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Voorwoord

Trots op stadsmariniers 

Meer dan tien jaar geleden kreeg Rotterdam 

zijn eerste stadsmariniers. Na een aanbeveling

hiervoor vanuit een commissie waar ik (toen 

nog geen burgemeester van Rotterdam) deel van

uitmaakte. Onze commissie was ervan overtuigd

dat de gemeente in de wijken en buurten met de

grootste problemen juist haar beste mensen zou

moeten inzetten. Zoals het leger zijn mariniers

stuurt naar de moeilijkste plekken. De gemeente

nam ons advies over, de stadsmariniers waren

geboren. Ik mag dus zeggen dat ik aan de wieg

heb gestaan.

Wie nu terugkijkt op meer dan tien jaar stadsmariniers, 
kan niet anders dan concluderen dat stadsmariniers 
niet meer weg te denken zijn uit het veiligheidsbeleid 
van Rotterdam. Door hun innovatieve en resultaatgerichte
manier van werken hebben zij een toonaangevende positie
verworven. Al zullen zij de laatsten zijn om dat zelf  te 
zeggen. Want stadsmariniers claimen hun succes niet. 
Wat zij bereiken is te danken aan hun netwerk, de samen-
werking met de partners in de stad.

De geschiedenis van de stadsmariniers toont niet alleen
maar successen. Het is ook vallen en opstaan geweest.
Wat hen typeert is de wil om door te gaan. Ook als het
moeilijk is. Dat is het vaak. Het verbeteren van de veiligheid
in een grote stad als Rotterdam blijft hard werken. Altijd. 
Met steeds weer nieuwe leermomenten. Dat laten de 
beschrijvingen van de projecten in dit boekje goed zien.

Samen met anderen werken de stadsmariniers continu 
aan het veiliger maken van Rotterdam. Sterk gericht op het
behalen van resultaat. De cijfers van de Veiligheidsindex
laten zien dat dat lukt. Waar Rotterdam tien jaar geleden
nog een onvoldoende scoorde op de Veiligheidsindex, 
zitten we nu met een 7,2 ruim boven de streep. Dat we
zover zijn gekomen, is mede te danken aan onze 
stadsmariniers.

Rotterdam is trots op hen.

Ahmed Aboutaleb,
Burgemeester van Rotterdam

‘Het verbeteren van de 
veiligheid in een grote stad  
als Rotterdam bijft 
hard werken’
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1. Inleiding
Op 1 november 2002 besluit de gemeente Rotterdam stadsmariniers aan te stellen. Dat gebeurt 

na een advies van de Taakgroep Sociale Infrastructuur. Van die Taakgroep – in de wandelgangen de 

commissie-Diekstra genoemd – maakt Ahmed Aboutaleb deel uit, dan nog geen burgemeester van 

Rotterdam. De taakgroep beveelt aan maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat in de wijken

en buurten met de grootste problemen juist de beste mensen met de meeste expertise beschikbaar

zijn. De taakgroep vindt het vreemd dat het leger zijn best toegeruste mensen (mariniers) in de frontlijn

zet en het openbaar bestuur het tegendeel doet. Het advies van de taakgroep slaat aan. De gemeente

kiest voor het mariniersmodel: ‘de beste mensen op de slechtste plekken’. 

Rotterdam moet veiliger 
Het is een bewuste keuze. De situatie op het gebied van
veiligheid en leefbaarheid is ernstig. Bewoners voelen 
zich onveilig, ze zien de verloedering in straat, buurt en wijk
toenemen. De onveiligheid concentreert zich in een aantal
wijken met veel hotspots. Plekken gekenmerkt door over-
bewoning, illegale kamerverhuur, achterstallig onderhoud,
(drugs)overlast, geweld en problemen achter de voordeur.
Door hoge werkloosheid en een laag inkomensniveau. Wat
er ook aan maatregelen genomen wordt, het lukt bijna niet
om de negatieve spiraal te doorbreken. Daarom is het de
hoogste tijd voor drastische ingrepen. 

Vernieuwende aanpak
Het leidt tot een vernieuwende aanpak voor de verbetering
van de veiligheid. Voortaan wordt structureel en syste-
matisch gewerkt aan een veiliger Rotterdam. Met als doel: 
de leefbaarheid omhoog en de verloedering omlaag. 

Kenmerkend voor de aanpak is de gezamenlijke inzet 
van politiek, gemeentelijke diensten, politie, justitie, 
bedrijfsleven en bewoners. Alle activiteiten van diensten, 
organisaties en instellingen die van invloed zijn op veilig-
heid en leefbaarheid versterken elkaar. De stadsmariniers
doen daar een schepje bovenop.

Combinatie
De Rotterdamse veiligheidsaanpak is sinds 2002 een 
combinatie van een gebiedsgerichte en een persoons-
gerichte aanpak. De gebiedsgerichte aanpak richt zich 
op het verbeteren van de veiligheid in vooral de onveilige
wijken. Door toezicht, optreden (interventie) en hand-
having, beheer en onderhoud en investeren in mensen 
en huizen. De persoonsgerichte aanpak is gericht op 
de belangrijkste dadergroepen: overlastgevende 
verslaafden, criminele en overlastgevende jongeren, 
geweldplegers en criminele illegalen. 

Opstelten over stadsmariniers:

‘Het is topsport’ 

In 2002 heeft de toenmalige burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten aan de
wieg gestaan van de stadsmariniers. ‘We zijn destijds meteen stevig begonnen
met een hele ploeg stadsmariniers,’ zegt hij in een terugblik. ‘Topmensen met
doorzettingsmacht, een groot mandaat van het bestuur en een opdracht. Het
waren allemaal mensen met wie ik buitengewoon prettig heb mogen werken en
voor wie ik veel respect en bewondering heb. Mensen die ontzettend loyaal zijn
en een ongelooflijk hart voor de zaak hebben. Ze staan dicht bij de mensen en
dicht bij de ellende die zich afspeelt in de stad. En ze nemen geen genoegen
met halve oplossingen. Dat zijn toch de dingen waar het om gaat in de stad.’

Opstelten zegt dat de stadsmariniers er echt op worden afgerekend of  ze het
veiligheidsniveau naar een hoger niveau brengen. ‘Het college weet aan de hand
van de Veiligheidsindex waar het niet goed gaat. De stadsmariniers 
moeten ervoor zorgen dat het daar beter wordt. It’s quite simple.’ 

In de visie van Opstelten zijn stadsmariniers functionarissen die ervaring hebben
met de overheid en die de gemeente en de stad goed kennen. Ze moeten weten
welke spelers er zijn, van de stad houden en bereid zijn met de voeten in de 
modder te staan. ‘Ze moeten door muren heen kunnen breken. Het is topsport.’ 

Oud-burgemeester Opstelten brengt bezoek aan het Oude Westen in 2008.
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Leeswijzer

In dit boekje leest u wat stadsmariniers zijn, wie 
ze zijn en wat ze doen. We blikken kort terug op 
14 jaar stadsmariniers. U maakt kennis met alle 
zeven stadsmariniers.
Natuurlijk gaan we uitgebreid op hun werk in. Uit 
een longlist van tientallen projecten hebben we 
gekozen voor de zeven meest aansprekende 
projecten. Die geven een goed beeld van hoe 
stadsmariniers – langslepende of  acute – 
veiligheidsproblemen aanpakken en hoe ze erin 
slagen met die aanpak in korte tijd resultaat te halen. 

Tot slot komt de directeur Veiligheid, 
André Vervooren, aan het woord.

De stadsmariniers spelen een centrale rol in de veilig-
heidsaanpak. Waar de gewone inzet niet toereikend is,
zijn de stadsmariniers er om wél resultaat te halen. 
Zij lossen schijnbaar onoplosbare problemen op. 
Bevlogen, deskundig en resultaatgericht. Als geen
ander kunnen ze snel handelen en schakelen tussen
strategisch en uitvoerend niveau. Met gezag, geleend
van het hoogste bestuursniveau in Rotterdam. En als
geen ander weten ze te verbinden en samen te werken.
Ze kennen, begrijpen én houden van Rotterdam. Hun
aanpak is praktisch, geheel volgens de Rotterdamse
traditie van ‘niet lullen maar poetsen’.

Meteen actie
De stadsmariniers ondernemen meteen actie. Gesteund
door het stadsbestuur – het college is hun directe baas –
sturen zij aan op snelle uitvoering zodat bewoners er direct
iets van merken. Problemen lossen zij op, als het moet op
onorthodoxe wijze. Stadsmariniers zijn in feite breekijzers,
smeerolie en trekkers tegelijk. Met maar één doel: resultaat
halen en de veiligheid in de onveilige wijken verbeteren. 
Op die resultaten worden ze ook afgerekend. Dat lukt. In
de meeste gebieden waar stadsmariniers actief  zijn gaat
de veiligheid omhoog. 

Vaste plaats
Bij hun aanstelling in 2002 worden de stadsmariniers 
nog gezien als een tijdelijke maatregel. Als het beter gaat,
zijn ze niet meer nodig. Maar als iets hardnekkig is, is het
de veiligheidsproblematiek. Daarom wordt in november
2009 officieel vastgesteld dat de stadsmariniers een vaste
plaats krijgen in het veiligheidsbeleid in Rotterdam. De
stadsmariniers zijn er. En ze blijven er. Om het verschil te
maken. Of  zoals een van hen zegt: ‘Ondanks de 
verbeterde veiligheid werd het wenselijk gevonden de
stadsmariniers te behouden. Je gooit immers ook niet 
de paraplu in de vuilnisbak als het niet meer regent.’

‘Generaals zonder leger’ 
Anno 2012 vormen de stadsmariniers een kleine ‘vliegende
brigade’ voor acute veiligheidsproblemen en een herstel-
macht voor hardnekkige, verloederde probleemgebieden
en -wijken. De stadsmariniers zijn ‘generaals zonder leger’. 

Zij kunnen, in nauwe samenspraak met hun samen-
werkingspartners, alle middelen inzetten om hun doel, 
het veiliger maken van Rotterdam, te bereiken. Dat doen 
ze niet als loners, ieder verantwoordelijk voor zijn eigen 
target. Maar door als collectief  voor Rotterdam de 
uitdagingen op veiligheidsgebied aan te gaan. 

Snel ingrijpen
Voorlopig zijn de stadsmariniers nog niet uitgespeeld, er is
nog genoeg te doen. Zoals een van de stadsmariniers het
zegt: ‘De komende tien jaar hebben we nog volop werk.
Juist in deze tijden van economische tegenslag is het van
belang snel te kunnen ingrijpen als het misgaat. Met een
gebiedsgerichte en integrale aanpak waarin veilig, sociaal,
economie en fysiek hand in hand gaan.’

Stadsmariniers zijn er om resultaat te halenSamenwerking
Alle gebieden werken nu, op basis van afspraken 
uit zogeheten integrale wijkactieprogramma’s, aan 
verbetering van de veiligheid in de gemeente. Dat gebeurt
in intensieve samenwerking met gemeentelijke diensten, 
politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, welzijns-
organisaties, hulpverleningsinstellingen, ondernemers en
bewoners. In deze plannen staat concreet hoe de onveilig-
heid wordt aangepakt. Met strikte handhaving en toezicht,
consequent onderhoud en beheer en uitdagende fysieke
en sociale investeringen. Verbetering van leefbaarheid en
veiligheid gaan daarmee hand in hand. 

Aanpak succesvol
De Rotterdamse aanpak is succesvol. Overlast en 
criminaliteit worden steeds meer teruggedrongen en 
veel meer mensen voelen zich veilig in hun wijk. In het 
wijkprofiel dat eens in de twee jaar uitkomt, is te zien 
dat de veiligheid in Rotterdam opnieuw is verbeterd. 
De stadsmariniers dragen in belangrijke mate bij aan 
het succes van de Rotterdamse veiligheidsaanpak.
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2. Kleine geschiedenis van de stadsmariniers

2002
Het college intensiveert de veiligheidsaanpak en geeft 
de Taakgroep Sociale Infrastructuur opdracht concrete
aanbevelingen te doen. Het advies van de Taakgroep voor
het aanstellen van stadsmariniers neemt het college over.

2003
Aanscherping taak en functie. Stadsmariniers worden 
probleemeigenaren in de onveilige wijken met als 
opdracht de veiligheid aantoonbaar – dat wil zeggen op 
de Veiligheidsindex – zo te verbeteren dat er uiteindelijk
geen onveilige wijken meer zijn.

2004-2005
Focus in de aanpak. De focus varieert van aandacht voor
zwervers, bedelaars, verslaafden en overlastgevende 
panden tot herstructurering van buurten. Op die manier
komen de mogelijkheden en grenzen van de stads-
mariniers steeds beter in zicht.   

2006
De Veiligheidsindex geeft Rotterdam een hogere score 
voor veiligheid, vooral in de wijken waarin de stadsmariniers
actief  zijn (geweest). Het nieuwe college continueert de
inzet van de stadsmariniers. Zij zijn er, zo staat in het
nieuwe collegeprogramma, om hardnekkige probleem-
situaties snel en effectief  op te lossen. Er zijn inmiddels
speciale stadsmariniers aangesteld voor enkele 
probleemthema’s zoals de Antillianenproblematiek, 
de persoonsgebonden aanpak (PGA) en jongeren.   

2007-2008 
Discussie over de vraag wanneer een taak van de 
stadsmarinier erop zit en wie er nu eigenlijk verantwoorde-
lijk is. Ondanks het steeds meer toenemen van de inzet,
loopt de veiligheid in enkele stadsmarinierswijken terug. 

2009
Op verzoek van de gemeenteraad – waarvan een deel
vindt dat de stadsmariniers zijn geïnstitutionaliseerd – 
evalueert bestuurskundige prof. Pieter Tops de functie van
de stadsmarinier. Zijn conclusie: ‘principieel onjuist maar
praktisch bruikbaar’. Maar ambtenaar en vrijbuiter tegelijk,
dat kun je niet eindeloos zijn. In november 2009 besluit het
college dat de stadsmariniers een ‘wezenlijk en structureel’
onderdeel vormen van het stadsbestuur van Rotterdam.
Daarmee komt een einde aan de discussie over het 
tijdelijke karakter van de functie.

2010
De functie stadsmarinier wordt aangepast aan de 
veranderde omstandigheden. De stadsmariniers vormen
zich om tot een collectief, inzetbaar voor acute veiligheids-
problemen, en een herstelmacht voor hardnekkige, 
verloederde probleemgebieden.

2011-2012
In de nieuwe aanpak zijn de stadsmariniers verantwoorde-
lijk voor alle wijken die in de Veiligheidsindex lager scoren 

dan het cijfer 6. Daarnaast is er aandacht voor preventie 
en nazorg. Voorstellen voor een – samen met anderen 
bedachte – aanpak worden voorgelegd aan de Stuurgroep
Veilig in de vorm van een actieprogramma. De aanpak
wordt uiteindelijk geborgd bij de verschillende partners 
in de wijk.

2012-2016
Ook werkt Rotterdam nu met het wijkprofiel. Dit wijkprofiel
bestaat uit drie indexen: sociaal, fysiek en veiligheid. 
Het werk van de stadsmariniers is hierdoor uitgebreid 
naar de domeinen van sociaal, fysiek en economie. Er 
zijn drie stadsmariniers met speciale taken:
- een voor HIC (High Impact Crimes), woninginbraak, 
straatroof  en overvallen;
- een die als het nodig is op verschillende terreinen in 
alle gebieden wordt ingezet (vliegende keep);
- een voor ondermijning (het signaleren, voorkomen en
aanpakken van veelal onzichtbare criminele activiteiten).
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Hieronder staat in vijf  karakteristieke punten samengevat hoe een stadsmarinier opereert. Professor 
dr. Mark van Twist geeft zijn visie op wat een stadsmarinier volgens hem moet zijn. Oud-stadsmarinier 
Jur Verbeek gaat dieper in op de vraag wat iemand geschikt maakt voor de functie van stadsmarinier. 

Open oog en oor
De stadsmarinier is iemand met een open oog en oor. Vaak is hij op straat te vinden. Hij kent veel 
bewoners en weet hoe ze leven. En hij praat met iedereen, van hoog tot laag. Ook gaat hij met 
bewoners op stap, om de problemen met eigen ogen te zien. Daarnaast legt hij contact met alle 
belangrijke instanties in de wijk. Als een metselaar zorgt hij voor het cement tussen de stenen.  

Vinger aan de pols
De stadsmarinier houdt altijd de vinger aan de pols. Hij kijkt of  de aanpak naar wens gaat of  dat het 
anders moet. Als het nodig is, zorgt hij voor versnelling. Dat kan hij doen doordat hij over eigen 
middelen beschikt die hij naar eigen inzicht in kan zetten. 

Sfeer van urgentie
De stadsmarinier weet een sfeer van urgentie op te roepen: er moet iets gebeuren en wel nú! Is ieder-
een doordrongen van die notie, dan neemt de stadsmarinier de nodige maatregelen of  laat die nemen.
Bijna altijd is er de bereidheid om mee te werken. 

Geen woorden, maar daden
De stadsmarinier is iemand van daadkracht en samenwerking: geen woorden, maar daden en 
eendracht maakt macht. Dat kan ook niet anders, want de stadsmarinier heeft geen groot aantal 
medewerkers tot zijn beschikking. Hij is een solist, met een kleine ondersteuning. Dat samenwerking
loont, merken de partners in de meeste gevallen: eindelijk wordt een probleem opgelost. Maar soms
moet de stadsmarinier samenwerking afdwingen. Die bevoegdheid heeft hij. Hij heeft toegang tot de
hoogste niveaus: de burgemeester, de korpschef  en de hoofdofficier. 

Doorgaan
De stadsmarinier gaat net zo lang door tot hij resultaat heeft. Dat doet hij met een stevige uitvoering,
tempo maken en doortastendheid. Zonodig dwars door diensten, instellingen, procedures en culturen
heen. Dat moet ook, wil een wijk of  gebied veiliger worden. De focus op resultaat werkt stimulerend op
andere partijen. Die doen mee. Niet omdat de stadsmarinier het zegt, maar omdat er eindelijk schot in
de zaak komt. 

Het is begin 2015 als professor dr. Mark van Twist
wordt gevraagd de stadsmariniers eens onder 
de loep te nemen. Ruim dertien jaar zijn de 
stadsmariniers dan actief in Rotterdam. 
Mark van Twist is decaan en bestuurder van 
de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Daarnaast is hij hoogleraar Bestuurskunde aan
de Erasmus Universiteit. Wat is volgens hem de
kracht van de stadsmariniers? 

‘Drugscafés sluiten, straten schoonvegen, criminaliteit 
terugdringen en de wijk teruggeven aan de bewoners:
praktische voorbeelden van wat de stadsmariniers doen.

3. Vijf karakteristieken van de 
stadsmariniersaanpak Professor dr. Mark van Twist:

‘If  you have a problem, and no one else 
can help…’

Dat klinkt makkelijker dan het is. De problemen moeten 
gesignaleerd worden, betrokken partijen moeten bij elkaar
gezet worden en er moet net zo lang geduwd worden totdat
iedereen over zijn deelbelang heen is gestapt. Dat kan 
alleen door slim te verbinden. Soms confronteren, dan
weer aansluiten. De stadsmariniers werken daarbij altijd 
in de schaduw van de burgemeester. Dat geeft hen de 
realisatiemacht om dingen snel voor elkaar te krijgen. 
Liefst goedschiks, maar desnoods kwaadschiks.’

Proeven, voelen, ruiken
‘Een goede stadsmarinier kan en mag niet uitgaan van de
papieren beleidswerkelijkheid, maar moet vertrouwen op
de eigen zintuigen: hij of  zij moet zelf  proeven, voelen, 
ruiken wat er aan hand is. Ze spreken de taal van de straat.
Maar ook die van de staat. Ze praten net zo makkelijk met
ex-gedetineerden en overlastgevers als met de burgemees-
ter en directeuren. Het tempo ligt hoog, problemen zijn 
urgent en moeten voortvarend opgelost worden. Dan kun
je niet om de hete brij heen draaien. Geen beleid, maar 
ingrijpen. Dwars door de kaders heen.’

Gewoon, maar zo bijzonder
‘Vraag je een van de stadsmariniers wat zij nou precies
doen, dan krijg je vaak als antwoord: ‘nou, gewoon’. Ze
doen. Ze gebruiken hun boerenverstand. En toch zijn ze
heel bijzonder. De stadsmariniers realiseren meetbare en
duurzame veiligheid, op plekken waar dat via de reguliere
wegen niet gebeurt. Als al het andere is uitgewerkt, dan
komen zij in beeld. De gemeente komt met de stadsmari-
niers uit haar ‘toren’, om problemen in de stad op te lossen.
Midden in de wijk verkeren is essentieel. Kantoor houden
ze vaak in oude panden: een voormalig drugscafé of  een
oud belhuis. Een junk loopt langs om wat te melden, de
drugsdealer spreken ze aan op straat. Een paar weken
later vegen ze hem op en dat weet hij ook. De stads-
mariniers zitten er zelf, praten zelf  met de veroorzakers 
van het probleem en de slachtoffers en ervaren zelf  de
praktijk: breng daar maar eens iets tegen in.’

4.
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Jur Verbeek was stadsmarinier van het eerste 
uur. Als stadsmarinier Veilig ondernemen richtte
hij zich op de ondernemers van de Maasstad. 
Nu werkt hij bij het Ministerie van Justitie, waar
hij zich voor de regio Zuid-West Nederland bezig-
houdt met jeugd en risicojeugd. Jur vertelt onder
andere over welke eigenschappen iemand moet
beschikken om stadsmarinier in Rotterdam te
worden.

Moet hij bijvoorbeeld uit de politiegelederen komen, zoals
hij zelf? ‘Nee, dat is geen must,’ zegt Jur. ‘Een stads-
marinier is geen manager of  beleidsmedewerker, maar een
probleemoplosser. Iemand die analytisch, stressbestendig
en licht eigenwijs, die een conflict aankan en grenzen op-
zoekt. Je moet natuurlijk niet wetteloos aan de gang gaan,
maar wel het lef  hebben om de grens van wat kan en niet
kan te verkennen. Werken als stadsmarinier blijft elke dag
topsport. Het is geen baan voor luie mensen, want je bent
nooit klaar. De stad verandert voortdurend. Stadsmariniers
richten zich op resultaten: de stad leefbaarder en veiliger
maken. Daar werken ze hard aan. 

Geaccepteerd 
In het werk van de stadsmarinier draait het om vertrouwen.
‘Dat moet je verwerven,’ zegt Jur. ‘Stadsmariniers vertellen
anderen niet hoe ze hun werk moeten doen. Ze zijn 
regisseurs van de keten van betrokken partijen.’ Toen het
zo’n veertien jaar geleden niet goed ging met de veiligheid
in Rotterdam, moesten de stadsmariniers flink tempo
maken. Jur: ‘Ging het niet met, dan moest het zonder je.
Dat is nu anders. Stadsmariniers zijn niet meer de mensen
van de Coolsingel, maar de mensen die helpen problemen
op te lossen. Daardoor is hun werk nu ook veel meer geac-
cepteerd.’ Anno nu gaat het met de veiligheid de goede
kant op, vindt Jur. ‘De stad is mooier en schoner, mensen
voelen zich veiliger. Maar Rotterdam, is er nog niet. De stad
veilig maken is één ding, maar het veilig houden is twee.’ 

Leren werken 
Kampte Rotterdam jarenlang met verslavingsproblematiek,
inmiddels eist met name jeugdoverlast veel aandacht op.
Vanuit zijn werk bij het Ministerie van Justitie, houdt Jur
zich hier in Rotterdam mee bezig. ‘Je moet er zo vroeg 
mogelijk bij zijn om problemen in de kiem te smoren. 

We werken hierbij samen met wijkagenten, maar houden
bijvoorbeeld ook jongere broertjes en zusjes van probleem-
jongeren in de gaten. We hebben nu een project om kans-
arme jongeren te leren werken. Taken uitvoeren, op tijd
komen. Dat lijkt heel simpel, maar soms is het niet zo gek
dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Ze hebben te
maken met armoede, verwaarlozing en mishandeling. Denk
je dat ze dan nadenken over school? Ze zijn aan het over-
leven. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen. Mijn
taak is het om alle betrokken partijen als politie, gemeente
en scholen bij elkaar te brengen.’ 

Veilig ondernemen 
Een andere Rotterdamse prioriteit is veilig ondernemen. 
Iedere ondernemer wil een bedrijf  waar klanten zich veilig
voelen en waar je zonder angst kunt werken. De gemeente
heeft als doel dat minstens 85 procent van de onder-
nemers zich veilig voelt in hun onderneming. ‘Dat is nog
niet helemaal bereikt, maar het gaat de goede kant op. 
zegt Jur. ‘Een paar jaar geleden scoorden 35 winkel-
gebieden qua veiligheidsbeleving minder dan 60 procent.
Inmiddels zijn dit er nog 17. Het  College wil dat er in 2018
geen winkelgebieden meer zijn die lager scoren dan 60
procent. Een flinke ambitie, maar stadsmariniers zijn niet
van het voorzichtige. Ze willen aanpakken. Rotterdam heeft
inmiddels al 70 keurmerken voor veilig ondernemen. Geen
enkele stad in Nederland heeft er zoveel.’

Burgemeester waarschuwt overvallers

Stadsmariniers schrikken niet terug voor een 
ongebruikelijke aanpak. Een voorbeeld daarvan is 
de brief  die zo’n 600 jongeren uit de regio Rotterdam-
Rijnmond begin augustus 2012 op de deurmat vonden.
Afkomstig van hun eigen burgemeester, in Rotterdam
dus ing. A. Aboutaleb. 

De aangeschrevene kreeg de brief  omdat hij (of  zij) 
de laatste vijf  jaar meermalen in aanraking was 
gekomen met politie of  justitie. Voor overvallen, 
straatroven, geweldpleging of  nog erger. In de brief
schrijft de burgemeester ‘helaas te moeten constateren
dat plegers van dergelijke misdrijven vaak in herhaling
vallen. Vanzelfsprekend vind ik dat onacceptabel.’ 
De aangeschrevene krijgt de mededeling dat hij in 
de persoonsgerichte aanpak (PGA) is geplaatst. Dat
betekent dat hij regelmatig thuis zal worden bezocht. 

De brief  is geschreven omdat de gemeente Rotterdam
en de regio Rijnmond het aantal overvallen drastisch
wil terugdringen. Het aantal daalt wel, maar de cijfers
moeten omlaag blijven gaan, vindt de gemeente. De
kracht van de brief  schuilt volgens Jur Verbeek, de
stadsmarinier voor de bestrijding van overvallen, in 
het feit dat duidelijk wordt dat het wijkteam van de 
politie de aangeschrevene scherp in de gaten houdt.
Het wijkteam is precies op de hoogte van wat iemand
in een buurt of  straat op zijn kerfstok heeft, zegt hij. 
De wijkagent kent z’n klantjes, ziet hoe zij zich 
gedragen, waar ze rondlopen en wie de vriendjes zijn.
Wekelijks wordt een persoon die uit de gevangenis is
gekomen in het wijkteam besproken. 

Ook de stadsmarinier komt aan huis, samen met 
de reclassering en de wijkagent. Daarbij bieden ze
hulp aan bij het vinden van scholing, werk of  
huisvesting. Het idee dat mensen die van het rechte
pad zijn geraakt niet voor een opleiding of  werk zijn 
te porren, bestrijdt de stadsmarinier. Het valt hem op
dat ze open staan voor raad en advies, zeker als dat
nadrukkelijk gegeven wordt en van vrijblijvendheid 
geen sprake is.   

Jur Verbeek:

‘Werken als stadsmarinier 
is topsport’  
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5. De zeven stadsmariniers

Visie
‘Als stadsmarinier moet je heel duidelijk je doel voor ogen
hebben: wat wil ik bereiken, hoe moet ik dat doen en wie
heb ik daarvoor nodig? Daarna ga je er mensen bij betrek-
ken en probeer je ze enthousiast te maken voor je plannen.
Daarbij moet je wel verschillende petten opzetten. Soms
moet je boos worden om dingen voor elkaar te krijgen,
soms moet je mensen juist afremmen. 
De kracht van de stadsmarinier is dat hij precies weet wat
er in een wijk gebeurt. Een stadsmarinier kent een wijk tot
in zijn vezels. Daardoor kun je de vinger snel op de zere
plek leggen. Doordat de stadsmarinier onafhankelijk is en
kan rekenen op de steun van het college kan hij ook echt
iets doen aan de problemen.’

Trots op
‘Trots ben ik op de aanpak van de Tarwewijk. Toen ik daar
als stadsmarinier begon waren de straten vervuild, was de
drugsoverlast groot en ondervonden veel bewoners woon-
overlast. De Veiligheidsindex was de laagste van de stad,
een 3,9. Daar moest wat aan gebeuren. Uiteindelijk hebben
we gezamenlijk de problemen één voor één aangepakt. 

Er werd extra schoongemaakt, maar ook meer op 
vervuiling gehandhaafd. Drugsdealers werden één voor
één strafrechtelijk, maar ook bestuursrechtelijk aangepakt. 
In 2010 heeft het wijkteam Tarwewijk 26 drugspanden 
opgerold, een ongelooflijk goed resultaat. Tevens zijn 
probleemblokken adres voor adres bezocht en wan-
toestanden beëindigd. Een immense klus, maar met 
resultaat! De Veiligheidsindex verbeterde in 2012 naar 
een 5,5. Een grote stap voorwaarts waar we met alle 
betrokkenen erg trots op zijn.’

Belangrijk
‘Het werk dat ik doe, heeft direct invloed op het veiligheids-
gevoel van de bewoners van een wijk. Als stadsmarinier
kun je echt het verschil maken. Het is fantastisch als je 
een groep overlastgevers van de straat krijgt door er met
samenwerkende partners flink gas op te geven, mensen
erbij te betrekken en als stadsmarinier het hele proces aan
te jagen. Als je zoiets voor elkaar krijgt, is dat het mooiste
dat er is.’

Michiel van der Pols 

geboren 1977 (Monster) 
vroegere werkkring Korps Mariniers
stadsmarinier sinds 2007

Visie
‘Stadsmariniers zijn vasthoudende types. Er moet iets 
gebeuren, en zolang er niets gebeurt laten wij niet los.
Soms is het sleuren, trekken en duwen om dingen voor 
elkaar te krijgen. Voor sommige organisaties ben je een
lastige partner, omdat je veel van ze verwacht. Door je po-
sitie ben je ook een aparte schakel in het geheel. Ik moet
er samen met de andere partijen voor zorgen dat een wijk
of  een gebied veiliger wordt. Maar het zijn de partijen die
het moeten doen, ik doe het niet zelf. Dus eigenlijk zit je je
overal mee te bemoeien. Je schuift overal aan, je probeert
te beïnvloeden en te sturen en je bent niet gauw tevreden.
En dan kan het wel eens zijn dat je als een bemoeial en
een lastig portret wordt gezien. Niet iedereen is altijd even
blij met je. Daar moet je tegen kunnen.’

Trots op
‘Ik ben een aantal jaren stadsmarinier voor het Oude 
Westen geweest, de wijk waar het lange tijd slecht gesteld
was met de veiligheid. Gelukkig is dat nu in positieve zin
veranderd, maar het is wel een kwestie van een lange
adem. Een grote bijdrage aan het veiliger maken van het
Oude Westen heeft de ‘Alliantie van de West-Kruiskade’

opgeleverd.  Een soort tienjarenplan, waaraan alle partijen
hebben meegewerkt. Die alliantie was op alles gericht: de
drugs de wijk uit, een betere infrastructuur, het opknappen
van panden en een grotere en diverse economie van de
straten. Kortom, de potentie terughalen in het Oude Wes-
ten. Dat is gelukt. De straat is veiliger geworden, heeft een
veel beter imago gekregen en is een stuk aantrekkelijker
geworden. We zijn een heel eind op weg. Daar ben ik heel
trots op. Inmiddels zijn we flink wat jaren verder en wordt er
door de Alliantie West-Kruiskade nog steeds extra ingezet
en geïnvesteerd in deze prachtige straat!’

Belangrijk
‘Heel belangrijk vind ik het om goed op de hoogte te blijven
van wat er in de wijk gebeurt. Ik wil niet afhankelijk zijn van
allerlei organisaties die mij vertellen hoe het hier gaat, dat
wil ik zelf  ervaren. Ik fiets door de wijk, kijk rond, praat met
bewoners en ondernemers en heb adressen waar ik langs
ga. Als stadsmarinier heb je, naast veel verantwoordelijk-
heid, de vrijheid om een klus te klaren op de manier waar-
van jij denkt dat die het beste is. Of  ik nou overdag werk, 
’s nachts of  in het weekeinde, het gaat uiteindelijk maar om
één ding: resultaat voor de Rotterdammers.’

Tijs Nederveen

geboren� 1957 (Hardinxveld-Giessendam)�
vroegere werkkring Politie Spijkenisse en Rotterdam Rijnmond, SoZaWe, Programmabureau

Veilig (voor o.a. de ontmanteling van de Keileweg en de sloop van de
Pauluskerk)�

stadsmarinier sinds 2007



Marcel Dela Haije  

geboren                                1969 (Heerlen)
vroegere werkkring Politie Rotterdam Rijnmond, team Openbare Orde en Veiligheid
stadsmarinier sinds 2006
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Visie
‘Niet alleen het werk dat je doet, maar ook de manier
waarop is belangrijk. Hoe krijg je dingen voor elkaar en hoe
krijg je partijen in beweging? De stadsmariniers scheppen
daar de context voor en zorgen dat partijen ook daadwer-
kelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Stadsmariniers 
kunnen een heel scherpe focus neerleggen en hebben
geen last van bedrijfsvoering en beheerstaken. Zij kunnen
een proces enorm versnellen. En daar zijn zij ook voor 
bedoeld.’

Trots op
‘Ik wil graag dat iedereen die in en voor de stad werkt, echt
trots is op zijn werk. Alle betrokkenen, van stadsbewoners
tot ondernemers, van gemeente tot politie. We kunnen met
een goed gevoel kijken naar wat we doen. Ik ben trots als
ik een probleem dat al jarenlang speelt tot een einde kan
brengen. Door de juiste mensen te verzamelen en niet op

te geven. Stadsmariniers schakelen tussen de straat en 
de staat: het bestuurlijke niveau. Daarvoor moet je beide
talen spreken en dat vraagt om een bepaalde flexibiliteit.
Daarnaast moet je een natuurlijke drive en durf  hebben.
Een stadsmarinier is geen bedreiging voor andere partijen,
maar juist een katalysator om dingen voor elkaar te 
krijgen.’

Belangrijk
‘Wat ik belangrijk vind: iedereen is welkom in het centrum,
mits je je gedraagt. Stadsbeheer, politie, woningbouw-
corporaties, ondernemers, bewoners. Met z’n allen werken
we eraan om het hier leefbaar te houden. Rotterdam krijgt
steeds meer bezoekers. Het is hier jong en dynamisch, 
met grote evenementen en een druk uitgaansleven. Om
dat leuk te houden moet iedereen zijn of  haar schouders 
er onder zetten. Waar nodig breng ik partijen graag bij 
elkaar.’

Rien van der Steenoven

geboren 1958 (Rotterdam)
vroegere werkkring Politie Rotterdam Rijnmond, wijkteamchef  Oude Westen & Stad
stadsmarinier sinds 2009

Visie
‘Als stadsmarinier moet je een goede analyse maken van
wat er in een wijk aan de hand is. En je moet ervoor zorgen
dat bewoners en ondernemers centraal komen te staan.
Mijn motto is: beloof  niks, maar ga gewoon aan de slag.
Als je dan resultaten boekt en mensen het effect ervan
zien, komt het vertrouwen vanzelf.’

Trots op
‘In Delfshaven werkte ik heel nauw samen met bewoners.
Je maakt het jezelf  een stuk makkelijker als je daar ruimte
voor biedt. Je ontdekt kwaliteiten en krachten die anders
verborgen blijven. Bewoners hebben vaak heel goeie
ideeën over wat er moet gebeuren met een gebied. Mooi
voorbeeld daarvan is het Burgemeester Meineszplein. 
Daar kwamen bewoners met een goed doordacht plan om
het plein op te knappen. Ik vond dat een fantastisch plan
en heb dit voorgelegd bij verschillende partijen binnen de
gemeente. Daar liepen ze eerst niet warm voor. Ik kreeg
terug: leuk, maar past niet binnen het prioriteitenlijstje voor
dit jaar. Uiteindelijk is dit via de burgemeester toch gelukt

en is er met de stakeholders en de bewoners een alliantie
gesloten om ervoor te gaan. Dat plein is daar enorm van
opgeknapt. Het plan was zo sterk omdat het bedacht was
door de bewoners zelf. Ik ben er trots op dat ik toen heb
doorgezet om hen te helpen en we na een tijdje het 
opgeknapte plein konden openen.’

Belangrijk
‘Communicatie is heel belangrijk, zeker naar de bewoners.
De media spelen daar ook een rol in. Als er in de krant
staat dat er wéér een drugsdealer is aangehouden of  dat
er wéér een hennepkwekerij is gesloten, dan moet je niet
gek opkijken als mensen het idee krijgen dat hun buurt 
onveilig is. Je moet er dus voor zorgen dat je gebied ook
positief  in de pers komt: met een muurschildering van een
wijkpost, de stichting van een bewonerssociëteit of  de 
vestiging van nieuwe ondernemers, dat geeft een heel
ander gevoel. En intussen moet je keihard blijven werken
aan het tegengaan van overlast en criminaliteit. De 
bewoners moeten een andere ervaring krijgen met de 
overheid.’



Marcel van de Ven 

geboren 1968 (Waddinxveen)
vroegere werkkring Organisatieadviseur/interimmanager bij KplusV organisatieadvies
stadsmarinier sinds 2008
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Visie
‘Signaleren, stimuleren en enthousiasmeren. Dat is in de
kern wat de stadsmarinier doet om een bijdrage te leveren
aan de aanpak van criminaliteit. Ik ben er om te activeren,
te faciliteren en ondersteunen. Ik zie wat het probleem is en
motiveer mensen dan om zelf  aan de slag te gaan. Ik wil 
altijd helpen, maar vraag wel eerst wat ze er zelf  aan gaan
doen. En zijn ze er niet toe bereid, dan heb ik andere 
manieren om de problemen aan te pakken. De steun van 
de burgemeester is daarbij onmisbaar. Ik zie mezelf  als
smeerolie. Ik zorg voor de verbinding tussen de uitvoerende
partijen als niet alle partijen gelijk en met noodzakelijke 
prioriteit optrekken in de aanpak van criminaliteit. Maar als
het nodig is, ben ik niet bang als breekijzer te fungeren. 
Ik ga altijd voor het resultaat in het belang van een veilige
samenleving en zal het nooit op de persoon spelen.’

Trots op
‘Ik ben vooral trots als een samenwerking tussen de 
betrokkenen soepel en vanzelfsprekend verloopt en zijn
vruchten afwerpt. Als ik in staat ben geweest de juiste
mensen op de juiste manier te verbinden. Hoe langer de
HIC-aanpak loopt, hoe beter je daarvan de resultaten ziet.

Een project als Schoon Schip en de aanpak van HIT’ers 
in het Veiligheidshuis zijn heel tastbare resultaten van een
goede samenwerking. De cijfers dalen en dat is heel posi-
tief, maar het kan altijd nog beter. We kunnen nog zoveel
bereiken om onze prachtige stad nog veiliger te maken. 
We moeten blijven vastpakken en niet meer loslaten.’

Belangrijk
‘Voorbereiding is voor mij erg belangrijk. Ik wil alles weten
wat er gebeurt in de stad en wat de betrokken diensten
doen om de stad veiliger te maken. Omdat de HIC-aanpak
over de hele stad gaat en zich niet beperkt tot een deel van
Rotterdam, is dat nog weleens lastig. Ik zie dan ook knel-
punten en ook wel fouten of  gebrek aan urgentie bij de be-
trokken partijen. Soms kom je dan over als een luis in de
pels. Dat kan een gevoel van eenzaamheid geven. Maar
dat hoort bij deze unieke functie. Er staat heel veel vrijheid
en eigen ruimte tegenover. Uiteraard besef  ik dat ik soms
lastig ben voor andere partijen. Ik heb een kritische rol, 
met een mandaat dat ik ontleen aan mijn opdracht van 
de burgemeester, om de Rotterdammers te dienen en een
bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare samenleving
in onze prachtige stad.’

Corine Duitman – van Putten

geboren 1982 (Waalwijk)
vroegere werkkring Hoofd van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
stadsmarinier sinds 2012

Visie
‘Ik zie mijn werk als het leggen van verbindingen, het 
‘cement tussen de stenen’. Het opsporen van problemen,
maar ook van de energie, de kwaliteit en de kracht in een
wijk. Mijn rol als stadsmarinier is die van katalysator, die 
de stem, de kracht en de verantwoordelijkheid van de 
bewoners meer in beeld brengt. Als stadsmarinier moet
je mensgericht zijn, contact maken, luisteren, aandacht
geven, weten waarom mensen knelpunten ervaren. Naast
de inzet van repressieve maatregelen, de korte klappen,
zoek ik naar de wortels van de problematiek. Die zitten
veel dieper. De oorsprong van onveiligheid zit vooral in 
de sociaal-maatschappelijke omstandigheden in de wijken,
de achterstand, van waaruit veel problemen ontstaan.’

Trots op
‘De moeizame en kleine resultaten die er toch langzaam
komen. Met name op elementen als buurttevredenheid, 
veiligheidsbeleving en jeugdoverlast. Precies de focus 
die we hebben gekozen. Trots ben ik ook op de mensen 
in de wijk die nu meedoen, die een bijdrage leveren aan de
samenleving. Verder ben ik trots op de medewerkers in de 

uitvoering die dag en nacht werken aan een schoon, heel 
en veilig Hillesluis. Zij hebben een enorme inzet getoond. Het
resultaat daarvan is daadwerkelijk in de wijk te zien en wordt
beloond met een hoger cijfer in de statistieken.’   

Belangrijk
‘Ik probeer structuren in beweging te krijgen die onaf-
hankelijk zijn van mij of  van een organisatie. Die zichzelf  
uiteindelijk overeind kunnen houden. Om niet vanachter een
bureau maar vanuit de praktijk antwoord te kunnen geven
op vragen uit de samenleving. Vanuit die dynamiek zou je
veel meer moeten werken. Dat je mensen in de gelegenheid
stelt om te werken en van daaruit mee te doen. Dan wordt
zichtbaar wat je al kunt en wat je nog moet ontwikkelen,
waar je talent zit. Als je hier aan jongeren vraagt wat ze 
willen worden, hoor je maar twee dingen: jongerenwerker 
of  beveiliger. Dat is het beeld dat ze van jongs af  aan in de
wijk hebben. Verder reikt hun perspectief  niet. Ze leven in
een vissenkom. Het enige dat echt helpt is de eigenwaarde
van mensen vergroten en de verantwoordelijkheid voor een
beter leef- en woonklimaat aan hen teruggeven.’
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Visie
‘Als stadsmarinier ken ik een gebied door en door. Ik ga 
zoveel mogelijk in gesprek met alle partijen in de straat.
Dat is ontzettend leerzaam en alleen op die manier kun je
analyseren wat er écht aan de hand is. Het is niet zo dat 
de persoon die het hardst gilt ook gelijk heeft. Daarnaast
vind ik het onmisbaar dat je met elkaar samenwerkt. Met
mijn praktijkkennis ben ik permanent in gesprek met alle
partners die met elkaar aan de stad werken. Politie, justitie,
gemeente, zorg. Daar waar we elkaar logischerwijs moeten
vinden, maak ik dat zichtbaar en verbind ik. Op uitvoerend
niveau, maar zeker ook op managementniveau.’ 

Trots op
‘Ik kan in mijn werk een verschil voor bewoners en onder-
nemers maken, daar ben ik trots op. En ik vind het een eer
om met mijn collega’s in en aan de stad te mogen werken.’ 

Belangrijk
‘Om succes te kunnen boeken in een bepaald gebied voor
de lange termijn, is het noodzakelijk dat we ons als betrok-
ken partijen bezinnen. Ook met een straat als de Witte de
Withstraat. We willen gezelligheid en diversiteit, maar ook
veilig uitgaan en een fijn leefklimaat voor de bewoners. Hoe
pakken we dat met elkaar aan? Hoe krijg je bewoners en
horeca weer zelf  met elkaar in gesprek? Welke rol kan en
wil de gemeente in deze vervullen? Als iedereen verder
kijkt dan z’n eigen winkeltje, zie je wat er allemaal speelt.
Zowel positief  als negatief. De Witte de Withstraat is een
fantastische straat, koester deze parel van Rotterdam!’ 

Danielle van de Heuvel 

geboren 1975
vroegere werkkring Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bureau Gemeentesecretaris 

gemeente Rotterdam 
stadsmarinier sinds 2015 
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6. Acht succesvolle projecten

Soms schieten bestaande methodieken tekort om grote stedelijke 

problemen op te lossen. Dan is er behoefte aan nieuwe, innovatieve 

werkwijzen om eindelijk iets te bereiken of om succes te behalen. De 

stadsmariniers bedenken vaak nieuwe methoden om de veiligheid te 

verbeteren. 

Acht van de meest succesvolle projecten worden op de volgende 

pagina’s nader toegelicht. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan 

het veiliger maken van Rotterdam. Deze projecten hebben zich in de 

praktijk bewezen, het zijn voorbeelden ter navolging.  

Danielle van den Heuvel werkte jarenlang in het 
Stadhuis aan de Coolsingel. Ze besloot heel bewust 
de straat op te gaan. Om te ervaren hoe het er echt 
aan toegaat in haar stad. Sinds maart 2015 is Danielle
stadsmarinier van het Witte de WIthkwartier. ‘Hier ge-
beurt het. Als de laatste bezoekers naar huis gaat, komt
de eerste al weer aan’, aldus de jonge stadsmarinier. 

Begin jaren negentig was de Witte de Withstraat nog een
straat met louche horeca en bordelen. Nu is het één van de
leukste en levendigste plekken van Rotterdam. Met cafés,
restaurants, bijzondere winkels, een museum en enkele 
galeries. In de straat en directe zijstraten zijn inmiddels 60
horecazaken te vinden en hebben 1700 Rotterdammers
hier hun thuis. ‘Deze straat wordt zo intensief  gebruikt. De
balans staat onder druk’, zegt Danielle. ‘De levendigheid
heeft een keerzijde. Er is overlast. Van cafebezoekeres, 
horeca, drugsdealers en -gebruikers, mensen die bedelen.
‘Deze straat is met veel energie en veel geld herontwikkeld,
dat mogen we koesteren.’ 

Heet hangijzer 
De eerste actie van de nieuwe stadsmarinier was het 
regelen van camera-toezicht. Tijdens een bijeenkomst 
over dit onderwerp, kwam echter een ander knelpunt aan
de orde. De gebiedscommissie had een nieuwe horeca-
gebiedsplan opgesteld met hierin nieuwe horecavergunnin-
gen. Deze vergunningen werden al jarenlang niet meer in
de straat vergeven. Danielle: ‘Een heet hangijzer want bijna
alle bewoners zijn het erover eens: de straat groeit uit haar

voegen.’ Op verzoek van de burgemeester heeft de politie
heeft een advies uitgebracht nieuwe vergunningen pas uit
te geven nadat rust gebracht is in het straatbeeld. Daar
werkt Danielle nu met alle partners aan. 

Tekentafel 
Danielle: ‘De overlast in de straat is complex. Samen met
Stadsbeheer kijk ik naar het zwerfvuil, de naastplaatsingen
en soms overvolle containers. Maar ook naar het wildplas-
sen. We werken samen met de politie om de problematiek
rondom dealers en daaromheen zwervende gebruikers 
aan te pakken. Daarbij is soms de hulp van zorg nodig. 
Met politie en gemeentecollega’s buig ik me over overlast-
gevende horeca. Bij elk dossier is de waarneming en de
kennis van bewoners en ondernemers van groot belang.
De gemeente is de eerste overheid die burgers tegenko-
men in hun dagelijks leven. Deze overheid op een andere
manier vormgeven is mijn reden bewust te kiezen de straat
op te gaan. Met bewoners en ondernemers en alle energie
van betrokkenen in dit gebied kunnen we voorstellen van
de tekentafel naar de praktijk brengen en laten werken.’ 

Bezinnen 
Danielle: ‘De straat verandert. De huren stijgen. Galeries
verdwijnen. Bewoners verhuizen, er komen expats voor
terug. Dit is van grote invloed op de sociale sfeer. We 
moeten ons met elkaar bezinnen. Wat is de kracht van 
de straat en hoe behoud je die? Dat kan door allemaal 
verder te kijken dan ons eigen winkeltje. Niet bedenken wat
goed is en wat werkt voor jezelf, maar voor de hele straat.’ 
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Danielle van den Heuvel:

‘De Witte de Withstraat is een wereld op zich’  
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Tijs Nederveen:

‘Brede aanpak enige 
manier om grote 
problemen structureel 
op te lossen’

Wie nu over de West-Kruiskade loopt – de slagader van 
het Oude Westen, een wijk vlakbij het Centraal Station in
Rotterdam – waant zich in een andere metropool. Overal
kleurrijke winkels en een veelvoud aan nationaliteiten en
culturen. Grootsteeds, maar toch kleinschalig. En gezellig.
Dat is wel eens anders geweest. Nog niet zo lang geleden
had de West-Kruiskade een zeer slechte naam. Hier begon
in de jaren tachtig van de vorige eeuw de drugsproblema-
tiek met de opkomst van de heroïne. Overal zag je dealers
en gebruikers en foute winkels, waar de hele wijk veel over-
last van had. Ondanks grote inzet van het stadsbestuur, de
toenmalige deelgemeente en een zeer actieve bewoners-
organisatie lukte het maar moeilijk de wijk uit het verdom-
hoekje te halen. Op de Veiligheidsindex – de barometer
van de veiligheid – bleef  het Oude Westen laag scoren.

Op z’n duimpje
Stadsmarinier Tijs Nederveen kent de wijk op z’n duimpje.
Dat was al vanuit zijn vorige leven als politieman, toen hij in
1994 betrokken werd bij de sluiting van het ‘legendarische’
Perron 0. Het dichtgaan van dit opvangcentrum voor 
drugsverslaafden naast het Centraal Station leidde tot 
uitwaaiering van de drugsoverlast, met name naar het 

aangrenzende Oude Westen. Dat bleef  vele jaren zo. ‘Toen
ik er in 2008 kwam, was de overlast nog niet weg, al was
het wel een stuk minder,’ zegt Tijs. ‘Maar de bewoners, 
ondernemers en bezoekers hadden er nog steeds last
van.’ Eén ding was zeker: pappen en nathouden, steeds
maar toezicht en handhaven, was geen oplossing. Dat was
al te vaak gebeurd, zonder succes. Om het probleem�bij de
kern aan te pakken, moest er structureel iets veranderen. En
– heel belangrijk – alle betrokkenen moesten dat ook wíllen.’

‘Droomsessies’
Die wil bleek er te zijn. Het leidde, in de woorden van Tijs,
tot een aantal ‘droomsessies’. Daarin ontwikkelden de
deelnemers (deelgemeente, politie, directie Veiligheid, 
gemeentelijke diensten, woningcorporatie Woonstad en 
de ondernemers van de West-Kruiskade) een gezamenlijke
visie op hoe het Oude Westen – met als middellijn de
West-Kruiskade – er over tien jaar uit zou moeten zien. Dat
werd de Alliantie West-Kruiskade, een plan voor de lange
termijn, waarin alles werd meegenomen: de aanpak van
dealers en verslaafden, slechte cafés, het aanzicht en de
soort van winkelpanden, de verlichting van de straat en de
kwaliteit van ondernemers. 

6.1 Brede aanpak: De Alliantie West-Kruiskade

De straat moest weer veilig, aantrekkelijk, leefbaar en ge-
zellig worden. Een trekpleister�voor het hele Oude Westen.
De gedachte was dat, wanneer de West-Kruiskade grondig
en structureel zou worden aangepakt, de hele wijk zou op-
knappen. Met als gevolg een stijging op de Veiligheidsin-
dex. Tijs: ‘Die aanpak was veel breder dan we tot dusver
hadden gedaan. Vroeger was er ook wel wat opgeknapt,
maar te kleinschalig en niet structureel. Dat zakte dan na
een tijdje weer in. Nu pakten we voor het eerst de straat
helemaal aan.’

Grote rol
Bij het vormen van de alliantie speelde de stadsmarinier
een grote rol. Hij was degene die het initiatief  nam en de
kar trok. Tijs investeerde veel in contacten met personen,
collega’s en instanties die het initiatief  ook financieel 
mogelijk moesten maken. Want dat er geld moest komen,
was van meet af  aan duidelijk. ‘En dan moet je wel de 
organisaties meehebben die dat geld moeten neerleggen,'
zegt hij. ‘Dat betekende regelmatig optreden in de Stuur-
groep Veilig, het hoogste orgaan op veiligheidsgebied, 
om ze warm te krijgen voor het hele proces en de juiste 
beslissingen te laten nemen.’ Hetzelfde gold voor het 
bestuur van de woningcorporatie, ook een belangrijke 
financier. Soms had Tijs daarbij zijn doorzettingsmacht 
als stadsmarinier nodig, om zaken voor elkaar te krijgen.

Akkoord
Na ongeveer een jaar hard werken was de kogel door de
kerk. Op 1 januari 2010 besloten gemeentebestuur en 
woningcorporatie akkoord te gaan met het plan voor de 
vorming van een tienjarige alliantie. Voor de uitvoering 
van de plannen werden voor de eerste vier jaar enkele 
miljoenen euro’s beschikbaar gesteld. Het begin was er.

Foute kroegen
Wat heeft de alliantie inmiddels opgeleverd? ‘Veel’, zegt 
de stadsmarinier. En om dat te illustreren geeft hij een
sprekend voorbeeld. Om de straat een beter aanzien te
geven moest er eerst iets gedaan worden aan de foute
kroegen die er zaten. Dat waren er vijf. Die kroegen had-
den een belangrijke link met drugscriminaliteit. Tijs: ‘Dat
wisten we wel, maar we hadden er nog niks aan kunnen
doen. Toen hebben we besloten die kroegen te sluiten. 
En dat niet alleen, we hebben ook besloten ze na sluiting 
te kopen, om er daarna goeie ondernemers in te zetten.’ 
In 2009 werd daarmee begonnen. Politie en Stadstoezicht
hadden de handen vol om dossiers aan te leggen. Maar
dat gebeurde. Uiteindelijk konden de vijf  kroegen worden
gesloten en konden er andere ondernemers in worden
gezet. ‘Het sluiten van die foute kroegen is behoorlijk ingrij-
pend voor de omgeving geweest,’ zegt Tijs. ‘Maar het was
hard nodig. Want hadden we ze laten bestaan, dan was de
handel gebleven en daarmee de overlast voor de hele wijk.
Zo hebben we met één klap de basisveiligheid in de wijk 
teruggebracht.’ 

‘Door sluiten foute kroegen

kwam de basisveiligheid terug

in de wijk’

Start
Daarna kon de alliantie van start gaan. Dat betekende�het
opknappen van straat en panden, het organiseren�van 
allerlei activiteiten om de straat te verlevendigen, het 
aanbrengen van nieuwe verlichting, het zoeken van 
nieuwe ondernemers, het ontwerpen van een plan voor
een gevarieerd winkelaanbod en het maken van een 
tv-serie. Voor de uitvoering van de plannen werd een 
projectleider aangetrokken.
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Een man met veel contacten op straat en een groot 
netwerk. Zijn bureau met een aantal medewerkers werd
gevestigd in... één van de vijf  gesloten foute kroegen!

Persoonsgerichte aanpak
Behalve naar de economische aanpak ging ook veel 
aandacht uit naar het handhaven van de veiligheid. Dat 
gebeurde met een persoonsgerichte aanpak, toegespitst
op de top tien van de dealers. Allemaal bedoeld om de
drugscriminaliteit rond de West-Kruiskade terug te brengen
en het hele gebied qua veiligheid te verbeteren. Dat is ook
gebeurd: in de Veiligheidsindex van 2012 steeg het Oude
Westen van een 4.1 naar een 5.9, op een tiende procent
na een voldoende. In 2014 was er helaas een lichte daling
naar 5,3. ‘Maar,’ vult Tijs aan, ‘dat is nog steeds een prach-
tig cijfer voor dit gebied. Ik durf  met enige stelligheid te
zeggen dat we de drugsoverlast een aardige slag hebben
kunnen toebrengen zonder dat die is verplaatst naar om-
liggende gebieden. Uitroeien zullen we het nooit. Maar ik
verwacht goede resultaten van de volgende meting.’  

Doorgaan
De balans opmakend, komt de stadsmarinier tot zijn slot-
conclusie. ‘Het is inmiddels 2015 en we hebben al heel wat
bereikt in deze straat, dat is duidelijk. Om die ontwikkeling

en de resultaten nog verder te brengen, moeten we 
voorlopig blijven doorgaan met wat we tot nu toe hebben 
gedaan. Want als we morgen stoppen, loop je kans dat de
ellende weer terugkomt. Dat zou zonde zijn van al dat geld
en de energie die we er nu ingestopt hebben. Gelukkig zijn
alle partijen er nog steeds voor om het echt te laten slagen.
Het kan ook niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat de
brede aanpak zoals we die in de alliantie nastreven, op 
de lange termijn de enige manier is om dit soort grote 
problemen structureel op te lossen. Hand in hand met 
verschillende partijen.’

‘Beetje kicken’

Stadsmarinier Nederveen kan putten uit een rijk 
arsenaal aan anekdotes, als hij ’t over z’n werk heeft.
Zoals deze: ‘Toen ik net in het Oude Westen was,
sprak ik een keer een groepje dealers aan, die rond-
hingen op het Tiendplein. Een van die gozers zei toen
tegen me: ‘Joh, wat jullie ook allemaal van plan zijn,
één ding is zeker: wij gaan hier nooit weg, dit is ons
gebied.’ Daar kon ik me wel wat bij voorstellen, want
die gasten zaten er al een poosje. Maar die jongen
ben ik al een paar jaar niet meer tegengekomen op
die plek. En dat vind ik toch wel een beetje kicken. 
Hij zal best wel door zijn gegaan met z’n handel, 
maar niet meer op het Tiendplein, waar we er last 
van hadden. Maar misschien – en dat hoop ik maar –
zit hij in de persoonsgebonden aanpak. Die is juist
voor dit soort mensen bedoeld.’

‘De drugsoverlast hebben 

we een aardige slag 

kunnen toebrengen’

De ervaring die Tijs Nederveen opdeed bij de aanpak
van de West-Kruiskade, nam hij mee naar zijn volgende
project: Bloemhof. ‘Wat we hier doen, is een afgeslankte
kopie van de Alliantie West-Kruiskade. Een stuk klein-
schaliger, maar ook op allerlei gebieden tegelijk en dus
net zo breed. Dat de aanpak ook hier werkt, versterkt
voor mij alleen maar mijn overtuiging dat een serieuze,
structurele, integrale aanpak de enige manier is om op
langere termijn een probleemgebied te helpen.’ 

Het is voorjaar 2012 als Tijs Nederveen zijn intrek neemt in
een pandje aan de Sint Andriesstraat in de wijk Bloemhof in
Rotterdam Zuid. Een wijk die op dat moment bekend staat
als een van de zwakkere wijken van de stad. ‘Mijn taak?
Zorgen dat de wijk veiliger en leefbaarder zou worden en
hoger zou gaan scoren op de Veiligheidsindex (in 2012
scoort Bloemhof een 4.5). Ik ben begonnen om de wijk
goed te analyseren: wat zijn de zwakste punten? 
Dat bepaal je als stadsmarinier niet alleen. Daarvoor heb ik
uitgebreid gesproken met partners, collega’s, bewoners en
ondernemers.’ Daaruit blijkt dat met name op en rond de
Putsebocht veel problemen waren op het gebied van jeugd-
overlast, geweld en criminaliteit. Met als gevolg een flinke
negatieve uitstraling naar een groter deel van Bloemhof.’ 

Belhuizen
Groot probleem op de Putsebocht waren de vijf  belhuizen,
waarvan er drie voor ernstige overlast zorgden. ‘De belhui-
zen dienden als ontmoetingsplek voor de verkeerde jeugd
en werden gebruikt als uitvalsbasis voor hun activiteiten.
De bewoners en ondernemers voelden zich niet veilig. 
Een restauranthouder gaf  in een van de gesprekken 
bijvoorbeeld aan dat hij graag een terras wilde beginnen
voor zijn pand, maar dat de sfeer, de overlast en het 
geweld van de jeugd hem tegenhield om dit te doen. Hij
durfde het niet aan en wilde dit zijn klanten niet aandoen.
Typerend voor het gebied. En natuurlijk heel triest. Voor 
mij was het duidelijk: de Putsebocht moest worden 
aangepakt. En flink ook.’ 

Totaalplaatje
Samen met allerlei partners startte Tijs met een integrale
aanpak Putsebocht. ‘De gemeente, verschillende afdelin-
gen binnen de gemeente, de politie, (stedelijk) jongeren-
werk, de bewoners en ondernemers maakten deel uit van
deze aanpak. Het doel: structurele verbetering van de 
veiligheid en leefbaarheid. 

Vast stond dat het een serieuze aanpak voor de lange 
termijn moest worden, zodat het gebied daadwerkelijk en
structureel zou verbeteren. Net als op de West-Kruiskade.’
Dat is waar de breedte van de aanpak om de hoek komt
kijken. ‘Er is niet alleen gekeken naar het tegengaan van
criminaliteit. In de aanpak gaat het ook om bijvoorbeeld 
het opknappen van panden, het schoon en heel houden
van de leefomgeving, werk en scholing voor jongeren en
overlastbestrijding. Het gaat om het totaalplaatje.’ 

Belhuis wordt werkplek
Al snel werd duidelijk dat de aanwezigheid van de drie
overlastgevende belhuizen funest was voor het gebied en
het slagen van de aanpak. In overleg met de Stuurgoep
Veilig (onder leiding van burgemeester Aboutaleb) en de
exploitanten zijn de belhuizen gesloten. In een van de 
panden, nam Tijs bewust zijn intrek. ‘Ik wilde dáár gaan
werken waar het gebeurt. Enerzijds om de overlastgevers
en criminelen aan te geven dat ik mij er, direct namens de
burgemeester, mee ga bemoeien. Anderzijds om direct
steun te kunnen bieden aan de bewoners en ondernemers.
Daarnaast is het belangrijk om als stadsmarinier te 
beschikken over een goede informatiepositie, dus ook in
die zin was de Putsebocht een goede plek om te gaan 
zitten en een korte lijn met de buurt te hebben.’

Goed bezig
Inmiddels zijn we een paar jaar verder. De veiligheid en 
de leefbaarheid zijn op verschillende fronten verbeterd. 
De cijfers zijn in grote lijnen licht verbeterd (de veiligheids-
index steeg in 2014 van 4.5 naar 4.6) en op basis van 
de gesprekken met de buurt gaat Tijs er vanuit dat vooral
ook het gevoel van veiligheid is verbeterd. Dat onderdeel
drukt namelijk met name het indexcijfer. ‘Ik ben, na twee
jaar intensieve aanpak, wel erg benieuwd naar de 
Veiligheidsindex in 2016, tegenwoordig het wijkprofiel 
geheten! Iedereen, inclusief  de overlastgevende jeugd, 
begrijpt dat het nu serieus is en is vertrokken of  is zich
beter gaan gedragen. Veel minder overlast- en geweld dus!
Ik wil niet zeggen dat het opeens een heilig gebied is 
geworden. Maar de sfeer is zeker verbeterd. Ik hoor dit 
ook van de bewoners en ondernemers uit het gebied en
dat vind ik erg belangrijk want daar doen we het voor.
De eerder genoemde restauranthouder heeft zijn geliefde
terras inmiddels aangelegd. Voor mij een bevestiging dat
we goed bezig zijn.’

Kleinschaliger, maar net zo breed
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‘Binnen drie maanden 

wordt nu elke situatie van

woonoverlast beeïndigd’ 

Rond 2009 kwam de gemeente er tot haar schrik achter 
dat jaarlijks zo’n 200.000 Rotterdammers – een derde van
de inwoners – te maken had met woonoverlast. Daarvan
hadden bijna 50.000 mensen vaak last. Dat bleek uit de
Veiligheidsindex. De overlast bestond uit intimidatie, 
drugsoverlast, geluidsoverlast, vervuiling, overbewoning 
en asociaal gedrag. Hoogste tijd om deze overlast aan te
pakken, vond de gemeente. Al was dat niet makkelijk
omdat het bij woonoverlast om individuele gevallen gaat.

Onder toezicht van toenmailig wethouder Hamit Karakus
van Bouwen en Wonen zette toenmalig stadsmarinier 
Jur Verbeek alle partijen om tafel, die geacht werden 
daar iets aan te kunnen doen. Politie, woningcorporatie,
(deel)gemeente en lokaal zorgnetwerk, omdat het bij 
woonoverlast vaak gaat om psychosociale problematiek. 

Diagnose
‘We begonnen’, zegt Jur, ‘met eerst een diagnose op te
stellen, net als een dokter. Wie zijn de probleemgevallen?
Vervolgens pakten we onze gereedschapskist. Daar zat 
in: eerst praten en bemiddelen. En als dat niet helpt, 
zwaardere middelen.’

Die zwaardere middelen zijn de gele en rode kaart. Krijgt
een overlastgever een gele kaart, dan heeft hij een maand
de tijd om zijn gedrag aan te passen. Komt er in die tijd nog
een melding, dan wordt sluiting aangezegd op basis van 
de Gemeentewet, of  ontbinding van de huurovereenkomst.
Een rode kaart betekent meteen sluiting. In november 2009
kwam er een stedelijk steunpunt voor woonoverlast en 
iedere deelgemeente kreeg een overlastcoördinator. 

6.2 Steunpunt Woonoverlast

Gele en rode kaart 
tegen woonoverlast

Minder overlast
Binnen drie maanden wordt nu elke situatie van woon-
overlast op die manier beëindigd. Dat werkt in de praktijk,
de overlast is aanzienlijk verminderd. Het blijkt zo’n 
succes dat Rotterdam besloten heeft het steunpunt 
landelijk onder de aandacht te brengen. Met als gevolg
dat nu op veel plaatsen in het land ook zo’n Steunpunt
Woonoverlast draait. 

Screening
Een onderdeel van de aanpak is ook de screening van
nieuwe bewoners. Mensen die overlast hebben gegeven 
in andere gemeenten, komen er in bepaalde wijken in 
Rotterdam niet in. Dat leidt ertoe dat één op de tien
nieuwe aanvragers uit Rotterdam met die screening 
kan worden geweerd.  
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Michiel van der Pols:

‘Een goede aanpak 
begint met een 
scherpe analyse’

Toen Michiel van der Pols in 2009 als stadsmarinier in 
de Tarwewijk kwam, stond de wijk er qua veiligheid zeer
beroerd voor. Op de Veiligheidsindex haalde de wijk slechts
een 3,9, het laagste cijfer van de hele stad. Dat betekende
dat alles uit de kast gehaald moest worden om de wijk er
weer bovenop te helpen. 

Dat is gelukt. In de index van maart 2012 scoort de 
Tarwewijk een 5,5. Nog niet helemaal een voldoende maar
in veiligheidstermen toch een geweldige stap vooruit. Je
mag dan ook rustig spreken van een succes. Hoe is dat 
gegaan?
Michiel heeft er niet veel woorden voor nodig om dat uit te
leggen. ‘Het belangrijkste is’, zegt hij, ‘en dat geldt voor alle
probleemwijken, dat je eerst een duidelijke analyse moet
maken van waar het mis gaat, zodat je weet waar je op
moet inzetten. Die – belangrijke – analyse is stap 1 in een
6-stappenplan. En typisch iets voor een stadsmarinier om
daarmee te beginnen.’

Bijzondere wijk
Toen Michiel – aan de hand van bestaande gegevens en
observaties van hemzelf  en anderen – de analyse voor 
de Tarwewijk maakte, bleek daaruit al meteen dat de 
Tarwewijk een bijzondere wijk is. Bijzonder, omdat ze een
heel hoge ‘doorloopsnelheid’ heeft. Michiel: ‘De cijfers 
lieten zien dat in sommige delen van de wijk, zoals de 
Mijnkintbuurt, na één jaar een derde (!) van de bewoners
nieuw is. En dan hebben we het nog alleen over 
ingeschreven bewoners. Dat heeft natuurlijk een enorme
impact. Je kunt het vergelijken met een hotel: er komen
mensen, die blijven een tijdje en dan gaan ze weer. Je ziet
het aan de verhuizingen, dat zijn er tientallen per week. Ik
zeg wel eens: als ergens in Europa een grens opengaat,
dan merk je dat het eerst in de Tarwewijk.’ 

Belangrijk
Zo’n scherpe analyse is dus ontzettend belangrijk, zegt 
Michiel. Ze laat in één keer zien met wat voor wijk je te
maken hebt en welke consequenties dat heeft voor de 
aanpak. Voor het maken van de probleemanalyse is het
zaak iedereen om de tafel te krijgen die betrokken is bij de
veiligheid van de wijk, van politie tot woningbouwcorporatie.

6.3 Langdurige interventie: De Tarwewijk

Dat is stap 2. Aan al die partijen wordt de vraag voorge-
legd: herkennen jullie de analyse en het beeld dat daaruit
naar voren komt? Als dat zo is, volgt stap 3: het aanpakken
van de zaken die met voorrang moeten gebeuren. Anders 
gezegd: het aanbrengen van focus in de aanpak. Want je
kunt niet alles in één keer doen. 

‘Het gaat om de partijen, 

die moeten het doen’

Plan van aanpak
Op basis van de focus wordt vervolgens een plan van 
aanpak gemaakt. Dat is stap 4. In dat plan van aanpak
komt te staan welke acties er moeten komen, wie wat gaat
doen en wat ieders rol is in de aanpak. Dan is het tijd voor
stap 5: het verkrijgen van commitment van de ‘bazen’: 
de burgemeester en de hoofden van de verschillende 
diensten. ‘Want’, legt Michiel uit, ‘een wijkteamchef  van 
de politie kan wel iets willen, maar dan zal hij toch ook zijn
baas moeten meekrijgen om het te realiseren.’ De laatste
stap in het stappenplan - stap 6 - is uitvoeren van het 
plan van aanpak en monitoren of  alles gaat zoals is 
afgesproken. Al telt het stappenplan zes stappen, dat
betekent niet dat er eindeloos tijd voor is. De druk is hoog
en het is zaak snel tot actie te komen. 

Fietstochtje 
In het geval van de Tarwewijk betekende dat een 
presentatie in de Stuurgroep Veilig, het hoogste orgaan 
op veiligheidsgebied, voorgezeten door de burgemeester. 

Daarnaast nodigde Michiel op een warme, broeierige 
vrijdagavond een groep directeuren van diensten uit voor
een fietstochtje door de Tarwewijk. Michiel: ‘Die hoofden
van dienst hebben we echt laten kennismaken met de wijk.
Zo werden ze bijvoorbeeld geconfronteerd met een grote
groep hangmannen, drugsdealers, die het straatbeeld 
domineerden. Daar zag je meteen: dat is niet goed, daar
moet snel iets aan gedaan worden. En als ik dan later weer
met die directeuren over de aanpak sprak, kon ik snel mijn
punt maken. Ze hadden de problemen immers met eigen
ogen gezien.’

Rol
Hoe ziet de stadsmarinier nu zijn rol in het hele proces? 
Michiel: ‘Mijn rol zit in het samenbrengen van alle partijen,
zodat we tot een samenhangende, integrale aanpak
komen, van de juiste prioriteiten. Mijn taak is vooral om de
partijen aan tafel te brengen, de analyse scherp te houden
en erop te letten dat ze ook doen wat ze beloofd hebben. 
Ik zie mij als een makelaar en regisseur en treed bewust
niet op de voorgrond. Het gaat om de partijen, die moeten
het doen.’ 

Straten schoon
Het is overigens niet altijd makkelijk om alle partners op
één lijn te krijgen, geeft Michiel toe. Maar in het geval van
de Tarwewijk was het glashelder wat er als eerste moest
gebeuren: de straten schoon. Dat was het grootste 
probleem in de wijk, daar klaagden de bewoners het
meeste over. En niet voor niks. Volgens de Roteb werd er
jaarlijks niet minder dan 200.000 kilo (!) huisvuil verkeerd
aangeboden, een onvoorstelbare hoeveelheid. 

De aanpak in 6 stappen

Stap 1: Scherpe analyse maken
Stap 2: Betrokkenen bij de veiligheidsaanpak 

om de tafel
Stap 3: Aanbrengen van focus in de aanpak
Stap 4: Maken van plan van aanpak
Stap 5: Verkrijgen van commitment
Stap 6: Uitvoeren en monitoren van plan van aanpak 
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Dat tekende het straatbeeld, bij iedere container lagen tien-
tallen vuilniszakken en ander grof  vuil. In die situatie – een
wijk die in een permanente staat van vervuiling verkeert en
waar steeds nieuwe bewoners komen – had het volgens de
stadsmarinier weinig zin om te proberen de bewoners 
te bewegen hun huisvuil wél in de container te stoppen. 
Dat is het paard achter de wagen spannen. 

‘In sommige wijken is al na 

één jaar een derde van de 

bewoners nieuw’ 

Opvoeden
Dat was niet iedereen met hem eens. Sommigen vonden
dat mensen maar opgevoed moesten worden. Ze herzagen
echter hun mening toen er op voorstel van de stadsmarinier
(die het idee uit het Korps Mariniers had gehaald) een
quick reaction force was gevormd, een eenheid die meteen
in actie kan komen. In die eenheid werken Roteb en 
Stadstoezicht samen aan de aanpak van de vervuiling. 
Ze rijden gezamenlijk in een auto door de wijk en beginnen
bij de meest vervuilde containers. Anders dan vroeger, 
toen ze container na container leegden. De Roteb ruimt 
op, Stadstoezicht controleert meteen de zakken naast de 
container en gaat na waar boetes uitgeschreven moeten
worden. 

Intensief Beheer succesformule

Een van de succesformules om de Tarwewijk blijvend
veiliger te maken, is Intensief  Beheer. Dat betekent
dat alle partijen hun huidige inzet in de wijk beter,
meer en sneller doen. Michiel van der Pols: ‘Qua 
veiligheid zit je op een gegeven moment aan het 
plafond van wat je kunt in een wijk, het maximaal
haalbare. Maar feitelijk zou je verder willen gaan. 
Met Intensief  Beheer kan dat. Daarbij ga je uit van 
de werkelijkheid van de straat en niet van wat achter
een bureau bedacht wordt. Het gaat dus om bewo-
ners en instanties. Op die manier ontstaan er kleine
netwerken, op portiek- of  straatniveau, waarin samen
met de bewoners actie wordt ondernomen. 

Eén keer in de twee weken komen we bij elkaar en
bespreken daar alles wat er in de wijk gebeurt. Zo
nodig zetten we daar actie op in. We doen het met 
elkaar, iedereen weet van elkaar waar hij of  zij mee
bezig is. En zo kan je veel efficiënter en sneller wer-
ken. Bijvoorbeeld bij het leegruimen van een vervuild
portiek of  de hangplek van een drugsverslaafde. Die
methode is voor het eerst ingezet in de Mijnkintbuurt,
waar de problemen het grootst waren. Met zoveel
succes dat de deelgemeente Charlois nu een zelfde
soort aanpak ook voor andere vergelijkbare buurten
wil. Daar wordt zelfs extra geld voor uitgetrokken, 
ondanks de bezuinigingen. Dat is wel heel bijzonder.’

Corine Duitman: 

‘We doen alles 
wat we kunnen om 
het probleem aan 
te pakken.’

6.4 De HIC-aanpak 

Het is eind 2012. Een overvallengolf teistert Rotterdam.
Vooral ondernemers worden slachtoffer. Om dit tegen
te gaan, start de gemeente met een speciale aanpak.
Twee jaar later worden ook straatroven en woning-
inbraken aan de aanpak toegevoegd. Allemaal High 
Impact Crimes (HIC-delicten): misdrijven met een 
grote impact op de maatschappij. Sinds oktober 2013
is stadsmarinier Corine Duitman verantwoordelijk voor
deze HIC-aanpak.

Uitleggen wat de HIC-aanpak omvat, is niet in één zin te
doen. Het doel wel: het aantal HIC-delicten verminderen,
zodat de overlast door deze ernstige vormen van crimi-
naliteit voor de bewoners afneemt. De manier waarop dit
gebeurt, is een verzameling van allerlei verschillende 
maatregelen. Corine: ‘De grote kracht zit in de combinatie.
Het is een mix: vroegtijdig ingrijpen en niet meer loslaten
en daarnaast verschillende fysieke en preventieve maat-
regelen inzetten.’

De HIC-aanpak startte in 2012 met onder andere de 
integrale en intensieve aanpak van overvallers. Een van de
uitgangspunten: de pakkans van daders zodanig vergroten

dat zij afzien van het plegen van de delicten. Corine: ‘Er
werd een groot team op het opsporen en vervolgen van de
daders gezet. Daarnaast hebben we heel veel gedaan op
het gebied van preventie. In de eerste tijd vooral gericht op 
bewustwording en gedragsverandering bij ondernemers,
die potentieel doelwit (of  kwetsbaar) zijn voor overvallen,
zoals sigarenboeren, supermarkten en horeca. Ook werd
er veel geïnvesteerd in technische snufjes, zoals de DNA-
douche en camerasystemen. Een goede inzet van hulpmid-
delen, wat ook duidelijk preventief  werkte.’ Een intensieve
aanpak, die bleek te werken. Het aantal overvallen daalde
van 239 in 2012 naar 136 in 2015. Een daling van 44%.
Natuurlijk mogen we blij zijn met dit resultaat, Aan de 
andere kant spreek ik vaak slachtoffers van HIC-delicten
en besef  ik dat elk delict een grote impact heeft en er één
teveel is.’ 

Anticiperen
‘Een van de taken van een stadsmarinier is om het geheel
te overzien en initiatieven te ontplooien. Een stadsmarinier
moet weten wat er speelt in de samenleving, een rol spelen
in de samenwerking tussen uitvoerende diensten en de
burgemeester informeren. 

Groot succes
Al werd het idee voor de quick reaction force eerst met
enige scepsis ontvangen, het bleek al snel een groot 
succes. Beide diensten haalden tegen de verwachting in
met gemak hun targets. Michiel: ‘Het kost niks extra maar
het is gewoon een slimmere manier van werken. Toen
bleek dat we op die manier de grote vervuiling konden 
aanpakken, kreeg je de partijen pas echt goed mee.‘
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Steeds bezig blijven met de ontwikkelingen en mogelijk-
heden is daarbij belangrijk. ‘Op een gegeven moment
zagen we de overvallen verschuiven van ondernemers
naar woningen. Daar moet je direct op anticiperen.’ De
focus kwam daardoor meer op woninginbraken te liggen.
‘Dan ga je nadenken: hoe bereiken we bewoners en 
woningcorporaties? En dan vooral de senioren en kinde-
ren. Niet eens omdat zij vaker slachtoffer worden, maar 
als het gebeurt, is de impact bij hen enorm. Juist deze
kwetsbare groep wil je extra beschermen.’

Kritisch blijven
Voorlichting en preventie is een belangrijk onderdeel van
de aanpak. ‘Hier investeren we veel in. Hoe herken je een
babbeltruc? Wat doe je als de bank je belt voor gegevens? 

Schoon Schip

Schoon Schip is een re-integratieproject dat zich richt
zich op veelplegers tussen de 18 en 65 jaar, die al
meerdere malen veroordeeld zijn voor een HIC-delict.
Zij hebben (gedrags)problemen en zijn niet plaatsbaar
of  hanteerbaar zijn binnen reguliere hulpverlenings-
trajecten. Ze gaan niet naar school, hebben geen
baan en dus geen inkomen en zinvolle dagbesteding.
Ze zijn veelal verslaafd aan drank of  drugs en 
vertonen intimiderend gedrag. Maar ze hebben wel
potentie om aan het werk te kunnen. Oud-mariniers
stomen de deelnemers klaar voor een baan, regulier
leer-werktraject of  werk- of  stageplek, door hen 
structuur, regelmaat en discipline bij te brengen. 
De werkzaamheden zijn eenvoudig, afwisselend en
vinden plaats in een prikkelarme omgeving in de
buitenlucht. Bomen snoeien, grasmaaien en hout-
hakken. Naast deze werkzaamheden krijgen de 
deelnemers een aantal keer in de week sportlessen,
zoals zwemmen en circuittraining om hun zelf-
vertrouwen en zelfbewustzijn te verbeteren. Ook is 
er aandacht voor teambuilding, met de focus op
groepsprocessen, communicatie, karaktervorming en 
samenwerking. Bij sociaal onwenselijk gedrag worden
de deelnemers hier direct op aangesproken. Helpt dit
niet, dan volgen er sancties, zoals het korten van de
uitkering.

Hoe ga je om met pinnen? Heel praktisch, vaak in de vorm
van een rollenspel. In eerste instantie waren we vooral ge-
richt op senioren die in verzorgings- en bejaardentehuizen
wonen. Op zich niet verkeerd, maar als je kijkt waar de
overvallen plaatsvinden, dan is dat eigenlijk juist niet daar,
vanwege de grote sociale cohesie. Vooral de zelfstandig
wonende ouderen bleken slachtoffer te worden. Het is 
belangrijk om dan kritisch te blijven: hebben we de juiste
doelgroep bereikt? Het is leuk als je binnen een half  jaar
dertig voorlichtingsbijeenkomsten hebt gedaan. Die kun 
je dan mooi afvinken. Maar was het ook nuttig? Waren we
op de goede plek? Waren de juiste mensen aanwezig? En
woonden ze in een gebied waar veel woninginbraken voor-
komen? En hebben de voorlichtingen ook effect? Helpen
de ingezette preventieve maatregelen?’

‘We pakken het probleem 

vast en laten niet meer los’ 

Constant innoveren
‘Ik probeer vooral aan te sluiten bij initiatieven die er al zijn.
Als de gemeente een actie inzet om in het kader van een-
zaamheid alle ouderen boven de 65 te bezoeken, kijk ik 
of  ik daar ook gelijk iets mee kan doen. Je moet blijven 
innoveren en blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
En ook nieuwe dingen durven te proberen. Een goed
voorbeeld hiervan is Schoon Schip [zie kader]. Een harde
maatregel, die nodig is om een bepaalde groep jongeren 
te bereiken. Ook al is niet iedereen er soms even blij mee:
we doen alles wat nodig is om het probleem aan te pakken.
We blijven constant innoveren. Het probleem vastpakken
en niet meer loslaten.’

Straatroven
De overvallen op ondernemers zijn de laatste jaren flink
gedaald en de aanval op woninginbrekers is vol ingezet.
Blijft de derde High Impact Crime over: straatroven. ‘Dit is
zeker onderdeel van de HIC-aanpak. Hier hebben we de
afgelopen jaren ook echt een enorme daling bereikt. Van
1294 in 2012 naar 690 in 2015. Een daling van 47%. 
Door de verscherpte politie-inzet pakken we nu veel meer

straatrovers dan voorheen. En ook over dit onderwerp 
hebben we veel voorlichting gegeven, vooral op scholen.
Be Smart with your phone was een van deze campagnes.
Ook hier weer bewustwording: wat is je telefoon waard?
Hoe ga je ermee om? Loop er niet zomaar mee te zwaaien.
Waar we kunnen, willen we de straatroven uiteraard nog
laten dalen, maar de uitdaging ligt de komende tijd echt op
de woninginbraken.’

Kansen
De grote kracht zit in de integrale samenwerking van di-
verse betrokken diensten en partners, zoals de gemeente,
de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering en  wo-
ningcorporaties. Corine: ‘Dat gaat gewoon goed en dat is
te zien in de resultaten. Tegelijkertijd zit daar mijn zorg; we
moeten dit vasthouden en niet nu de touwtjes laten vieren
omdat het beter gaat. De aandacht mag niet verslappen.
Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat de cijfers nog beter
kunnen. Vooral op het gebied van woninginbraken liggen
nog kansen tot verbetering. En dan met name door de 
bewustwording bij bewoners te vergroten, zodat zij zelf
preventieve maatregelen nemen en eerder handelen als 
ze onraad vermoeden. Ook de samenwerking met de 
woningcorporaties, kan nog veel meer opleveren. Met
name in het verbeteren van het hang -en sluitwerk.’

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is verantwoor-
delijk voor de aanpak van de daders van High Impact
Crimes. Deze High Impact Targets staan op de zoge-
noemde HIT-lijst en staan bekend om de hoge recidive
na detentie/veroordeling. Een intensieve, persoons-
gerichte aanpak in een gedwongen kader helpt dit te
voorkomen. Deze krijgen zij in het Veiligheidshuis.
Wat is het Veiligheidshuis? Voor een succesvolle 
aanpak van criminaliteit, ernstige overlast en gezin-
nen met veelsoortige problemen, is meer nodig dan
zorg of  straf  alleen. Uit onderzoek blijkt dat een 
integrale aanpak hiervoor het meest geschikt is. 
Persoonsgericht en met aandacht voor achterliggende
problemen en de omgeving. Om dit te bereiken 
moeten gemeenten, zorgpartners en justitiepartners
nauw samenwerken. Onder het motto ‘Vastpakken 
en niet meer loslaten’ richt het Veiligheidshuis zich op
complexe problematiek, zoals een combinatie van
strafbare feiten, verslaving en opvoedingsproblemen. 

‘De aandacht mag niet 

verslappen nu het beter gaat.’ 

Effectieve mix
De HIT-aanpak (aanpak van zogenaamde High Impact 
Targets) is kortgezegd een verzameling van allerlei maat-
regelen. Van voorlichting aan senioren tot de persoons-
gerichte aanpak van HIT’ers en van het verlichten van 
donkere steegjes tot een re-integratieproject met ex-
mariniers. ‘Vaak wordt gevraagd welke maatregel nu echt
het meeste effect heeft,’ vertelt Corine. ‘Maar dat is niet te
zeggen: het is echt de combinatie van alles. De ene actie
is aanvullend op de andere en andersom. De gezamenlijke
focus en de combinatie van alle elementen maakt het 
succesvol. Dat maakt het daarnaast ook kwetsbaar. Want
als je een van die elementen weghaalt of  de aandacht er
vanaf  haalt, wat doet dat met de rest van de aanpak?  
Uiteindelijk moet je het kunnen borgen en jezelf  overbodig
maken. Maar je moet ook niet te vroeg loslaten. Mijn doel 
is om het aantal straatroven en overvallen te stabiliseren
en het aantal woninginbraken nog verder laten zakken. 
Om daarmee uiteindelijk de stad weer een stukje veiliger 
te maken.’

‘Het is leuk als je binnen een half  jaar dertig voorlichtings-

bijeenkomsten hebt gedaan. Maar was het ook nuttig?’
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Stappenplan
Als een wijk ervoor kiest om met de methodiek Drugs in
Kleur te gaan werken, is er een stappenplan dat  bestaat
uit zes stappen: van voorbereiding tot nazorg.

Stap 1 is het bepalen van waar het over gaat. In een 
voorbereidingsgroep wordt besproken welke elementen
meetellen voor de overlast, wat de indicatoren zijn en 
welke cijfers de gemeten overlast krijgt.

Stap 2 is het vaststellen van de indicatoren voor de over-
lastniveaus en van de teksten die op het schouwformulier
moeten komen door een klankbordgroep. Deze groep legt
de conceptindicatoren en teksten voor aan de betrokkenen
die er uiteindelijk mee gaan werken of  die er mee te maken
krijgen. Zij stellen de teksten definitief  vast.

Stap 3 is het regelen van praktische zaken. Hoeveel
schouwpunten zijn er en waar? Uit hoeveel en welke men-
sen bestaat de schouwgroep? Hoe vaak schouwen zij? 
De groep die gaat schouwen zet alle punten op een rijtje 
en maakt afspraken over hoe en wanneer schouwen, het
rapporteren en het opslaan van de gegevens.

Stappenplan

Stap 1: Voorbereiding
Stap 2: Vaststellen van indicatoren en teksten
Stap 3: Regelen van praktische zaken
Stap 4: Testfase
Stap 5: Aan de slag
Stap 6: Nazorg 

6.5 Burgerparticipatie: Drugs in Kleur

Drugs in Kleur is een project om drugsoverlast te bestrij-
den waarbij de overlast goed in kaart wordt gebracht. Zo’n
tien jaar geleden begonnen als pilot in de wijk het Oude
Westen, is het project uitgegroeid tot een succesvolle aan-
pak om drugsoverlast daadwerkelijk te bestrijden. Bijzonder
aan het project is de gelijkwaardige samenwerking tussen
bewoners, woningcorporatie, politie en de
stadsmarinier.�De methodiek is simpel en doeltreffend. 
Bewoners lopen op verschillende tijdstippen door de wijk
(schouwen) en noteren op een kaart of  ze duidelijke aan-
wezigheid of  sporen van drugsgebruik zien. Zo krijg je 
de overlastplekken van een wijk in beeld. Daarna kun je 
afspraken maken over de aanpak van de overlast.  

Grip
De vraag waarmee het Oude Westen – een kleurrijke, 
historische wijk, gelegen in het centrum van Rotterdam
dichtbij het Centraal Station – in de jaren 2003 en 2004
worstelde, was hoe grip te krijgen op de groeiende 
drugsoverlast. Toenmalig stadsmarinier Oude Westen 
Jan de Kloet adopteerde het normeringssysteem, waar 
op dat moment bewoners, woningcorporatie en politie mee
bezig waren. Hij schakelde Wim Littel en André Kegge,

ambtenaren die nauw betrokken waren bij de product-
normering voor Schoon en Heel, in om het project van 
de vergadertafel naar de wijk te brengen. 

‘Drugs in kleur meet overlast

met gebruik van kleuren’

Kleuren
Drugs in Kleur vertoont veel overeenkomst met het 
productnormeringssysteem voor de buitenruimte. Bij de
productnormering wordt in cijfers van 1 tot en met 5 aan-
gegeven hoe goed of  slecht het met de buitenruimte is ge-
steld. Dat gebeurt elk kwartaal op honderden meetpunten.
Gekeken wordt naar zwerfvuil, papierkorven, graffiti, 
vandalisme, onkruid en hondenpoep. En naar de staat van
het straatmeubilair en de bestrating.�Drugs in Kleur meet
ook, maar op een andere manier.�Met gebruik van kleuren.
Groen staat voor goed, geel voor beperkte overlast, oranje 
voor duidelijke aanwezige overlast, rood voor ernstige 

Drugsoverlast bestrijden 
door overlast in kaart 
te brengen

overlast en paars voor excessieve overlast. Er wordt meer-
dere keren per maand en op verschillende momenten van
de dag gemeten: ‘s morgens, ’s middags en ’s avonds. 

Kracht
De kracht van Drugs in Kleur is dat bewoners en instanties
het over hetzelfde hebben als het over drugsoverlast gaat.
Of  zoals mede-organisator Kegge het zegt: ‘Politie en 
bewoners hebben vaak verschillende prioriteiten. Zo vindt
de politie het belangrijk om te letten op samenscholende
groepen. Bewoners hebben juist veel last van de sporen
die zij achterlaten, de ‘stille getuigen’. Drugs in Kleur brengt
de overlast met objectieve criteria in kaart. Iedereen zit op
één lijn en de bewoners voelen zich serieus genomen. Be-
woners hebben direct invloed op wat er in hun wijk gebeurt’

‘Bewoners hebben direct invloed

op wat er in hun wijk gebeurt’
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Marcel Dela Haije

‘Rotterdam Zuid moet 
eerlijk en rechtvaardig zijn.’

6.6 Ondermijning op Zuid

Rotterdam Zuid veiliger maken. Een heldere opdracht.
Maar ook een minstens zo ingewikkelde opgave. Want
hoe pak je dat aan? Waar begin je? stadsmarinier 
Marcel Dela Haije kreeg de taak ondermijning en drugs-
criminaliteit aan te pakken in het gebied dat al jarenlang
laag scoort op de Veiligheidsindex. ‘Rotterdam wordt
steeds veiliger, maar Zuid blijft achter. Daar moesten we
iets aan doen.’

‘De manier waarop we nu over Rotterdam spreken, is niet
meer vergelijkbaar met hoe dat in 2002 was,’ vertelt Marcel
vanuit zijn werkplek op de Mijnsherenlaan. ‘Toen ging het
vooral over Perron Nul en de verslaafden- en drugsoverlast.
Nu praat iedereen over de Markthal, het Centraal Station en
de Erasmusbrug. Dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd zijn
er een paar gebieden in Rotterdam achter gebleven, met
name op Zuid.’ De druk om hiermee aan de slag te gaan,
bleek groot. Burgemeester Aboutaleb vond het zo belangrijk
dat hij besloot er een stadsmarinier op te zetten. 

Diepgewortelde criminaliteit
Op het moment dat dit boekje verschijnt is Marcel ruim een
jaar bezig. Een jaar dat hij vooral nodig had om overzicht te

krijgen. Belangrijkste vraag: waarom blijven deze wijken
achter? ‘Voor een deel komt dit door de samenstelling 
van de gebieden. Er staan vaak veel kleine, goedkope 
woningen. Het is een heel aantrekkelijke omgeving voor
mensen uit de lagere sociale klasse. Die hebben weinig
geld en zijn daardoor afhankelijk van een uitkering.’ Daar-
naast bleek dat de gemeente zich heel lang gericht heeft 
op schoon, heel en veilig. Op openbare orde en veiligheid. 

‘We zien nu dat zich in deze gebieden criminaliteit heeft 
geworteld die niet zichtbaar is. Deze criminelen zorgen 
ervoor dat het er van buiten allemaal netjes uitziet. Maar 
ondertussen…’ In deze volgende fase van de veiligheids-
aanpak wordt deze categorie aangepakt. ‘We gaan dus een
laag dieper. Dat is een stuk lastiger dan criminaliteit die op
straat zichtbaar is. Als iemand overlast geeft, kun je dat
aanpakken. In dit geval gebeurt het in winkels waarvan je in
eerste instantie niet direct denkt dat er een probleem achter
zit. Maar als je even iets beter kijkt, is wel duidelijk dat er
iets niet in de haak is.’  

‘We gaan nu een laag dieper’

Stap 4 is de testfase. De deelnemers lopen een aantal
proefschouwen en kijken of  het formulier in de praktijk
werkt. Zo niet, dan wordt het bijgesteld.�

Stap 5 is ‘aan de slag’. De vaste schouwgroepen beginnen
met op de vastgestelde tijden te schouwen. Periodiek wordt
bekeken welke conclusies de schouwen opleveren en
welke maat-regelen nodig zijn. Dat komt in een actieplan. 

Stap 6 is de nazorg. Na circa een jaar wordt de methodiek
nog eens onder de loep genomen. Een moment om indien
nodig de aanpak aan te passen en te verbeteren. 

Succesfactoren
De belangrijkste succesfactor is dat de signalen van de 
bewoners worden opgepakt. Daarnaast zijn ook goede 
begeleiding en het betrekken van de juiste mensen zijn 
de succesfactoren van Drugs in Kleur. Niet alleen de 
bewoners en de wijkagent, maar ook de steun van de 
burgemeester en de politiechef  zijn noodzakelijk. 

‘Methodiek kan toegespitst

worden op elke situatie’

Belangrijk
De praktijk in Rotterdam leert ons dat een objectief  
meetinstrument bruikbaar is in alle wijken en voor 
veel vormen van overlast. De methodiek is vaak toe 
te spitsen op andere situaties. Mits ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. 
Dit proces van ontwikkelen is zeker zo belangrijk als 
het eigenlijkegebruik van het instrument. Het leidt 
namelijk tot een betere samenwerking tussen de 
deelnemende partijen en meer begrip voor elkaars 
opvattingen en standpunten. Bewoners merken dat 
zij direct invloed hebben op wat er in hun wijk gebeurt 
door de maatregelen die volgen op hun inspectierondes.
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Vreemde zaken
Marcel zoekt, samen met de partners, naar situaties die
vreemd zijn of  te mooi om waar te zijn. ‘De politie hielden
bijvoorbeeld een jongen staande, die in een cabrio van
30.000 euro rondreed. Hij bleek ook nog een Ferrari van
50.000 euro op zijn naam te hebben staan. Maar hij leefde
van een Wajong-uitkering. We zoeken dan vervolgens uit
wat er achter steekt.’ 

‘Dingen die niet kloppen of  te

mooi zijn om waar te zijn, daar

zijn we naar op zoek’

Aanpakken
Marcels motto is: doen is de beste manier van denken. Dus
niet urenlang analyseren, maar naar buiten om dingen aan
te pakken en te onderzoeken. ‘Alleen al het feit dat je op-
treedt, geeft al veel effect.  En je verbetert tegelijkertijd ook
je informatiepositie. Want bij elk bezoek dat je brengt, kom
je weer achter nieuwe informatie. 
En zo krijg je langzaam steeds beter zicht op wat er zich in
zo’n gebied afspeelt. En kun je daar ook je interventies op
afstemmen. Dat kan van alles zijn. De politie, het OM en de
belastingdienst kunnen een onderzoek starten. Of de ge-
meente sluit bijvoorbeeld een pand of  trekt een vergunning
in. De kunst is om per geval te kijken welke interventie het
meest effectief  is. Welke partner heeft de beste papieren?’ 

IJsberg
‘Ik gebruik graag de metafoor van de ijsberg. Criminaliteit
en ondermijning vormen een grote ijsberg, waarvan het
topje zichtbaar is. In het verleden richtten we ons vooral op
dat zichtbare deel. Maar als je daar dan een stuk van had
afgehakt, dreef  die ijsberg weer een beetje naar boven.
Veel professionals werkten zich een slag in de rondte, maar
het leek niets op te leveren. ‘Nu is de strategie veranderd:
naast het hakken, gaan we vooral ook het water verwar-
men,’ legt Marcel uit. ‘We willen dat de omstandigheden
voor dit soort activiteiten in het gebied buitengewoon 
onplezierig worden. Criminele zitten het liefst op een plek
waar niemand elkaar kent, niemand elkaar aan durft te
spreken en niemand de politie belt. En waar de overheid
ook niet zo heel actief  is.’ 

Wortelkanaalbehandeling
De veiligheidsaanpak is een soort wortelkanaalbehandeling,
die pijn kan doen.  Fysieke en sociale investeringen moeten
zorgen voor de kroon op de kies. Waar het veilig wordt, volgt
de welvaart. ‘Gemeente en rijk investeren al lange tijd in 
sociaal en fysiek. Onze veiligheidsaanpak ondersteunt 
de belangrijke activiteiten van het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ)’ legt Marcel uit. Die combinatie
moet in het gebied gaan zorgen voor en structurele trans-
formatie. Er ligt een grote opgave voor de overheid. Dat 
beseft hij maar al te goed: ‘Als de verbeterprogramma’s van
het NPRZ slagen en de aanpak van de veiligheidspartners
lukt, dan zal Rotterdam Zuid in een opwaartse spiraal 
terecht komen.’

Zwart geld
Goed voorbeeld zijn de elf  juweliers die de gemeente 
aantrof  op één straat in een van de armste gebieden van
Rotterdam. ‘Dat is toch raar? Hoe kunnen die mensen nou
hun geld verdienen? De politie, de Belastingdienst en de
gemeente zijn op zoek gegaan en constateerden dat daar
inderdaad iets niet in orde was. Witwassen, heling van 
gestolen goud, dat soort dingen. Dat geeft geen directe
overlast, maar het heeft wel grote gevolgen voor het gevoel
van veiligheid in de directe omgeving. Dat gestolen goud
komt natuurlijk wel ergens vandaan.’ Daarnaast verstoort 
dit soort criminaliteit ook de economische verhoudingen:
‘Een legitieme groenteboer kan niet concurreren met zijn
collega die twee mango’s voor één euro verkoopt. Die heeft
een heel ander doel: hij hoeft alleen een minimumomzet te
genereren, zodat hij een pak zwart geld kan witwassen.’ 

‘Elf  juweliers in één van de 

armste straten van Rotterdam.

Dat is toch raar?’

Opvoedingsklimaat
Nog een groot probleem, waar Marcel op Zuid tegenaan
liep, is het opvoedingsklimaat. ‘Er is heel veel drugshandel.
En die handelaars gebruiken de jeugd hier als kanonnen-
voer. Ze hebben altijd wel jongens nodig die op de wacht
gaan staan of  die een pakketje overbrengen. En als jij als
15-jarige jongen voor het overbrengen van een pakketje
heroïne 10.000 euro verdient, dan heb je niet meer zoveel
zin om bij een supermarkt achter de flessenautomaat te
staan of  naar school te gaan. Dat is waar we tegen vechten.
Uiteindelijk gaat het toch ook een beetje om de vraag: wie 
is nou eigenlijk de baas in dit gebied? Is dat nou een drugs-
familie die de boel intimideert of  zijn dat de bewoners en
ondernemers?’

Ergernissen
Na een jaar constateert Marcel dat Rotterdam Zuid eerlijker
en rechtvaardiger moet worden. Een postbode die op het
punt staat werkloos te raken en de eindjes nauwelijks aan
elkaar kan knopen, ergert zich rot aan die werkloze buur-
jongen die in een peperdure auto rijdt en in designerkleding
rondloopt. ‘Dat is heel problematisch,’ beseft de stads-

marinier. ‘Het is aan ons om dat aan te pakken. Dat doen
we enerzijds door te handhaven en toezicht te houden,
maar we doen het vooral door intensief  samen te werken.’

Gideonsbende
Met het opzetten van die samenwerking is Marcel het 
afgelopen jaar vooral bezig geweest. ‘Dat is de rol van de
stadsmarinier. In dit geval gaat het met name om de politie,
het OM, de Belastingdienst en de gemeente. 
Het is belangrijk om elkaar goed te leren kennen en daar
een Gideonsbende mee te vormen. Zonder die samenwer-
king kom je er namelijk niet achter waar de problemen en
criminaliteit zich voordoen, als er geen sprake is van over-
last. Door informatie uit te wisselen, krijgen alle partijen hier
langzaam zicht op. En samen kun je de problemen veel 
effectiever aanpakken.’ 
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Als je de cijfers goed bekijkt, zie je dat de problematiek
vooral zit in sociaal-maatschappelijke problemen, die 
zichtbaar worden in de vele meldingen van huiselijk geweld,
burengerucht en overlast. Allemaal elementen van 
menselijk gedrag, niet zozeer van keiharde criminaliteit.’

Rare dynamiek
Het feit dat in bepaalde wijken mensen heel klein en 
dicht op elkaar wonen, ver onder het modaal inkomen 
zitten, korte lontjes hebben en een heleboel persoonlijke
problemen, draagt in grote mate bij aan dat beeld van 
ontevredenheid. Waar nog eens bij komt dat een 
‘betuttelende overheid’ die mensen bevestigt in hun gevoel
van achtergesteld zijn. ‘Dat is een hele rare dynamiek’,
zegt Marcel. ‘Wat je eigenlijk moet doen is het tegenover-
gestelde: mensen in hun kracht zetten, potenties in zo’n
wijk aanboren en het zo maken dat mensen het veel meer
zelf  kunnen.’ Volgens hem moet je de focus richten op 
perspectieven in plaats van op problemen. Alles wat je
aandacht geeft groeit namelijk.

‘Het gaat om resultaat op lange
termijn, om duurzaam herstel’

Duurzaam herstel
Dat is wel een kwestie van lange adem en veel geduld. Niet
van scoringsdrift, maar van uithoudingsvermogen. Het gaat
om resultaten op langere termijn, om duurzaam herstel.
Marcel noemt een voorbeeld. 

Vele jaren lang was het met Oud en Nieuw trammelant in
bepaalde wijken. Ruiten werden ingegooid en de politie
werd uitgedaagd. De overheid wapende zich daartegen
door voor veel geld extra politie in te zetten en particuliere
beveiliging in te huren. Marcel, destijds stadsmarinier in de
wijk Bloemhof, heeft toen de vermeende raddraaiers – die
waren bekend – benaderd. Met een voorstel en een aan-
bod. Als ze wilden konden ze beveiliger worden om zelf
toezicht te houden in hun eigen wijk. Daarvoor konden ze
opgeleid en getraind worden. En – belangrijk – ze werden
betaald.’

‘Raddraaiers konden
beveiliger worden’

Zweet in de handen
Marcel: ‘Het was een experiment, ik had het zweet in m’n
handen. Want ik had me voor € 35.000 borg gesteld voor
mogelijke schade aan de ramen van organisaties die niet
meer tegen ruitschade verzekerd waren. Dan hoop je wel
dat alles goed gaat.‘ Dat ging het, het werd een groot 
succes. Waar vroeger de ruiten aan diggelen gingen, 
verliep de jaarwisseling nu zonder problemen. Met hulp 
van 30 jongeren en 30 buurtvaders. En dankzij de vele 
activiteiten die door een aantal organisaties, groepen en
vrijwilligers werden opgezet, in nauwe samenwerking met
moskeeën en zelforganisaties. Bewoners durfden de straat
weer op nu het toezicht door de wijk zelf  geregeld werd. 
Zo werd de buurt weer teruggegeven aan de bewoners 
en ontstond er een gevoel van sociale cohesie. Met als 
resultaat grotere buurttevredenheid en een beter 
veiligheidsgevoel. Daarbij waren de kosten om dit te 
realiseren ook nog eens veel lager dan in voorgaande
jaren, nog afgezien van de schade die vroeger in de 
tonnen liep. Die aanpak wordt nu ook standaard in andere
wijken toegepast bij de Nieuwjaarsviering.

Vier op de tien
Marcel werkte in een wijk – Hillesluis in Rotterdam Zuid –
waarin 40% van de voornamelijk allochtone bewoners 
jonger dan 23 is. Vier op de tien dus. Die jongeren scoren
in veel opzichten slecht, op het gebied van voortijdige
schoolverlating, het ontbreken van startkwalificaties, 
criminaliteit, werkloosheid. 

Stadsmarinier Marcel van de Ven heeft een opmerkelijke
loopbaan achter de rug. Met een lage vooropleiding leek hij
niet meteen voorbestemd voor een flitsende carrière. Maar
dat pakte anders uit. Begonnen als koksmaatje werd hij al
gauw chef-kok in een sterrenrestaurant. Daarna kwam hij
via de gezondheidszorg in het human resource manage-
ment bij de NS terecht. Omdat zijn opleidingen hem niet
voldoende mogelijkheden boden, ging hij ook nog eens 
bestuurs- en organisatiewetenschappen studeren aan de
universiteit. Zo werd hij organisatieadviseur en daarna 
programmamanager Veilig Ondernemen bij het OBR, het
huidige Stadsontwikkeling. Met die brede achtergrond werd
hij uiteindelijk – op instigatie van toenmalig burgemeester
Opstelten – benoemd tot stadsmarinier. 
Marcel ziet in zijn eigen loopbaan veel parallellen met zijn
werk als stadsmarinier. Volgens hem ontbreekt het bij de
meeste mensen niet aan talent. Het is alleen de kunst 
om dat te ontdekken en er iets mee te doen. Een goed
voorbeeld daarvan is College Hillesluis. Dat is een 
banenprogramma dat probeert om kansarme jongeren 
via training, opleiding en werkervaring een beter cv en 
daardoor meer kans op een baan en/of  opleiding te bieden.
Maar daarover straks meer. 

Welbevinden onder druk
Eerst iets wat hem is opgevallen. De onveiligheid in 
bepaalde wijken in Rotterdam is volgens Marcel niet zozeer
een gevolg van hoge criminaliteit, maar vooral van lage
buurttevredenheid. Marcel: ‘Onder dat gevoel van onveilig-
heid, van zich unheimisch voelen, zit een enorme lading.
Het zijn beelden van mensen die aangeven dat hun 
persoonlijk welbevinden onder druk staat. 

6.7 Jeugdoverlast: College Hillesluis

Marcel van de Ven:

‘Kansarme jongeren moet
je eigen identiteit geven’
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Verschil
De aanpak van College Hillesluis is een groot verschil met
het verleden. De groepsdynamiek, die voorheen als bedrei-
ging werd gezien, wordt nu ingezet om een positieve draai
te bewerkstelligen. Door een duurzame structuur in de wijk
op te zetten, in de vorm van een organisatie die gedragen
wordt door de mensen uit de wijk zelf  en die niet afhanke-
lijk is van overheidssubsidie maar functioneert als een 
gezonde wijkonderneming. 

Trottoirpaaltjes
College Hillesluis heeft het pand waarin de stadsmarinier
kantoor houdt helemaal opgeknapt. Muren geplaatst, 
wanden geschilderd en vloeren gelegd. En de voormalige
dienst Gemeentewerken heeft alle trottoirpaaltjes in de 
wijk groen laten schilderen door de jongens van College
Hillesluis. Voor de helft van de kosten die ze normaal 
daaraan kwijt zouden zijn. Een ander voorbeeld van de
aanpak is de filmmarathon die College Hillesluis tijdens 
de ramadan vier keer per week ’s avonds organiseert.
Waardoor de jongeren van de straat worden gehouden en
de geluidsoverlast, die er normaal tijdens deze periode is,
aanzienlijk minder is. Marcel: ‘Dat kost ons een fractie van
de kosten die we anders zouden maken voor extra toezicht,
handhaving en jongerenwerk. Maar nog belangrijker is dat 
positieve activiteiten worden georganiseerd door en voor
jongeren uit de wijk’.  

Tegenbeweging
In 2011 heeft College Hillesluis 27 projecten afgerond met
een totale omzet van circa € 200.000. Daarvan kan de
zaak inmiddels draaiende worden gehouden, zonder 
subsidie. Iedereen blij zou je denken. Maar daar plaatst de
stadsmarinier toch een kanttekening bij. Hij zegt dat er ook
sprake is van een tegenbeweging vanuit, wat hij noemt, het
‘bestaande systeem’. Tegenstanders vinden de formule te
simpel om waar te zijn. Of  dat zo is, zal blijken uit het
proefschrift dat over enige tijd over College Hillesluis 
verschijnt bij de Erasmus Universiteit. Marcel is daar erg 
blij mee. ‘Aannames worden zo feitelijk onderbouwd en
duurzaam vastgelegd. Ik heb er alle vertrouwen in.’

De jongeren van College Hillesluis gaan ook op bivak met de

echte mariniers van Rotterdam.

‘Om daar wat aan te doen, heeft de overheid naast het 
bestaande aanbod tal van extra projecten opgezet om 
te komen tot een sluitende jeugdketen en een sluitende
aanpak,’ zegt Marcel. Maar in de statistieken zie je dat het
op alle vlakken uit de klauwen blijft lopen. Hoe kan dat?

Gebrek aan identiteit
De stadsmarinier zocht het antwoord op die vraag door 
zelf  het veld in te gaan, overdag maar ook ’s avonds en 
‘s nachts. Hij bezocht jeugdhonken en sprak met jongeren
die op het verkeerde pad waren, met ouders, professionals
en buurtbewoners. Dit om zelf  een beeld te krijgen van wat
er aan de hand was. Daarbij ontdekte hij de kern van het
probleem. Die zit volgens hem in het ontbreken van een
identiteit. ‘In onze samenleving is je individu, je cv, je 
vehikel. Daarmee beweeg je je door de maatschappij, sta
je voor een loket, ga je een opleiding beginnen of  overtuig
je een baas van je kwaliteiten. Heel veel jongeren hier 
hebben onvoldoende basis om hun persoonlijke identiteit
positief  te ontwikkelen. Ze zijn niet gewend om als individu
aangesproken te worden. Zij leven in de groepsdynamiek
van de straat. Daarin proberen we nu verandering te 
brengen, in het verlengde van wat we met Oud en Nieuw
hebben gedaan.’ Op die manier leggen jongeren voor het
eerst in hun leven de basis voor een eigen cv, een eigen, 
positieve identiteit. Ze laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. 

Voorbeeld
Een goed voorbeeld van die nieuwe aanpak is college 
Hilllesluis. Het is een banenprogramma, waarbij 
deelgemeente, woningcorporatie, Gemeentewerken, 

stadsmarinier en inmiddels ook particuliere opdrachtgevers 
kijken of  werkzaamheden, die anders worden uitbesteed
aan aannemers, schilders, stratenmakers en hoveniers, 
kunnen worden gedaan door jongeren uit de wijk. 
Om hen via die – betaalde – baan dan een cv op te laten
bouwen, certificaten te laten behalen, werkervaring op 
te laten doen en te leren om samen te werken. Marcel:
‘Wanneer je werkt, doe je mee, dan heb je contact. Je
wordt geconfronteerd met je talenten, met wat je kan. Maar
ook met wat er nog ontbreekt, met wat je graag wilt leren.
En daar ga je dan aan werken, zodat je meer kans hebt op
succes in de toekomst.’ De jongeren worden begeleid door
groepsleiders, die zelf  uit de wijk komen en een opleiding
hebben afgerond. Zij zijn de rolmodellen.

Sfeer proeven

Stadsmarinier Marcel van de Ven, zelf  niet woon-
achtig in Hillesluis, heeft samen met zijn gezin 
een weekje doorgebracht in een woning in de wijk,
gewoon om de sfeer eens te proeven. ‘Ik woon met
vrouw en drie dochters in Nesselande, een heel 
andere (Vinex)wijk. Door mijn werk wist ik natuurlijk
wel al veel van Hillesluis, maar ik wilde het ook eens
met eigen ogen zien. Want het is, naast wat je hoort,
ook goed om iets zelf  te ervaren. Mijn kinderen zijn
daar ook een weekje op school geweest, dat vonden
ze een hele ervaring. Dat geldt ook voor mij. Ik heb
veel meer gezien dan ik wist, ook door ’s avonds even
met de hond op stap te gaan.’ 

t
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ingezet, begeleiden het uitgaanspubliek en voorkomen
vaak problemen. Horecaondernemers maken gebruik van
horecapiepers, een alarmeringssysteem waarin zij kunnen
vragen om politie-assistentie. Ook kunnen winkeliers aan-
gehouden winkeldieven overdragen aan de politie met een
speciale app, de 310APP. Rien: ‘Een flink pakket aan maat-
regelen waardoor de Rotterdamse binnenstad nu redelijk
vrij is van ernstige incidenten. Maar wel met maatwerk: niet
te veel en niet te weinig politie.’ 

Taal van de binnenstad 
Rien: ‘Bij veiligheid gaat het om de beleving. Cijfers zijn
belangrijk, maar niet meer doorslaggevend. We willen dat
iemand naar Rotterdam komt met een mooie verwachting,
de dag beleeft en met een mooie ervaring naar huis gaat.
Want dan is de stad in de beleving van mensen echt veilig.
Wanneer je zonder problemen kunt genieten van een 
dagje Spido, De Markthal, een museum, een evenement,
restaurant of  feest, is het goed. In Rotterdam zijn we op 
de goede weg.’ 

Binden 
Een van de grootste uitdagingen in zijn werk als stads-
marinier, vindt Rien het binden van betrokken partijen 
aan een onderwerp. 

‘Je bent niet overal de 

baas over, maar je bemoeit 

je wel overal mee’

‘Een stadsmarinier heeft mandaat, middelen, doorzettings-
macht en een netwerk om iets in beweging te brengen. 
Je werkt er naartoe dat mensen zich uiteindelijk zelf  
verantwoordelijk voelen en het werk doen. Ik probeer de
omgeving daarom zoveel mogelijk te betrekken. Soms 
gaat dat moeilijk en gaan mensen er vanuit dat de stads-
marinier alles wel regelt. Maar sommige zaken, van het
schoonhouden van de straten tot de veiligheid, moet je in
het reguliere werkproces oplossen. Het is daarom heel 
belangrijk om zo vroeg mogelijk in het proces met elkaar
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-heden te 
bespreken. Soms werkt het ook als partijen een financiële
bijdrage leveren. Als iets geld kost, ben je immers eerder
bereid om mee te denken en mee te doen.’

Stadsmarinier Rien van de Steenoven is verantwoorde-
lijk voor het centrum, het Centraal Station (CS) en het
Oude Westen. Een druk gebied, waar altijd wat gebeurt.
Rien: ‘De grootste uitdaging in het centrum is hoe we
het leuk houden. Deze stad heeft een hoge dynamiek.
Wonen, werken, winkelen en uitgaan. Veel evenemen-
ten, groot en klein. Dat is natuurlijk prachtig, maar we
moeten wel de orde en veiligheid managen met elkaar.
De hoeveelheid mensen neemt toe, hoe houden we het
leuk? Daar werken we met elkaar aan.’ 

Veiligheid in het centrum is volgens Rien de opbrengst 
van alle dingen samen: sociaal en fysiek investeren, 
herinrichting van de belangrijkste straten, het aantrekken
van nieuwe ondernemers en bewoners, het aantrekken 
van bezoekers naar de stad en het aanbieden van een 
programma gericht op de binnenstad. ‘Als die infrastructuur
klopt, als de buitenkant er goed uitziet en de mensen de
stad gebruiken waar deze voor bedoeld is, dan is het
prettig en veilig om er te zijn.’

Het voelt beter 
‘Het gaat goed met onze binnenstad’, vindt Rien. ‘Er zijn de

afgelopen jaren nauwelijks grote incidenten geweest. 
De binnenstad heeft ook een metamorfose ondergaan. 
We hebben het nieuwe CS, De Markthal, Calypso en de
Pauluskerk. De Lijnbaan en het Weena zijn heringericht, 
de kiosken op het Stadhuisplein zijn verdwenen, de West-
Kruiskade heeft een metamorfose ondergaan. Deze fysieke
inrichting van de stad en het gebruik dragen bij aan de 
veiligheidsbeleving. Het voelt simpelweg beter. Rotterdam
blijft natuurlijk een grote stad, er speelt altijd van alles.
Maar we kiezen nu ook voor een andere aanpak. Voorop
staat hoe je het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Met
de gastvrijheid van alle medewerkers in de stad, maar ook
met licht, kleur en de inrichting van straten en gebouwen.
Een goed voorbeeld is het CS. Dat is transparant, er zijn
geen donkere hoekjes, mensen voelen zich er prettig. Dat
is wat we willen.’ 

Pakket aan maatregelen 
Om de veiligheid te behouden, zijn de afgelopen jaren in
samenwerking met verschillende partners diverse maat-
regelen ingezet. Zo helpt een monitoringssysteem om 
geluidsoverlast terug te dringen. Horecastewards, 
jongerenwerkers die tijdens uitgaansnachten worden 

Rien van der Steenoven:

‘Veiligheid is de opbrengst van
alle andere dingen samen’

6.8 De binnenstad
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7. Nawoord

‘Ik prijs me gelukkig met de club die ik heb’

In dit boekje zijn de stadsmariniers uitgebreid 

aan het woord gekomen. Over hun persoon en

hun werk. Een vraag is nog niet beantwoord: 

wie geeft hen leiding? De stadsmariniers vallen

rechtsreeks onder de opdrachtgever; het college

van Burgemeester en Wethouders. Maar de 

ambtelijke baas van de stadsmariniers is 

André Vervooren, directeur Directie Veiligheid.

André is sinds 2011 directeur en werkt vanaf  die tijd 
samen met de stadsmariniers. ‘Het is niet altijd makkelijk,
leiding geven aan een groepje ambtelijke vrijbuiters. Maar
ik zit hier ook niet voor de makkelijke klussen. Ik heb een
hiërarchische relatie met de stadsmariniers.�Maar de 
opdrachten over wat ze elke dag gaan doen, krijgen ze

rechtstreeks van het bestuur: de burgemeester en 
wethouders, de Stuurgroep Veilig en de Stuurgroep Veilig
in de Wijk. Belangrijk is dat ze vrij zijn en zich vrij voelen
om hun werk te doen. Maar ook dat ze weten dat ze op 
mij kunnen terugvallen.’ In de visie van André is ‘de 
stadsmarinier’ een belangrijk instrument in de aanpak 
van de veiligheid in Rotterdam. Het instrument is de
combinatie van de methodiek en de mensen die de 
methodiek toepassen.

Altijd nodig
Terugblikkend constateert André dat de stadsmariniers 
een onlosmakelijk onderdeel zijn van de veiligheidsaanpak 
in Rotterdam. ‘Ze blijven bestaan. Want je hebt in een stad
met de omvang van Rotterdam en de problematiek die
hoort bij een grote stad altijd capaciteit nodig om snel op 
te kunnen treden als je denkt dat het ergens mis gaat.’

André Vervooren, directeur Veiligheid:
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Rotterdam nauw verbonden met zijn mariniers

Rotterdam en de mariniers zijn door een hechte band met elkaar verbonden. Al bijna twee 
eeuwen, met enkele onderbrekingen, hebben de mariniers hun thuisbasis in Rotterdam. Hier 
is ook het hoofdkwartier van het Korps Mariniers gevestigd. Tijdens de strijd om Rotterdam in 
mei ’40 verwierven de mariniers veel sympathie en dankbaarheid van de bevolking door hun 
bijdrage aan de verdediging van de stad.

De Stichting Rotterdam en de Mariniers houdt zich bezig met het bevorderen van de goede 
verstandhouding tussen Rotterdam en zijn mariniers. Dankzij deze stichting kon in 1963 op 
het Oostplein, waar ooit de eerste marinierskazerne stond, het Mariniersmonument worden 
opgericht. Sindsdien vindt hier jaarlijks, in aanwezigheid van de burgemeester, de officiële 
ceremonie plaats ter herdenking van de in de oorlog gesneuvelde mariniers. 
(Bron: Stichting Rotterdam en de Mariniers)

De stadsmariniers onderhouden contact met hun collega-mariniers van de
Van Ghentkazerne in Rotterdam. Dat leidt ertoe dat risicojongeren op bivak kunnen met 
de marine, om er discipline en samenwerking te leren. De stadsmariniers zijn er trots op 
dat ze de naam ‘mariniers’ mogen voeren. De echte mariniers moesten even wennen aan 
het feit dat anderen hun naam gingen gebruiken, maar tijdens een bezoek aan de 
Van Ghentkazerne gaf  de commandant aan dat ze het nu prima vinden. ‘Jullie zijn 
het waard om mariniers te heten’, aldus de commandant.

Eigen kracht
De directeur Veiligheid zou niet in paniek raken, maar zou
het toch buitengewoon vervelend vinden als Rotterdam
morgen geen stadsmariniers meer zou hebben. ‘Want de 
stadsmariniers hebben Rotterdam verder geholpen en 
blijven dat doen. Juist nu het bestuur zich meer richt op 
het aanspreken van de bewoners op hun eigen kracht en
verantwoordelijkheid en het stimuleren van bewegingen 
als Buurt Bestuurt.’

Concreet
André geeft een concreet voorbeeld. ‘In de gebieden waar
de stadsmariniers opereren is er de Stuurgroep Veilig in 
de Wijk. Daar krijgt de Rotterdammer concreet te horen
welke afspraken er worden gemaakt voor een veiliger
buurt, welke resultaten er worden geboekt en waar op
wordt teruggekomen. Daarin zijn stadsmarinier en gebied
de linking pin. Dat vereist veel voorbereiding, maar het 
werkt wel.’

Special forces
De ambtelijke baas van de stadsmariniers ziet zijn mensen
als de special forces die bruggenhoofden slaan op het
strand, een positie veroveren en die positie vervolgens
weer overdragen aan anderen. Om ruimte te krijgen om
nieuwe dingen te doen. André: ‘Het ultieme doel van de
stadsmarinier is zichzelf  overbodig maken. Met die 
opdracht: ‘Ik maak me vandaag overbodig’ moet hij 
‘s morgens z’n bed uitkomen. De realiteit leert dat je dat
lang in je kop moet hebben om dat ook daadwerkelijk 
voor elkaar te krijgen.’

‘Nou heeft de stadsmarinier de

politiechef  gebeld! Wat vind jij

daar nou van?’

Doorzettingsmacht 
Een van de grote pre’s van de stadsmarinier is zijn directe
toegang tot het hoogste niveau. Daar maakt hij spaarzaam
gebruik van, alleen als het moet. André: ‘Laatst zei iemand
tegen me: ‘Nou heeft de stadsmarinier de politiechef  ge-
beld! Wat vind jij daar nou van?’ Ik heb gezegd: daar móet
ik helemaal niks van vinden. Hij mag dat gewoon. En of  dat
nou verstandig is of  niet, dat moet je aan hem zelf  vragen.
Die doorzettingsmacht is zijn kracht en een van de basis-
bestanddelen van zijn bestaan. En of  ik daar blij mee ben,
is totaal niet interessant. Ik heb het maar te accepteren.’

Effe zitten 
André is zich bewust van de zware klus die de stadsmari-
niers hebben. ‘Ik zie met hoeveel betrokkenheid ze hun
werk doen, altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar, altijd een
reactie, het zijn echt mensen die passie hebben voor de
stad. Soms moet ik zeggen: ‘joh, ga eens effe zitten, doe
eens even rustig aan.’ Want ze gaan maar door. Ik mag 
me gelukkig prijzen met deze club.’

1) Een vooraanzicht van de Marinierskazerne aan het Oostplein te Rotterdam, vóór 1905. Voor de 
hoofdingang staan mariniers, gekleed in daags blauw,wit werktenue. Op de voorgrond lopen 
burgers over het Oostplein.

2) Het Mariniersmonument, gemaakt door Titus Leeser en werd op 5 juli 1963 door Prins Bernhard 
onthuld. Het staat aan het Oostplein.

3) De Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers en de Marinierskapel der Koninklijke Marine 
staan opgesteld voor het hoofdgebouw van de Van Ghentkazerne, omstreeks 1990.
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Colofon
Dit is een uitgave van de directie Veiligheid van de 
gemeente Rotterdam, in opdracht van de stadsmariniers.

Dit boekje is tot stand gekomen mede dankzij 
Louis Weltens.

Niets uit deze tekst mag worden overgenomen of  
vermenigvuldigd zonder toestemming van de recht-
hebbende.
Bij het schrijven van de tekst is onder meer gebruik 
gemaakt van de publicaties van prof. Pieter Tops c.s., 
die in opdracht van het gemeentebestuur van Rotterdam
onderzoek heeft gedaan naar het functioneren en de 
effectiviteit van de stadsmariniers.
Bij het schrijven van de profiles zijn de interviews gebruikt
die Caroline van der Schaaf  eerder met de stadsmariniers 
heeft gehouden.
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Victor van Breukelen, Levien Willemse, 
Collectie Mariniersmuseum Rotterdam e.a.

Druk: Veenman+
Oplage: 1000 exemplaren
Datum: maart 2016

Exemplaren van deze uitgave zijn te verkrijgen bij:
Secretariaat directie Veiligheid
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
veilig@rotterdam.nl  

Kijk voor een actueel overzicht van de stadsmariniers 
en de verdeling van hun thema’s en/of  gebieden op
www.rotterdam.nl/stadsmariniers

V.l.n.r. Michiel van der Pols, Marcel van de Ven, Tijs Nederveen, Corine Duitman, Rien van der Steenoven, Marcel Dela Haije, 
Danielle van den Heuvel en Jur Verbeek (oud stadsmarinier).
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