBA-adres, de geboortedatum, de strafbepaling, het (de) parketnummer(s), de datum ingang detentie, de 
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datum van terugkeer en de eventuele bijzondere voorwaarden. Deze gegevens worden tevens verstuurd naar het 

KLPD waarbij op basis van eigen gegevens een analyse wordt gedaan van de risico’s in de sfeer van de openbare 

orde en veiligheid bij een (ex) gedetineerde. Naar aanleiding van de analyse stuurt het KLPD een informatierapport 

aan de gemandateerde persoon in de gemeente (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2013). 

Los van ontvangen informatie via de BIJ ontvangt de gemeente tevens informatie in het kader van de nazorg voor 

(ex) gedetineerden. Deze informatie is behulpzaam bij basisbehoeften van terugkerende (ex) gedetineerden en 

dient een vermindering van de recidive te realiseren. De verstrekte informatie via BIJ is enkel gericht op het 

voorkomen van problemen bij dreiging van openbare orde. De nazorginformatie biedt geen inzicht op delict, maar bij 

de BIJ juist wel. Beide informatiestromingen gaan over dezelfde persoon, maar bevatten andere gegevens en zijn 

strikt gescheiden (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2013). 

De burgemeester of gemandateerde dient na het ontvangen van de informatie vast te stellen of er sprake is van 

risico’s voor de openbare orde. Daarbij is de burgemeester of de gemandateerde verplicht tot geheimhouding van 

de gegevens. Verstrekking van gegevens aan derden is slechts bij uitzondering toegestaan als dat noodzakelijk is 

voor het doel, namelijk handhaving van de openbare orde. Mocht een gemandateerde toch informatie willen delen 

met derden, dan dient deze tevens te denken aan de gevolgen voor de (ex) gedetineerde. Selectie van bronnen zijn 

hierbij van groot belang. “Als uitgangspunt dient te worden volstaan met het vragen van instanties waar het 

strafrechtelijk verleden van de (ex-)justitiabele al bekend is (zoals de politie en het OM).” (Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2013). De gemandateerde schat, op basis van informatie van JustID, 

KLPD en eventuele lokale ketenpartners, in of met de terugkeer van de (ex) gedetineerde sprake is van een risico 

voor de openbare orde. Vervolgens wordt de burgemeester geadviseerd over het al dan niet treffen van 

maatregelen om de verstoring van de openbare orde te verkleinen. Op basis van dat advies besluit de burgemeester 

tot het al dan niet treffen van maatregelen. De burgemeester is in dit geval de enige verantwoordelijke.  

1.1.2. PROFIEL EGZ DELINQUENT VEENENDAAL 

De gemeente Veenendaal heeft op 13 maart 2011 een brief ontvangen van een basisschool binnen de gemeente. 

Deze basisschool heeft gemeld dat leerlingen mogelijk gevaar lopen omdat de vader van twee leerlingen van de 

basisschool een EGZ delinquent is. Meneer X is in 2009 veroordeeld voor meerdere ernstige delicten en zou 

mogelijk binnen drie weken vrijkomen. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel en een jaar voorwaardelijk. De 

gevangenisstraf is in september 2011 afgelopen en in de tussenperiode is zijn familie naar Veenendaal verhuisd. 

Zijn vrouw en drie kinderen huren vanaf augustus 2010 een particuliere woning en staan onder toezicht van 

hulpverlening. De casus is de eerste van zijn soort waarbij de burgemeester een actieve rol speelt bij het voorkomen 

van morele paniek.  

1.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

De centrale onderzoeksvraag wordt middels verschillende subvragen beantwoord. In het tweede hoofdstuk 

(theoretisch kader) zal de theorie over morele paniek uitvoerig behandeld worden. Het hoofdstuk biedt een overzicht 
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van literatuur over morele paniek en de rol van verschillende groeperingen en beantwoordt de vraag ‘Wat is een 

morele paniek?’ De vraag biedt een verdieping op de kennis die beschikbaar is over de relatie tussen de perceptie 

van paniek en realiteit. De primaire focus binnen dit onderzoek ligt bij morele paniek, het is dan ook van belang om 

helder te hebben welke definiëring bij de term hoort. Daarnaast kan aan de hand van vastgestelde definiëring 

worden nagegaan welk effect dit heeft in de praktijk en in het specifiek bij de Veenendaalse casus.  

De tweede subvraag betreft het onderzoeken hoe de gemeente heeft gereageerd op de samenwerking met partners 

om morele panieken te voorkomen: ‘Hoe is, vanuit het licht van morele paniek en in samenwerking met partners, 

geïntervenieerd door de gemeente?’ Deze vraag staat stil bij de percepties die voortvloeien uit de theorie van 

morele paniek. Met andere woorden, de tweede subvraag levert een bijdrage aan het begrijpen vanuit welk 

gedachtegoed de gemeente beslissingen heeft genomen bij het terugkeer proces van meneer. Middels deze 

subvraag is het mogelijk om te onderzoeken hoe de gemeente reageert op een morele paniek en welke stappen 

ondernomen worden om een morele paniek te voorkomen. Daarbij speelt het beeld dat bestaat over een EGZ 

delinquent een grote rol in de benadering van een situatie, hierdoor wordt tevens gekeken naar een alternatieve 

oplossing voor het bestrijden van morele paniek. Dit houdt in dat er gezocht is naar een theorie die zich richt op een 

andere invalshoek dan morele panieken, maar wel de veiligheid biedt waar de gemeente naar streeft.  

Tot slot wordt het onderzoek afgesloten met de vraag: ‘Welk effect levert de gekozen interventiemethode van 

gemeente en partners?’ Middels deze onderzoeksvraag wordt concreet in beeld gebracht wat het resultaat is van de 

gekozen route. Het dient als nabeschouwing en biedt tevens inzichten op de resultaten. De gemeente kan middels 

deze laatste vraag nagaan welke invloed bepaalde keuzes hebben gehad en welke elementen in de toekomst 

hergebruikt kunnen worden. Deze laatste vraag kan gedeeltelijk terug gevonden worden in het vierde hoofdstuk 

waar de analyse centraal staat en in het vijfde hoofdstuk waar een conclusie en discussie gepresenteerd worden.  

1.3 MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Het analyseren hoe de gemeente heeft gehandeld bij de terugkeer van meneer leidt tot beter inzicht voor toekomstig 

handelen. Hiermee heeft de gemeente een antwoord op de vraag, hoe te handelen bij een volgende EGZ 

delinquent? Dit onderzoek biedt inzichten over morele panieken waardoor de gemeente en partners weten hoe een 

dergelijke morele paniek tot stand komt. Dit onderzoek beschrijft welke rol morele panieken spelen en hoe hier op 

geanticipeerd kan worden. Verschillende onderzoekers hebben aandacht besteed aan morele paniek en de 

terugkeer van EGZ delinquenten. Dit onderzoek beslaat een single casus studie welke heeft afgespeeld in de 

periode 2011 – 2012 en richt zich op morele panieken en alternatieve methoden om morele panieken te voorkomen. 

Vanuit deze invalshoek biedt dit onderzoek een uitbreiding en actualisatie van de theorieën ten aanzien van 

tijdsperiode en onderzochte casus.  
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1.4 KARAKTER EN OPBOUW ONDERZOEK 

De bestudering van deze casus kan geschaard worden als een kwalitatief empirisch onderzoek waarbij sprake is 

van een open karakter. Hierdoor wordt continu geschakeld tussen reflecteren, observeren en analyseren (Wester 

e.a., 2000). Het onderzoek vloeit voort uit een probleemstelling die gericht is op het verkrijgen van gedetailleerde 

kennis over een bepaald sociaal verschijnsel in een bepaalde setting, hierdoor is dit onderzoek in het specifiek een 

single casestudy (Swanborn, 2000). Kennis inwinning geschiedt door het verschijnsel in zijn natuurlijke omgeving en 

op microniveau te bestuderen. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op hoe vragen over bepaalde sociale 

verschijnselen en is daarom een beschrijvend onderzoek (Yin, 1994). 

In het eerste deel wordt een toelichting op het onderzoeksonderwerp en –opzet gegeven. Het tweede deel gaat in 

op de beschikbare theorie over morele panieken. Vanuit die informatie worden concepten geconcretiseerd om in 

een later stadium de interviewvragen te ontwerpen. In het derde deel wordt ingegaan op de vraag hoe het 

onderzoek uitgevoerd wordt, ofwel welke methoden gebruikt zijn om het onderzoek ten uitvoer te brengen. Het 

vierde deel vormt de analyse en brengt theorie en praktijk samen. Daar wordt de derde subvraag beantwoord. Tot 

slot wordt in het vijfde en laatste deel antwoord gegeven op de hoofdvraag.  
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2. THEORETISCH KADER 
 

Het theoretisch kader biedt een theoretische verdieping voor het onderzoek. Aan de hand van de theoretische 

verdieping wordt een kader geboden waarin het onderzoek uitgevoerd kan worden. In het onderzoek staat centraal 

hoe de gemeente morele paniek voorkomt bij de terugkeer van EGZ delinquenten. Om een fenomeen te voorkomen 

is het zaak om het fenomeen te begrijpen, hierdoor wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de theorie van morele 

panieken. Middels deze theorie wordt inzichtelijk gemaakt hoe een morele paniek ontwikkelt en in essentie werkt. 

Door dit proces helder te hebben, is het mogelijk om te anticiperen op situaties waar morele panieken een rol 

spelen. Daarnaast wordt in dit onderzoek gelegenheid geboden aan tegengeluid. Vanuit morele paniek zal een 

overschakeling plaatsvinden waarbij een alternatieve theorie geïntroduceerd wordt, namelijk de ‘Restorative 

Community Justice’. De theoretische verdieping van dit hoofdstuk wordt ondersteund door verschillende literatuur. 

Het doel is om middels verschillende relevantie literatuur, onderzoeken of studies een werkbaar frame te creëren dat 

later als een vergrootglas op de praktijk gelegd wordt.  

2.1 MORELE PANIEKEN 

De term morele paniek is vierenveertig jaar geleden ontstaan, tijdens de ‘National Deviancy Conference’. Jock 

Young presenteert tijdens die bijeenkomst zijn onderzoek naar sociale problemen van drugs gebruikende hippies die 

in Notting Hill veroordeeld zijn en afgekeurd worden door de maatschappij. Young (1971) verklaart in zijn onderzoek 

dat toename van drugsgebruik een gevolg is van morele paniek over drugsgebruik. Politiekorpsen richten nieuwe 

teams op en aanhoudingen rondom drugsgebruik nemen in die periode toe. Ondanks het onderzoek van Young is 

het Cohen die morele paniek op de kaart zet. Cohen (1972) ontwikkelt en werkt het concept verder uit aan de hand 

van een casus. Cohens onderzoek naar de subculturen Mods en Rockers heeft voor veel naamsbekendheid van 

morele paniek gezorgd binnen de criminologie evenals de sociologie. Het onderzoek heeft de relatie tussen morele 

paniek en afwijkende subculturen in kaart gebracht. Morele paniek is naar aanleiding van de publicatie van zijn werk 

‘Folk devils and moral panics - The creation of the mods and rockers’, een veelgebruikte term geworden (Young, 

2009).  

Volgens Cohen (1972) kan een morele paniek worden samengevat als een bedreiging van waarden en normen die 

ontstaat door een bepaalde groep, persoon of omstandigheid (Young, 2009). Een morele paniek vindt zijn wortel in 

het politieke debat en haar aard wordt gepresenteerd als stereotype door media. De grenzen worden, volgens 

Cohen, aangeduid door redacteuren, politici, bisschoppen en andere weldenkende mensen. Ze zorgen voor het 

bekaderen van een morele paniek en beïnvloeden daarmee tevens de beleving van burgers. Massamedia en 

machtige groepen spelen een aanzienlijke rol in de sociale controle (Kramer, 2010 en Cohen, 1972). Het begrip 

morele paniek heeft veelvoudig ter discussie gestaan, waarbij verscheidene wetenschappers kritiek hebben 

geleverd op het te snel labelen van gebeurtenissen als zijnde morele panieken. Daarnaast vinden critici dat de term 

een disproportionele reactie impliceert die moeilijk te meten is (Hunt e.a., 1997). Volgens Critcher (2008) is de 

labeling theorie van deviant gedrag, binnen de verschillende theorieën gebruikt door Cohen, de belangrijkste. Deze 

theorie is afgeleid van het symbolisch interactionisme en richt zich op het uitleggen van afwijkend gedrag en de 
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oorzaak daar van. Aanhangers van het symbolisch interactionisme betogen dat deviant gedrag niet een inherente 

eigenschap is van een handeling. Zo wordt hetzelfde gedrag op verschillende manieren behandeld volgens de 

timing en plaats van het gedrag. Het gaat dus eigenlijk om de vraag wie de label “deviant” toekent aan het gedrag 

(Critcher, 2008). 

Naast de klassieke omschrijving van Cohen, valt een tweede omschrijving aan te duiden als waardevol. De tweede 

omschrijving van morele paniek kan worden gevonden in ‘Policing the Crisis’ geschreven door Hall (1978). De 

nadruk wordt daarbij vooral gelegd op de consensus over de overdreven sociale reactie, ondanks dat die consensus 

gespannen of kunstmatig is (Garland, 2008).  

2.1.1. KENMERKEN EN INDICATOREN 

Hall (1978) spreekt van een drietal elementen waaraan een morele paniek te herkennen valt. Allereerst is de 

officiële reactie op een persoon, groep of gebeurtenis niet in verhouding met de werkelijke dreiging. Ten tweede 

nemen experts, zoals politie en justitie, de bedreiging identiek waar en spreken zij in eenzelfde toon over diagnoses, 

prognoses en oplossingen. Ten derde zorgen media in toenemende mate dat nieuwe situaties als plotseling en 

dramatisch worden weergeven in plaats van een neutraal en realistisch (Hall, 1978). Binnen de literatuur worden de 

wetenschappers Goode & Ben-Yehuda genoemd als het gaat om het bieden van het meest bondig geformuleerde 

model (Kramer, 2010). Volgens Goode & Ben-Yehuda (1994) leiden moral crusades tot morele paniek waarbij 

organisaties met relatief veel macht en invloed de aandacht vestigen op een bepaald probleem in de samenleving 

en informatie doorspelen aan de media. Middels de weg van een ware heksenjacht worden voorwaarden 

geconstrueerd en gevalideerd als probleem.  

 

Goode & Ben-Yehuda bouwen voort op de theorie van Cohen en hebben één van de grootste bezwaren van critici 

op de theorie van Cohen weerlegd. Middels de ontwikkeling van precieze indicatoren is het mogelijk geworden om 

morele paniek daadwerkelijk te meten (Victor, 1998). Aan de hand van vijf specifieke indicatoren is het mogelijk om 

te achterhalen of sprake is van een morele paniek. Deze indicatoren zijn bezorgdheid, vijandigheid, consensus, 

disproportionaliteit en volatiliteit (Goode & Ben-Yehuda, 1994).  

Bezorgdheid Vijandigheid  
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2.1.2 MOTIEVEN EN OORSPRONG MORELE PANIEK 

Morele panieken kunnen aan de hand van drie verschillende modellen geanalyseerd worden. Ieder model beschikt 

over een tweetal dimensies. Enerzijds wordt gesproken over motieven welke gebaseerd zijn op ethiek en ideologie, 

anderzijds op status en economische interesses. De modellen zijn ontstaan door de dimensies te koppelen aan de 

bevolkingslaag (lage klasse, middelklasse en elite). Uit deze koppeling zijn het ‘grassroots’ model, het ‘elite 

engineered’ model en het ‘interest group’ model. De koppeling van dimensie en bevolkingslaag levert nog een 

drietal andere modellen, maar kennen in de praktijk geen voorstanders waardoor Goode & Ben-Yehuda (1994) geen 

concreet model hebben ontworpen. 

Het “grassroots” model verklaart dat het grote publiek zorgt voor een morele paniek. Niet de media, politici of andere 

organisaties. De morele paniek ontstaat spontaan over een breed spectrum van de samenleving. De paniek komt 

Er dient een hoge mate van 

bezorgdheid aanwezig te zijn over een 

situatie of gedrag van een persoon of 

groep en de consequenties daarvan 

dienen een vermoedelijk negatief 

gevolg te hebben voor de 

maatschappij. De bezorgdheid is te 

meten of manifesteert zich op een 

concrete manier, gedacht kan worden 

aan media aandacht (Goode & ben-

Yehuda, 1994).  

 

De bezorgdheid leidt tot een verhoogde mate van vijandigheid 

tegenover persoon of groep in kwestie. Deze persoon of groep wordt 

gezien als de vijand van de gevestigde normen en waarden. Het 

gedrag dat deze persoon of groep vertoont, wordt gezien als schadelijk 

voor het voortbestaan van de maatschappij. Het gaat hierbij niet alleen 

om het gedrag dat als schadelijk wordt gezien, maar tevens om welke 

persoon of groep verantwoordelijk is. Deze zienswijze stimuleert de 

‘wij – zij’ gedachte, waarbij wij een correct gedrag hanteren en zij niet. 

Dit proces van dichotomie voedt zich vanuit stereotypering waarbij de 

persoon of groep gelabeld wordt als “volksduivel” of wel vijand (Cohen, 

1972; Goode & ben-Yehuda, 1994). 

Consensus Disproportionaliteit 

Het gevoel van bezorgdheid en vijandigheid dient in 

een bepaalde overeenstemming te zijn met de beleving 

van de gehele maatschappij dat de bedreiging, 

veroorzaakt door de persoon of groep, werkelijk en 

serieus is. Dit houdt niet in dat de morele paniek 

universeel gedragen wordt. Dit hoeft tevens niet te 

betekenen dat de morele paniek door een meerderheid 

van de samenleving gedragen wordt. Tot slot betekent 

het ook niet dat er geen weerstand kan bestaan tegen 

de morele paniek (1994). 

De publieke bezorgdheid is disproportioneel groter dan 

wanneer de bezorgdheid alleen zou gelden voor 

daadwerkelijk geleden schade. De bedreiging wordt 

dus onevenredig vertaald naar de werkelijkheid (1994). 

Volatiliteit 

Morele panieken zijn volatiel van aard, ze barsten snel 

uit en woeden plotseling. Als gevolg kunnen sommige 

morele panieken wel worden geïnstitutionaliseerd, 

daarbij worden de bezwaren tegen de morele paniek 

vastgelegd in geschrift (vb. wetgeving) (1994).  
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voort uit een specifiek probleem in een minder verkapte vorm. Het model spreekt dan ook van een bottom-up 

proces, waarbij moraliteit en ideologie motieven zijn om burgers te mobiliseren om problemen te vergroten binnen 

de samenleving. Het gevolg is grootschalig tumult, wat weer dient te worden gekanaliseerd door organisaties zoals 

gemeenten of politie. Binnen dit model is geen specifieke handeling nodig om een consensus te bereiken, omdat het 

al “spontaan” ontstaat. Daarnaast kan de politiek in dit model niet zelf de morele paniek op de agenda zetten, maar 

is het noodzakelijk dat angst en bezorgdheid aanwezig zijn (Goode & Ben-Yehuda, 1994; Critcher, 2008).  

 

Het “elite-engineering” model gaat uit van het opzettelijk creëren van morele panieken door één of meerdere 

organisaties met relatief veel macht (elite). Deze organisaties leggen de aandacht op één specifiek probleem en 

hebben ten doel het zaaien van paniek, angst en bezorgdheid onder de bevolking. De redenering achter dit proces 

is het wegnemen of verminderen van maatschappelijke zorgen over probleem A en het verschuiven daarvan naar 

probleem B. De elite heeft binnen dit model veel macht en exploiteert deze macht ook, door controle uit te oefenen 

op de rest van de maatschappij (Goode & Ben-Yehuda, 1994; Critcher, 2008).  

Het “interest group theory” model verklaart dat organisaties zoals media, politie, actiegroepen en religieuze groepen 

een belang hebben om een specifiek probleem uit te lichten dat door de elite – organisaties met veel macht - geen 

aandacht ontvangt. Het is tevens het meest gebruikte model bij het analyseren van morele paniek (Goode & Ben-

Yehuda, 1994). Volgens dit model zijn morele panieken de resultaten van morele kruistochten die gecreëerd worden 

door groepering die overtuigd zijn van hun gelijk (de morele entrepreneurs). In de praktijk gaat echter vaak het eigen 

belang of de interesse samen met de moraal (Goode & Ben-Yehuda, 1994).  

2.1.3 GEVOLGEN MORELE PANIEK 

De beleving van een bedreiging is zeer bepalend voor de ontwikkeling en daarbij horende gevolgen van een morele 

paniek. Socioloog William Thomas (1928) stelt in zijn onderzoek ‘Child in America: Behavior problems and 

programs’ vast dat situaties werkelijke gevolgen hebben, wanneer deze door de persoon, het publiek of de 

organisaties als werkelijk gedefinieerd wordt. Dit gedachtegoed raakt de kern van de theorie van morele panieken. 

Volgens het Thomas theorema zal een situatie werkelijke gevolgen hebben, ongeacht of sprake is van een 

werkelijke voorstelling, een overdreven voorstelling of waanvoorstelling. Boutelier (2002) constateert twee conflicten, 

enerzijds is sprake van conflict tussen de burger en overheid. Anderzijds is sprake van conflict en polarisatie tussen 

bevolkingsgroepen onderling. In het eerste geval wordt de overheid verantwoordelijk gehouden voor de zaken die 

misgaan. De vrije burger verlangt naar een vrije markt, jongerencultuur, seks en drugs maar bij grote risico’s wordt 

de overheid aangekeken als verantwoordelijke. In het tweede geval wordt gedoeld op conflicten van onder andere 

interculturele- en interetnische aard welke mogelijk leiden tot polarisatie. Polarisatie voedt de wij/zij-gedachtegang 

waarbij een uitdijing en groeiende conflicten ontstaan tussen beide groepen ontstaat. Wanneer polarisatie zich 

Voorbeeld van een morele paniek binnen het ‘grassroots’ model. 

De angst dat tijdens Halloween sommige mensen de kinderen snoep geven dat gif bevat (Victor, 1998) 

 

Voorbeeld van een morele paniek binnen het ‘elite-engineering’ model. 

De studie van Stuart Hall (1970) waarbij overvallen in Groot Brittanië werden gearrangeerd door elites om zo de aandacht 

van de economische recessie af te leiden (Deflem & Chicoine, 2011).  
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bevindt in een vergevorderd stadium, dan kan worden gesproken over segregatie of marginalisering van de zij-

groep. Deze groep wordt de folks devil ofwel zondebok genoemd, zoals geschetst door Cohen (1972). Als gevolg 

van de vergaande polarisatie zet de folks devil zich af tegen de maatschappij en kan deze radicaliseren (Boutelier, 

2002). 

 

Morele panieken zorgen vooral voor veranderingen in wetten of handhaving. In het geval van de ‘Mods en Rockers’ 

werd een verlopen wet versterkt door een wet over criminele schade direct te introduceren. Panieken ontstaan voor 

een deel omdat zij fungeren als een herbevestiging van de morele waarden van de maatschappij (Cohen, 1972). 

Cohen (1972) suggereert in zijn onderzoek dat morele panieken endemisch zijn, ze komen voor in een klein 

verspreidingsgebied en ze zijn besmettelijk”. Goode en Ben–Yehuda (1994) onderscheiden de gevolgen van morele 

panieken in twee elementen: ‘institutional legacy’ en ‘normative transformation’. Het probleem wordt 

geïnstitutionaliseerd door het vaststellen van nieuwe wetten, instanties of beroepen. Normatieve transformaties 

veranderen ideeën over de acceptatie van gedrag. Middels deze twee elementen worden morele grenzen van de 

maatschappij continu herschreven (Critcher, 2008). Morele panieken die dus niet van grote invloed lijken te zijn, 

kunnen wel zeker grote impact hebben op verandering (Goode & Ben-Yehuda, 1994). 

2.3 VOORKOMING VAN MORELE PANIEK: INRICHTING TERUGKEER PROCES DELINQUENT 

Waar vorige paragrafen vooral zijn ingegaan op de oorsprong van morele paniek, zal deze paragraaf middels een 

conceptueel model inzicht bieden in de implicaties van moralisering en de ontwikkeling van verschillende 

regulerende benaderingen. Hier (2011) verbinden morele paniek met “moral regulation”, verder te benoemen als 

morele regels. Zij geven aan dat alledaagse activiteiten worden gemoraliseerd in de vorm van beslissingen over 

zaken die negatieve consequenties lijken te hebben. Moralisering komt tot uiting door middel van risico’s, schade en 

eigen verantwoordelijkheid. Op een conceptueel niveau wordt moralisering als dialectisch model geschetst:  

1. geïndividualiseerde discoursen roepen op om eigen verantwoordelijkheid te nemen zodat een risico 

beheerd kan worden (drink verantwoordelijk).  

2. collectieve discoursen verdedigen juist de benadeelde positie van het subject (de dronken automobilist). 

Door gebruik van de verschillende discoursen wordt de morele dialectiek, welke individuele risicomanagement tegen 

de collectieve dimensie plaatst, omgedraaid (Hier, 2011). 

De verschuiving van government naar governance heeft gezorgd voor sterkere nadruk op een voorkomend- in 

plaats van genezend karakter en past binnen de nieuwe regulerende staat waar de risicosamenleving een 

onderdeel van is (McAlinden, 2006). Bij het inrichten van een terugkeerproces is het van belang om preventief acties 

uit te voeren en risico’s te bepalen of vast te stellen. Het gebruik van de restorative community justice (RCJ) richt 

zich op de inrichting van het terugkeerproces vanuit de gedachtegoed om recidive te verminderen. De RCJ maakt 

gebruik van twee elementen (i) holistische re-integratie en (ii) onderwijzen en bewustmaken van gemeenschap. De 

RCJ combineert restorative justice en community justice. In het eerste geval staat de hoofdrolspeler centraal en 

dient deze het gevoel te hebben hersteld te zijn. In het tweede geval staat de gemeenschap centraal waarbij wordt 
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getracht de levenskwaliteit te verbeteren. Ondanks de verschillende invalshoeken zijn beiden gericht op het 

herstellen in plaats van het straffen van de delinquent. Bij de re-integratie van delinquenten wordt gewerkt aan de 

relatie tussen dader, slachtoffer en gemeenschap. Straf zou enkel als genoegdoening voor het slachtoffer dienen te 

gelden (McAlinden, 2006). 

In de praktijk zijn enkele succesvolle formules toegepast naar aanleiding van de RCJ. Daarbij staan rehabilitatie en 

re-integratie centraal. Het ‘Circle of support and accountability’ programma is een voorbeeld van een dergelijk 

succes. Dit programma is uitgevoerd in Canada, waarbij terugkerende zedendelinquenten geselecteerd zijn met een 

hoog recidive gehalte. Het programma is gebaseerd op de filosofie van veiligheid en ondersteuning waarbij twee 

elementen centraal staan: (i) benoemen van de zorgen rondom de re-integratie en (ii) benoemen van de behoeften 

van daders. De cirkel staat voor het ontwikkelen van een netwerk dat (informeel) steun en behandelingen aanbiedt. 

Binnen de cirkel participeren overheidsinstanties en overige betrokkenen. Het programma bestaat uit een aantal 

fasen: (i) Convenant wordt getekend, dit is het re-integratieplan waar acties en specificaties over betrokkenen in 

worden opgenomen. (ii) Het schema bevat intensieve steun, begeleiding, supervisie en bemiddeling met de politie/ 

media en gemeenschap om recidive te verminderen en re-integratie te stimuleren. (iii) De delinquent accepteert hulp 

van de cirkel en bindt zich middels het tekenen van het convenant. Daarnaast zal de delinquent, eenmaal terug in 

de gemeenschap, verantwoordelijk handelen. (iv) De delinquent heeft dagelijks een aanspreekpunt tijdens zijn “high-

risk” periode na vrijlating. (iv) Leden van de cirkel komen wekelijks samen om de voortgang te bespreken. (vi) De 

duur van de cirkel is bepaald aan de hand van de ontwikkeling van de zedendelinquent. Deze cirkel blijft bestaan 

zolang het recidive gehalte bovengemiddeld blijft. Binnen het programma is het van belang dat alle partijen, maar 

voornamelijk de delinquent, op vrijwillige basis deelnemen aan het programma (McAlinden, 2006). 

2.4 CONCLUSIE  

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij maatschappelijke onrust en bij methoden voor de re-integratie van EGZ 

dlinquenten. Cohen heeft aan de hand van een vijftal indicatoren een methode ontwikkeld om maatschappelijke 

onrust te herkennen. Wanneer sprake is van bezorgdheid, hostiliteit, consensus, disproportionaliteit en volatiliteit 

kan gesproken worden van een morele paniek (maatschappelijke onrust). Deze indicatoren kunnen worden 

geanalyseerd door een drietal modellen; grassroots, elite-engineering en interest group.  

 Middels het regulatory framework is het mogelijk voor overheden om regelgeving, beleid en praktijk samen 

te brengen en om vanuit dat raamwerk te interveniëren. Volgens McAlinden (2006) zijn er naast deze traditionele 

methode, alternatieve methoden waarbij gericht wordt op de maatschappij en de delinquent, namelijk restorative 

community justice. Het programma, zoals uitgevoerd in Canada, is gebaseerd op de filosofie van veiligheid en 

ondersteuning waarbij twee elementen centraal staan: (i) benoemen van de zorgen rondom de re-integratie en (ii) 

benoemen van de behoeften van daders. Naast het uitvoeren van bepaalde interventies is het van belang om de 

maatschappij te onderwijzen. Helaas bestaan er nog te veel mythen en onwaarheden. Overheid, media en 

onderwijsinstellingen dienen volgens McAlinden (2006) een grootschalige campagne te starten om de gemeenschap 
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bewust te maken van delinquenten. Adequate informatie dient de gemeenschap te informeren over de risico’s die 

kinderen lopen zodat kinderen op die manier beter beschermd kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verantwoording voor gekozen methoden van onderzoek. Daarbij wordt 

beschreven hoe de beantwoording op de onderzoeksvragen is geschied. Het beantwoorden van de hoofdvraag is 

gerealiseerd door onderzoek te verrichten naar de percepties van de gemeente en samenwerkende partners om zo 

vast te stellen hoe geanticipeerd is op de voorkoming van morele paniek. Om het onderzoek op een correcte manier 

uit te voeren, zijn gegevens verzameld aangaande het hoofdthema morele panieken. De informatie is ingewonnen 

bij de gemeente en samenwerkende partners middels interviewafname, observatie en documenten analyse. Dit 

hoofdstuk biedt een verdieping in de middelen tot het verrichten van een onderzoek.  

3.1 ONDERZOEKSMETHODE  

Binnen het kwalitatieve onderzoek kunnen verschillende richtingen onderscheiden worden. Wester en Smaling 

(2000) schalen deze richtingen onder betekenis verlenende stromingen. Hiermee wordt bedoeld dat de persoonlijke 

interpretatie van mensen over het dagelijkse leven en de omgeving centraal staat. De interpretatie leidt vervolgens 

tot een bepaalde manier van handelen. Het is voor de onderzoeker van belang om in de huid van die mensen te 

kruipen om de handelingen te begrijpen en te bestuderen. Dit proces wordt ook wel role taking genoemd; de 

onderzoeker creëert het vermogen om zich te verplaatsen in de positie van een individu of groep. Hierdoor is het 

mogelijk om de Veenendaalse casus te definiëren volgens de interpretatie van betrokkenen (Wester e.a., 2000). Na 

bestudering van de casus in Veenendaal is onderzocht welke stroming binnen het kwalitatieve onderzoek het beste 

aansluit bij de vraag van de gemeente, namelijk de casestudybenadering. Deze benadering valt onder het 

organisatieonderzoek, welke een lange traditie kent in de sociale wetenschappen (Hutjes & Van Buuren, 1992). 

Doordat het onderzoek voortvloeit uit een probleemstelling die gericht is op het verkrijgen van gedetailleerde kennis 
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over een bepaald sociaal verschijnsel in een bepaalde setting, is dit onderzoek in het specifiek een single casestudy 

(Swanborn, 2000). Dan rest de vraag wat voor een type single case study dit onderzoek nu is? Er zijn verschillende 

typen te vinden in de literatuur, denk bijvoorbeeld aan verklarend of verkennend onderzoek. Dit onderzoek geeft een 

beschrijving van hoe processen zijn gelopen bij de casus en richt zich op de beantwoording van die HOE vraag. 

Hierdoor kan geconcludeerd worden dat dit onderzoek een beschrijvende is (Biemans en Van der Meer-Kooistra, 

1994). 

3.2. SELECTIE RESPONDENTEN  

Door deel te nemen aan de BIJ plus pilot heeft de gemeente Veenendaal enkele verschillende organisaties weten te 

betrekken bij de casus van meneer X. Vanwege de specifieke wensen van de gemeente is er geen uitgebreide 

procedure geweest om respondenten te selecteren. Na gesprekken met de externe begeleider en zorgvuldig 

analyseren van verslagen is duidelijk naar voren gekomen wie de belangrijke spelers zijn geweest in de casus van 

meneer X. De selectiecriteria waren in dit onderzoek niet sterk aanwezig, voornamelijk werd gericht op de rol van 

respondenten in het proces. Daarbij diende de betrokkene speler bij een andere soortgelijke casus eenzelfde rol te 

hebben bij het proces. Genoemde betrokkenen spelen allen een grote rol in het proces rondom de casus van 

meneer X. Naast deze hoofdrolspelers is ook besloten om de basisschool mee te nemen. Deze keuze is gemaakt 

omdat de casus van meneer X onder aandacht bij de gemeente is gekomen door de basisschool. In deze casus 

speelt de leiding van de basisschool een grote rol, omdat dat het startpunt is geweest van het gehele proces.  

Mijn onderzoek is relatief kleinschalig, hierdoor is het aantal respondenten niet groot. Het onderzoek heeft ten doel 

inzicht te geven in de vragen hoe en waarom bepaalde betrokkenen denken over een bepaald probleem. De 

belangrijkste onderzoeksmethode is het afnemen van individuele interviews. Volgens Sondz onderzoeksbureau 

(2012) vindt, bij goed kwalitatief onderzoek, sterke interactie plaatst tussen interviewer en geïnterviewde. Deze 

interactie kwam, tijdens dit onderzoek, tot uiting middels doorvragen en gesprekstechnieken om de respondent aan 

te moedigen openlijk zijn/haar mening te geven. Op basis van deze uitspraken heb ik de motieven en intenties van 

respondenten kunnen herleiden.  

3.2.3 INTERVIEWMETHODE   

Het interview heb ik vorm kunnen geven door gebruik te maken van het analyseschema. Nadat ik het 

analyseschema ontworpen heb, ben ik begonnen met het ontwikkelen van een aansluitende semigestructureerde 

vragenlijst. De kracht van semigestructureerde interviews is dat vragen en antwoorden niet van te voren vast liggen, 

maar de onderwerpen daarentegen wel. Bij een semigestructureerd interview heb ik als onderzoeker de 

onderwerpen vastgesteld, in dit geval waren dat: beleid, morele paniek en terugkeer EGZ delinquent. De 

onderwerpen heb ik benaderd door eerst met algemene open vragen te beginnen om vervolgens met subvragen de 

diepte in te kunnen gaan. Het interview heb ik volgens een logische ordening opgebouwd, allereerst ben ik ingegaan 

op gevoelens en emoties om vast te kunnen stellen of sprake was van een morele paniek. Ten tweede ben ik me 

gaan verdiepen in het beleid en daardoor op de interventie van gemeente, morele paniek en terugkeer van EGZ 

delinquent waren hierbij leidende onderwerpen. Tot slot heb ik me in het laatste deel gericht op de gevolgen en 
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resultaten van de eerste twee delen. Tijdens de gesprekken met respondenten is soms wel afgeweken van de 

volgorde omdat sommige onderwerpen eerder aan bod kwamen doordat respondenten zelf vertelden over 

ervaringen.  

De respondenten waren allen onderdeel van een focusgroep gericht op het proces. Zij hebben allen deelgenomen 

aan terugkerende overleggen. Hierdoor was het mogelijk om dezelfde richting aan alle interviews te geven en de 

gegevens naast elkaar te leggen. . Als onderzoeker was ik me bewust van deze situatie en heb ik voor aanvang een 

inhoudsanalyse gemaakt om na te kunnen gaan welke elementen reacties oproepen bij de respondenten en wat de 

aard van de reacties zijn. Doordat het interview semigestructureerd is opgesteld, is ruimte vrijgekomen voor wat 

elementen uit het focused interview. Zo heb ik tijdens het interview gelet op welke elementen gekleurd werden door 

subjectiviteit en welke elementen konden worden vergeten (De Vries, 1984). Het focused interview kenmerkt zich 

door het uitlokken van spontane antwoorden, daarbij is het de taak aan de interviewer om alle relevante elementen 

aan orde te laten komen, te achterhalen wat precies de reactie opriep, wat de dieper liggende emoties van de 

respondent zijn en te zorgen dat de situatie voor de respondent helder is en het niet gaat om algemene reacties.  

3.3 DATA ANALYSE 

Middels inzameling van verschillende data is gezocht naar een beantwoording van de onderzoeksvraag. Tijdens het 

analyseren van de data is onderscheidt gemaakt tussen documentenanalyse en interviews. Allereerst is gestart met 

een documentenanalyse, vervolgens zijn ontbrekende data opgevuld door middel van het afnemen van interviews. 

De documenten en interviews zijn aan de hand van ATLAS/ti geanalyseerd. ATLAS/ti is een softwareprogramma 

waarmee data (interviews, teksten, grafieken enz.) systematisch geanalyseerd kunnen worden. Het programma 

werkt met Hermeneutical Units (HU), welke staan voor de benaming van één project binnen één bestand. Ieder 

primair document krijgt een uniek volgnummer, waardoor de documenten later gemakkelijk te herkennen zijn. De 

transcripten zijn uiteengezet in ‘quotations’. Aan de hand van die quotations zijn samenvattingen gemaakt van de 

interviews. De analyse heeft plaatsgevonden nadat het analyseschema ontwikkeld is. Dit schema biedt 

ondersteuning bij het ontwikkelen van de interviewvragen en is bedoeld om de vraag hoe beantwoord jij nu je 

subvragen te beantwoorden. Het gaat hierbij om het proces dat doorlopen wordt om tot de beantwoording van de 

onderzoeksvraag te komen. Het analyseschema kent de volgende ordening: subvraag  (wat is het) concept  

(wat zijn de) kenmerken  interviewvraag.  

Het analyseschema maakt het mogelijk om de verzamelde informatie gestructureerd te analyseren. Tijdens de 

analyse wordt middels geformuleerde interviewvragen achterhaald of sprake is van de kenmerken. Zo wordt tijdens 

de analyse gelet op de indicatoren van morele paniek, bezorgdheid, vijandigheid, consensus, disproportionaliteit en 

volatiliteit. Deze concepten zijn uitgewerkt in het theoretisch kader waardoor theorie gelinkt wordt aan de 

bevindingen in de praktijk. De informatie uit het theoretisch kader wordt gebruikt om te achterhalen of er sprake is 

van overeenkomsten of verschillen met de theorie, vervolgens kan worden vastgesteld of er sprake is van morele 

paniek. De concepten zijn verwerkt in de interviewvragen zodat informatie ingewonnen kan worden over de 

percepties van de betrokkenen.  
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Met behulp van de concepten uit het theoretisch kader wordt dan duidelijk van welke situatie sprake is. Door de 

concepten te verwerken in de interview vragen wordt het mogelijk gemaakt om de respondenten in gelegenheid te 

stellen informatie aan te dragen over de casus. De subvragen van dit onderzoek worden beantwoord door de 

vaststellingen van concepten en de verwerking van die concepten in semigestructureerd interviews. Middels 

verschillende soorten wetenschappelijke artikelen en hoogwaardige boeken, heb ik een selectie kunnen maken op 

basis van relevantie voor mijn eigen onderzoek. De wetenschappelijke artikelen heb ik verkregen door onder andere 

gebruik te maken van verschillende tijdschriften. Deze tijdschriften presenteren sociologische en criminologische 

gedachtegangen en onderzoeken, voor een volledige lijst verwijs ik naar de literatuurlijst. Een van de boeken welke 

veelgebruikt is geweest is dat van Cohen (1972), welke een uitvoerige introductie heeft geboden.   

In het geval van dit onderzoek zijn 

volgende schema’s ontwikkeld: 

 

Voor het opstellen van interviews, was het zaak om vast te stellen welke 

informatie precies nodig was voor het onderzoek en waarom. Het 

analyseschema is ingedeeld aan de hand van de subvragen, zodat deze 

correct geoperationaliseerd worden. Iedere deelvraag is gekoppeld aan een concept en ieder concept is vervolgens 

gekoppeld aan verschillende kenmerken. Het schema vertegenwoordigt een houtskoolschets voor het uiteindelijke 

formaat van de vragenlijst. De geformuleerde vragen zijn dusdanig ingericht dat ze ingaan op de kenmerken en 

concepten van de thema’s.  
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Naast het raadplegen van wetenschappelijke tijdschriften en het voeren van gesprekken heb ik tevens gebruik 

gemaakt van het beschikbare archief rondom deze casus (van de gemeente Veenendaal). In dit archief heb ik alle 

relevante informatie rondom het proces kunnen vinden, zoals beleidsdocumenten, notulen van vergaderingen, 

contracten, memo’s, draaiboeken en brieven. Het archief heeft voornamelijk bijgedragen aan het inzichtelijk maken 

van het proces en de rol van de gemeente binnen het proces. Het archief heb ik volgens een bepaalde systematiek 

geordend om sneller informatie op te slaan ofwel te gebruiken. De ordening heeft plaatsgevonden op basis van 

inhoud, maar ook op basis van vorm. Door een documentenanalyse uit te voeren heb ik een helder beeld kunnen 

creëren over de werkwijze en resultaten van de gemeente. De theorie van Forster (1994) heb ik daarbij gehanteerd 

om kritisch te kunnen kijken naar de meerwaarde. De stappen van Forster, bestaan uit (i) de toegankelijkheid van 

informatie, (ii) de authenticiteit van de informatie, (iii) plek van document – verhouding tot andere bronnen, (iv) 

interpretatie van de informatie en (v) gebruik informatie in eigen onderzoek – wat is het doel, anonimiseren, 

toestemming enzovoorts. De verkregen informatie is hierdoor deductief benaderd. Daarbij heb ik mij gericht op de 

formuleringen en uitwerkingen van de doelen die genoemd zijn in documenten om vast te kunnen stellen welke 

doorwerking plaats heeft gevonden.  

3.4 KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK  

Ieder onderzoek van academisch niveau dient te voldoen aan de drie kwaliteitseisen (i) begripsvaliditeit, (ii) interne 

validiteit en (iii) betrouwbaarheid. De eerste eis, begripsvaliditeit, is vergroot door de betekenis van de centrale 

begrippen morele paniek en re-integratieproces te onderzoeken. In de vorige paragraaf is omschreven hoe 

gegevens geordend en vastgesteld zijn. Middels het conceptueel model heb ik met gebruik van verschillende 

literatuur onderzocht welke betekenissen gegeven worden aan de begrippen. Door gebruik te maken van deze 

systematiek heb ik de begrippen weten te indiceren en operationaliseren (Hutjes & Van Buuren, 1992). De tweede 

eis, interne validiteit, wordt beoordeeld door de geloofwaardigheid van de resultaten in de ogen van de participanten 

in de onderzochte sociale situatie. Hierbij is de member check van belang, dit middel maakt het mogelijk om 

gegevens en interpretaties voor te leggen aan betrokkenen, zodat ik kan vaststellen of de reconstructie van de 

werkelijkheid zoals die door mij is waargenomen, voor hen herkenbaar is. Daarnaast geven Hutjes en Van Buuren 

aan dat het van belang is om voortdurend te reflecteren, in andere woorden disciplined subjectivity door middel van 

een continu proces van self-monitoring (Hutjes & Van Buuren, 1992). Beide hulpmiddelen zijn ingezet, zo heb ik na 

ieder interview mijn notities gedeeld met de respondent om bijvoorbeeld meer zicht te krijgen op de doelstellingen 

van de participanten en fouten in de interpretaties te corrigeren.  

 

De derde en tevens laatste eis, betrouwbaarheid, betreft de “mate waarin een waarneming stabiel is bij 

verschillende metingen”. Het is dus noodzakelijk om te achterhalen of de resultaten bij herhaling van het onderzoek 

dezelfde onderzoekseenheden en meetinstrumenten in dezelfde context overeenkomen. Een replica van een 

casestudy is onhaalbaar, waardoor explicitering en systematisering van de gehanteerde procedures extra van 

belang is (Hutjes & Buuren, 1992). Naar aanleiding van de derde eis heb ik transcripten gemaakt van de interviews, 
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documentaties van alle verzamelende materialen gemaakt, analyses inzichtelijk gemaakt en nauwkeurig gebruik 

gemaakt van citaten en verwijzingen.  

3.5 GENERALISEERBAARHEID 

Tot slot wil ik kort stil staan bij de generaliseerbaarheid van deze studie. In hoeverre beperken de gevonden 

resultaten zich tot de context van de studie? Of is er sprake van een meer algemene strekking? (Hutjes, 2000) De 

kritische noot bij een casestudy is dat niet voorziet in universeel geldige conclusies, daarvoor zijn de inzichten 

namelijk te specifiek. Echter, een casestudy biedt wel een vergelijkingspunt. Bij soortgelijke situaties kunnen 

adequatere vragen gesteld worden. Daarnaast maakt de vergaande specificiteit van een casus het mogelijk om na 

te gaan welke punten gelijk zijn en welke anders worden wanneer er geschoven wordt tussen verschillende situaties 

(Hutjes, 2000).  

 

3.3 CONCLUSIE  

Dit hoofdstuk is stilgestaan bij de verzamelde data door middel van documenten en interviews en biedt een 

handleiding voor de uitvoering van het onderzoek. Er is stil gestaan bij de methoden voor data verzameling en bij de 

analyse van die data. Middels deze twee stappen wordt het onderzoek controleerbaar. Daarnaast is stil gestaan bij 

het analyseschema dat als hulpmiddel heeft gediend tijdens de analyse. Aan de hand van het schema is tijdens de 

analyse nagegaan of sprake was van een bepaald kenmerk (concept). Tevens heeft het analyseschema gezorgd 

voor een focus van het te verrichten onderzoek. In de slotfase zijn de resultaten uit de analyse vergeleken met de 

concepten uit het theoretisch kader. Middels gestelde vergelijking kan antwoord gegeven worden op de 

onderzoeksvragen.  

Door gebruik te maken van interviews heb ik per betrokkene kunnen achterhalen hoe het proces is verlopen bij de 

terugkeer van meneer X. Daarbij heb ik gelet op de concepten en kenmerken die ik heb geformuleerd in het 

analyseschema. Door alle interviews te transcripten kon ik midels ATLAS/ti alle antwoorden naast elkaar plaatsen 

en daardoor een categorisering maken in de ervaringen van de betrokkenen. Met die informatie heb ik een antwoord 

kunnen formuleren op de subvragen. De beantwoording is ook gevormd door de documenten die beschikbaar zijn 

gesteld door de gemeente. Deze bevatten informatie over de onderlinge verhoudingen en afspraken, maar ook 

voorbeelden. Met die documenten werd inzichtelijk welke rol bepaalde aspecten hebben gespeeld.  
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4. ANALYSE VEENENDAALSE CASUS 

 
Dit hoofdstuk biedt een analyse naar aanleiding van de verzamelde data uit documenten en afgenomen interviews. 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe de gemeente in samenwerking met de overige partners is omgegaan met de 

handhaving van openbare orde ten tijde van de terugkeer van en EGZ delinquent. De analyse gaat in op de 

kernconcepten en zorgt voor een koppeling van het theoretische kader en de ingewonnen data. Met behulp van die 

koppeling wordt antwoord gegeven op de deelvragen. De beantwoording van de deelvragen leidt vervolgens tot een 

beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.  

4.1 INDICATOREN MORELE PANIEK 

Deze paragraaf schenkt aandacht aan het eerste component van de ontwikkeling van een morele paniek en gaat in 

op de aan- of afwezigheid van bezorgdheid. Daarnaast wordt deze eerste indicator geanalyseerd naar aanleiding 

van de ontwikkeling van het proces dat de gemeente heeft doorlopen.  

Bezorgdheid is de eerste indicator van een morele paniek en vertegenwoordigd een perceptie waarbij hoge zorgen 

wordt gemaakt over een situatie of consequentie daarvan (Cohen, 1972). De gemeente Veenendaal beschikte voor 

de casus van meneer X niet over een plan van aanpak tegen morele paniek of voor de terugkeer van een EGZ 

delinquent. Hierdoor heeft de burgemeester een gemandateerde aangewezen die het proces zou gaan vormgeven, 

in dit geval was dat de beleidsmedewerker afdeling veiligheid en handhaving (Burgemeester, persoonlijke 

communicatie, juni 21, 2011).  

 

Uit interviews komt naar voren dat de eerste acties van de gemeente gebaseerd waren op schrik, onbekendheid, 

spanning en kwaadheid over waarom het gezin zich heeft gevestigd in Veenendaal. Hierdoor was het voor de 

gemeente zaak om zoveel mogelijk informatie in te winnen over de casus en over de mogelijke gevolgen. De 

“De burgemeester maakte zicht vanuit zijn rol als burgervader zorgen” (citaat uit interview met CJG en politie) 
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gemeente heeft gesprekken gehad met bestuurders, politie, mobiele eenheid, communicatiemedewerkers, maar ook 

met het gezin. De burgemeester vond het belangrijk om te weten over wie hij beslissingen nam en heeft daardoor 

meneer X opgezocht tijdens detentie en uitgenodigd op het standskantoor na detentie (Gemandateerde, 

persoonlijke communicatie, juni 20, 2011). De burgemeester voelde zich, naar eigen zeggen, nauw betrokken en op 

een hoog niveau verantwoordelijk over het welzijn van zijn inwoners. Het gezin is middels het tekenen van het 

convenant terecht gekomen in een intensief traject. Dit is noemenswaardig omdat het tekenen van het convenant 

voor het gezin een keerpunt is geweest in het gehele proces. Ineens hadden ze niet alleen contact met een 

medewerker van BJZ, maar ook met een burgemeester, een beleidsmedewerker, een medewerker van CJG 

enzovoorts. Het convenant heeft gediend als het startpunt van de samenwerking tussen de gemeente en partners 

en de gemeente en het gezin. 

 

De informatie rondom meneer X was een “situatie die niet herkend werd” en “was onbekend. Binnen de gemeente 

Veenendaal was daar gewoon nog geen kennis over”. Uit het archief en interviews blijkt dat de gemeente heeft 

geïnvesteerd in kennisinwinning door professionals te vragen naar hun ervaring (Gemeente Veenendaal, 

persoonlijke communicatie, april 11, 2011). Daarbij heeft de gemeente vanuit diverse hoeken documenten, zoals 

handleidingen, protocollen en draaiboeken ontvangen. Uit mailwisseling tussen de gemeente en huis van bewaring 

komt naar voren dat de gemeente om een profilering van de delinquent aanvraagt. Daarbij richt de gemeente zich 

op wat de aard van delict is, hoe lang in detentie, wanneer sprake van vrijlating en wie is de reclasseringsambtenaar 

(Gemandateerde, persoonlijke communicatie, maart 23, 2011). De beleidsmedewerker geeft aan dat de gemeente 

besloten heeft om eerst in gesprek te gaan met deskundigen en ervaren collega’s op het gebied van (mogelijke) 

morele panieken bij de terugkeer van een EGZ delinquent.  

 

Goode & Ben-Yehuda (1994) geven aan dat sociale deviantie beschouwd kan worden als immoreel en generator 

van publieke bezorgdheid en angst is. In casu is sprake van het gedrag van de delinquent welke de morele normen 

en waarden in Nederland heeft overschreden en waarbij gedrag wordt gekoppeld aan de delinquent middels 

percepties. Hierdoor kan gesteld worden dat er sprake is van sociaal deviant gedrag en om te toekenning van 

gedrag door de omgeving. De EGZ delinquent wordt in Nederland ‘weergegeven’ als sociaal deviant. Het ministerie 

van Veiligheid en Justitie is al enkele tijd bezig met inspanningen om tot een adequate aanpak van EGZ 

delinquenten te komen, zo staat vermeld op de website. De berichtgeving in Nederland over, in het bijzonder, 

zedendelinquenten is sober en draagt bij aan de ontwikkeling van morele paniek. Bij het zoeken naar informatie over 

deze categorie delinquenten op het internet wordt gestuit op complottheorieën, verontwaardiging, verenigingen 

enzovoorts. In Nederland is sinds enkele jaren echter wel sprake van een toenemend conflict tussen burger en 

overheid enerzijds en een conflict en polarisatie tussen de bevolking. Burgers kijken de staat namelijk aan wanneer 

iets mis gaat bij de terugkeer van een delinquent, maar schetsen de delinquent tevens als volksduivel en zorgen 

hierdoor voor een verdere polarisatie. Dit past in de theorie van Boutelier (2002) waarbij nadruk wordt gelegd op de 

gevaren van de wij/ zij gedachtegang. Uit gegeven citaat blijkt al wel dat ook binnen de gemeente, bewust of 

onbewust, sprake is van de conflicten waar Boutelier over spreekt. 
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Volgens verschillende respondenten was sprake van angst bij de gemeente. Deze angst is volgende de 

respondenten dan ook leidend geweest in het proces. De angst werd ook gevoed vanwege het verassingselement 

van de terugkeer van meneer X. De gemeente heeft zich bijgesloten aan het BIJ plus pilot programma om onder 

andere informatie te ontvangen over de vrijlating van terugkerende EGZ delinquenten. Het opgestelde convenant 

bestuurlijke informatie justitiabelen (BIJ) van 12 augustus 2011 vermeldt dat de komst van ernstige gewelds- en 

zedendelinquenten geen verrassing mag zijn voor burgemeesters. Dit was niet het geval binnen de gemeente 

Veenendaal. In het geval van de terugkeer van meneer X is de gemeente niet volgens het systeem van de BIJ op 

de hoogte gesteld (Gemeente Veenendaal, april 6, 2011). Hierdoor was er sprake van een nadelige startpositie van 

de gemeente. De angst en bezorgdheid over een mogelijke uitbreek van morele paniek heeft gezorgd voor het 

inrichten van een proces dat snel opgestart en opgepakt diende te worden. Uit verslag van het archief blijkt dat 

mevrouw met gezin naar Veenendaal is verhuisd vanwege de bekendheid van de delicten van partner in oude 

woonomgeving. Het gezin heeft in dat proces ervaren hoe de maatschappij het stigma van de volksduivel toepast.  

 

Het inrichtingsproces om morele panieken te voorkomen was volgens partners gefundeerd vanuit “angst”, “walging”, 

“wantrouwen” en “onbegrip”. Deze emoties zijn ontstaan door de voedingsbron van de gemeente, namelijk 

reclassering.  

 

De medewerker die de gemeente van een volledig en zorgvuldig rapport zou moeten hebben voorzien, deed 

uitspraken over de situatie vanuit eigen perceptie. Het gedrag is op een bepaalde manier behandeld volgens de 

timing en plaats van het gedrag, waarbij het gaat om de vraag wie de label “deviant” aan het gedrag toekent 

(Critcher, 2008). De behandeling van betreffende medewerker heeft geleid tot het opschalen van de zaak naar code 

rood. Dit houdt in dat de delinquent een grote bedreiging vormt voor de openbare veiligheid vanwege hoge recidive. 

Deze constatering heeft een kettingreactie teweeg gebracht waarbij de gemeente zich ineens in een volatiele 

situatie bevond. De bezwaren tegen een morele paniek zijn hierbij leidend geweest en hebben invloed gehad op de 

institutionalisering van regels. Goode & Ben- Yehuda (1994) spreken over deze institutionalisering als zijnde het 

vastleggen van de bezwaren in geschrift, zoals wetten. Tijdens het proces zijn draaiboeken en handleidingen 

ontwikkelt waarbij de handelingswijze, bij morele panieken, van gemeente en partners vastgelegd zijn. Tevens heeft 

de gemeente gekozen om een contract aan te gaan met partners en delinquent. Dit heeft verschillende doeleinden 

gehad, namelijk aantonen dat de gemeente verschillende processen heeft gestart om de veiligheid van de inwoners 

te waarborgen; delinquent te binden; controle over de situatie creëren.  

“We hebben gekozen voor het gezin en we hebben tegen meneer X gezegd: ‘je moet je aanpassen, 

anders kom je er gewoon niet in!” (citaat uit interview met burgemeester) 

“Collega van verslavingszorg heeft nooit [EGZ delinquenten] gehad. Die heeft allemaal dingen gezegd, 

zoals meneer X had TBS moeten krijgen. ” (citaat uit interview met reclassering) 
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Naast bezorgdheid tijdens het terugkeerproces van meneer X is ook sprake geweest van vijandigheid: 

 

Tijdens het proces heeft de gemeente nauw contact onderhouden met alle betrokkenen, maar uit interviews is 

gebleken dat de gemeente paniekerig(er) en harder, reageerde op voorstellen, nadat één specifieke betrokkene en 

de gemeente overleg hebben gehad. Deze betrokkene staat verder van het beleid dan de rest van de betrokkenen 

en is hierdoor (mijn eigen assumptie) bezorgder over de situatie rondom meneer X dan de rest. Deze cirkel valt 

terug te voeren naar het grassroots model, waar vanuit een bottom-up benadering moraliteit en ideologie over een 

onderwerp aan het licht worden gebracht (Goode & Ben-Yehuda, 1994). De gemeente is hierin verlengstuk tijdens 

gezamenlijk overleg met betrokkenen, tijdens die overleggen worden de percepties weer gekanaliseerd.  

Uit de analyse is gebleken dat niet alle geïnterviewde organisaties te maken hebben met een morele paniek, de 

gemeente en basisschool steken met kop en schouders boven de anderen uit. Dit kan herleid worden naar het feit 

dat beide organisaties aangeven geen kennis over de omgang met EGZ delinquenten te hebben en daardoor dus 

ook reageren vanuit stereotypering. De situatie rondom Meneer X heeft ook consensus gekend, omdat de 

bezorgdheid en vijandigheid jegens meneer in overstemming was met de beleving van de maatschappij. Dat de 

bedreiging werkelijk en serieus is. Dit betekent niet dat er geen weerstand ontstaan is. Meneer X was het 

bijvoorbeeld niet eens met de manier waarop hij behandeld werd door de gemeente en heeft hier gedurende het 

terugkeerproces moeilijk mee gehad. Terugkerende delinquenten groeperen zich de laatste jaren meer, waarbij zij 

trachten taboes te verbreken. Dit tegengeluid (Goode & Ben-Yehuda , 1994) sluit aan bij de indicatie van een morele 

paniek en toont aan dat er tijdens het proces sprake is geweest van een morele paniek, weliswaar op kleinschalig 

niveau en binnenskamers. Daar waar de gemeente zich heeft gebogen over de waarborging van de veiligheid, kan 

gesteld worden dat de overige betrokken anders in het proces hebben gestaan. Zo richten CJZ en BJZ zich op de 

kinderen. Zij houden zich hierdoor primair bezig met het gezin en de kinderen, tevens verschilt de perceptie van 

deze organisaties met die van de overige organisaties. CJG en BJZ benaderen de situatie vanuit het bieden van 

hulpverlening in plaats van het voorkomen van morele paniek om openbare veiligheid te garanderen.  

 

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft op 27 oktober 2010 een document gepubliceerd waarbij is ingegaan op het 

project BIJ. Dit document bevat tekst ten behoeve van delinquenten betreffende de pilot BIJ en geeft aan dat het 

gevangeniswezen informatie verstrekt over de terugkeer van een delinquent aan burgemeesters in de proef BIJ. De 

burgemeester zou bij de beëindiging van de detentie twee maanden voor de terugkeer geïnformeerd moeten 

worden. Dit detail is van belang gezien het tijdsbestek in deze casus langer was dan twee maanden. Op 13 maart 

2011 gingen, vanuit de beleving van de gemeente, alle alarmbellen rinkelen nadat een directeur van een basisschol 

nieuws te delen had over de delicten van Meneer X. 

“Alles wordt sluitend gemaakt, dat als het wel fout gaat je kan aantonen met z’n allen van: ‘Ja we hebben het 

geprobeerd dicht te timmeren, met een veiligheidsplan en alle voorwaarden er om heen.” 

 (citaat uit interview met woningbouwcorporatie) 

“Gevoel van afkeuring … maar wat me wel eens heeft gestoken is dat er werd benadrukt dat een 

dergelijke delinquent recht heeft op terugkeer in de maatschappij.” (citaat uit interview met school) 
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De 

schoolleiding noemde deze situatie als een die ze nooit eerder heeft meegemaakt, dus hoe hiermee om te gaan? 

Daarnaast was er een gevoel van afkeuring en sprake van schrik. De handelswijze van de schoolleiding is bepalend 

geweest voor de rest van het gehele proces en wordt dan ook gezien als een mijlpaal. De schoolleiding heeft de 

gemeente ingelicht over de melder, hierdoor is de gemeente zich gaan informeren over de ernst van de situatie en 

het gezin. De leiding had gemakkelijk kunnen kiezen voor het openbaren van de informatie aan media of andere 

groepen, maar heeft er voor gekozen dit niet te doen vanwege de kinderen en het gezin. Ondanks de 

meegaandheid heeft de schoolleiding te kampen gehad met een gevoel van afkeuring en schrik. Deze emoties 

werden versterkt door de gevonden informatie over meneer X op het internet. Hier blijkt maar weer welke rol de 

media hebben op het creëren van morele paniek. 

 

4.2 INSTITUTIONALISERING MORELE PANIEK  

Na een zorgvuldige profilering en ingewonnen informatie van verschillende partners en collega’s is de inrichting en 

uitvoering van het terugkeerproces gestart. Daarbij was het hoofddoel de voorkoming van morele paniek. De 

gemeente heeft ingezet op morele paniek, maar heeft zich ook gericht op het nazorgtraject. Hierdoor heeft de 

gemeente niet alleen partners vanuit de veiligheid betrokken tijdens het traject, maar tevens partners uit de 

hulpverlening branche. De gemeente heeft bekeken welke partners welke rol toegewezen krijgt binnen het proces. 

Daarnaast is nagedacht over de manier van communicatie naar deze partners. Gezien de partners beschikken over 

duidelijke organisatiedoelen en -visies heeft de gemeente de rolverdeling in kaart kunnen brengen. De 

communicatie is een cruciaal element geweest tijdens het proces en werd dan ook gestimuleerd middels een 

terugkerend overleg met de partners.  

 

Uit gesprekken met verschillende partners is gebleken dat de gemeente Veenendaal zich heeft gericht op de 

delinquent en de gemeenschap. Dit valt goed terug te redeneren naar restorative justice en community justice 

(McAlinden, 2006). Uit het gesprek met de burgemeester wordt duidelijk dat hij zich specifiek heeft gericht op 

maatschappelijke onrust en dat hij het gevoel heeft gehad dat dit door die partners dan ook werd onderschat. Het 

wordt middels de interviews als snel helder dat de gemeente zich richt op community justice terwijl partners zoals 

reclassering en bureau jeugdzorg zich richten op restorative justice.  

 

“Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt, dus hoe hiermee om te gaan?”  

(citaat uit interview met gemeente Veenendaal) 

“Betrokkenen dienen waakzaam te zijn dat zo’n overtreding [van meneer X] niet nogmaals plaatsvindt en 

dat geen maatschappelijke onrust ontstaat” (citaat uit interview met politie) 

“..tweeledig, voorkomen van recidive en veiligheid voor maatschappij…. Twee componenten als 

gemeente, je bent er voor de individuele burger en je bent er voor alle burgers in de gemeente..”  

(citaat uit interview met gemeente Veenendaal) 
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De gemeente heeft middelen ingezet (bijvoorbeeld financiële bijdrage) om tegemoet te komen in de wensen van de 

partners zodat veiligheid van de burgers gewaarborgd blijft, maar zodat de delinquent ook kon integreren. Het bij 

elkaar roepen van de partners was al een eerste vorm van RCJ, waarbij de gemeente er voor koos om verschillende 

professionals aan tafel te brengen zodat daarmee voldoende belangen behartigd werden. Tevens heeft de 

diversiteit van professionals bijgedragen aan de invulling van het proces en is aan de hand van die diversiteit 

begonnen aan het vastleggen van regels voor de voorkoming van morele paniek. Deze regels zijn vastgelegd in een 

contract tussen gemeente, partners en delinquent. De gemeente heeft vanuit eigen perceptie en mening, met 

aanvulling van de percepties van partners, grondregels opgelegd aan de delinquent. Daarbij heeft de gemeente 

meneer X mee gecommitteerd. Daarnaast hebben gemeente en partners ingespeeld op communicatiemethoden. 

Meneer X is veroordeeld voor gevoelige en serieuze delicten, hierdoor heeft de gemeente ook nagedacht over de 

manier van communicatie bij de uitbraak van een morele paniek. Zo beschikte de gemeente al over folders met 

algemene informatie over de terugkeer van EGZ delinquenten. Tevens is ingespeeld op de vraag ‘wat zou je moeten 

doen bij’. Hiermee heeft de gemeente getracht om zo veel mogelijk van de risicofactoren uit te schakelen.  

Een andere tool dat is ingezet om de ontwikkeling van mogelijke morele paniek in kaart te brengen is social media 

watching door politie. Social media watching maakt het mogelijk om de media te volgen en te analyseren wanneer 

een persoon of organisatie de actualiteit over een onderwerp wilt bijhouden. In het geval van delinquenten wordt 

gelet op “alles” wat geschreven en gezegd wordt over delicten of delinquenten. Vanuit die ingewonnen informatie 

worden rapportages gemaakt en wordt gemeente op de hoogte gesteld over mogelijke problemen.  

De beleidsmedewerker handhaving en veiligheid heeft binnen het terugkeer traject van meneer X de rol van 

proceseigenaar toebedeeld gekregen. Deze rol is echter niet door iedereen bevestigd. Waar de burgemeester 

zonder enige aarzeling de beleidsmedewerker VH tot proceseigenaar benoemde, hebben overige partners er een 

ander beeld aan over gehouden. Zo benoemde een medewerker van BJZ de beleidsmedewerker als 

procesregisseur en was het CJG juist de proceseigenaar. De medewerker CJG kwam echter met het meest 

interessante antwoord op de vraag wie de proceseigenaar was tijdens het proces, namelijk BJZ is proceseigenaar 

als het om de kinderen gaat, de gemeente als het om veiligheid gaat en reclassering als het om (het gedrag van) de 

delinquent gaat. De medewerker CJG toont hiermee aan vanuit een andere bril naar de situatie te kijken en 

onderscheidt de partners in drie verschillende eenheden of richtingen. Bij het slagen van een geïntegreerd plan is 

het van belang dat de partners elkaar steunen en samen een behandelprogramma aanbieden, zoals het voorbeeld 

van de ‘Circle of support and accountability’. Het is zaak dat de partners elkaar vertrouwen en te hulp schieten daar 

waar nodig. De verschillende visies op wie de proceseigenaar was, heeft zeker invloed gehad op de spanningen 

tijdens de terugkerende overleggen. Daarnaast werd tijdens de overleggen duidelijk dat de partners snel vanuit 

eigen organisatiedoeleinden de gesprekken voerden, waardoor de overleggen weleens stroef verliepen.  

De relatie tussen de partners en burgemeester kan omschreven worden als een gespannen relatie. Dit sluit dan 

weer niet aan bij de theorie van McAlinden (2006), gezien vertrouwen een essentiële rol speelt. Tijdens de 

terugkomende bijeekomsten, welke bedoeld waren ter informatie-uitwisselingen, zaten enkele partners er 
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gespannen bij. De bijeenkomsten zorgden voor een zeker statusupdate, maar al gauw was sprake van kritiek op 

genomen beslissingen en werden hier en daar toch vraagtekens gezet. De burgemeester had tijdens het proces 

altijd een leidende rol hetzij op de voorgrond hetzij op de achtergrond.  

Dit 

heeft enkele partners zeker dwars gezeten. Mensen die gewend zijn om hun werk op een bepaald gebied te doen, 

werden feitelijk onder druk gezet over hoe dingen zouden moeten gaan, aldus een medewerker BJZ. Deze 

medewerker ervoer dat de gemeente wilde bepalen hoe de hulpverlening hun werk moest gaan uitvoeren. 

Daarnaast werden de terugkerende overleggen als controlerende bijeenkomsten ervaren. Vanuit verschillende 

hoeken is tevens benoemd dat het nut van de bijeenkomsten niet zo werd begrepen. Zo gaf een politiemedewerker 

aan niet te begrijpen bij bepaalde overleggen aanwezig te moeten zijn, omdat er vaak sprake was ven het delen van 

persoonlijke informatie over het gezin. In die zin wordt een gevoelige snaar geraakt, namelijk de privacy van het 

gezin. Met verschillende partners is veel (gevoelige) informatie uitgewisseld. Nu is het zo dat de partners niets 

hebben gelekt en daardoor niets bekend is geworden aan derden, maar de vraag of het anders had gekund blijft 

daarmee (voorlopig) open staan. 

De gemeente heeft niet alleen een convenant gesloten met partners en gezin, maar tevens met het ministerie van 

Veiligheid en Justitie door deelname aan de BIJ. Het voordeel van de deelname aan de BIJ is de enorme 

kennisuitwisseling geweest. Zo ontving de gemeente verschillende verslagen waaronder een document 

´Analysemethodiek maatschappelijke onrust´. In dit document kon de gemeente een methodiekschema vinden 

waarbij rekening werd gehouden met het recidive- en gevaarrisico; de situatie van de zware gewelds- of 

zedendelinquent na detentie; De omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het risico voor maatschappelijke 

overlast; Overige relevante informatie. Het schema is ontworpen om een objectieve inschatting mogelijk te maken 

van het risico op maatschappelijke onrust. Aan de hand van de analyse wordt vastgesteld wat de kans op 

maatschappelijke onrust is. In het geval van deze casus was sprake van code rood, ofwel hoge kans op recidive en 

maatschappelijke onrust. De gemeente heeft naar aanleiding van deze gegevens een draaiboek ontwikkelt waarbij 

is ingegaan op verschillende scenario’s en heeft het draaiboek samen ingevuld met partners (Ministerie van Justitie 

en Veiligheid, 2011). De scenario’s zijn onderscheid in rust, onrust en escalatie en bij iedere stap is beschreven wat 

er per doelgroep is geregeld, wat de partner doet in welke fase en wat de verwachtingen zijn. Het draaiboek heeft 

gediend als één van de steunpilaren waar het proces op gebouwd is. Merkwaardig is dat het draaiboek vermeld dat 

de basis van waaruit gewerkt werd het voorkomen van recidive was (Gemeente Veenendaal, persoonlijke 

communicatie, april 15, 2011). 

 

Daarbij is de nadruk gelegd op het creëren van veiligheid voor de samenleving, de buurt, de schoolkinderen en het 

gezin. Ook hier wordt de nadruk op het voorkomende karakter gelegd en kan gesteld worden dat de gemeente 

regulerend optreedt. Ondanks de nadruk op het voorkomen, wordt in het draaiboek juist vermeld dat het proces 

draait om het voorkomen van recidive. Dit houdt in dat de gemeente, in tegenstelling tot wat vermeld is tijdens de 

“..big brother is watching you..” (citaat uit interview met reclassering) 



29 | P a g i n a  

interviews, zich wel degelijk richt op meneer en meer dan bereid is om hulp aan te bieden. Dit is echter niet zo 

ervaren door partners zoals BJZ en de burgemeester heeft zelf aangegeven voornamelijk vanuit het perspectief van 

maatschappelijke onrust te hebben gehandeld. Door samenwerking aan te gaan met verschillende partners heeft de 

gemeente de scenario’s bij rust, onrust en escalatie vanuit verschillende invalshoeken kunnen vastleggen 

(Gemeente Veenendaal, persoonlijke communicatie, april 7, 2011). Zo heeft de politie naar de situatie gekeken 

vanuit openbare veiligheid en heeft gelet op de directe omgeving van het gezin, reclassering heeft gekeken naar 

kans op recidive en welk effect dit zou kunnen hebben op de omgeving, communicatie heeft gekeken naar de 

verschillende communicatiemiddelen bij bekendwording van de re-integratie van meneer X. Iedere partner heeft zo 

een eigen invulling voor maatschappelijke onrust, daarbij zijn door de partners enkele karaktereigenschappen van 

maatschappelijke onrust verschillende malen benoemd. Hetzij expliciet, hetzij impliciet. De partners lijken allemaal 

hetzelfde te verstaan onder maatschappelijke onrust, maar uit observatie blijkt dat de partners niet altijd goed weten 

welke indicatoren wijzen op de mogelijkheid van maatschappelijke onrust . 

 

 

 

4.3. INRICHTING RE-INTEGRATIE MENEER X 

De inrichting van het plan van aanpak bij maatschappelijke onrust lag uitsluitend bij de gemeente en de daarbij 

horende partners, zoals reclassering, politie en justitie. Uit gevoerde gesprekken en geanalyseerde documenten 

(kan gesteld worden dat de gemeente de nadruk heeft gelegd op het voorkomende karakter in plaats van het 

genezende, dit valt in lijn met de theorie van de regulerende staat waar de risicosamenleving een onderdeel van is. 

(McAlinden, 2006) De burgemeester heeft preventieve acties ondernomen om risico’s te bepalen en vast te stellen, 

denk daarbij aan een RISC1 onderzoek vanuit de reclassering. (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011) 

Geconstateerd is dat de gemeente ondanks de nadruk op maatschappelijke onrust zich ook heeft gericht op de re-

integratie van meneer X, ofwel op het voorkomen van een hoog recidive. Dit is uitzonderlijk te noemen, omdat de 

burgemeester de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid en niet zozeer voor het nazorg traject van een (ex) 

gedetineerde. De gemeente heeft partners aan zich gebonden middels een contract, maar heeft zichzelf hierdoor 

tevens eindverantwoordelijk gemaakt voor het nazorgtraject.  Zo heeft de gemeente een convenant opgesteld met 

meneer X. Het opstellen van een convenant met meneer X werd echter door enkele partners ontmoedigd.  

 

Dit kwam omdat de partners, zoals BJZ, het niet eens waren met de benadering van de situatie in dit geval de 

terugkeer van meneer X. De gemeente heeft enkele malen lijnrecht tegenover enkele partners gestaan, zoals BJZ 

en reclassering wat betreft het plan van aanpak rondom de casus. De medewerkers van BJZ geven aan dat er 

optimaal gebruik is gemaakt van de situatie waarin mevrouw en meneer zich in verkeerden. Mevrouw en meneer X 

verkeerden in financiële problemen en waren bang voor media-aandacht. De burgemeester heeft aangegeven 

                                                           
1 een objectieve weging van het recidive- en gevaarsrisico 
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meneer X “in de tang” te hebben gehad en aangegeven te hebben dat wanneer meneer zich een jaar zou vestigen 

in Exodus, de gemeente zou zorgen voor een goedkopere woonruimte omdat hij duur woonde. Vanuit de gemeente 

gezien een strategische beslissing om wat ruimte te creëren zodat het proces in goede banen geleid zou kunnen 

worden, vanuit de kant van de hulpverleners funest omdat het van cruciaal belang was dat meneer zo snel mogelijk 

terug zou zijn bij zijn gezin en kon werken aan een re-integratie vanuit een stabiele thuisomgeving. Tijdens het 

proces hebben reclassering, BJZ en de Waag (in het beginproces) veel input geleverd op de behandeling van 

meneer X daarbij kan gedacht worden aan wat een terugkerend zedendelinquent nodig heeft, wat het gezin nodig 

heeft en welke elementen recidive vergroten.  

 

De gemeente heeft, zonder dat ze het door heeft gehad, de opzet van het Canadese ‘circle of support and 

accountability’ nagebootst. De gemeente heeft zorgen en behoeften benoemd; verschillende partners zijn aanwezig 

tijdens het proces; er is sprake van steun en begeleiding om de kans op recidive te verkleinen; de delinquent heeft 

hulp geaccepteerd; de delinquent heeft een aanspreekpunt; de leden van de cirkel komen samen om de voortgang 

te bespreken. Hoewel de gemeente deze opzet lijkt te hebben nagebootst, is er wel het een en ander op te merken 

over de kern van de cirkel. Vanuit het licht van maatschappelijk onrust is meneer X buiten de gemeente geplaatst, 

een medewerker BJZ geeft aan dat de gemeente juist vanuit het licht van recidive zou hebben kunnen gehandeld. 

Zo is geen dialoog aangegaan met meneer X, maar is hem juist de gang van zaken meegedeeld. Daarnaast had, 

volgens dezelfde medewerker, geïnvesteerd kunnen worden in de gemoedstoestand van meneer X. Wanner hij zich 

goed zou voelen, zich positief voelt, dan verlaagt hiermee de recidivekans. Deze mening werd niet gedeeld door 

iedere partner, zo zette de medewerker van woningbouwcorporatie grote vraagtekens bij welke elementen meneer 

X positieve energie zouden geven en wat hem dan zo snel negatieve energie zou kunnen geven. Het was niet voor 

iedere partner even duidelijk waar Reclassering en BJZ over praatten, wanneer het meneer X betrof. Dit heeft te 

maken gehad met de verschillende (niet verenigbare) visies van de partners. Reclassering en BJZ waren het 

bijvoorbeeld niet eens met de aangeboden woonruimte. De woonruimte bevond zich afgelegen in een kinderloze 

buurt. Hierdoor zouden de kinderen niet buiten kunnen spelen en de kinderen benadeeld worden. Daarnaast 

zouden de kinderen van meneer X juist schoolgenootjes mee moeten nemen naar huis.  

 

Deze situatie zou alles behalve wenselijk moeten zijn en heeft tot weerstand geleid bij eerder genoemde partners. 

Volgens respondenten zou het aanbieden van steun en hulp niet alleen gericht moeten zijn op meneer, maar ook op 

mevrouw. Alle gesprekken met verschillende partners dienden zij met betrokkenen te worden, alle afspraken diende 

zij na te komen en daarnaast diende zij een huishouden te leiden met een werkloze man. Deze stressvolle situatie 

werd door BJZ niet als bevorderlijk gezien en is herhaaldelijk benoemd. Met deze situatie in het achterhoofd heeft 

de beleidsmedewerker een melding geplaatst bij het AMK. Het AMK is onderdeel van Justitie en hoort bij BJZ. Zo’n 

melding brengt moeilijke situaties met zich mee omdat de gemeente toezicht wilde houden op het gezin zodat er 

“Voor elke stap die we moeten zetten, moeten we eerst goedkeuring hebben van de burgemeester….de 

burgemeester is het beslisorgaan, hij is degenen die uiteindelijk besluit hoe we het gaan doen”  

(citaat uit interview) 
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niets mis zou gaan, binnen het gezin. Dit is een goed voorbeeld van een reactie omgezet naar actie. De 

beleidsmedewerker was bezorgd, ze keek naar de situatie vanuit eigen perceptie binnen een bepaalde tijd en heeft 

besloten toch een AMK aan te vragen, ondanks dat dit door andere partners niet gesteund werd. Het typische 

gevolg van één van de indicatoren zoals Goode & Ben-Yehuda (1994) hebben omschreven. Vanuit de melding zijn 

de kinderen in OTS geplaatst. De druk op het gezin nam hierdoor aanzienlijk toe, omdat het gezag van de moeder 

werd ingeperkt. Hiermee is weer een geheel proces an sich gestart dat naast het traject van de re-integratie van 

meneer liep.  

 

 

 

 

 

4.4 CONCLUSIE  

Deze paragraaf biedt een antwoord op de deelvragen om vervolgens een adequaat antwoord te kunnen formuleren 

op de onderzoeksvraag. De antwoorden worden gegeven met behulp van de resultaten uit de analyse. 

4.4.1 CONCLUSIE EERSTE DEELVRAAG 

 

WAT IS EEN MORELE PANIEK?  

In de literatuur wordt veelvoudig gesproken over morele panieken en de invloed die zij hebben op de samenleving. 

Een morele paniek is een bedreiging van waarden en normen die ontstaat door een bepaalde groep, persoon of 

omstandigheid, en een morele paniek vindt zijn wortel in het politieke debat en haar aard wordt gepresenteerd als 

stereotype door media (Young, 2009). Goode & Ben-Yehuda geven vijf indicatoren waarmee een morele paniek 

herkend kan worden, namelijk bezorgdheid, vijandigheid, consensus, disproportionaliteit en volatiliteit. Daarnaast 

kan de oorzaak van een morele paniek onderzocht worden met gebruik van drie verschillende modellen. Het 

grassroots model verklaart dat een morele paniek spontaan ontstaat over een breed spectrum van de samenleving. 

De paniek komt voort uit een specifiek probleem in een minder verkapte vorm. Het elite engineering model gaat uit 

van het opzettelijk creëren van morele panieken door één of meerdere organisaties met relatief veel macht (elite). 

Het interest group model verklaart dat organisaties zoals media, politie, actiegroepen en religieuze groepen een 

belang hebben om een specifiek probleem uit te lichten dat door de elite – organisaties met veel macht – geen 

aandacht ontvangt. Een morele paniek is onderhevig aan impulsen van buitenaf, daarbij zijn plaats, tijd en perceptie 

van de waarnemer bepalend voor de ontwikkeling van een morele paniek. De perceptie van de situatie 

doorslaggevend is en niet de situatie zelf.  
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4.4.2 TWEEDE DEELVRAAG 

 

HOE IS, VANUIT HET LICHT VAN MORELE PANIEK EN IN SAMENWERKING MET PARTNERS, 

GEÏNTERVENIEERD DOOR DE GEMEENTE? 

De gemeente heeft als doel gehad het voorkomen van morele paniek. Daarbij is allereerst vanuit verschillende 

hoeken informatie verzameld over de mogelijke bedreiging van de openbare orde bij de terugkomst van meneer X. 

Gezien de gemeente niet via de traditionele weg geïnformeerd is over de komst van de gemeente, diende zij een 

profilering aan te vragen over deze EGZ delinquent. De gemeente heeft aan de hand van ontvangen informatie 

ingezet op de preventie van morele paniek binnen de gemeente. De inzet is gedaan naar aanleiding van eigen 

perceptie (van de gemeente) op het onderwerp en is binnen dit onderzoek dan ook interessant om te volgen. De 

perceptie van gemeente en melder (melder van de komst van meneer X) zijn gevoeliger voor de ideeën uit de 

omgeving, omdat deze twee partners over weinig kennis beschikken omtrent morele panieken bij de terugkomst van 

EGZ delinquenten. Dit in tegenstelling tot overige partners die vaker te maken hebben gehad met EGZ 

delinquenten. Zoals in de wetenschap al is gebleken is bij de uitvoering van interventies (beleid), en in het specifiek 

bij EGZ delinquenten, sprake van een preventief of van een voorkomend karakter (McAlinden, 2006). De gemeente 

heeft voornamelijk geïntervenieerd vanuit community justice, waarbij de gemeente de veiligheid voor de inwoners 

van Veenendaal wilde garanderen en morele paniek wilde voorkomen. De partners uit de hulpverlening hebben zich 

juist gericht op restorative justice om recidive te vekleinen en vanuit dat gedachtegoed veiligheid te waarborgen.  

Bij het samenvoegen van beide percepties is een fusie ontstaan en daarmee tevens een stap in de richting van de 

restorative community justice gezet. Deze stap omvat de filosofie van veiligheid creëren en ondersteuning bieden, 

welke succesvol zijn doorgevoerd in de Canada middels de circle of support and accountability. In tegenstelling tot 

de cirkel wordt is de insteek niet het benoemen van de zorgen rondom de re-integratie en de behoeften van daders, 

maar eerder benoemen van de zorgen rondom morele paniek bij de re-integratie van delinquenten en het benoemen 

van de behoeften van maatschappij én delinquent. De gemeente zit nog een niveau hoger dan de gemeente in 

Canada waar echt op microniveau gekeken is naar de delinquent. De gemeente Veenendaal heeft wel gekeken 

naar de delinquent, maar alleen omdat deze een rol speelt bij morele panieken.  

4.4.3 DERDE DEELVRAAG 

WELK EFFECT LEVERT DE GEKOZEN INTERVENTIEMETHODE VAN GEMEENTE EN PARTNERS? 

De gemeente heeft naar aanleiding van ontvangen informatie door onder andere professionals een proces gevolgd 

dat op moment van oordelen op een bepaalde manier gepresenteerd werd. Middels de onbekendheid over morele 

panieken bij de terugkeer van EGZ delinquenten is paniekerig gereageerd. Respondenten hebben aangegeven dat 

de gemeente zich zorgen maakte over de terugkomst van meneer X. Daarnaast hebben enkele partners zelfs 

vijandig gereageerd op de komst van de meneer X (Indicator morele paniek: Cohen, 1972) de effecten van de 

onwetendheid over het onderwerp hebben geleid tot, volgens respondenten, controlerende bijeenkomsten en een 

proceseigenaar die het laatste woord heeft waarbij niet alle partners zich even prettig voelden. Echter, doordat de 
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gemeente zo bovenop de processen heeft gezeten is er geen sprake geweest van een lek naar de maatschappij en 

heeft de gemeente morele panieken weten te institutionaliseren. De gemeente beschikt nu over draaiboeken, 

theoretische inzichten maar ook praktische inzichten. Door samen te werken met verschillende partners heeft de 

gemeente ook een deur geopend voor de restorative community justice, waarbij alternatieve aanpakken bij het 

waarborgen van de openbare veiligheid gerealiseerd kunnen worden, namelijk het verlagen van recidive gehalte en 

het wegnemen van angsten rondom bepaalde delinquenten (McAlinden, 2006). 

 

 

 

 

5. CONCLUSIE EN REFLECTIE 

Dit hoofdstuk biedt een antwoord op de centrale onderzoeksvraag waarbij gericht wordt op hoe de gemeente morele 

panieken heeft getracht te voorkomen. De beantwoording van deze vraag geschiedt door analyse van verzamelde 

data. Deze data is afkomstig van gehouden interviews en van documenten zoals, draaiboeken, notulen, memo’s, 

handleidingen, convenanten welke vergaard zijn via de gemeente (zie hoofdstuk vier). Deze analyse biedt tevens 

nieuwe inzichten welke leiden tot een discussie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een advies voor de gemeente 

over morele panieken. 

5.1 BEANTWOORDING CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG 

Door deel te nemen aan het pilot programma ontvangt de gemeente vroegtijdig informatie over delinquenten die 

vrijkomen. Met deze informatie kan de gemeente acties uitzetten om de openbare orde te waarborgen en kan de 

gemeente het re-integratie proces van de delinquent inrichten. De gemeente heeft aan de hand van twee sporen het 

terugkeerproces van meneer X ingericht. Enerzijds is gelet op de veiligheid van de maatschappij en zijn de wensen 

en behoeften van de maatschappij vertegenwoordigd (community justice), anderzijds is geïnvesteerd in d delinquent 

waarbij is gericht op een “veilige landing” van meneer X (restorative justice) (McAlinden, 2006). Om de 

gemeenschappelijke doelen te bereiken heeft de gemeente de regie op zich genomen binnen het 

samenwerkingsverband met de overige partners. Binnen dit samenwerkingsverband coördineert de gemeente alle 

zaken aangaande veiligheid en nemen de hulpverlenende organisaties de uitvoering het re-integratie traject op zich. 

Daarbij is de gemeente wel portefeuille houder, waardoor de gemeente tevens degene is die beslist over welke 

(basis)voorzieningen beschikbaar gesteld worden aan het gezin en meneer X. De beleidsmedewerker heeft tijdens 

dit traject de rol van nazorg coördinator gehad, waarbij zij informatie deelde van bottom-up en top-down. Deze opzet 

vormt een lichte variant van restorative community justice methode (McAlinden, 2006).  
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De nazorg aan (ex) gedetineerden valt sinds 2004 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarvoor viel de 

verantwoordelijkheid altijd onder de reclassering. In dit geval heeft de gemeente Veenendaal reclassering 

ingeschakeld en gevraagd om een diagnose (het RISC onderzoek) te voeren over meneer X, om in te schatten hoe 

hoog de kans op recidive is en hoe ernstig de delicten zijn die meneer heeft gepleegd.(Gemeente Veenendaal, 

2011) Aan de hand van de eerste constatering van een reclasseringsmedewerker werd meneer ingeschaald op het 

hoogste niveau (rood). Deze diagnose werd gesteld in een bepaalde tijd, plaats en setting waardoor de situatie 

disproportioneel is benaderd. Uit de interviews is gebleken het gekoppelde label voort uit kwam stereotypering 

(Cohen, 1972; Goode & Ben-Yehuda, 1994). De gemeente kwam, naar eigen zeggen, in een onbekende situatie 

terecht, waarbij zij professionals heeft ingeschakeld om kennis uit te wisselen over de manier van handelen bij de 

terugkomst van een (ex) gedetineerde (Gemeente Veenendaal, persoonlijke communicatie, april 15, 2011). In 

tegenstelling tot wat de gemeente dacht, kwam de manier van handelen paniekerig en overdreven over, waardoor 

gesproken kan worden van een morele paniek binnen de gemeente. Gesproken kan worden over een morele paniek 

binnen het ambtelijk apparaat. Door een “loophole” in het pilot programma is geen sprake geweest van 

informatiedeling omtrent het vrijkomen van meneer X. De gemeente had hier niet op geanticipeerd en heeft daarom 

besloten meneer een jaar buiten de gemeente te plaatsen. 

Binnen die tijdsperiode heeft de gemeente geïnvesteerd in de terugkomst van meneer en in een communicatie- en 

veiligheidsplan (Gemeente Veenendaal, persoonlijke communicatie, april 15, 2011). Het communicatieplan is 

ontwikkeld aan de hand van het veiligheidsplan. Het veiligheidsplan is opgesteld door rekening te houden met 

verschillende scenario’s. Daarbij heeft de gemeente gelet op welke factoren van invloed kunnen zijn op een morele 

paniek binnen de gemeente. Eén van die factoren was het uitlekken van informatie. De gemeente heeft in 

samenspraak met partners besloten een geheimhoudingsplicht op te leggen (Gemeente Veenendaal, persoonlijke 

communicatie, maart 31, 2011). Dit hield in dat niemand buiten de betrokkenen informatie over de zaak mocht delen 

met anderen. Daarnaast heeft de gemeente de wijkagent ingezet om een oog in het zeil te houden in de wijk waar 

het gezin woont. Daarbij werd, volgens politie, gelet op onregelmatigheden. De politie heeft tevens gebruik gemaakt 

van media watching om na te gaan of online informatie beschikbaar was over meneer en zijn gezin. Deze tool past 

bij het de theorie van Goode en Ben Yehuda (1994) waarin wordt gesteld dat media voor de ontwikkeling van een 

morele paniek kan zorgen.  

De gemeente heeft op een multidisciplinair niveau gezorgd voor een brede dekking van de situatie. Daarbij is de 

gemeente samenwerking aangegaan met verschillende organisaties om te kunnen voorzien in een zorgvuldig plan 

van aanpak (Gemeente Veenendaal, persoonlijke communicatie, april 15, 2011). De gemeente heeft gebruik 

gemaakt van een soortgelijk circle of support and accountability (McAlinden, 2006), waarbij een duidelijk startpunt is 

geweest – het ondertekenen van een convenant – en een duidelijk eindpunt – de terugkeer van meneer X bij gezin 

zonder morele paniek.  
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5.2 REFLECTIE  

Met behulp van dit onderzoek zijn nieuwe inzichten ontwikkeld over de invulling van samenwerkingsprocessen bij de 

voorkoming van morele panieken bij de terugkeer van EGZ delinquenten. Middels dit onderzoek wordt zichtbaar hoe 

morele panieken werken, maar ook hoe de gemeente via alternatieve routes morele panieken kan voorkomen. De 

gemeente kan in de toekomst ook uitgaan van het verminderen van recidive waardoor meer steun en draagvlak 

gecreëerd kan worden bij de hulpverlenende organisaties. Dit onderzoek staat tevens voor kennis uitwisseling 

waarbij inzichtelijk is gemaakt, middels afgenomen interviews, hoe de betrokkenen de samenwerking hebben 

ervaren en welke knelpunten aanwezig waren. Met behulp van de resultaten is tevens toegewerkt naar enkele 

aanbevelingen voor de gemeente.  

Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende literatuur en verschillende zienswijzen. De theorie van 

Cohen is een praktisch toepasbare theorie, wanneer er duidelijk sprake van een morele paniek. Ik sluit me aan bij 

de critici die vinden dat er te snel en te vaak gesproken wordt over morele panieken. Het gevaar van de theorie zit in 

het subjectieve karakter. De theorie van morele panieken is gevoelig voor persoonlijke interpretaties en is tijd en 

plaats afhankelijk. Hierdoor kan het ene moment gesproken worden over een morele paniek, maar het andere 

moment het besef zijn dat er wellicht een verkeerde keuze is gemaakt. In het geval van een delinquent die 

terugkeert, ben ik van mening dat een delinquent hier onnodig benadeeld wordt. De theorie van morele panieken 

biedt naar mijn mening nog te weinig houvast om gebruikt te worden bij de ontwikkeling van beleidsprocessen. De 

theorie van McAlinden daarentegen biedt meer concrete stappen waaraan een gemeente zich kan vasthouden. 

Daarnaast is het bieden van veiligheid vanuit het verminderen van recidive een interessante manier om een casus 

mee vorm te geven. Het voordeel van die aanpak is dat er minder marge van error aanwezig is en dat de gemeente 

op die manier veel sneller steun ontvangt van de hulpverlenende organisaties omdat de re-integratie van meneer 

het eerste gemeenschappelijke doel wordt.  

Aan de hand van de omschrijvingen geboden door Cohen (1972) en Goode & Ben-Yehuda (1994) kan de gemeente 

een net uitspreiden waarbij gelet wordt op de indicatoren van Goode & Ben-Yehuda (1994). Het thomas theorema 

biedt een verhelderende beschrijving over de kracht van perceptie. De gemeente investeert in veiligheid door 

afspraken te maken met een (ex) gedetineerde, maar beseft niet dat de perceptie van een situatie doorslaggevend 

is voor de ontwikkeling van een morele paniek. Zolang de perceptie over een bepaalde situatie of bepaald 

onderwerp onveranderbaar blijft, zal de kans op het voorkomen van een morele paniek geheel oncontroleerbaar 

zijn. Dit komt omdat het wachten is op de komst van de storm na een lange periode van stilte. De theorie van 

McAlinden (2006) vangt dit op door te motiveren in het investeren van bewustwording bij burgers, zodat de perceptie 

over het onderwerp of de situatie veranderd. De gemeente werkt niet aan de hand van de theorie van Goode & Ben-

Yehuda, waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen dat er sprake is geweest is van een morele paniek. Aan de 

andere kant heeft de gemeente als betrokkene er grote belang bij dat bij het uitbreken van een morele paniek zij als 

beschermer van de burgers kan aantonen wat er gedaan is bij de terugkeer van deze (ex) gedetineerde. Wanneer 

een morele paniek uitbreekt kan de gemeente aantonen dat zij het goed heeft gedaan en gezorgd heeft voor een 

dichtgetimmerd re-integratie plan. In de toekomst zou de gemeente beter kunnen samenwerken met reclassering, 
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maar ook de verantwoordelijkheid laten bij de professionals en zich primair richten op veiligheid zonder in het 

vaarwater te komen van de nazorg.  
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“ARCHIEF” GEM. VEENENDAAL CASUS MENEER X 

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2011). Analysemethodiek maatschappelijke onrust (Versie 1.00). Document  

  15a 2011_02_02.  

Overige bronnen zijn onder persoonlijke communicatie geschaald, na raadpleging handleiding APA.  

Persoonlijke communicatie. Onder persoonlijke communicatie vallen o.a. privé-brieven, memo’s, e-mail, 

(telefoon)gesprekken, privé- pagina’s op Facebook en persoonlijke interviews (die niet in het kader van onderzoek 

zijn afgenomen). 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 INTERVIEWVRAGEN NAV OPERATIONALISATIE 

 Centrale concepten  Interviewvragen 

Wat is een morele 
paniek? 

Overdreven reactie op een 
probleem. 
 
Bezorgdheid, vijandigheid, 
consensus, 
disproportionaliteit en 
volatiliteit. 

1. Kunt u eens een omschrijven hoe wordt 
gereageerd op terugkeer van een 
zedendelinquent?  
kunt u voorbeelden geven  

2. Hoe wordt volgens u bij de uitvoering 
rekening gehouden met die reacties? 

3. Wanneer vindt u dat sprake is van een 
overdreven reactie?  

Hoe wordt, vanuit het licht 
van morele paniek, 
geïntervenieerd op de re-
integratie van de heer X? 

Regelgeving, beleid en 
praktijk. 
 
Media en communicatie. 
 
Circle of support and 
accountability. 

4. Welke perspectieven van de huidige 
regelgeving ziet u terug in de het beleid?  

5. Hoe zou u de uitvoering van het proces 
omschrijven? M.a.w. vanuit welke 

gedachtegoed is volgens u geïntervenieerd?  
6. Zou u een beeld kunnen schetsen van 

het medialandschap?  
7. Welke communicatieve factoren werken, 

volgens u, escalerend of de-escalerend 
bij de uitvoering van het beleid? 

8. Kunt u aangeven in hoeverre nieuwe 
media een rol spelen bij de uitvoering 
van het beleid?  

Welk effect levert het Ervaring bij-plus pilot  9. Hoe zou u de verhouding tussen de  
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interveniëren in de gem. 
Veenendaal op en wat 
wordt gedaan om dit 
effect succesvol in stand 
te houden? 

 
Resultaat samenwerking  
 
Informatievoorziening 

(i) betrokkenen onderling en  
(ii) betrokkenen en delinquent 
omschrijven? 

10. Hoe zou u de rol van de burgemeester in 
het totale proces omschrijven? 

11. Wie was proceseigenaar en waarom juist 
die persoon of organisatie? Bent u van 
mening dat dit de informatievoorziening 
ten goede is gekomen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2. CODEERSCHEMA MORELE PANIEK 

DEELVRAAG 1:  

LABEL MORELE PANIEK 

CODE 1.1 BEZORGDHEID 

 CODE 1.2  VIJANDIGHEID  

 CODE 1.3  CONSENSUS 

 CODE 1.4  DISPROPORTIONALITEIT  

 CODE 1.5 VOLATILITEIT 

 CODE 1.6 AANPAK REACTIE (wat wordt er gedaan n.a.v. geconstateerde gevoelens/ emoties) 

CODE 1.7 OVERIGE GEVOELENS/ EMOTIES 

 LABEL MOTIEF EN OORSPRONG 

 CODE 1.7  ELITE ENGINEERING  

 CODE 1.8  INTEREST GROUP 

 CODE 1.9 GRASSROOTS  

 

DEELVRAAG 2 :  

 LABEL INTERVENTIE 

 CODE 2.1  REGULATORY FRAMEWORK  

   (regelgeving, beleid, praktijk) 

    komt er iets voor uit dit ‘framework’ dat raakvlak heeft met deze casus  

  CODE 2.2  HULPVERLENING DE HEER X  

 CODE 2.3  HULPVERLENING GEZIN  

 CODE 2.4  TOEZICHT EN HANDHAVING DE HEER X 
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 CODE 2.5  TOEZICHT EN HANDHAVING GEZIN 

 CODE 2.6  RESTORATIVE JUSTICE  

   hoofdrolspeler staat centraal 

 CODE 2.7  COMMUNITY JUSTICE   

    gemeenschap staat centraal, verbeteren van de levenskwaliteit 

  

 LABEL BEWUSTZIJN 

 CODE 2.8  GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

 CODE 2.9 GEMEENSCHAPSNOTIFICATIE 

 CODE 2.10 MEDIA BETREKKEN (gebruik maken van tools) 

 CODE 2.11 MEDIA NIET BETREKKEN 

  CODE 2.12 BEWUSTZIJN VAN DE MEDIA (overdrijft/ eigen belang/ blaast op etc.) 

 CODE 2.13 MEDIA INVLOED OP ORGANISATIE 

 CODE 2.14 MEDIA GEEN INVLOED OP ORGANISATIE 

 CODE 2.15  GEEN PLAN VAN AANPAK (rondom deze casus) 

 CODE 2.16  GEEN KENNIS OVER RE-INTEGRATIE  

 

 

DEELVRAAG 3:  

  

 LABEL SAMENWERKING 

 CODE 3.1 POSITIEVE SAMENWERKING 

 CODE 3.2  NEGATIEVE SAMENWERKING 

 CODE 3.3 POSITIEVE RELATIE MET DELINQUENT 

 CODE 3.4  NEGATIEVE RELATIE MET DELINQUENT 

 CODE 3.5 WEINIG TRANSPERANTIE RONDOM INFO 

 CODE 3.6  VOLDOENDE TRANSPERANTIE RONDOM INFO  

 CODE 3.7  TE VEEL TRANSPERANTIE RONDOM INFO (privacy schending) 

 CODE 3.8 ESCALERENDE PROCESSEN 

 CODE 3.9 DE-ESCALERENDE PROCESSEN 

 CODE 3.10 POSITIEF BURGEMEESTER 

 CODE 3.11  NEGATIEF BURGEMEESTER 

 CODE 3.12 GEEN ROL BURGEMEESTER 

  CODE 3.13  KARAKTER BURGEMEESTER (in het proces) 

  CODE 3.14  KRITISCHE NOTEN/ AANBEVELINGEN  

  CODE 3.15 VERANTWOORDELIJKHEID NIET BIJ PROFESSIONAL GELATEN 

  CODE 3.16 VERANTWOORDELIJKHEID PROFESSIONAL 

  CODE 3.17  VERANTWOORDELIJKHEID BURGEMEESTER  

  CODE 3.18  PROCESEIGENAAR  

 

 

 



41 | P a g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


