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1 Tijd voor een andere aanpak

Degelijke dienstauto’s en ruige racewagens 
Het is drukker dan normaal op het bedrijventerrein. Voor een loods, die 

normaal leegstaat, staan verschillende wijkagenten opgesteld. Bovenaan hangt 

een gloednieuw bord: “Gemeente Rotterdam en Schiedam: Veilig, verantwoord 

en vitaal ondernemen”. Tegenover het pand is een autodealer gevestigd, die 

bekend staat als een van de grootste criminelen in het gebied. Ook daar is  

het onrustig. Wantrouwend wordt er naar de overkant gestaard. Dan komen 

om de hoek de dienstauto’s aanrijden, mooie chique auto’s met chauffeur.  

De minister van Veiligheid en Justitie, de secretaris-generaal en vertegen-

woordigers van het bedrijfsleven arriveren bij de loods. Enigszins onwennig 

stappen zij uit en bekijken de omgeving. 

Vrijwel tegelijkertijd worden aan de overkant de Porsches en Maserati's  

die daar geparkeerd staan, weggereden. Het werd hen toch iets te heet onder 

de voeten. Argwanend wordt er vanuit de showrooms en kantoren gekeken 

naar het schouwspel op straat. De stadsmarinier, die de bijeenkomst heeft 

georganiseerd, knikt goedkeurend. De eerste reuring in het gebied is een feit.

a. Een ongemakkelijke ontdekking voor het bestuur
De Spaanse Polder is in potentie een krachtig economisch gebied. De lig-

ging is geweldig: vlakbij de Rotterdamse haven, naast de snelweg, en aan 

de rand van de stad Rotterdam die wereldwijd ‘hip and happening’ is. 

Deze ‘gouden potentie’ komt er echter al decennialang niet uit. Het gebied 

is jarenlang tussen wal en het schip gevallen en kent veel problemen. Het 

is het grootste aaneengesloten droge bedrijventerrein van Europa, en kent 

zeker ook enkele parels die wel goed presteren, maar staat er verder niet 

goed op. Vooral de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit is wat 

het bestuur zorgen baart. Hoewel er keer op keer geprobeerd is om de cri-

minaliteit te bestrijden en zo de potentie van het gebied te verwezenlijken, 

blijft de problematiek steeds hardnekkig terugkomen.
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b. “We sturen de stadsmarinier erop af”

Stadsmariniers, een anachronisme?
Onze eerste ontmoeting is niet op een stadskantoor, maar in een café in de 

wijk Middelland. Bij een ondernemer, tussen de bewoners. Dit is het gebied 

waar de stadsmarinier zich de afgelopen jaren heeft gevestigd. Hij kent de 

straten en de mensen uit zijn hoofd. Op allerlei manieren heeft hij geprobeerd 

bij te dragen aan de opwaartse beweging van deze wijk. Hij hing camera’s op 

om belwinkels die gebruikt werden voor witwassen weg te krijgen. Hij belde 

aan bij drugsdealers, om ze met ‘knock and talk’ af te schrikken door duidelijk 

te laten weten dat de politie ze in het vizier had. Maar hij ging ook langs bij 

ondernemers om ze te helpen met vergunningen of door ze in contact te bren-

gen met de juiste diensten.

Een enerverende rol, maar de uitdaging is er nu wel vanaf voor de stads-

marinier. De wijk zit in de lift en trekt veel jongeren en nieuwe ondernemers 

aan. Dat geldt niet alleen voor deze wijk: heel Rotterdam zit in de lift. Wat is 

nog de rol van een stadsmarinier, in een stad die in de top 10 staat van zowel 

de Rough Guide, Lonely Planet als de New York Times? Waar de criminaliteits-

cijfers dalen en de veiligheidsbeleving al jaren verbetert? Is de stadsmarinier 

een anachronisme geworden; een rol die niet meer past in de huidige tijd?

De cijfers vertellen echter niet het hele verhaal. De veiligheidsbeleving gaat 

omhoog, maar de georganiseerde criminaliteit lijkt juist sterker te worden. 

Zichtbare criminaliteit op straat neemt af, maar ondertussen lijkt er wel dege-

lijk sprake te zijn van grootschalige georganiseerde criminaliteit. Daar zijn veel 

signalen van, maar het is minder makkelijk te meten en duiden. Het is boven-

dien een type problematiek waarvoor het gebruikelijke repertoire van ‘lik op 

stuk’ onvoldoende effectief blijkt te zijn. De Spaanse Polder is hier een voor-

beeld van, en vraagt dus ook van de stadsmarinier om zichzelf opnieuw uit  

te vinden. De stadsmarinier gaat op zoek naar ‘het nieuwe verhaal’.

Voor de gebieden waar het slecht gesteld is met criminaliteit, heeft de 

gemeente Rotterdam een speciale functie: de stadsmarinier. Stadsmari-

niers zijn sinds een aantal jaren in Rotterdam actief om problematiek in 

wijken en buurten aan te pakken in samenwerking met overheidsinstan-

ties, bewoners en ondernemers. Het idee hierbij is dat de gemeente ‘haar 

beste mensen naar de buurten met de meeste problemen’ stuurt1. Zoals 

het leger zijn mariniers stuurt naar de moeilijkste plekken. Ze zijn werk-

zaam bij de gemeente, maar zijn letterlijk ‘in de wijk’ gevestigd en opere-

De criminaliteit bevindt zich vooral onder de oppervlakte, als een diep 

geworteld onkruid. Soms worden de sprieten van dat onkruid zichtbaar. 

Autobedrijven zonder klanten die enkel voor het witwassen blijken te be-

staan, opslagloodsen die voor de politie ontoegankelijk zijn en voor wapen-

handel worden gebruikt, en een groothandelsterrein waar grote partijen 

drugs worden opgeslagen met behulp van omgekochte douaneambtenaren. 

Af en toe komen dergelijke zaken aan het licht, maar meestal blijven ze 

onder de radar, zo is het sterke vermoeden. Het is een publiek geheim dat 

het er is, maar in de praktijk is het zo diep geworteld en zo goed verstopt 

in legale constructies, dat het grotendeels onzichtbaar blijft. Het zijn alle-

maal topjes van de onderliggende wortelstructuur: georganiseerde onder-

mijnende criminaliteit.

Een terugblik in de geschiedenis laat zien dat er in de afgelopen decennia 

een drietal concrete pogingen is gedaan om met stevige justitiële inzet de 

criminaliteit uit te roeien en zo het gebied te laten floreren. Keer op keer 

heeft dit wel geleid tot enkele succesvolle zaken, maar niet tot een struc-

turele verbetering van het gebied. De criminaliteit blijkt zo diep geworteld 

in het gebied, dat het uitroeien van enkele uitschieters onvoldoende resul-

taat oplevert. Het lijkt wel vergroeid te zijn met de straten en te woekeren 

onder de stoeptegels. De intensieve inzet van het strafrecht blijkt onvol-

doende effect te sorteren. Zo komt het bestuur tot een ongemakkelijke con-

clusie over de inzet van het gebruikelijke repertoire bij de aanwezigheid 

van criminaliteit: ‘we maaien wel het gras, maar pakken niet de wortels mee’.

De Spaanse Polder staat niet op zichzelf. Op vele plekken in Nederland is 

er sprake van een diepgewortelde structuur van georganiseerde onder-

mijnende criminaliteit. Het zijn hotspots waar criminelen elkaar weten te 

vinden en waar hechte netwerken zich ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn het 

ook vaak blindspots voor het openbaar bestuur: plekken waar de overheid 

minder vaak komt of waar de bureaucratie niet goed functioneert, zijn 

juist aantrekkelijk voor criminelen. Zij gedijen het beste in de schaduw  

en waar het onkruid eenmaal woekert, is het zeer lastig te verwijderen. 
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ren in hun dagelijkse praktijk vooral buiten de muren van de organisatie. 

Ze vallen ook niet onder één beleidsdomein, maar werken onder het di-

recte mandaat van de burgemeester. Ze werken op basis van geleend ge-

zag en hebben de power to convene. Ze opereren in de frontlijn, als ‘tussen-

functie’ op de grens van organisatie en samenleving, en moeten zowel de 

taal van de staat als de straat kunnen spreken. Ze hebben een sterk be-

stuurlijk netwerk, maar bouwen vooral ook relaties op in het gebied om 

informatie uit eerste hand te verkrijgen en maatwerk te kunnen bieden 

met interventies. Ze zijn een spin in het web, maar werken wel achter de 

schermen van het politieke toneel. Op deze wijze proberen zij, in samen-

werking met georganiseerde en ongeorganiseerde actoren, de stad veiliger 

te maken.

De functie van stadsmarinier is bedacht in het tijdperk na de opkomst van 

Pim Fortuyn, als gevolg van een regimeverandering in Rotterdam2. De 

functie is omgeven met oorlogstaal: de marinier, die het land moet her-

overen door een vlag te planten en de basis op orde te brengen. Zo werd  

in die tijd ook naar de stadsmariniers gekeken: er waren wijken die ‘her-

overd’ moest worden door de grote mate van onveiligheid. De stadsmari-

nier vestigde zich hiertoe in zo’n gebied om als crime-fighter te werk te 

gaan. Ze gingen figuurlijk met de ‘knuppels achter de boeven aan’ om de 

straten weer veilig te maken. De veiligheidsbeleving en de metingen van 

de veiligheidsindex waren de belangrijkste graadmeter van hun succes. 

Dit heeft de stadsmariniers een duidelijk profiel gegeven.

Het is echter ook een functie die sterk in verandering is. Op het eerste oog 

wordt de criminaliteit steeds meer teruggedrongen. Volgens de veilig-

heidsindex wordt het veiliger, achterstandswijken worden steeds meer 

vervangen door bakfietswijken en de stad verandert in een toeristische 

trekpleister. Dit zou erop kunnen duiden dat de rol van stadsmarinier niet 

meer past in dit tijdperk. Maar terwijl het op straat veiliger lijkt te worden, 

komen andere criminaliteitsproblemen aan het licht. De stad ziet zich 

geconfronteerd met ‘underground banking’, cyberterrorisme en internatio-

nale drugshandelnetwerken. Vormen van georganiseerde criminaliteit die 

zich in de woonwijken en op industrieterreinen manifesteren, maar niet 

op een zichtbare en meetbare manier zoals problemen met jeugdoverlast, 

straatrollers of junks waar stadsmariniers zich in eerste instantie vooral 

mee bezig hielden. Gedurende de tijd hebben de stadsmariniers zich 

steeds weer aangepast aan de veranderende vraagstukken. Vraagstukken 

die veelal complexer, ongrijpbaarder en internationaler zijn en een hele 

andere rol van de stadsmarinier vergen dan het bekende profiel van iemand 

die snel orde op zaken stelt. In het licht van veranderende veiligheidsvraag-

stukken moet de stadsmarinier zichzelf steeds opnieuw uitvinden.

In de Spaanse Polder wordt de stadsmarinier ingezet onder de noemer van 

‘flankerend beleid’, naast de justitiële ‘integrale’ aanpak. Hij vestigt zich in 

het gebied en werkt daarbij nauw samen met de projectleider vanuit de 

gemeente Schiedam. Samen met enkele medewerkers vormen zij het team 

“Galatee7”. Ook wordt nauw samengewerkt met de projectleider Holsteiner 

die namens de politie de justitiële aanpak coördineert. De opdracht voor 

de stadsmarinier is om te zorgen voor een vitaal en integer economisch 

ontwikkelklimaat. Uitgangspunt hierbij is dat voor een meer structurele 

aanpak van dit gebied, gebruik gemaakt moet worden van het bredere be-

stuurlijke instrumen tarium en van de kracht van lokale netwerken van 

ondernemers. De nieuwe aanpak moet verbeterd worden door niet meer  

te kiezen voor een eenzijdige aanpak vanuit veiligheidsperspectief, maar 

de criminele netwerken te bestrijden met positieve sociaal-maatschappelijke net-

werken. Er moet een krachtige beweging op gang komen in interactie tussen 

maatschappij en overheid, waarbij publiek en privaat elkaar versterken. 

Daarbij moet niet alleen bestrijding en repressie centraal staan, maar ook 

(of juist) versterking en verwezenlijking van het economisch potentieel 

van het gebied. 

Zo wordt de Spaanse Polder in meerdere opzichten een laboratorium voor 

bestuurlijke vernieuwing. Voor de gemeenten Rotterdam en Schiedam is het 

een plek waar geëxperimenteerd wordt met een brede en gebiedsgerichte 

aanpak van georganiseerde criminaliteit, waarbij ander handelingsreper-

toire en andere partners worden gezocht. Voor de stadsmarinier is het een 

plek om een nieuwe rol te ontwikkelen, die past bij de hedendaagse veilig-

heidsvraagstukken en het werken aan een beter ondernemersklimaat.  

Ook voor justitie is het een plek voor doorontwikkeling van het instrumen-

tarium en de samenwerking in het licht van ondermijnende criminaliteit. 

Ook dat maakt het bezoek van de minister van v&j, met het Nationaal 

Platform Criminaliteitsbeheersing, een interessant gegeven. De Spaanse 

Polder is een unieke plek die vraagt om unieke oplossingen. Tegelijkertijd 

vertoont het symptomen van ondermijnende criminaliteit die zich in veel 

gebieden in Nederland voordoen, waardoor de gevonden oplossingen ook 

voor dit bredere vraagstuk relevant zijn.
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c. Tijdperspectief op de netwerkaanpak
Het kenmerkende van een plek als de Spaanse Polder is, dat het langzaam 

een steeds hechter en ondoorzichtig netwerk is geworden, waar de grens 

tussen legale en illegale praktijken moeilijk te trekken is. Een netwerk dat 

te robuust is om echt geraakt te worden door een vlugge ingreep. Sterker 

nog, een dergelijke aanpak werkt averechts zodra de vlugge aanpak erin 

uitmondt dat degenen die opgepakt worden razendsnel weer vrijkomen  

en het beeld ontstaat dat justitie hen eigenlijk niet veel kan maken. Wat is 

een werkende aanpak van een gebied dat langzaam is weggegleden tot 

een bolwerk van criminelen, waarop het zicht beperkt is en waar traditio-

nele methoden van opsporing en vervolging niet aan lijken te slaan?  

Vanwege dit vraagstuk onderzoeken we de aanpak van de stadsmarinier 

vanuit temporeel perspectief. We analyseren de rol van momenten, tempo, 

tijdhorizon en patronen in de aanpak van de Spaanse Polder. 

Zo is het besef gegroeid dat er in het verleden teveel vanuit een korte ter-

mijn perspectief is gestuurd. Een bestrijdende aanpak van de korte klap 

blijkt hier niet voldoende effect te sorteren. Kern van de uitdaging is dat 

hier voorbij de korte klap en de vlugge verbetering, een meer duurzame 

lijn omhoog getracht wordt in te zetten. De gemeenten willen ‘de basis op 

orde brengen’, met als doel om een duurzaam florerend gebied tot stand  

te brengen. Het gaat niet (alleen) om de directe resultaten, maar vooral  

om de lange termijn veranderingen, omdat incidentele ingrepen in het 

verleden niet voldoende effectief bleken te zijn. Zo wordt hier een ander 

tijdperspectief gebruikt: niet zaakgericht, maar de patronen veranderen 

die ten grondslag liggen aan de problematiek. Het stoppen van de neer-

waartse, zelfversterkende spiraal en het op gang brengen van een posi-

tieve, zelfversterkende spiraal. 

Daar komt bij dat voor het bereiken van duurzame verandering de inzet 

van een veelvoud aan publieke én private partijen nodig is. Partijen met 

eigen tijdsplanningen, belangrijke momenten, snelheden van werken en 

een verschillend urgentiebesef. Vanuit de overheid is er een grote hoeveel-

heid relevante partijen, zoals de gemeente, de politie, het om, het Ministe-

rie en de Belastingdienst – met daarbinnen weer verschillende onderdelen. 

Daarnaast is er een grote hoeveelheid ondernemers en partijen in het ge-

bied actief die een belangrijke rol spelen. Allemaal partijen die wel betrok-

ken zijn bij het gebied, maar vanuit hun eigen taken of doelen en met een 

autonome beslisbevoegdheid. Bovendien partijen bij wie het gebied een 

verschillende urgentie heeft en waarvan doelen uiteen lopen. De inzet van 

al die partijen is niet van bovenaf te sturen, maar vindt wel steeds in inter-

actie plaats en is zodoende te beïnvloeden. Voor de onderlinge samenwer-

king kan niet simpelweg een tijdpad uitgestippeld worden als in een plan-

matige aanpak. Wel kan geprobeerd worden om partijen te mobiliseren, 

urgentie te kweken, een ander toekomstperspectief te bieden en zo ver-

andering te stimuleren. 

Wat houdt het in om, in plaats van een geplande en vlugge benadering, 

het gebied organisch en duurzaam te laten veranderen? Op welke manier 

wordt geprobeerd het gebied te transformeren, zonder dat hier een strate-

gisch plan voor kan worden ontworpen? Hoe wordt omgegaan met de vele 

autonome partijen, die ieder hun tijdpad hebben als het gaat om hun inzet 

en doelstellingen? Hoe wordt toegewerkt naar duurzame verandering van-

uit het gebied zelf? Vanuit dit temporele perspectief reflecteren we op de 

aanpak van de gemeenten Rotterdam en Schiedam.

d. Aanpak actie-onderzoek
Dit essay is tot stand gekomen door middel van actie-onderzoek. De onder-

zoekers zijn vanaf het moment dat de stadsmarinier zich in het gebied 

begon te vestigen, wekelijks aanwezig geweest om de zich daar ontwikke-

lende praktijk mee te maken. Door live mee te kijken, mee te denken en 

mee te doen in de aanpak van de beide gemeenten. Een onderzoek ter 

plaatse, omdat het ook een aanpak betreft waarvan de belangrijkste eigen-

schap is dat het ter plaatse wordt gedaan en ontwikkeld.

Dit onderzoek kan daarom niet los worden gezien van de aanpak die zo-

wel vanuit de gemeente Rotterdam als Schiedam is ingezet. Er moest reu-

ring in het gebied komen en onderzoekers die door het gebied wandelen, 

en regelmatig onderwijsgroepen meenemen, dragen daar aan bij. Onder-

tussen vonden regelmatig reflectiebijeenkomsten plaats waar de onder-

zoekers samen met betrokkenen de aanpak besproken om lessen op te 

halen en vooruit te kijken. De onderzoekers hebben daarin steeds vanuit 

tijdperspectief geobserveerd hoe de strategie en sturing werd ontwikkeld. 
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2Uit de toren, in het gebied

Verboden toegang voor de overheid?
Een van de eerste acties van de stadsmarinier is het zoeken van een ge-

schikt pand in het gebied. Hij wil van binnenuit kunnen werken, om van daar-

uit informatie te verzamelen en de betrokken partijen bij elkaar te brengen. 

Een dergelijk pand heeft ook een belangrijke symbolische waarde: het laat zien 

dat de gemeente uit de toren komt en weer nadrukkelijk aanwezig is in het 

gebied. Het is een teken van de verandering, zichtbaar gemaakt in de stenen 

van het gebied, een interventie op zich. 

Het is echter ook een teken aan de wand dat het voor de gemeente niet 

vanzelf gaat om überhaupt een pand in het gebied te verkrijgen. Tot twee keer 

toe ketst een huurdeal af. De eerste keer zegt de huurder zonder duidelijke 

reden op het laatste moment af, terwijl de handtekeningen al bijna gezet zijn, 

waarna het pand verhuurd wordt aan een lokale ondernemer die mogelijk 

banden heeft met het criminele circuit. De tweede keer is de huurovereenkomst 

ook in een ver gevorderd stadium, maar dan blijkt dat de pandeigenaar ge-

trouwd is met de grootste hennepboer van Rotterdam. Pas bij de derde keer is 

het, na een uitgebreide screening, eindelijk raak in het pand waar voorheen een 

illegale lunchroom was gevestigd.

De geplande opening van het pand, met minister en andere hoogwaardig-

heidsbekleders, is echter eerder gepland dan het nieuwe pand beschikbaar is. 

Een leegstaande loods biedt uitkomst: gauw wordt er een bord van de beide 

gemeenten op gespijkerd en worden drie statafels en een beamer neergezet om 

de gasten te ontvangen. De komst van de stadsmarinier moet zichtbaar ge-

vierd worden.

a. Vestigen in het gebied
De stadsmarinier vestigt zich op de plek waar hiervoor een illegale lunch-

room zat. Zo slaat hij een dubbele slag: hij heeft toegang tot het gebied en 

laat gelijk zien dat de gemeente bovenop dit soort praktijken gaat zitten. 

De stadsmarinier zit in de onderste twee etages, daarboven zitten bedrijven. 

Op de begane grond wordt een kantoor ingericht met acht werkplekken en 

twee vergaderkamers. Op de eerste etage komen een collegezaal en nog 

meer werkplekken om groepen te kunnen ontvangen. 
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Het pand is van buitenaf duidelijk herkenbaar. Bovenaan hangt het bord 

met de logo’s van beide gemeenten: Rotterdam en Schiedam. Daarbij staat 

ook de slogan die de nieuwe aanpak omvat: “vitaal, verantwoord en veilig 

ondernemen”. De verbondenheid tussen beide gemeenten wordt ook sym-

bolisch zichtbaar gemaakt in de fiets parkeerplekken voor het pand: de 

Rotterdamse en Schiedamse types staan om en om gemonteerd. Op de 

ramen zijn woorden geplakt als ‘veilig’, ‘bereikbaar’ en ‘samenwerken’. 

Ook wordt een eigen logo en huisstijl ontworpen, met “Galatee7” als naam. 

Hier wordt dus niet het standaard format van de gemeente gebruikt, maar 

een eigen, herkenbare identiteit. En vooral een zichtbare identiteit, zowel 

voor het gebied als voor de bestuurders en ambtenaren die er regelmatig 

worden uitgenodigd.

Het kantoor is in de eerste weken nog erg rustig, maar daarna begint het 

steeds drukker te worden. Wijkagenten, handhavers en medewerkers van 

de gemeenten Rotterdam en Schiedam lopen iedere dag in en uit en ge-

bruiken het als werkplek en vergaderlocatie. Ook ondernemers weten de 

weg naar het pand steeds beter te vinden. Zo ontstaat midden in het ge-

bied een plek waar alle betrokkenen bij de aanpak van de Spaanse Polder 

elkaar ontmoeten, waar dat voorheen niet of nauwelijks gebeurde. 

b. Een ‘supermarkt voor criminelen’

Wijkagent zonder meldingen
Een dag meelopen met de wijkagent verloopt anders dan verwacht: hij 

krijgt geen enkele melding binnen. Wel kan hij onderweg aanwijzen waar 

criminaliteit vermoedelijk zit. “Daar hebben we een hennepkwekerij opgerold”. 

“Daar werden partijen wapens gevonden”. “Daar was er sprake van drugs- en 

mensensmokkel”. Het wrange is dat deze bedrijven, vaak na korte tijd gesloten 

te zijn geweest, inmiddels weer gewoon verder gaan en dat vaak dezelfde namen 

opduiken. De wijkagent heeft weinig zicht op wat er precies achter de gesloten 

deuren gebeurd, want hij heeft niet de bevoegdheid om in loodsen of opslag-

plaatsen te kijken. 

De wijkagent is blij met de komst van de stadsmarinier: “Hopelijk kunnen 

we nu meer instrumentarium inzetten in onze aanpak. We laten veel mogelijk-

heden liggen, bijvoorbeeld om ze via belastingen aan te pakken. En we moeten 

veel meer informatie gaan delen tussen de verschillende bevoegdheden. Soms 

komen we er door toeval achter dat andere instanties ook met een bedrijf bezig 

zijn, en hadden we dit veel beter kunnen afstemmen. Er gaat zo veel informatie 

verloren”.

Voor de stadsmarinier is het cruciaal om, voorbij alle geruchten en ver-

moedens, duidelijkheid te krijgen over wat er aan de hand is in het gebied. 

Er zijn wilde verhalen, maar op het eerste oog is er weinig aan de hand in 

de Spaanse Polder. Sterker nog, volgens de veiligheidscijfers wordt het 

gebied al jaren steeds veiliger. Tijdens een gemiddelde dienstronde met de 

wijkagent komen er geen meldingen binnen. Als die er wel zijn, gaat het 

meestal over een verkeersongeval, omdat er te hard is gereden. Bovendien 

zijn er ook enkele parels van ondernemingen die het gebied glans geven. 

Tegelijkertijd is er bij alle aanwezige functionarissen het sterke vermoeden 

dat er naast de parels en positieve cijfers ook zware vormen van criminali-

teit in het gebied plaatsvinden, ook al is dat niet altijd hard te maken met 

de bestaande metingen.

De stadsmarinier staat dan ook voor een eerste uitdaging: er achter komen 

wat hier nou daadwerkelijk aan de hand is. Aan vage vermoedens en publie-

ke wijsheden heeft hij niet genoeg, er zijn harde feiten nodig. Daarom laat 

hij eerst onderzoek doen door een criminoloog door middel van verdekte 

en onverdekte gegevensverzameling. De criminoloog gaat, onder naam 

van de gemeente, bij de bedrijven langs om de situatie zelf van binnenuit 

te kunnen opnemen en zoveel mogelijk vertrouwelijke informatie te kun-

nen verzamelen. Daarnaast vangen veldonderzoekers gesprekken op, op 

plaatsen waar criminelen regelmatig afspreken om deals te bespreken. 

Het onderzoek3 levert een ontluisterend beeld op. De criminoloog consta-

teert dat de Spaanse Polder een ‘supermarkt voor criminelen’ is: alle facili-

teiten zijn aanwezig voor hele criminele bedrijfsketens, van productie tot 

transport en handel. Terwijl de veiligheidscijfers al jaren een trend van 

dalende criminaliteit laten zien, maakt het diepte-onderzoek een hele 

andere, schrikbare, kant zichtbaar. Het gebied blijkt een knooppunt van 

criminaliteit te zijn, waarin zeer zware georganiseerde criminaliteit zit 

gevestigd. Dat wordt niet zichtbaar in de cijfers van meldingen, maar wel 

door de problematiek met eigen ogen waar te nemen. 

Het ontbreken van meldingen van criminaliteit blijkt hier geen indicator 

van veiligheid te zijn, maar juist van onveiligheid. Het vertrouwen om 

meldingen te maken is laag, en de criminele systemen zijn zo gesloten dat 

er weinig naar boven komt en zichtbaar wordt. Het is een publiek geheim 

dat er in de Spaanse Polder veel criminaliteit zit: iedereen weet het (in 

zekere mate) maar niemand heeft harde feiten of maakt er melding van. 

Door het onderzoek is deze wijsheid nu ook hard gemaakt en neemt het 

besef toe dat er hier sprake is van zeer hardnekkige problematiek.
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c. Tegels lichten

Ongemak van de stilte
Het werkbezoek met de groep ambtenaren is dit keer niet in een vergader-

zaal, maar buiten op straat. Met zo’n twintig man lopen we door het industrie-

terrein. Binnen een kwartier komen we langs meer dan honderd autobedrijven. 

Dan vraagt de stadsmarinier aan de beleidsambtenaren wat hen opvalt aan het 

gebied. “Veel autobedrijven”, zo luidt het eerste antwoord. De stadsmarinier 

knikt beamend, en voegt daaraan toe: “Nog iets anders misschien?”. Er komt niet 

direct een antwoord. De stadsmarinier licht toe: “Er zijn hier nergens klanten”.

De stilte in het gebied verraadt de drukte die wordt verborgen. Veel van de 

autobedrijven op dit terrein adverteren niet met hun service. Sterker nog, er 

wordt argwanend gekeken naar de pottenkijkers die door ‘hun’ gebied lopen  

en de groepen worden regelmatig gevolgd en geïntimideerd door jongeren in 

trainingspakken. Op het eerste gezicht lijkt hier niets aan de hand, maar wie 

dieper kijkt ziet al gauw de rafelrandjes. Een autogarage zonder de juiste  

apparatuur, scooters die de bezoekers op een afstand volgen en in de gaten 

houden, en een groot aantal zeer dure auto’s die af en aan rijden. En bovenal 

de sfeer dat buitenstaanders hier niet welkom zijn.

De stadsmarinier noemt het ‘tegels lichten’. Het gebied zit letterlijk en fi-

guurlijk vol met scheefliggende stoeptegels, en daaronder zitten veel zaken die 

het daglicht niet kunnen verdragen. Hoewel iedereen het onraad ruikt en een 

beeld heeft van wat het is, is het niet vanzelfsprekend dat de tegels worden 

omgekeerd. Bovendien is dit ook geen makkelijke ingreep: voor je het weet licht 

je de verkeerde tegels en worden goede ondernemers de dupe van een harde 

aanpak. Of komt er zoveel nadruk op de negatieve kanten, dat de economische 

kracht en potentie uit beeld verdwijnen. Met als averechts gevolg dat het ver-

trouwen van de ondernemers in de overheid verder daalt, het imago verslech-

tert en de negatieve spiraal versterkt wordt – als gevolg van daadkrachtig 

optreden. Het plaatst alle betrokken partijen voor de uitdaging om een goede 

balans te vinden tussen bestrijden en versterken, aanpakken en ondersteunen, 

urgentie kweken en imago versterken.

Een historisch analyse, gemaakt door een van de leden van het team  

Galatee74, laat zien dat criminaliteitsproblemen zich in de Spaanse Polder 

niet voor het eerst voordoen. De verweving tussen onder- en bovenwereld 

is zeer hardnekkig, ondanks herhaaldelijke pogingen om dit stevig aan te 

pakken. De problemen in het gebied zijn niet incidenteel, maar doen zich 

al decennialang voor. Negatieve patronen lijken zo diep verankerd in het 

gebied, dat ze telkens terugkeren als de tijdelijke interventies voorbij zijn. 

In het gebied doen zich patronen van regeneratie voor: de criminaliteit vindt 

plaats in een fijnmazig netwerk en als onderdelen daarvan worden aange-

pakt, worden die snel hersteld en komen die vaak sterker en slimmer terug 

dan voorheen. Dit leidt tot een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. 

Een fruittransportbedrijf dat af en toe ook wapens meesmokkelt, is op het 

eerste gezicht een legaal bedrijf. Het is bovendien een bedrijf waar veel 

andere bedrijven van afhankelijk zijn. Als er wapens worden gevonden, is 

bovendien niet altijd duidelijk of hier sprake is van een structureel probleem 

of een incident. Door zich voor te doen als normaal bedrijf en netjes een 

boekhouding bij te houden, kunnen zij vanuit hun dekmantel zowel bonafide 

als malafide zaken doen. Dat maakt het zo moeilijk om ze aan te pakken: 

de grens tussen legale en illegale activiteiten is vaak moeilijk te trekken.

Aan de oppervlakte zijn wel signalen van de georganiseerde criminaliteit 

zichtbaar. De vele dure auto’s in het gebied zijn daar een voorbeeld van, 

evenals de verdachte figuren die regelmatig ’s nachts met elkaar vergaderen 

in de bedrijfspanden. Volgens de stadsmarinier is er letterlijk ‘vrijstaat-

gedrag’ zichtbaar, van mensen die zich niks aantrekken van het gezag en 

bijvoorbeeld stroom aftappen en gezagsdragers proberen te intimideren, 

omdat ze weten dat ze er niet voor bestraft worden. Daaronder zit een laag 

van ongeschreven regels en routines in het gebied. Ieder voor zich, en er wordt 

niet met de politie gepraat, lijkt zo’n regel te zijn. De handelsstromen van en 

naar het gebied, worden geregeld gebruikt voor malafide doeleinden. Door-

dat dit vrijstaatgedrag, en de regels en routines, steeds normaler worden 

raakt het steeds meer verankerd in het gebied. Het is niet meer de uitzon-

dering, maar de normale gang van zaken geworden. Het dringt door tot de 

kern van het gebied en onderdeel van de heersende normen en waarden.

De georganiseerde criminaliteit raakt zo steeds meer verbonden aan de 

legale structuren in het gebied en krijgt het in haar greep. Er vestigen zich 

patronen, die niet makkelijk doorbroken kunnen worden met een inciden-

tele ingreep. Problemen manifesteren zich aan de oppervlakte, maar komen 

steeds terug doordat ze diep in de kern van het gebied zitten. Regels en 

routines zorgen ervoor dat nieuwe partijen zich aanpassen of afzijdig hou-

den, waardoor de regels en routines weer versterkt worden. Dit betekent 

dat er niet alleen aan de oppervlakte interventies nodig zijn, maar dat de 

kern van het gebied veranderd moet worden. Andersom betekent het ook, 

dat de kern van het gebied pas kan veranderen, als er aan de oppervlakte 

ook daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden die zichtbaar en merkbaar 

zijn zodat ze de betrokkenen in het gebied een alternatief bieden.
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De stadsmarinier ziet zich dus geconfronteerd met een gebied waarin het 

aan alle kanten lijkt te stinken, maar waar niet altijd duidelijk is onder 

welke tegels dat vandaan komt. Wie er van een afstand naar kijkt, ziet een 

normaal bedrijventerrein. Maar door er iets dichter op te gaan zitten, iets 

gedetailleerder te gaan kijken, worden de scheve en gebroken tegels zicht-

baar, die de grote scheuren eronder verraden. De stadsmarinier gaat tegels 

lichten, om dieper door te dringen tot de kern. Maar het is niet zeker welke 

tegels hij moet lichten en wat hij daar zal aantreffen. Bovendien moet hij 

oppassen dat hij onderweg niet ook de tegels die juist goed liggen ontwricht.

De historische analyse laat namelijk ook een andere kant van het gebied 

zien: de bedrijvigheid, de strategische ligging en het geloof in vooruitgang 

en ontwikkeling die in het dna van het gebied zitten. De geschiedenis van 

het gebied wordt gezien als een ‘sprankelend bewijs van het leven dat 

komt’, zoals de architect Le Corbusier dat in 1932 constateerde na het zien 

van de Van Nelle Fabriek. Het sterkt de betrokkenen bij de aanpak in hun 

overtuiging dat dit gebied een grote potentie heeft, en dat het uiteindelijk 

de ondernemers zelf zijn die dit gebied sterker en vitaler kunnen maken. 

De opgave is dus niet zozeer om het gebied compleet te veranderen, maar 

om te investeren in de sterke kanten. 

d. Een verweesd en verwaarloosd gebied

De schokkende schouw
De problemen die in het gebied geconstateerd worden, leiden niet bij alle 

partijen tot hetzelfde gevoel van urgentie. De gemeenten willen een samen-

hangende aanpak smeden, maar daarmee wordt wel een bijzondere mate van 

flexibiliteit gevraagd. Het is een uitdaging om iedereen mee te krijgen in het 

zelfde tempo, omdat iedere partij een eigen lijst met prioriteiten heeft.  Dat 

speelt bijvoorbeeld bij de dienst Stadsbeheer. Voor de aanpak wordt dit als  

een belangrijke schakel gezien, omdat de inrichting en het onderhoud van de 

straten ook bijdragen aan de (on-)aantrekkelijkheid van het gebied. Van het 

wordt extra inzet gevraagd, inzet die niet aansluit bij de vaste planning en 

afgestemde prioriteiten. 

De stadsmarinier laat het er niet bij zitten. Hij maakt tientallen foto’s van 

de inrichting van het gebied, en alle scheefliggende stoeptegels, ingezakte  

stukken straat, braakliggende terreinen en zwervend afval. Hij noemt het een 

‘schokkende schouw’, een fotocollage die het urgentiebesef moet vergroten. De 

schokkende schouw verschijnt daarna vaker, in presentaties, in bijeenkomsten. 

Het is een van de manieren waarop hij de vertaling probeert te maken van zijn 

waarnemingen in het gebied, naar de wereld van beleid en bestuur.

De stadsmarinier onderzoekt wat de oorzaken zijn van de diep gewortelde 

problematiek, die er is ondanks de grote potentie van het gebied. Steeds 

meer wordt duidelijk dat de overheid hier zelf een belangrijke rol in heeft 

gespeeld. Er is al die jaren nauwelijks capaciteit geweest voor handhaving, 

het gebied had niet altijd bestuurlijke prioriteit. Ook voor het onderhoud is 

er weinig capaciteit, net als voor de (erfpacht-)belastingen. Daarnaast blij-

ken er veel problemen te bestaan voor ondernemers, die vastlopen in de 

bureaucratie. De behandeling van vergunningen blijkt achter te lopen en 

vaak onduidelijk voor ondernemers, er zijn moeizame contacten en onvind-

bare contactpersonen en op klachten wordt niet altijd gereageerd. Het alge-

mene beeld is dat de overheid op grote afstand van dit gebied is gebleven.

Het vertrouwen van de ondernemers in de overheid is dan ook zeer laag. 

Dat blijkt uit een ronde die langs de ondernemers wordt gemaakt. De on-

dernemers, van wie er sommigen al tientallen jaren in het gebied actief 

zijn, geven aan dat er af en toe wel mensen van de gemeente langs komen, 

maar dat het meestal bij grote plannen en weinig concrete resultaten blijft. 

De aanpakken die er zijn geweest, zijn bovendien te weinig in samen-

spraak met de lokale ondernemers uitgedacht en uitgewerkt. De afwezig-

heid van de overheid heeft de relatie met het gebied verstoord, en crimi-

nelen zijn in het gat gesprongen wat de overheid achterlaat. Zij kunnen in 

het gebied vrijwel ongestoord hun gang gaan, wat nu resulteert in vormen 

van vrijstaatgedrag. De ondernemers die hier niet bij betrokken zijn, hou-

den zich hier vaak van afzijdig en hebben weinig vertrouwen in de inzet 

van het openbaar bestuur. De overheid heeft het gebied laten verwaar-

lozen, waardoor een opwaartse spiraal uitblijft en een neerwaartse spiraal 

steeds verder doordringt tot de diepste patronen van het gebied. 

‘De basis op orde brengen’ wordt tot prioriteit gemaakt. Er wordt een ver-

kenning van het economisch landschap gemaakt: wie zijn hier gevestigd, 

wat zijn de bestemmingsplannen, hoe zit het met de erfpacht van pand-

eigenaren, klopt de informatie uit het kadaster? Veel informatie blijkt achter-

haald of vervuild te zijn. Op papier is een werkelijkheid gecreëerd op basis 

waarvan jarenlang gestuurd is, maar die informatie blijkt niet goed te cor-

responderen met de praktijk. Vanuit Galatee7 wordt een stofkam door al die 

papieren werkelijkheden gehaald. De data in de systemen worden naast de 

waarnemingen in het gebied gelegd. De grote discrepantie tussen beide is 

een bevestiging van de afwezigheid van de overheid in de afgelopen jaren.

Vervolgens wordt ook een veldanalyse gedaan. Een aantal experts worden 

binnengehaald om als ogen en oren van de stadsmarinier te functioneren. 
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Zij tellen het aantal autobedrijven, opslagboxen, de verschillende indus-

trieën. Vervolgens gaan ze langs in de delen van het gebied waarover de 

grootste zorgen bestaan. Ze komen langs om kennis te maken, maar kijken 

ondertussen goed om zich heen om een inschatting te maken van de om-

standigheden binnen het bedrijf. Zo wordt van dichtbij kennis opgedaan 

over de bedrijvigheid in het gebied, worden verdachte signalen opgepikt, 

maar wordt ook veel geleerd van de ervaringen die ondernemers delen: over 

een gemeente die vaak onbereikbaar is, over het vastlopen in bureaucratie 

bij het aanvragen van een vergunning en over erfpacht die jarenlang niet 

is geïnd. Niet zelden komen de medewerkers die de ronde maken vol on-

geloof terug in het pand aan de Galateestraat: soms vanwege de verdachte 

omstandigheden die ze hebben waargenomen, maar vaak ook vanwege de 

vele frustraties die ze bij ondernemers hebben aangehoord over de dienst-

verlening vanuit de overheid. 

Tot slot wordt ook gewerkt aan een overzicht van de geldende regels in het 

gebied (bijvoorbeeld op het gebied van bestemmingsplannen en erfpacht-

regels), zodat duidelijk is wat ondernemers hier wel en niet mogen. Er blijkt 

vaak onduidelijkheid over te bestaan, met als risico dat handhavers niet 

goed op de hoogte zijn of langs elkaar heen werken en ondernemers hier 

de dupe van worden. Illustratief zijn bordjes met ‘eigen weg’ die wel in het 

gebied hangen maar nergens blijken te staan geregistreerd. Ook worden  

er tussen Rotterdam en Schiedam afspraken gemaakt zodat handhavers 

met dezelfde informatie en over de gemeentegrenzen heen in het gebied 

kunnen werken. De opheldering van regels en samenwerking tussen de 

gemeenten maakt het mogelijk om de inzet van verschillende handhavers 

slimmer te coördineren. 

Ondertussen doet de stadsmarinier allerlei kleine interventies. Hij wil de 

verwaarlozing en verwezing vanuit de overheid tegengaan, door zelf in het 

gebied aanspreekbaar te zijn en te zorgen voor een vlugge respons. Als een 

ondernemer vastloopt in bureaucratie bij het verkrijgen van een kapver-

gunning, zorgt de stadsmarinier dat er een snelle behandeling plaatsvindt. 

Een bedrijf dat voor het vrachtwagentransport veel last heeft van een in-

gezakte straat, wordt snel geholpen. Een pandeigenaar die wordt geïntimi-

deerd door een malafide huurder, wordt geholpen deze eruit te krijgen op 

basis van erfpachtachterstanden. Vervolgens worden de eigenaren van 

leegstaande showrooms in het gebied geïnformeerd, zodat de crimineel zich 

niet meer in het gebied kan vestigen. Steeds wordt gezocht naar creatieve 

oplossingen, als het via de reguliere wegen niet snel of effectief genoeg 

gaat. Zo ook in een straat waar relatief veel ‘vrijstaatgedrag’ voorkomt, 

maar waar al jarenlang via strafrechtelijke weg geen oplossing voor is ge-

komen. De stadsmarinier kiest voor een onorthodoxe oplossing. Een van 

de panden wordt omgevormd tot ‘pop-up locatie’ van de stadsmarinier. 

Naast zijn eigen pand, komt ook hier een ingericht kantoor met een her-

kenbare voorkant. Deze wordt beplakt met logo’s van de gemeente en er 

worden camera’s opgehangen die alles in de straat registreren. De stads-

marinier ziet het als de volgende lichtbak in het gebied. Ook hier wordt 

reuring gebracht, komen er dingen in beweging. Sommige bedrijven gaan 

weg, en de camera’s registreren waardevolle informatie.

Een blonde interventie
De stadsmarinier vestigt zich tegenover een groot garagebedrijf. In zijn 

eerste week komt hij de eigenaar tegen op straat en ze maken een praatje.  

De pandeigenaar informeert nieuwsgierig naar wat de stadsmarinier in het 

gebied gaat doen. De stadsmarinier vertelt dat hij er is voor een ‘veilig, verant-

woord en vitaal’ ondernemersklimaat. “Ik ben er dus ook voor u. Daarom zult 

u het wel prettig vinden dat ik in deze straat camera’s laat installeren, om de 

veiligheid in de straat in de gaten te houden. We werken hier samen de politie, 

het om en de fiod. Dan weet u dat de gemeente er bovenop zit”. De ondernemer 

knikt vriendelijk, maar blijkt na afloop toch niet zo blij met het verhaal van  

de stadsmarinier. Een week na de ontmoeting, staat de loods leeg. Het garage-

bedrijf is vertrokken.

e. Van onopgeloste problemen naar te realiseren kansen
Het wordt steeds duidelijker dat hier niet alleen sprake is van onopgeloste 

problemen, maar vooral ook van gemiste kansen. Van ondernemers die 

teleurgesteld zijn in de overheid en daardoor geen meldingen meer maken. 

Van investeringen die niet in het gebied worden gedaan, vanwege het slech-

te imago en op een aantal plekken een onaantrekkelijke uitstraling. Er zijn 

wel een aantal parels en er is veel potentie, maar deze worden onvoldoen-

de benut. Dit biedt een voedingsbodem voor malafide ondernemers die 

gebaat zijn bij stilte en schaduw. 

De problemen in het gebied, oorspronkelijk vooral vanuit veiligheidsdomein 

beschouwd, zijn dus niet los te zien van de economische omstandigheden 

in het gebied. Een slecht werkende bureaucratie en weinig productieve 
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samenwerking tussen ondernemers en bestuur, belemmert de economi-

sche groei en werkt criminaliteit in de hand. Steeds meer wordt duidelijk 

dat niet alleen de justitiële aanpak, maar ook de economische omstandig-

heden bepalend zijn voor de toekomst van het gebied. Er is niet alleen 

sprake van een vicieuze spiraal, maar ook van een gebrek aan een op-

waartse spiraal. Incidenteel lukt het wel om met justitiële inzet het gras  

te maaien, maar de wortelstructuur houdt de patronen in stand. Voor een 

duurzame verandering moet niet alleen de neerwaartse spiraal worden 

bestreden, maar moet ook een opwaartse spiraal worden gestimuleerd.

De stadsmarinier vestigt dan ook veel aandacht op de potentie en de parels. 

Hij wil ‘licht schijnen op het duister’ en ‘reuring brengen in het gebied’. Zo 

is er een snel groeiend, innovatief bedrijf die hij helpt met een vergunning, 

waardoor een vertrouwensband ontstaat. Het bedrijf blijkt graag te willen 

investeren in een opwaardering van het gebied, kan ook andere innova-

tieve bedrijven hier naartoe halen en zo ontstaat door het directe contact 

een nieuwe kans om het gebied te laten bloeien. Ook is er een buitenland-

se investeerder die ambitieuze plannen heeft voor het gebied. De stads-

marinier informeert hem over potentiële panden, ook om te voorkomen 

dat ze anders in de verkeerde handen terecht komen. Ook het aanpakken 

van de etalages van de panden, zeker die direct in het zicht van de snel-

weg staan en daarmee het uithangbord van het gebied moeten vormen, 

heeft prioriteit. Tegelijkertijd wordt er in breder verband gesproken over 

een ruimtelijk-economische visie voor het gebied. 

Zo verschuift de focus steeds meer van het aanpakken van criminaliteit, 

naar het realiseren van het economisch potentieel. Deels door de bestuur-

lijke inzet te verbeteren en direct aanwezig te zijn, deels door de economi-

sche ontwikkeling van het gebied te stimuleren samen met de lokale on-

dernemers. In bestuurlijke kringen benadrukt de stadsmarinier keer op 

keer dat dit het ‘beste bedrijventerrein van Europa’ moet worden. Wat daar 

precies onder wordt verstaan is daarbij niet eens zo belangrijk: het gaat 

om het smeden van een coalitie met een gezamenlijke ambitie en het op 

gang brengen van een positieve beweging. Galatee7 probeert het onder-

nemersklimaat te veranderen, door andere omstandigheden te creëren, 

positieve bewegingen te stimuleren, banden te smeden met bonafide  

ondernemers en door nieuwe innovatieve bedrijven aan te trekken. 

3 Tijd voor verandering,  
door verandering in de tijd

Een territoriale gebiedsorganisatie
De eerste verdieping van het kantoor van de stadsmarinier wordt inmid-

dels steeds vaker gebruikt als ruimte voor bijeenkomsten en ontmoetingen. 

Deze keer is er hoog bezoek. De burgemeesters van beide gemeenten hebben 

een diner met een aantal grote ondernemers in het gebied. Er wordt gesproken 

over de kansen in het gebied, maar ook over de georganiseerde criminaliteit. 

Terwijl de ondernemers vooral last hebben van overlast op straat en gevaar-

lijke verkeerssituaties, spreken de bestuurders over drugshandel en wapen-

opslagplaatsen. De ondernemers lijken hier toch wel van te schrikken: is het  

zo erg in het gebied?

Burgemeester Aboutaleb hoort het aan, en concludeert dat er actie nodig is 

in het gebied. Hij geeft aan dat er een ‘territoriale gebiedsorganisatie’ moet 

komen in het gebied, waarin de verschillende overheidsdiensten (zoals economie, 

veiligheid, stadsbeheer) moeten gaan samenwerken. Voor de stadsmarinier 

biedt het weer tijd en ruimte om de gezamenlijke inzet verder vorm te geven 

en te komen tot een duurzame aanpak. In de bestuurlijke tijdlijn is weer een 

stap gezet, en de volgende stap is het uitwerken van dit plan met de betref-

fende diensten.

Dat gaat echter niet vanzelf, de stadsmarinier ontmoet hier ook tegen-

stand. Het is het laatste jaar voor de verkiezingen, en alle budgetten voor dit 

jaar zijn al vastgelegd. Een ruimere capaciteit voor dit gebied is niet zomaar 

gevonden. De stadsmarinier overweegt zijn opties. Voor dit soort situaties kan 

hij zijn directe lijn met de burgemeester gebruiken: bovenlangs druk zetten en 

zo het ambtelijk apparaat meekrijgen. Hij maakt echter een andere afweging. 

Doordrukken zou op korte termijn wellicht wel lukken, maar draagt niet bij 

aan het langere termijn doel van een duurzame samenwerking. Dus kiest hij 

er bewust voor om het komende jaar geen haast te maken, maar juist de tijd 

te nemen om de diensten op één lijn te krijgen en te komen tot een voorstel 

voor het nieuwe College.
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De aanpak in de Spaanse Polder is nog volop in ontwikkeling, maar tegelij-

kertijd worden er al grote en betekenisvolle stappen gezet. Door vanuit het 

gebied te opereren met publieke en private partijen, is ander inzicht ont-

wikkeld over de criminaliteitsproblemen en mogelijkheden om het gebied 

op lange termijn ‘vitaal, verantwoord en veilig’ te maken. Daarbij zijn an-

dere interventies in beeld gekomen, meer gericht op een duurzame ver-

andering van het ondernemersklimaat. Hieronder reflecteren we op de 

lessen van aanpak.

a. ‘Er zijn’: sturen in het moment

Zichtbaar aanwezig

Het bord met het logo van de beide gemeenten maakt het voor iedereen 

duidelijk: de gemeente is er weer. Een zichtbare breuk met het verleden. 

Niet met een eenmalige actie, maar in permanente vorm, door een kantoor 

te openen en zichtbaar aanwezig te zijn. Het bord en logo communiceren 

een structurele aanwezigheid, in tegenstelling tot de incidentele aanwezig-

heid – of zelfs afwezigheid – in het verleden. Aanwezigheid die in tijd is 

verlengd door er niet even tijdelijk, maar permanent te zijn. De aanpak 

van het probleem wordt niet gestuurd vanaf het gemeentehuis, vanachter 

het bureau, maar vanuit het gebied. De stadsmarinier is daarvan het boeg-

beeld, die staat voor een zichtbare aanwezigheid en betrokkenheid en in-

tegrale samenwerking. Met deze aanpak komt de overheid weer zo dicht 

mogelijk bij het vuur, omdat daar de signalen zijn van de problematiek, 

evenals de kansen en relaties die nodig zijn voor een gezamenlijke aan-

pak. Het is de plek waar de gezamenlijke inzet in de praktijk tot stand 

wordt gebracht.

Niet de waan, maar de waarde van de dag

Het werken in het gebied betekent dat er steeds ‘in het moment’ keuzes 

gemaakt moeten worden (binnen de bandbreedte van wat mag en kan).  

De keuzes van de stadsmarinier staan niet vooraf op papier, maar worden 

op het moment zelf gemaakt op basis van de kennis van wat er dan speelt. 

Met de waan van de dag wordt vaak bedoeld dat het belangrijk is om voor-

bij de korte termijn te kijken, om niet te snel en overhaast beslissingen te 

nemen. Hier is juist het omgekeerde aan de hand: strategisch handelen ‘in 

het moment’, dus juist vanuit de waarde van de dag. Dynamiek proberen te 

veranderen, door er te zijn waar en wanneer het gebeurt. 

Van daaruit kan in het strategisch denken natuurlijk wel verder vooruit en 

terug worden gedacht. De geschiedenis analyseren en de toekomst veran-

deren, daarover gaat het bij een aanpak voor de lange termijn. Een duur-

zame aanpak moet verder gaan dan wat er vandaag gebeurt, en tegelijker-

tijd is vandaag het enige moment waarop enige invloed op de toekomst 

kan worden uitgeoefend. Verleden en toekomst zijn geen gescheiden ge-

bieden naast het heden, maar bestaan alleen ín het heden. Als je in het 

heden zit, dan is er ook niks meer buiten. En dus wordt het geheel ook 

weerspiegeld in ieder moment. Alle acties in het heden, hebben gevolgen 

voor zowel het verleden (reconstructie) als de toekomst (constructie). Ver-

leden en toekomst worden continu herbouwd in het heden; daar wordt 

het verschil gemaakt. 

Strategisch handelen in het nu, verandert ook steeds weer het beeld van 

de toekomst. Het toekomstbeeld wordt steeds gevormd en gedeeld door 

acties in het heden. De ambitie van een florerend bedrijventerrein opent 

nieuwe deuren en wordt in kleine stappen steeds realistischer gemaakt. 

Hier is dus niet eerst een stappenplan naar de toekomst uitgestippeld, 

waarna de uitvoering in het heden plaatsvindt. Het gaat precies andersom: 

in het heden worden stappen gezet, die een (nieuw) beeld van de toekomst 

(wat lange tijd vast leek te zitten en uitzichtloos was) mogelijk maken.  

Van een vergeten gebied zonder echt toekomstperspectief, naar een gebied 

met een ambitieus toekomstperspectief. Sturen en bijsturen in het heden, 

om zo de loop van de tijd te veranderen. 

Strategen op bezoek: is dit strategie?
Als onderdeel van het actie-onderzoek, brengen wij een groep strategen 

van de gemeente Rotterdam in het kader van een opleiding naar het gebied. 

Het doel is om met het gesprek te voeren over de betekenis van strategische 

keuzes in de praktijk, ten opzichte van de strategische keuzes die op het ge-

meentehuis worden gemaakt. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar, hoe 

kunnen ze elkaar versterken?

Het gesprek beland in een boeiende cirkel. Een van de strategen stelt de 

vraag: ‘is dit eigenlijk wel een strategisch vraagstuk’? Dit gaat immers over de 

uitvoering, de dagelijkse praktijk, en daarmee over iets anders dan het denken 

vanuit een hoger abstractieniveau en (voorbij de waan van de dag) ver vooruit 

kijken. Een andere deelnemer aan het gesprek brengt hier tegenin dat dit juist 

het niveau is waar het strategisch gesprek over moet gaan, ‘anders gaat het 

alleen over de papieren werkelijkheid’. Er is dus de wens om strategie te be-
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spreken op het niveau van de praktijk, maar eenmaal in de praktijk, is er toch 

ook het ongemak dat dit niet het hogere abstractieniveau heeft. 

Het is een cirkel die illustreert hoe verschillende typen strategie naast elkaar 

bestaan. Vormen van strategie die gekenmerkt worden door een ander tijdper-

spectief. Terwijl de strategen van het stadhuis normaal gesproken steeds bezig 

zijn met kennis over het verleden en vooruit denken over de toekomst, is de 

stadsmarinier primair georiënteerd op het heden om van daaruit de loop van 

de tijd te beïnvloeden. Toch ontstaan er na afloop ook interessante nieuwe 

verbindingen. Een strateeg biedt aan mee te denken in de verdere aanpak,  

en zo een brug te slaan tussen beide perspectieven.

Sturen in de flow

In die voortdurende stroom van gebeurtenissen in het heden, is het de 

uitdaging om opwaartse stromen te stimuleren, bij te sturen en te verster-

ken. Het opereren in het gebied vergt daarbij een strategie van going with 

the flow. Waar een incidentele aanpak altijd van buiten komt, is dit een 

manier om zelf in de flow te komen en er verandering in aan te brengen. 

In de flow komen vergt onderdompeling, een volledige concentratie en in 

verbinding staan met het gebied. De aanpak is erop gericht om niet van 

buitenaf de flow te bestuderen, als toeschouwer aan de zijlijn, maar er 

middenin te zitten, er onderdeel van uit te maken. Als bijvoorbeeld groe-

pen door het gebied wandelen, hebben ze invloed op de flow in het gebied. 

Pandeigenaren komen naar buiten, doen een indruk op die op allerlei  

manieren effect kan hebben. Zeker als het niet eenmalig is, maar steeds 

opnieuw, en als de gemeente permanent aanwezig is. Door de wijk lopen, 

met mensen in gesprek gaan, quasi-nieuwsgierig naar binnen kijken in 

showrooms en foto’s maken van dure auto’s, het zijn allemaal manieren 

om de status quo te verstoren en positieve flow mogelijk te maken. Sturen 

in het moment vergt dus een goed gevoel voor tijd: de vaardigheid om snel 

te anticiperen en reageren op ‘real time’ events: sturen in de flow.

Daarnaast is het een belangrijke opgave om partijen mee te krijgen in de flow. 

Voor het teweeg brengen van deze positieve beweging zijn coalities nodig, 

zowel met partijen in het gebied als binnen de betrokken overheidsorgani-

saties. De interne afstemming blijkt daarbij dikwijls ingewikkeld, omdat 

deze partijen allen hun eigen tijdpad hebben die niet vanzelf overeenkomt 

met de ontwikkelingen in het gebied. Partijen die het onderling eens zijn 

over de maatschappelijke opgave in het gebied, moeten elkaar ook nog 

vinden in een gezamenlijk tijdpad en beleving van urgentie. De stadsmari-

nier kan hierbij een verbindende schakel zijn tussen gebied en (publieke 

en private) organisaties. Hij wordt door menigeen omschreven als een 

‘olifant in de porseleinkast’, omdat hij vaak nú inzet wil terwijl dat niet 

altijd aansluit bij de planning en prioriteiten van de verschillende organi-

saties. De uitdaging is om dat om te zetten in een katalyserende werking: 

zorgen voor urgentie, partijen meekrijgen in een gezamenlijk tijdpad en zo 

de aanpak in versnelling brengen. Hieronder bespreken we de belangrijk-

ste kenmerken van deze rol.

b. Werken vanuit het gebied

1.  Moment: stem geven aan de stiltes in beleid

De stadsmarinier moet de verbindende schakel vormen tussen wat er in 

het gebied gebeurt en waar betrokken organisaties aan werken. Hij begeeft 

zich zogezegd in de ‘leefwereld’ en probeert daar op te vangen wat zich op 

dat directe moment afspeelt. Zo wordt de stadsmarinier regelmatig bezocht 

door ondernemers uit het gebied. Ook op straat doet hij waarnemingen, 

door er te zijn, door mensen te spreken. Met die informatie wordt gepro-

beerd om georganiseerde partijen in beweging te brengen en de aanpak 

verder te ontwikkelen. 

Het leidt ertoe dat de informatiepositie van de beleidsmakers, in de ‘sys-

teemwereld’, verandert. Meer dan voorheen kunnen zij gebruik maken van 

inzicht uit directe waarnemingen, naast het overzicht van de gebeurtenissen 

van de afgelopen tijd of een verkenning van toekomstige ontwikkelingen. 

Dat wil overigens niet zeggen dat die bestaande beleidskennis niet waar-

devol is, sterker nog, het is essentieel om in de tijd te volgen wat er speelt 

en zowel de geschiedenis te kennen als vooruit te kijken. Interessant is 

wel dat er in het beleid daardoor vrijwel nooit aandacht is voor het directe 

heden. Wat zich nu afspeelt, is niet iets waar beleid normaal gesproken op 

geënt is (wellicht met uitzondering van hele directe crisissituaties of bij-

zondere evenementen). Het heden is de tijd die het minst besproken wordt 

in beleid, het is de tijd waarover het stil blijft. In beleid vormt het heden 

een interval tussen het volle verleden (bijvoorbeeld weergegeven in status-

rapporten, criminaliteitsindexen en monitoringresultaten) en de volle toe-

komst (bijvoorbeeld weergegeven in verkenningen, scenario-studies en 

stappenplannen). 
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Juist in dat interval tussen verleden en toekomst, in de stilte van het be-

leid, opereert de stadsmarinier en het Galatee7 team. De opgave voor de 

stadsmarinier is om ook signalen op te pikken als er geen controles worden 

gehouden, op plekken waar niet naar binnen wordt gekeken en relaties te 

leggen die van buitenaf niet worden gelegd. In beleid worden plannen ge-

maakt vóór het handelen in een toekomstig heden, in de stadsmariniers-

aanpak wordt dat gecombineerd met een directe aanpak ín het heden. Op 

deze manier beoogt de stadsmarinier een belangrijke verbindende rol te 

vervullen.

2.  Tijdhorizon: van bestrijden naar bevrijden

De dagelijkse aanpak van dit gebied was jarenlang vooral gericht op basis 

van kennis over het verleden. Er zijn problemen geconstateerd, en daar 

moet een eind aan komen. Bestrijding was het centrale woord. Het verleden 

vormt daarmee het referentiepunt voor de hedendaagse aanpak. Gevolg 

was dat soms zaken uit het verleden wel werden aangepakt, maar dat te 

weinig rekening werd gehouden met de innovatieve kracht en het terug-

verende vermogen van de georganiseerde criminaliteit en te weinig werd 

geïnvesteerd in het groeiklimaat in het gebied. Aan de oppervlakte werden 

wel problemen opgelost, maar de onderliggende patronen gingen door. 

Toekomstige effecten van de aanpak waren minder onderdeel van de  

strategie.

In de huidige aanpak is de nadruk verschoven van het verleden naar de 

toekomst. De nadruk ligt niet meer alleen op bestrijding van problemen, 

maar ook op bevrijding van het potentieel. In het ene geval is de oriëntatie 

meer terugkijkend, in het andere geval vooruitkijkend. Het referentiepunt 

is nu meer de toekomst geworden. Zo wordt er letterlijk een ‘droom’ voor 

het gebied geformuleerd en onderverdeeld in concrete activiteiten waar 

verschillende betrokkenen verantwoordelijkheid voor dragen. De toekomst 

wordt vaak gezien als iets wat nog buiten ons bereik ligt, waar we ons 

hooguit zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden. Wat hier in feite ge-

beurt is echter iets anders. Het toekomstbeeld wordt veranderd, wat in het 

heden andere acties mogelijk maakt. Startpunt van de strategie is niet het 

kenbare verleden, maar de gewenste toekomst. 

De betekenisgeving van het gebied verandert daardoor ook. Het gesprek 

gaat niet alleen meer over de veiligheidsproblemen, maar over de econo-

mische potentie. Dat is terug te zien in nieuwe frames zoals ‘van lood weer 

goud maken’. Door het toekomstbeeld te veranderen van ‘uitzichtloos’ 

naar ‘grote potentie’, worden in het heden andere stappen en interventies 

mogelijk. Het leidt tot toetreding van andere partijen in de samenwerking; 

niet meer alleen uit het veiligheidsdomein maar ook uit bijvoorbeeld het 

economisch domein, stadsbeheer en city marketing. 

3.  Patronen: van ‘op tijd’ naar ‘in de tijd’

De ontwikkeling van de aanpak in de Spaanse Polder is een zoekend proces. 

Er is vooraf geen blauwdruk gemaakt van de onderlinge samenwerking, 

maar wel de intentie uitgesproken om samen te werken met publieke en 

private partners. Gaandeweg beginnen partijen elkaar beter te vinden en 

hun inzet te coördineren. Langzaam ontstaat een geheel aan partijen die 

samenwerken, zonder dat dit formeel bekrachtigd is. De justitiële aanpak 

maakt hier onderdeel vanuit, maar dan niet als overkoepelende partij 

maar als één van de partijen. De incidentele successen die worden bereikt, 

tellen langzaam op tot een verhaal over een samenhangende aanpak. Om 

daarin verder te kunnen, is bestuurlijke steun nodig en de mogelijkheid 

om integraal te werken over de grenzen van de verschillende diensten.  

En dus wordt een bestuurlijk overleg georganiseerd, om de urgentie en 

gewenste aanpak te bespreken. Dat wordt zo gepland, dat er hopelijk na  

de gemeentelijke verkiezingen een volgende stap kan worden gezet naar 

een ‘gebiedsorganisatie’. 

Het is het omgekeerde van een geplande aanpak. Er is niet vooraf een ge-

biedsorganisatie uitgedacht, die vervolgens de uitvoering van het beleid 

vorm geeft. Nee, omgekeerd: de stadsmarinier handelt in de praktijk, haalt 

daar partijen bij, en zo ontstaat vanuit de praktijk een organisatie die ver-

volgens formeel bekrachtigd wordt. Systemen vormen zo niet het start-

punt, maar zijn een product van de aanpak. Een product bovendien, dat 

sterk veranderlijk is. Het proces laat zich sterk kenmerken door ‘muddling 

through’5, een zoekende aanpak, waarbij stolling van de aanpak pas plaats-

vindt als die zich in de praktijk heeft bewezen. 

De strategie is daarmee geënt op een ander soort tijd: niet de uitgaande 

tijd maar de inkomende tijd. De uitgaande tijd is de kloktijd, de tijd waarin 

we gestelde doelen willen bereiken door middel van planning, controle en 

overzicht. De inkomende tijd is de tijd van het bewustzijn: het zien en mee-

maken van ontwikkelingen, het inzicht in de dynamiek en het verleggen 

van de loop van de tijd door deze van betekenis te voorzien6. Het is een 

strategie die lijkt op wat Senge presencing heeft genoemd: een samentrek-

king van presence (volledige aandacht en bewustzijn), en van sensing (aan-
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voelen wat er aankomt)7. Door letterlijk ‘in de context’ te stappen, is het 

geen context meer maar de kern. Sturen in het moment, gaat over het 

direct meemaken wat er gebeurt en waar het heen gaat. Meemaken in een 

dubbele betekenis: meemaken door erbij te zijn en het te zien gebeuren,  

en meemaken door onderdeel uit te gaan maken van het systeem en de 

verandering ervan.

Dat kan geïllustreerd worden aan de hand van drie niveaus: interacties, 

structuren en paradigma’s. Interacties gaat over de dagelijkse betekenis-

geving die tussen mensen plaatsvindt. Structuren gaan over de vormen 

waarin mensen zich tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld bestaande samen-

werkingsverbanden of het beleidsproces die de tijdlijn indeelt in fasen van 

beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie. Paradigma’s gaat over de geves-

tigde betekenissen en centrale thema’s in de huidige tijdgeest. 

De aanpak bevindt zich op het niveau van interacties. Dit gaat over de in-

komende tijd: de dagelijkse ontwikkelingen en daar in interactie mee om-

gaan. Van daaruit worden structuren en paradigma’s benut en veranderd. 

Een voorbeeld van het aanpassen van de structuren is het ontwerpen van 

een gebiedsorganisatie op basis van de handelingen in het gebied. Een 

voorbeeld van het aantakken op paradigma’s, is dat nieuwe interacties 

mogelijk worden gemaakt door de aanpak te verbinden met actuele thema’s 

zoals ondermijning, belastingfraude of city marketing. Thema’s die partijen 

nu belangrijk vinden en daarom kunnen helpen om verder te komen in de 

dagelijkse interacties. Maar paradigma’s worden ook aangepast: het beleids-

paradigma van een ‘probleem dat moet worden aangepakt’ wordt uitge-

breid met het paradigma van een ‘potentie die moet worden verwezenlijkt’.

4.  Tempo: niet in rondjes draaien, twee wielen benadering

De eerste stappen in de nieuwe aanpak van de Spaanse Polder zijn gezet. 

Maar alle partijen zijn er ook van doordrongen, dat dit geen kwestie is van 

een korte sprint maar van een lange adem. Zo snel mogelijk willen ingrijpen, 

is juist wat in het verleden vaak heeft geleid tot intensieve, maar weinig 

effectieve maatregelen, ook omdat de aandacht daarna snel afneemt. De 

negatieve patronen zitten zo diep in het systeem, dat ze niet op te lossen 

zijn door snel ‘met de knuppels achter de boeven aan te gaan’. De com-

plexiteit van de situatie in de Spaanse Polder, blijkt ook niet door één type 

instrument te kunnen worden opgelost. Er ontwikkelt zich een gevarieerde 

aanpak, waarin niet alleen op vervolging wordt ingezet maar ook op het 

op langere termijn investeren in de economische potentie. In het netwerk, 

van publieke en private partners, moeten daarom steeds strategische be-

slissingen genomen worden: welke casus krijgt prioriteit, wie pakt het op, 

wanneer worden interventies gepleegd, hoe verhouden verschillende in-

terventies zich tot elkaar, hoe zorgen we dat acties niet met elkaar conflic-

teren en hoe wordt deze aanpak verduurzaamd? Hier gaat snelheid niet 

zozeer over het afleggen van een afstand in een zo kort mogelijke tijd, 

maar het coördineren van verschillende snelheden van verschillende  

partijen. Er is synergie in de samenwerking nodig.

Het maken van synergie, is wat zich dagelijks afspeelt in het kantoor van 

Galatee7. Iedere dag wordt er gesproken over de actualiteiten, over nieuwe 

informatie en gebeurtenissen, om van daaruit de volgende stappen af te 

stemmen. Die gesprekken vinden niet plaats binnen de kolommen, maar 

ertussen: tussen politie en gemeente, tussen economie en veiligheid, tussen 

handhavers en beleidsmakers. Een samenkomen van disciplines, met rela-

tieve ruimte om te manoeuvreren in hun aanpak. Met mensen die ter plekke 

dingen meemaken, ontwikkelingen zien plaatsvinden, signalen oppikken én 

afgeven, steeds anticiperen en reageren, bijsturen en ondersteunen. 

Overkoepelend kunnen hierbij twee wielen worden onderscheiden: het wiel 

van de criminaliteitsaanpak en het wiel van de sociaal-economische aan-

pak. Twee wielen die samen kunnen zorgen voor de gewenste beweging. 

Wielen bovendien waarvoor zowel de publieke als private partners nodig 

zijn. Het wiel van de criminaliteitsaanpak gaat over het oppakken en ver-

volgen van criminelen, maar ook over preventie, bijvoorbeeld door het 

stellen van grenzen aan bepaalde type bedrijven, of door de ‘signalerings-

bereidheid’ van ondernemers te vergroten. Het wiel van de maatschappij 

gaat over het verbeteren van het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door 

het investeren in de leefbaarheid, in sociale en economische voorzieningen, 

in ruimte scheppen voor innovatieve bedrijven. 

De twee wielen zijn niet los van elkaar te zien. Heel hard draaien aan de 

ene, maar te weinig aan de andere, leidt ertoe dat de kar in rondjes gaat. 

Beide zijn nodig om vooruit te komen. Als er bijvoorbeeld alleen sterk op 

de criminaliteitsaanpak wordt ingezet, maar niet tegelijkertijd wordt ge-

werkt aan een beter ondernemersklimaat, dan blijft het een gebied dat 

criminelen aantrekt en goede ondernemers afschrikt. Andersom kan wel 

vooral ingezet worden op ruimtelijke en economische ontwikkeling, maar 

dat zal niet van de grond komen als ondertussen crimineel gedrag niet 

aangepakt wordt en de overheid als afwezig wordt gezien. 
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4 Ondertussen in de  
Spaanse Polder

Draaiende camera’s
Als de nos aankondigt een reportage te willen maken over de Spaanse 

Polder, is er niet direct enthousiasme. Zal de nadruk niet teveel op de aanwe-

zigheid van criminaliteit worden gelegd, waardoor het zorgvuldig opgebouwde 

beeld van een economisch groeigebied beschadigd wordt? Tegelijkertijd wordt 

het ook als kans gezien om de nieuwe aanpak in beeld te brengen en hier een 

nieuwe boost aan te geven. Ook het bestuurlijk draagvlak is immers onont-

beerlijk: als de Spaanse Polder als prioriteit wordt neergezet, is dat ook een 

goed signaal om de aanpak de komende tijd te kunnen ontwikkelen.

De reportage wordt uitgebreid voorbesproken met woordvoerders, stads-

marinier en de burgemeester. Belangrijkste is om vooral de potentie van het 

gebied in beeld te brengen, de parels en potentie van het gebied. De nadruk zou 

moeten liggen op de ontwikkeling van het gebied, over de samenwerking tussen 

pandeigenaren en de stad. Het interview zelf gaat daar voornamelijk over, 

maar ook de criminaliteit en economische problemen komen natuurlijk aan bod.

De reportage begint onheilspellend, beelden van de Spaanse Polder worden 

begeleid door spannende muziek en het kopje ‘Geen gehoor als we de politie 

belden’. Vervolgens wordt gewezen op de vele problemen in het gebied: ‘De 

autobranche is de grootste zorg, naar verluidt zijn er de afgelopen jaren een 

slordige 282 autobedrijven ingeslopen’. Dan volgen citaten van de burgemees-

ter: “De handel in gestolen auto’s, het omkatten van auto’s, het ombouwen van 

auto’s waar ook verborgen ruimtes in voorkomen, een enkele keer komen we 

boven zo’n bedrijf een ingericht bordeel tegen”. Ook een ondernemer doet een 

duit in het zakje: “Maar belden we de politie, dan kregen we geen gehoor. Of ze 

kwamen te laat, of het was mosterd na de maaltijd”. Gevolg door een citaat 

van de burgemeester: “Afpakken wat we kunnen afpakken: geld, auto’s, ander 

bezit”. En wijzend naar de vele kleine autobedrijven voegt een ondernemer toe: 

“Ja, het is niet meer van deze tijd. Ik denk dat het heel goed is dat deze dingen 

goed opgeknapt gaan worden”. Burgemeester Aboutaleb doet tot slot ook een 

oproep aan de politiek: “Ik zie de uitdagingen op mij en de hoofdofficier van 

justitie afkomen, als het gaat om de ondermijning en recherchecapaciteit. Ik zie 

wel degelijk het einde van wat we kunnen in zicht komen. Wil ik de komende 
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jaren dit werk op een behoorlijke fatsoenlijk niveau blijven doen, dan heb ik 

om en nabij 450 tot 500 mensen erbij nodig. Politiemensen, maar ook mensen 

met financiële achtergrond en recherchecapaciteit”.

Zo komt in de nos-uitzending toch met name het beeld van criminaliteit en 

een bestrijdingsaanpak naar voren. Een verhaal dat misschien ook wel aan-

trekkelijker is voor een korte tv-uitzending. Maar met het risico dat het toch 

weer ondernemers afschrikt en de positieve beweging afremt. Een paar weken 

later zit de nationale korpschef bij het tv-programma Buitenhof. De Spaanse 

Polder wordt door de interviewer aangehaald. Alsof het een onweersproken en 

onvermijdelijke constatering is zegt hij: “de Maffia regeert in de Spaanse Polder”.

a. In de schijnwerpers
Dit essay begon met een ongemakkelijke ontdekking voor het bestuur. Een 

gebied met grote economische potentie, blijkt verloederd te zijn en te maken 

te hebben met zeer hardnekkige vormen van georganiseerde criminaliteit. 

De criminaliteit bevindt zich vooral onder het oppervlakte, vindt plaats 

achter gesloten deuren en op afgelegen terreinen, en is niet direct zicht-

baar in de veiligheidscijfers. Tegelijkertijd heeft de criminaliteit grote 

maatschappelijke gevolgen en heeft het bedrijventerrein er onder te leiden. 

De ondermijnende criminaliteit in dit gebied heeft kunnen woekeren als 

onkruid, mede doordat het aan de aandacht van de overheid wist te ont-

snappen, zo luidde de conclusie van het bestuur. Het gebied is ‘verweesd 

en verwaarloosd’. En toen er stevig werd ingezet op een justitiële aanpak, 

bleek deze onvoldoende effectief om het onkruid permanent te verwijderen. 

Met de inzet op een gezamenlijke aanpak en de stadsmarinier die zich in 

het gebied vestigt is er meer aandacht gekomen voor de aanpak van dit 

gebied. Dat wat zich in de schaduw van het beleid afspeelt, wordt belicht. Er 

worden nieuwe partijen bij gehaald, andere analyses gemaakt. Informatie 

wordt verrijkt door in het gebied, ter plaatse, onderzoek te doen, een net-

werk op te bouwen en doordat partijen meer informatie uitwisselen. Zo 

wordt criminaliteit die in de schaduw kon woekeren als onkruid, blootge-

steld aan het licht van bestuurlijke aandacht en economische activiteit. 

Dat wat voorheen aan de aandacht ontsnapte, wordt in de schijnwerpers 

gezet. En zelfs in beeld gebracht door de camera’s van de nos. 

De strategie van ‘tegels lichten’ houdt in dat er aandacht komt voor dat-

gene wat gedijt bij het donker, maar ook voor de kansen die onbelicht zijn 

gebleven. In het gebied moet datgene wat in de verdrukking zat weer 

ruimte krijgen om te groeien. Het ‘licht’ moet de bedrijven die kunnen 

bijdragen aan de economische groei weer ruimte bieden om zich in het 

gebied te vestigen en ontwikkelen. Zo wordt niet alleen de problematiek, 

maar ook de potentie weer in beeld gebracht.

b. Opnieuw kijken: van bestrijden naar bevrijden

Terugkeer van een ondernemer
Na de nos-uitzending meldt zich bij de burgemeester een pandeigenaar die 

een belangrijke rol heeft gespeeld in de afgelopen periode. De pandeigenaar was 

zelf uit het gebied vertrokken, vanwege de ‘zichtbare verslechtering’. Hij ver-

huurde zijn panden aan een ogenschijnlijk vriendelijke ondernemer, die later 

een hele andere kant bleek te hebben. Naar verluidt was het een van de groot-

ste criminelen van het gebied, met een beruchte bijnaam die verwijst naar de 

vele bezittingen die hij in het buitenland zou hebben. 

De pandeigenaar zegde de huur op, maar werd bedreigd en zocht contact 

met de stadsmarinier. Samen met politie en de gemeente is het toen gelukt om 

de huurder uit het pand te krijgen. De pandeigenaar was zo blij met de geboden 

hulp van de gemeente, dat hij besloot om de burgemeester hierover te schrijven. 

Daarin meldt hij ook dat hij zich zelf weer wil gaan vestigen in het gebied. Hij 

was weggegaan vanwege verloedering en criminaliteit, maar komt terug van-

wege het vertrouwen dat het gebied weer beter wordt. Zijn locatie wil hij weer 

in ere herstellen. Het voorbeeld weerspiegelt de ambitie van de nieuwe aanpak: 

niet alleen criminaliteit bestrijden, maar ook de voedingsbodem voor het ge-

bied verbeteren zodat economische versterking kan ontstaan.

Met de inzet van een stadsmarinier wordt de aandacht voor het gebied 

niet alleen geïntensiveerd, maar ook verlegd. Doordat andere aspecten 

worden belicht, vindt er ook een perspectiefwisseling plaats. Gevolg van de 

verlichting is dat het potentieel weer in beeld komt. Waar voorheen de 

nadruk lag op het bestrijden van criminaliteit, komt deze steeds meer (ook) 

te liggen op het bevrijden van het economisch potentieel. Dat is ook een veran-

dering in tijdperspectief: van een oriëntatie op bestaande en historisch 

gegroeide problemen, naar potentiële groei die dagelijks verder gerealiseerd 

kan worden. Niet met een uitgestippeld veranderplan, maar door te werken 
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met wat er nu is aan ondernemingszin, innovatie en trots op het gebied. 

De perspectiefwisseling betekent dus dat het beeld verschuift, dat er naar 

hetzelfde gebied anders wordt gekeken. Waar het voorheen ging over een 

verloederd terrein, gaat het nu over een gebied met economische potentie. ‘We 

hebben goud in handen’, is een veelgehoorde uitspraak.

Onderdeel van de bevrijding is nog steeds het bestrijden van criminaliteit. 

Criminaliteit is immers een belangrijke barrière om tot verwezenlijking 

van het economisch potentieel te komen. Maar de verandering van per-

spectief betekent wel dat dit meer in het teken van de economische groei 

komt te staan. En dat er dus alternatieve handelingsopties in beeld komen 

die op elkaar afgestemd kunnen worden. Het ontwikkelen van een nieuwe 

ruimtelijk-economische visie, het aantrekken van innovatieve bedrijven, 

het verbeteren van de voorzieningen en het ontwikkelen van directe con-

tacten met de ondernemers in het gebied, worden belangrijke pijlers. 

c. Ondertussen: tussen de bedrijven door

Ondernemersdiner met de burgemeester
We zitten bij een van de grootste bedrijven in de Spaanse Polder, een wereld-

wijde speler. In de hal waar normaal de satésaus wordt gemaakt. De zaal zit 

vol met bekende gezichten uit het gebied. Politieagenten, handhavers, onder-

nemers en wethouders zitten gemengd aan de vele tafels. De Rotterdamse 

burgemeester is ook aanwezig. 

De stemming wordt gepeild, de dagelijkse problemen komen langs. Dit is 

geen grote omslag, na vandaag is het gebied niet ineens totaal anders. Sterker 

nog, er is veel kritiek op de bureaucratie en op de politie die te weinig zou op-

treden en aanwezig zou zijn. Tegelijkertijd worden er wel nieuwe contacten 

opgedaan en is de hoop dat ondernemers en overheid elkaar in de toekomst 

weer iets beter kunnen vinden. Het nummer van de wijkagent wordt gedeeld, 

en de burgemeester biedt aan om samen met een groep koplopers uit het ge-

bied regulier te gaan overleggen over de voortgang in het gebied. 

De stadsdichter sluit de avond af: “Het is zeggen en horen, met elkaar pra-

ten. Het is willen werken, aan wonderen, samen. Het is willen, ondanks dat er 

twijfel is. Willen, zoals weten ingrijpen is. Het is willen, naast schoonvegen en 

schrapen. Willen kijken buiten uw eigen kaders. Willen kijken naar later, over 

grenzen. Gentrification maar dan in dienst van de mensen. Gebruik van ideeën, 

aanwezig talent. En van het nummer van de wijkagent. […] Met zijn wat je 

wil zien, valt alles te tillen. Power to the Polders, als jullie maar… Willen!”.

Dit essay begon met een klein, besloten bezoek in een leegstaande loods van 

de minister en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De ondernemers 

in de omgeving keken verbaasd toe, en er kwam veel los. We sluiten dit 

essay af met een anekdote over een volgende bijeenkomst, met een veel 

groter publiek en zowel bestuurders, ambtenaren als vele ondernemers. 

Met deze bijeenkomst wordt de Spaanse Polder opnieuw in de schijnwer-

pers gezet. Het laat ook zien dat het netwerk is gegroeid en geeft weer een 

‘boost’ aan de gemeenschappelijke inzet in het gebied. Beide bijeenkom-

sten hebben belangrijke symbolische waarde. 

De kern van dit essay is echter dat de aanpak in de Spaanse Polder om 

veel meer gaat dan de grote, zichtbare bijeenkomsten. Dit zijn de symboli-

sche momenten: de klappen die nodig zijn en alles in beweging te brengen. 

Of het ook in beweging blijft wordt ondertussen bepaalt: als de bijeenkomst 

over is en iedereen weer ‘gewoon’ aan het werk gaat. Als de dienstauto’s 

weer weg zijn en andere kwesties alle aandacht opeisen. Met de bijeen-

komsten die ‘in de schijnwerpers’ plaatsvinden wordt nog niet de duur-

zame verandering bereikt. Want ondertussen gaat de dagelijkse gang van 

zaken gewoon verder.

In de aandacht voor het ‘ondertussen’ schuilt daarom in onze ogen de 

belangrijkste opbrengst en les voor het bereiken van duurzame verande-

ring in dit gebied. Het gaat om aandacht voor dat wat er is terwijl we er 

(even) geen aandacht voor hebben. De dagelijkse gang van zaken waar 

uiteindelijk de echte veranderingen moeten plaatsvinden. Het gaat om 

sensitiviteit voor, op het eerste oog, marginale gebeurtenissen. Die gebeur-

tenissen die zich in de periferie van de aandacht afspelen, die zich ont-

trekken aan het zicht, maar wel nu of later van grote betekenis kan zijn. 

Daarvoor is aandacht nodig voor de gebeurtenissen die normaal buiten 

het blikveld vallen. De stadsmarinier speelt daarin een belangrijke rol, 

door permanent in het gebied te zitten en letterlijk en figuurlijk ‘tussen de 

bedrijven door’ te werken. Contact met een buurman, een helpende hand 

bieden bij een conflict, een bureaucratische procedure versnellen. Ogen-

schijnlijk zijn het marginale interventies, maar in potentie zijn ze zeer 

betekenisvol voor de dynamiek in het gebied. Het gaat ook om aandacht 

voor wat er ‘ondertussen’ niet gebeurd: bijvoorbeeld een groot innovatief 

bedrijf dat besluit zich in een ander gebied te vestigen. Oog hebben voor 

de kansen die, terwijl de aandacht naar andere zaken uitgaat, ondertussen 

worden misgelopen, om te zorgen dat ze voortaan wel worden gegrepen.
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Daarin zit ook een blijvende uitdaging voor de aanpak. Het ‘ondertussen’ 

kan immers niet blijvend gevangen worden in systemen. Ondertussen is 

het schaduwsysteem van de organisatie, dat wat zich bevindt aan de rand 

van het blikveld of net daarbuiten. En als datgene wat zich lange tijd ‘on-

dertussen’ heeft afgespeeld in beeld komt en alle aandacht daarop wordt 

gericht, dan betekent dat dat er ook andere dingen uit beeld verdwijnen. 

Daarom kan de rol van de stadsmarinier ook niet gestold worden in een 

‘vaste’ aanpak: het gaat er juist om in verbinding te staan met het gebied 

en aandacht te hebben voor datgene wat niet al vanzelfsprekend in de 

schijnwerpers staat. Het ‘ondertussen’ kan nooit gevangen worden, omdat 

het verschuift zodra het in beeld komt. Je kunt je nou eenmaal niet overal 

tegelijk op concentreren. Ondertussen laat zich nooit vangen, want als je 

iets in beeld hebt is het ‘ondertussen’ alweer ergens anders.

Het blijven opzoeken van het ondertussen is dus noodzakelijk voor een 

duurzame verandering, maar tegelijkertijd niet iets wat ineens klaar is. De 

enige manier om ermee om te gaan is om de aandacht voor het ondertus-

sen vol te houden. Volhouden is de kunst – juist ook als de aandacht zich 

ondertussen weer op andere dringende kwesties richt. Blijvende aandacht 

voor datgene wat niet de aandacht opeist, voor de kleine gebeurtenissen 

die op den duur het grote verschil kunnen maken. Voor de onverwachte 

verassingen, de kansen die zich ongepland voordoen. Want de problemen 

die in het verleden ondertussen zijn ontstaan, buiten de bestuurlijke aan-

dacht, moeten niet opnieuw sluipend terugkomen als de bestuurlijke aan-

dacht weer afneemt. Successen uit het verleden, vormen geen garantie 

voor de toekomst.
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Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot  

de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  

de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  

de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met 

geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van 

het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te 

dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. De opleidingen 

van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde didactische 

concepten, een excellent docentenkorps van topwetenschappers 

en vooraanstaande professionals uit de praktijk en intensieve en 

kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden een mix van 

cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening 

in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis  

en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten.  

De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen op en  

dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil  

de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische 

vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende 

verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en  

over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die 

domeinen. De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door 

opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook  

aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en 

professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor  

gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. 

De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke 

en professionele publicaties. 



Lange Voorhout 17

2514 EB Den Haag

(070) 302 49 10

www.nsob.nl

info@nsob.nl


