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1 Inleiding: een nieuwe wind 
waait op Zuid

Het geheim van Feijenoord
Het is een koude, regenachtige novemberavond in de Afrikaander

wijk in Rotterdam Zuid. Deze avond in het Gemaal op Zuid staat in het 

teken van de mensen die Feijenoord een gezicht geven, de bewoners en 

ondernemers van Rotterdam Zuid; het is de première van het tweede 

seizoen van de televisieserie ‘Het geheim van Feijenoord’. In de serie leren 

de kijkers Rotterdam Zuid op een nieuwe manier kennen, van binnen

uit, vanuit de bewoners en ondernemers zelf. Geheel in stijl opent Rot

terdamse dichter M. de avond: “Rotterdam Zuid is niet als de rest van 

Rotterdam en ook niet als de rest van Nederland, maar ik zou nergens 

anders willen zijn. Zuid is rauw, Zuid is puur, Zuid is uniek”. Het licht 

gaat uit en de beamer gaat aan. Op de wand verschijnen beelden van 

Zuid. De aanwezigen kijken nieuwsgierig én trots naar de beelden.  

Het zijn immers zij, ‘gewoon’ de mensen uit de wijk en het aanwezige 

publiek, die de wand doen kleuren, en elk verhaal op het scherm is 

bijzonder.

Wat heeft dit te maken met het bestrijden van criminaliteit? Dat is 

precies wat de partijen die de hoofdrol spelen in deze kroniek gaande

weg hebben ontdekt. Na afloop van de film, geeft de stadsmarinier van 

de gemeente Rotterdam zijn visie hierop: ‘Als stadsmarinier ben ik in de 

zomer van 2014 aangesteld om de georganiseerde criminaliteit die op Zuid 

aanwezig is aan te pakken, en dat doe ik samen met allerlei partners. In ge-

sprekken over Rotterdam Zuid gaat het altijd vooral over de problemen die er 

zijn. Maar de andere kant, van bewoners en ondernemers die dag in dag uit 

heel hard werken, initiatieven ontplooien en bezig zijn Zuid nóg mooier te  

maken, die hoor je niet. Ook die kant van het verhaal verdient het om verteld 

te worden. Juist om onze problemen te overwinnen moeten we onze kracht 

beter leren kennen en uitdragen’. 
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a. Een ruwe diamant
Rotterdam Zuid, iedereen kent het en iedereen heeft er een mening over. 

Voor velen staat Rotterdam Zuid bekend als een gebied waar uiteenlopen

de problemen aan de orde van de dag zijn, variërend van armoede en 

werkloosheid, tot criminaliteit en radicalisering. Dat zijn reële problemen, 

zo laten talloze analyses en rapporten zien, maar bovendien ook beelden 

die hardnekkig verbonden zijn aan het imago van Rotterdam Zuid. In de 

media verschijnen regelmatig berichten over vechtpartijen, schietinciden

ten, woninginbraken en handel in drugs op Zuid. Rotterdam Zuid wordt 

zelfs beschreven als het ‘afvoerputje van Nederland’. Het zijn berichten  

die het beeld van Rotterdam Zuid als Nederlands schoolvoorbeeld van 

grootstedelijke problematiek oproepen en versterken.

Er is echter ook een andere kant aan het verhaal: Rotterdam Zuid als ge

bied dat enorm in opkomst is. Het is een kant die in de schaduw staat van 

het dominante, donkere frame van Zuid als probleemgebied, maar er wel 

degelijk is. Katendrecht is in dat kader een sprekend voorbeeld. Wie hier 

langs de hippe eetgelegenheden, watertaxi’s en tentoonstellingen loopt 

heeft het gevoel zich midden in het centrum van Rotterdam te begeven, 

terwijl Katendrecht toch echt deel uitmaakt van Rotterdam Zuid. Het is 

een interessante en ongemakkelijk constatering: dat wat goed gaat wordt 

gezien als (uitdijend) succes van het centrum, dat wat slecht gaat wordt toege-

schreven aan Zuid, daar waar de problematiek zich opstapelt. 

Wie vanaf een afstandje naar Zuid kijkt associeert dit niet direct met een 

omgeving die bol staat van economische kansen, financiële voorspoed, 

maatschappelijke verbondenheid en bestuurlijke innovatie. Het dominante 

beeld is toch dat van de achterstanden, armoede, criminaliteit en werkloos

heid. Dat is tegelijkertijd ook een vertekenend beeld. Rotterdam Zuid her

bergt een enorm potentieel en wie denkt dat Zuid ‘stilstaat’ heeft het mis; 

net als de rest van de stad is Rotterdam Zuid volop in beweging. Rotterdam 

Zuid is wat je zou kunnen noemen een ruwe diamant: er is enorm veel 

potentie aanwezig, maar het komt er nog niet altijd als vanzelf uit en de 

buitenlaag is beschadigd. Het is de – op het oog simpele, maar in praktijk 

zeer complexe – kunst om deze potentie tot wasdom te laten komen.

b. On-Hollandse problematiek
Dat de problemen in Rotterdam Zuid groot, complex en hardnekkig zijn, 

wordt in 2011 nog maar eens bevestigd. Minister Van der Laan heeft voor

malig minister Deetman en waarnemend burgemeester van Moerdijk 
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Mans gevraagd om een uitvoerige analyse te maken van de situatie op 

Zuid. Een jaar later presenteren zij hun rapport ‘Kwaliteitssprong Zuid; 

ontwikkel vanuit eigen kracht’, waarin zij stellen dat er in Rotterdam Zuid 

sprake is van ‘on-Hollandse problemen’1. De omvang en hardnekkigheid van 

de problematiek in Rotterdam Zuid, een gebied zo groot als de vijfde stad 

van Nederland, ontstijgt het predicaat van grootstedelijke problematiek.  

Er is volgens het rapport sprake van een duidelijke economische twee

deling en bepaalde wijken vormen een kweekvijver voor criminaliteit: 

hennepteelt, handel in harddrugs, wapendistributie, witwassen en  

prostitutie zijn aan de orde van de dag. 

Alles wijst erop dat de oorzaken hiervan diep in de wijk verankerd zitten. 

Veel inwoners hebben geen opleiding, geen legaal werk, beperkte finan

ciële mogelijkheden. Bovendien hebben zij vaak te maken met slechte 

woonomstandigheden en er is een relatief groot risico om in aanraking te 

komen met criminaliteit en onveiligheid. Door de tijd heen zijn de diverse 

problemen vaak zo innig met elkaar verweven geraakt dat zij niet los van 

elkaar kunnen worden gezien. Niet alleen is het lastig om oorzaak en ge

volg aan elkaar te verbinden, de problemen hebben ook een versterkend 

effect op elkaar. Wij duiden dit als het ontstaan van zichzelf versterkende 

cirkels. Op plekken in de stad die een sterke groei doormaken is dat fijn: 

daar waar het goed gaat, gaat het steeds beter. Op plekken in de stad waar 

grote uitdagingen liggen en hardnekkige problemen spelen zorgt dit voor 

hoofdbrekers: want daar waar het slecht gaat, gaat het ook steeds slechter. 

Sommige wijken in Zuid onttrekken zich aan de malaise en weten wel 

mee te liften op de groei die de stad doormaakt. Onder meer door groot

schalige sloop en renovatie ontwikkelt bijvoorbeeld de Kop van Zuid zich 

tot een hippe hotspot. Rotterdam Zuid is echter veel groter. Een oude wijk 

als Hillesluis profiteert nauwelijks. Zo blijft een meervoud aan problemen 

op het gebied van werk, wonen, onderwijs en veiligheid Rotterdam Zuid in 

een ijzeren greep houden.

Deze constateringen hebben in 2012 geleid tot de oprichting van het  

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (nprz). Het nprz is een samen

werking tussen onder andere de (nationale en lokale) overheid, woning

corporaties, onderwijsinstellingen, lokale ondernemers en bewoners.  

Het wordt omschreven als een “breed gedragen aanvalsplan om de achter

standen te bestrijden en het leven op Zuid te verbeteren”. Bij de aanpak 

van het nprz is gekozen voor een focus op school, werk en wonen en de 

aanpak is (in eerste instantie) gericht op een selectie van de grootste  
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probleemwijken. Via verschillende projecten wordt getracht het opleidings

niveau te verhogen, de arbeidsparticipatie te vergroten en de woonkwali

teit te verbeteren. 

In 2014 wordt geconstateerd dat er naast de aanpak van het nprz een 

aparte aanpak moet komen die is gericht op de aanpak van ondermijnen

de criminaliteit. De criminaliteit op Zuid is niet alleen een probleem op 

zich, het ondermijnt ook de kansen op sociale en economische groei in het 

gebied en dus het realiseren van de doelstellingen van het nprz. De crimi

naliteit die in deze wijken het dieperliggend probleem vormt, is niet direct 

zichtbaar en vindt als het ware plaats onder de oppervlakte. Achter de 

voordeuren, op bovenetages en in opslagruimtes van woningen, winkels 

en horecagelegenheden vinden criminele activiteiten plaats, zoals drugs

handel, prostitutie en illegaal gokken. De georganiseerde criminaliteit zit 

zo diepgeworteld in de haarvaten van de wijken dat zij niet los kan wor

den gezien van andere problemen. Criminaliteit in deze gebieden zit zo 

diep, dat het voor veel jongeren als alternatief geldt voor het volgen van 

een opleiding, dat het voor werkloze volwassenen aantrekkelijker is dan 

solliciteren op een baan, en dat het benaderen van criminelen voor het 

oplossen van sociale problemen soms effectiever is dan het inschakelen 

van de politie. Het nprz dat zich primair richt op het verbeteren van Zuid 

door te investeren in school, werken en wonen houdt zich hier niet actief 

mee bezig. Hoewel de aanpak van georganiseerde criminaliteit geen onder

deel uitmaakt van het nprz, werkt ondermijning wel de vooruitgang van 

Rotterdam Zuid ook op die gebieden tegen. Het bereiken van de doelen 

van het nprz kan dan ook niet zonder dit diepgewortelde probleem aan  

te pakken.

Daarom wordt ervoor gekozen om naast het nprz een stadsmarinier de  

opdracht te geven om ondermijning en drugs op Zuid aan te pakken. De 

stadsmarinier start in de zomer van 2014 met een ronde langs verschil

lende partijen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak 

van ondermijning op Zuid. De politie, het Openbaar Ministerie (hierna: om) 

en de Belastingdienst zijn al snel aangesloten en in de loop der tijd haken 

meer partijen aan. Langzaamaan ontstaat zo een ‘coalition of the willing’: 

een netwerk van partijen die niet alleen een bijdrage kunnen maar ook 

willen leveren, en bereid zijn daar tijd, energie en capaciteit in te stoppen. 

Hoe deze samenwerking eruit gaat zien, staat op dat moment niet vast. 

Het is vanaf dat moment gaandeweg ontwikkeld, stap voor stap, in een 

organisch proces. Achteraf bezien vormt dit moment echter de start  
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van een bijzondere samenwerking tussen de politie, het om, de gemeente 

Rotterdam, de Belastingdienst, het Veiligheidshuis, het Regionaal Informatie 

en Expertisecentrum Rotterdam (riec) en na een jaar ook het nprz onder 

de naam Hartcore. Een samenwerking waarin parallel aan het nprz en  

alle andere partijen die actief zijn in het gebied (zoals de Dienst Werk  

en Inkomen, directie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente 

Rotterdam, werkgeversorganisaties en maatschappelijke organisaties) dag 

in dag uit gewerkt wordt aan het in de lift brengen van Rotterdam Zuid. 

c.  Hartcore: integrale ondermijningsaanpak die gaandeweg wordt 
ontwikkeld

Wat Hartcore zou gaan worden, is niet vooraf bedacht. Het staat niet uitge

werkt in een beleidsplan of startdocument. Belangrijk uitgangspunt is juist 

dat deze aanpak niet aan de tekentafel zou worden bedacht, maar vanuit 

de werkpraktijk invulling moest krijgen. Vanaf het begin is het een orga

nisch proces geweest, waarin gaandeweg vormen zijn gevonden voor de 

samenwerking tussen deze verschillende partijen. Wat er vanaf het begin 

wel was, waren ideeën, ambities en uitgangspunten. In Hartcore zou de 

maatschappelijke opgave van Rotterdam Zuid centraal komen te staan. 

Alleen op die manier zouden deze zeer verschillende partijen, met ieder 

eigen doelstellingen en verantwoordingscriteria, zich kunnen verenigen  

in een gezamenlijke aanpak.

Integraal werken is in de praktijk zeker niet vanzelfsprekend. De term 

integraal klinkt veelbelovend, maar is in de praktijk vaak erg abstract – het 

kan vele dingen betekenen (zie onder meer Moerland, Fijnaut & Beijerse, 

1991; Prins & Cachet, 2011; Van Steden, 2011). Bovendien is de gedachte 

achter de integrale aanpak: het gebied centraal stellen en van daaruit een 

gezamenlijke aanpak ontwikkelen, makkelijker gezegd dan gedaan. De 

verschillende organisaties zijn er niet vanzelfsprekend op ingericht. Het 

uitspreken van de ambitie om integraal te werken is makkelijk, maar het 

daadwerkelijk betekenis en vorm geven daaraan is een stuk ingewikkelder. 

Dat wat vanzelfsprekend lijkt, gaat niet vanzelf. De samenwerking bestaat 

immers uit verschillende partijen die ieder hun eigen doelstellingen, man

daat en aanpak hebben. Wat voor de één een topprioriteit is, is voor de 

ander nauwelijks relevant. Wat voor de één een succes is, is voor de ander 

slechts een neveneffect. Dat gaat niet alleen over het maatschappelijk 

effect dat wordt bereikt, maar ook over datgene waarvoor de organisatie 

‘op aarde is’, waar die voor is opgericht, op wordt gecontroleerd en verant

woording over aflegt. Hartcore moest dan ook een vernieuwende aanpak 
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worden: in plaats van dat iedere partij volgens de eigen doelen, aanpak en 

structuren blijft werken, moest er (volgens de betrokkenen) écht integraal 

gaan worden samengewerkt. Alleen door de capaciteit, kennis en inzichten 

van deze zeven partijen te combineren in een gezamenlijke aanpak, zou de 

hardnekkige aanwezigheid van criminaliteit in de wijken van Rotterdam 

Zuid effectief aangepakt kunnen worden, zo was de gedachte. 

Hartcore is gaandeweg op meerdere manieren een bijzondere aanpak ge

worden die nadere beschouwing verdient. De wijze van samenwerking 

(zeven kernpartners en een grote schil aan partijen eromheen van bestuur

lijk niveau tot op de werkvloer), de schaal waarop tegen ondermijnende 

criminaliteit wordt gestreden (een gebied waar meer dan 200.000 mensen 

wonen en werken) en de aanpak zelf (niet alleen oog voor aanpakken en 

afpakken van negatieve structuren maar ook het aanwakkeren en aanjagen 

van positieve structuren) maken dit een interessante casus waar een  

poging tot vernieuwing wordt gedaan. Het verhaal van de integrale aanpak 

op Zuid is daarmee niet alleen interessant voor Rotterdam, maar ook  

voor overheden in breder verband die betrokken zijn bij criminaliteits

bestrijding of die als één overheid proberen te werken om publieke  

doelstellingen te realiseren. 

d. Een kroniek over Hartcore: voorbij de wittebroodsweken
De manier waarop de samenwerking in Hartcore gaandeweg wordt ont

wikkeld, is naar ons idee te duiden in termen van ‘zweven en zwoegen’. 

Het is een proces van creatief denken, uitproberen, leren en dooront

wikkelen. Dit alles in een constante gedachtewisseling en samenwerking 

tussen de vertegenwoordigers van hele verschillende organisaties, die 

langzaam steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid en een geheel zijn 

gaan vormen. In deze kroniek reflecteren wij op het ‘zweven en zwoegen’, 

die de ontwikkeling van de integrale aanpak van Hartcore zo kenmerken. 

In de zomer van 2014 werd een begin gemaakt met het ontwikkelen van 

de samenwerking. Deze eerste fase werd door de partijen nog ervaren als 

de ‘wittebroodsweken’. Een periode waarin alles mooi, leuk, bijzonder is: 

de partijen waren ‘in de wolken’. Nu zijn we inmiddels vier jaar verder en 

kunnen we wel stellen dat de wittebroodsweken voorbij zijn. Het nieuwe, 

het aftasten en verkennen in de integrale aanpak is er vanaf. Zowel in de 

aanpak zelf als in de samenwerking komen de lastigere kwesties op tafel, 

vraagstukken die lange tijd vooruit zijn geschoven maar nu toch echt ter 

sprake (moeten) komen. Bovendien is het van acties die eerst nog inciden
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teel, als uitzondering op de regel, konden worden ingezet inmiddels de 

vraag of ze ook structureel kunnen worden doorgezet. Het levert interes

sante inzichten op over de aanpak van het fenomeen ondermijning als

mede het duurzaam samenwerken als één overheid.

Deze kroniek is tot stand gekomen door middel van een uitgebreide docu

mentstudie en discoursanalyse, interviews met betrokken partijen en door 

middel van actieonderzoek, door gedurende een jaar (december 2016 tot 

december 2017) mee te kijken, mee te lopen en mee te praten met direct 

betrokkenen op de plekken waar de integrale aanpak vorm krijgt. Deze 

kroniek is gebaseerd op de indrukken die zijn opgedaan tijdens georgani

seerde bijeenkomsten, reflectiesessies, operationele overleggen en (groeps)

gesprekken. De bedoeling van de kroniek is om het bijzondere verhaal van 

Zuid op te tekenen en uit deze vernieuwende aanpak van criminaliteits

bestrijding inzichten te kunnen halen voor vervolg. 

Dit verhaal is daarmee niet alleen een vastlegging van wat er is gebeurd, 

maar vormt ook het startpunt voor reflectie. We willen met deze kroniek 

dan ook niet zozeer een precieze beschrijving van de integrale aanpak 

geven zoals die nu in de praktijk tot uitdrukking komt, maar (vooral)  

reflecteren op welke keuzes daaraan vooraf zijn gegaan en tot welke in

zichten dat leidt voor de doorontwikkeling ervan. De achterliggende over

wegingen zijn immers minstens zo relevant – en interessant. Waarom is 

de integrale aanpak er gekomen en hoe zag het proces eruit dat tot de 

start ervan heeft geleid? Wat was de context waarin de aanpak vorm heeft 

gekregen? En tot welke acties en samenwerkingsvormen heeft dit geleid?  

De inhoud van de integrale aanpak op Zuid (wat wordt gedaan) is volgens 

ons niet los te zien van de wijze waarop deze aanpak vorm krijgt (hoe dat 

wordt gedaan). We kijken in deze kroniek daarom niet alleen naar hoe de 

aanpak feitelijk vorm krijgt, maar ook hoe het proces van samenwerking 

tussen de verschillende partijen bij die aanpak tot stand komt en zich 

gedurende het proces verder ontwikkelt. Een proces waarin aan de ene 

kant aandacht is voor de lastige dossiers die nu op tafel komen en de  

samenwerking die een volgende fase ingaat, maar ook waarin iedere keer 

ruimte wordt gezocht om creatief te werk te gaan en passende interven

ties worden gevonden voor een uniek vraagstuk. Over die zoektocht naar 

een voor Rotterdam Zuid passende aanpak alsmede de wijze waarop dat 

gebeurt gaat deze kroniek. 
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e. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 richten we ons eerst op de belangrijke rol die de geschiede

nis van Rotterdam Zuid heeft gespeeld in de ontwikkeling van de integrale 

aanpak. Historisch besef blijkt een belangrijk onderdeel te zijn van het 

ontwikkelen van een aanpak als deze die diepgewortelde problemen wil 

aanpakken. 

In hoofdstuk 3 laten we zien hoe de structuur en aanpak van Hartcore is 

ontwikkeld en welke rol taalvernieuwing daarin heeft gespeeld. We be

spreken aan de hand van vier generatieve metaforen hoe de integrale aan

pak van Hartcore vorm en betekenis heeft gekregen door middel van taal 

en verhaal. De ontwikkeling van de integrale aanpak vond niet achter de 

tekentafel plaats, maar was een proces van denken en doen, van zweven 

en zwoegen. Om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen, zijn de 

partijen niet alleen aan de slag gegaan, maar ook gaandeweg taal en  

beelden gaan ontwikkelen waarmee ze hun aanpak konden structureren, 

vertellen en legitimeren. Zo speelt taal en verhaal een belangrijke rol in 

het ontwikkelen van een integrale aanpak. 

In hoofdstuk 4 gaan we in op de handelingspraktijk van Hartcore, aan de 

hand van een aantal vernieuwende interventies die gaandeweg zijn inge

zet. Onder het motto ‘de beste manier van denken is doen’ zijn de partijen 

met elkaar aan de slag gegaan. Door een afwisseling van actie en reflectie 

is de aanpak ontwikkeld en gegroeid tot wat het nu is. Het levert verhalen 

op die niet alleen beschrijven wat er gedaan wordt, maar ook hoe er ge

dacht wordt over en gekeken wordt naar de ondermijningsproblematiek. 

In hoofdstuk 5 blikken we vooruit naar de vraag hoe deze aanpak zich 

‘voorbij de wittebroodsweken’ verder kan ontwikkelen. Nu het bijzondere 

gewoon wordt, bestaat ook het risico dat het gewone niet meer bijzonder 

wordt gevonden. Wat leren we van de energieke, maar soms ook schuren

de samenwerking in Hartcore over het vasthouden van het momentum en 

de innovatiekracht, om te voorkomen dat niet wordt vervallen in oude 

patronen? 
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2 De geschiedenis van een 
diepgeworteld probleem

Juweeltje van weleer
De Beijerlandselaan staat symbool voor de worsteling die Rotterdam 

Zuid sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw doormaakt. In potentie heeft 

de laan alles in zich om uit te groeien tot het hedendaagse centrum 

van een florerend winkelgebied. Niet voor niets heeft de laan in het 

verleden weelde en rijkdom gekend – hoewel daar de laatste tijd niet 

veel meer van over lijkt te zijn: “De Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid is 

lelijk en voor het grootste deel verpauperd. Het juweeltje van weleer kenmerkt 

de grote stedenproblematiek. Maar juist nu rimpels en groeven het verval 

accentueren, veert de laan, doorleefd als ze is, enigszins op.” Met deze woor

den opent een verdiepend artikel in dagblad Trouw begin 20112. 

De nieuwe vormen van bedrijvigheid die de Beijerlandselaan doen 

opveren hebben een toch net wat ander karakter dan de dure mode

zaken van weleer: shoarmatenten, kapsalons, zonnebankstudio’s en 

geldwisselkantoren. Daar komt bij dat er wel erg veel dezelfde winkels 

zitten; op nog geen vijftig meter zitten negen, tien en soms wel elf  

dezelfde soort winkels, zoals juweliers en bruidsmodezaken. Waarbij 

sommige winkels van buitenaf bezien niet of nauwelijks klandizie  

hebben. Het roept allerlei vragen op over wat daar gaande is en draagt 

in ieder geval niet bij aan het straatbeeld.

Dat de Beijerlandselaan wordt getypeerd als het ‘juweeltje van wel

eer’ zegt veel over het belang van historie in Zuid. Wie door deze straat 

loopt, ziet allerlei sporen uit het verleden, die helaas niet meer dezelfde 

grandeur hebben als toen. De nadruk ligt op het verleden, waartegen 

het heden schril afsteekt. Eventuele ambities voor de toekomst, een 

mogelijke nieuwe grandeur, komen veel minder aan bod. Misschien 

zijn ze er wel, maar ze worden zelden genoemd. Vanuit Hartcore wordt 

dan ook geprobeerd om de aandacht weer op het hier en nu te vestigen. 

Er wordt een kwartiermaker aangesteld die moet zorgen voor een  

rigoureuze transformatie van het winkelgebied. Zo wordt in de Beijer

landselaan samen met lokale ondernemers een front gevormd tegen 

de invloed van ondermijnende criminaliteit. 
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Als gevolg van de aanpak van Hartcore is inmiddels in de Beijer

landselaan – net als op veel andere plekken op Zuid – een verandering 

gaande. Op sommige plekken letterlijk zichtbaar: panden die leegstaan 

waar voorheen malafide bedrijven actief waren, worden in gebruik 

genomen door nieuwe, bonafide ondernemers die er hun intrek nemen. 

In één van de panden is duidelijk zichtbaar de gemeente Rotterdam 

gehuisvest. Ook dit is bedoeld als signaal naar de omgeving: in het 

pand waar voorheen een invloedrijke malafide ondernemer criminele 

activiteiten ondernam worden nu vergaderingen van Hartcore belegd.

a. Weemoed naar vervlogen tijden
Wie het heden wil begrijpen, moet het verleden kennen. Het is een bekend 

gezegde, dat voor Rotterdam Zuid zeker geldt. Hier is het verleden immers 

nog aan de orde van de dag. In boeken over Zuid gaat het vaker over de 

geschiedenis dan over de toekomst (zeker in vergelijking met de rest van 

Rotterdam). Verhalen over het zuidelijk deel van de stad beginnen steevast 

met het roemruchte verleden. De huidige situatie wordt daarbij steeds 

weer in een historisch perspectief geplaatst. ‘Hoe het gaat’, begint hier  

niet met de vraag waar het naartoe gaat maar hoe het zo gekomen is. 

Waar het normaliter in toekomstvisies gaat over de stip op de horizon  

en de weg daar naar toe, lijkt in Rotterdam Zuid vooral de vraag aan de 

orde hoe patronen uit het verleden, die nog altijd het hedendaags reilen  

en zeilen bepalen, kunnen worden doorbroken.

Er is ook sprake van een hoge mate van weemoed naar vervlogen tijden: 

momenten waarop het Rotterdam Zuid voor de wind ging en een belang

rijk (zo niet het belangrijkste) handelsknooppunt van de stad vormde.  

Een hang naar het verleden die vernieuwing in de weg kan zitten, maar 

ook kan helpen als een bron van potentiële kracht. Want ondanks het  

negatieve imago dat aan Zuid kleeft, zijn veel bewoners en ondernemers 

in Zuid trots op het gebied. Ze ontlenen er graag hun identiteit aan, velen 

voelen zich er ook verantwoordelijk voor. Zuid staat voor hen voor durf, 

lef, rauwheid, authenticiteit, ‘geen woorden maar daden’. Enerzijds lijkt 

Zuid verder weg te zakken in de weemoed (zo gaat het hier nu eenmaal  

én daar kunnen we niks aan doen), anderzijds schuilt in de weemoed ook 

een trots die een aangrijpingspunt kan vormen voor nieuwe visie en ver

langen, om weer iets te maken waar men trots op is, en samenwerking  

om daar te komen. Weemoed vormt vanuit die optiek ook een strategische 

factor.
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De bij de integrale ondermijningsaanpak betrokken partijen zijn zich be

wust van het belang van de geschiedenis in Zuid. Iedere interventie die  

zij plegen krijgt immers te maken met in het verleden ontstane patronen. 

Dit geldt voor de problematiek (kwesties hebben in de loop der tijd kunnen 

groeien tot de huidige omvang en complexiteit) alsmede voor de interven

ties (in het verleden zijn vele interventies ondernomen maar zonder een 

substantieel dan wel structureel effect). Om de huidige integrale ondermij

ningsaanpak op Zuid te kunnen plaatsen is het van belang weet te hebben 

van die geschiedenis van Zuid en hoe de georganiseerde criminaliteit hier 

heeft kunnen wortelen; het bepaalt immers in hoge mate de kans van 

slagen om gestolde patronen te doorbreken en om mensen te bereiken die 

zich verbonden voelen met de historie en de identiteit van Zuid. Dat gaat 

niet zozeer om de feiten op een rij hebben, maar om te begrijpen hoe het 

verleden nog steeds doorwerkt in het heden. Net zoals het straatbeeld van 

de Beijerlandselaan lange tijd werd bepaald door het steeds verder weg

zakken in dubieuze zaken. De geschiedenis van Rotterdam Zuid ‘op zich’  

is hier niet zo interessant, maar wel dat in het verleden ontstane patronen 

nog steeds zo diep verankerd zitten in het gebied. Wie hier verandering wil 

bewerkstelligen moet de geschiedenis kennen: om het gebied te begrijpen, 

om samenwerking in en met het gebied te kunnen ontplooien en om de 

dynamiek in het gebied te kunnen veranderen. In dit hoofdstuk beschrijven 

we de ontwikkelingen in Rotterdam Zuid die het gebied hebben gevormd 

tot wat het nu is en die voor de integrale ondermijningsaanpak (Hartcore) 

aangrijpingspunten hebben gevormd voor de huidige manier van werken3. 

b. Verstedelijking van een polder
Rotterdam Zuid kent een bewogen geschiedenis. Ooit begonnen als de 

polder Feijenoord waar enkele boeren woonden, inmiddels uitgegroeid tot 

een gebied dat meer dan 200.000 inwoners telt4. Rotterdam Zuid is daar

mee zo groot als de vijfde stad van Nederland. Drie bruggen en een tunnel 

verbinden de stadsdelen Charlois, Feijenoord en IJsselmonde met de noor

delijke oever. Opvallend is dat de Erasmusbrug over de Maas zowel voor 

sommigen symbool staat voor de verbinding tussen het zuidelijk deel van 

de stad en de rest van Rotterdam, maar voor anderen juist voor een af

scheiding van het stadsdeel. Rotterdam Zuid heeft immers van oudsher 

een roemruchtige naam. Waar het centrum voor velen kansen en mogelijk

heden op sociaalmaatschappelijk en economisch gebied uitstraalt , ver

bleekt het zuidelijk deel van de stad hierbij. Op veel vlakken heeft Zuid 

zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en is het bezig met een inhaal

slag. Wie het straatbeeld op een willekeurige plek in Zuid vergelijkt met 
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andere plekken in de stad, ziet aan de huizen, winkels en buitenruimten 

dat er ook nog een lange weg te gaan is. De historie is nog volop aanwezig 

in Zuid, maar is op veel plekken wel verbleekt en verweerd. Dat Zuid zich 

door de jaren heeft ontwikkeld tot het gebied wat het nu is, zowel op posi

tief als negatief vlak, is niet een verandering die van de een op de andere 

dag heeft plaatsgevonden. Het is een proces dat zich sluimerend in tien

tallen jaren heeft voltrokken.

Vanaf eind 19e eeuw ontwikkelt Zuid zich snel met de aanleg van de Nieuwe 

Waterweg en de groei van de haven. De boerderijen in de polder Feijenoord 

maken in rap tempo plaats voor fabrieken en andere vormen van industrie. 

Bedrijven strijken in grote getalen neer aan de zuidelijke oever van de 

Maas. Nieuwe havenbekkens moeten worden aangelegd om de ladingen 

steenkool, erts en graan grootschalig te kunnen overslaan. De linker maas

oever wordt gebruikt om ruimte te maken voor nieuwe bebouwing, waar

uit de Rijn, Maas en Waalhaven ontstaan. Scheepvaartverbindingen met 

havensteden van over de hele wereld zijn gemaakt. De haven genereert 

werkgelegenheid, wat zorgt voor een aanzuigende werking van arbeids

krachten afkomstig uit het ZuidHollandse, Brabantse en Zeeuwse platte

land. Deze vestigen zich massaal in de wijken Feijenoord en Charlois.  

Om de grote groepen arbeiders aan te kunnen bouwen havenbaronnen in 

hoog tempo nieuwe woonwijken zoals de Afrikaanderwijk en Katendrecht. 

Er komen treinverbindingen en Rotterdam breidt zich door annexatie stevig 

uit in zuidelijke richting. Zuid is in opkomst.

De bombardementen in de Tweede Wereldoorlog zorgen in heel de stad 

voor veel verwoesting. Op Zuid wordt alleen het Noordereiland getroffen, 

de rest van Zuid ligt buiten de brandgrens. Het stadsdeel herstelt zich dan 

ook snel. In de jaren na de oorlog, met name vanaf de jaren ‘60, vinden er 

in toenemende mate verhuizingen plaats. De plattelandsarbeiders die tot 

dan toe de bevolkingspopulatie in Rotterdam Zuid kenmerken, trekken 

massaal naar de nieuwbouwwijken net buiten de stad. Hun vertrek maakt 

plaats voor een nieuwe groep bewoners; de gastarbeiders. In tegenstelling 

tot de hoogwaardige bouw die voor de oorlog door met name haven

baronnen werd gerealiseerd, bouwt de gemeente in die jaren veel goed

kope naoorlogse woningen waar de buitenlandse arbeidskrachten zich 

vestigen. De variëteit in werkaanbod trekt werkzoekenden uit binnen en 

buitenland die zich hier willen vestigen. Rotterdam is een wereldhaven

stad die floreert. De groei van de economie en werkgelegenheid leidt ook 

tot andere vormen van bedrijvigheid. Het stadsdeel Zuid biedt toneel aan 

ontwikkelingen die volgen, zoals woningbouw, renovaties en verhuizingen.
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Halverwege de jaren ’60 trekken de winkelstraten in Zuid ontelbare koop

lustigen. Om de ontwikkeling van het gebied aan de zuidelijke oever ver

der te stimuleren wordt in 1962 besloten tot de bouw van een enorm  

overdekt winkelcentrum. Tien jaar later in 1972 opent het pretentieuze 

winkelcentrum Zuidplein, een voor die tijd zeer modern concept. Tegelijker

tijd steunt de gemeente de groei van de aangewezen groeikernen aan de 

randen van het zuidelijke gebied. De aantrekkelijke huisvesting in de  

kernen versterkt de trend van selectieve migratie, bewoners die het beter 

krijgen vertrekken. In de plaats van deze bewoners vestigen zich veel 

nieuwkomers. Zij voelen zich aangetrokken door de lage woonlasten.  

De gewenste sociale stijging komt daardoor in Zuid niet van de grond.  

De verplaatsing van de haven naar het westelijk deel van de stad en als 

gevolg daarvan stedelijke vernieuwingen zorgen ervoor dat langzaam 

maar zeker de arbeid uit het gebied verdwijnt. Fabrieken maken plaats 

voor woningen. 

c. Goede intenties, wisselvallig succes
Het is een ontwikkeling die in eerste instantie met gejuich wordt ontvangen. 

Op den duur blijkt dit echter de basis te hebben gevormd voor de hoge 

werkeloosheid en vele andere problemen op Zuid, zoals een laag opleidings

niveau, weinig sociale cohesie, goedkope en slecht onderhouden sociale 

woningbouw en grote schooluitval onder jongeren. De relatief goedkope 

en kleine woningbouw zorgt niet voor de verwachte sociale stijging, maar 

versterken de inmiddels ontstane kloof met de rest van Rotterdam. Onder

tussen neemt bij bewoners en bezoekers van het gebied het gevoel van 

onveiligheid op straat toe, drugshandel vormt vanaf de jaren ’80 een steeds 

groter probleem. De aanloop in drugspanden loopt soms de spuigaten uit. 

De nieuwe Veiligheidsindex geeft eind jaren ’90 aan dat een groot deel van 

de bewoners overlast ondervindt van de drugshandel. Ook de komst van 

Zuidplein blijkt voor Zuid anders uit te pakken, omdat het publiek weg

trekt van de eens zo bruisende Beijerlandselaan. In vergelijking met an

dere plekken in de stad lijken op Zuid de winkels verouderd, de straten 

verpauperd en criminaliteit neemt toe. 

Na de eeuwwisseling verandert voor het eerst in decennia de politieke 

orde in Rotterdam. De Partij van de Arbeid (pvda) maakt sinds tientallen 

jaren geen deel uit van het stadsbestuur. Het betekent een politieke trend

breuk, sinds de oorlog behoort de pvda immers steevast tot de college

partijen in Rotterdam. De politieke agenda is in de afgelopen jaren sterk 

veranderd, zowel in Rotterdam als in de rest van Nederland. Immigratie  
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en veiligheid spelen een steeds belangrijkere rol. Onder aanvoering van 

Pim Fortuyn ontstaat een nieuwe politieke stroom. Leefbaar Rotterdam dat 

opereert in lijn met het gedachtengoed van Fortuyn is de grote winnaar 

van de verkiezingen en vormt in 2002 samen met de vvd en het cda het 

nieuwe stadsbestuur. Het nieuwe collegeprogramma staat grotendeels in 

het teken van veiligheid. In het collegeprogramma ‘Het nieuwe elan van 

Rotterdam…en zo gaan we dat doen’ is te lezen dat in vier jaar tijd ruim 100 

miljoen euro extra vrij wordt gemaakt om Rotterdam veiliger te maken. 

Begin 2006 moet de stad ‘meetbaar’ veiliger zijn. In wijken en gebieden 

waar grote problemen zijn rond veiligheid, zoals Zuidplein, Spangen en 

het Centraal Station, geldt een zero-tolerance aanpak: er wordt niets meer 

gedoogd. Overlastgevers worden met alle mogelijke middelen van straat 

gehaald, opgesloten of in de hulpverlening geplaatst. Het stadsbestuur 

stelt tevens negen stadsmariniers aan. Voor elke onveilige plek in de stad 

één. De stadsmariniers gelden als topambtenaren en vallen rechtstreeks 

onder de burgemeester. Hun taak is om de wijken veilig(er) te maken. 

Daartoe moeten stadsmariniers bureaucratische belemmeringen opruimen 

en zo voor een daadkrachtigere aanpak in de probleemwijken zorgen.

De stadsmarinier in Hartcore: ‘gewoon’ even langs gaan

Aan de Beijerlandselaan stapt een man binnen bij een juwelier. De juwelier lacht 

de man vriendelijk toe als hij zich voorstelt; “Hallo, ik ben Marcel”. De twee maken 

een praatje, Marcel is zichtbaar geïnteresseerd maar zeker niet alleen in de uitge-

stelde waar. De man is begaan met de wijk en wat daar allemaal speelt. Het ge-

sprek gaat over hoe de zaak loopt, maar ook over hoe de buurt eruit ziet en over 

de toekomst. Marcel is dan ook niet een willekeurige klant: hij is stadsmarinier in 

Rotterdam Zuid. Sommige juweliers in de buurt hebben zijn aandacht vanwege 

potentiële banden met criminaliteit, maar hij gaat ook hier en bij andere winkels 

langs om contact te leggen met ondernemers die de wijk vooruit kunnen helpen. 

Aan het einde van het gesprek wisselen de mannen elkaars gegevens uit, “als er 

iets is dan kan je me altijd bellen” besluit de stadsmarinier. 

Marcel Dela Haije is stadsmarinier ondermijning op Zuid. Stadsmariniers 

zijn ambtenaren die worden aangesteld om Rotterdam veiliger te maken. 

Ze pakken lastige kwesties in de stad direct aan. De stadsmarinier werkt 

direct onder (mandaat van) de burgemeester, op basis van geleend gezag. 

Door dit mandaat heeft de stadsmarinier de slagkracht om door bestaande 

structuren heen te breken, maar kan hij ook verbinden. De stadsmarinier 
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is werkzaam in de praktijk van de wijk, tussen de bewoners en onder

nemers van Zuid. Hij is één van de zichtbare aanspreekpunten van de 

integrale aanpak, maar bovenal verbinder van de integrale partners. De 

stadsmarinier is weliswaar werkzaam bij de gemeente, maar is letterlijk 

‘in de wijk’ gevestigd en opereert in de dagelijkse praktijk vooral buiten de 

muren van de organisatie. Door het opereren op de grens van organisatie 

en samenleving is hij in staat om beide logica’s effectief met elkaar te ver

binden. Op deze wijze maakt de stadsmarinier, in samenwerking met ge

organiseerde en ongeorganiseerde actoren, de stad veiliger en daarmee 

leefbaarder.

Ook op nationaal niveau bemoeit de politiek zich onder het mom van de 

grote stedenproblematiek actief met de veiligheid in wijken. Een belang

rijke stap in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit in de grote 

steden is de introductie van de wet bibob in 2003 . Deze wet geeft de  

gemeenten een instrument in handen om zich te beschermen tegen het 

risico van het ongewild en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. 

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om vergunningen en subsidies te wei

geren of in te trekken wanneer ernstig gevaar bestaat dat deze wordt ge

bruikt om uit strafbare feiten verkregen gelden te benutten of om strafbare 

feiten te plegen. In diezelfde periode in 2005 stemt de Tweede Kamer in 

met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (ook wel 

bekend als de Rotterdamwet, omdat de gemeente Rotterdam een van de 

eerste gemeenten is die gebruik maakt van de mogelijkheden van deze wet). 

Grote steden krijgen door de wet extra mogelijkheden om hardnekkige 

problemen in bepaalde achterstandsgebieden met meer slagkracht aan te 

pakken. Doel van de wet is het vergroten van leefbaarheid, verbeteren van 

het ondernemersklimaat en aanpakken van woonproblematiek. De wet 

biedt zo ook de gemeente Rotterdam extra instrumenten om via andere 

lijnen dan het strafrecht criminaliteit te bestrijden en zo de veiligheid te 

vergroten. Onomstreden is de wet niet. Critici zien de Rotterdamwet vooral 

als een middel om kansarmen uit probleemwijken te kunnen weren.

In de jaren die volgen kruipen verschillende Rotterdamse wijken, waar

onder Zuid, voorzichtig overeind en kunnen het predicaat onveilig achter 

zich laten. In 2006 vindt na vier jaar de evaluatie van de nieuwe aanpak 

plaats. De investeringen op het gebied van veiligheid blijken het gewenste 

effect te sorteren; vijf wijken die in 2002 nog de diagnose ‘onveilig’ kregen, 

zijn veiliger geworden zonder dat de criminaliteit en overlast zich noemens
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waardig hebben verplaatst naar andere buurten. Ondanks dat er na de 

verkiezingen een nieuw bestuur aantreedt, wordt vastgehouden aan de 

ingezette lijn rond probleemgebieden in de stad, getuige ook de titel van 

het collegeprogramma ‘De stad van aanpakken’. Eén van de eerder inge

zette lijnen die het college doorvoert is het idee van de inkomenseisen 

voor vier gebieden in Rotterdam Zuid. In tegenstelling tot vier jaar eerder 

zet het stadsbestuur meer in op grootschalige stedelijke vernieuwing. 

Om Rotterdam Zuid een echte kwaliteitsimpuls te geven initieert de ge

meente het ‘Pact op Zuid’. Gemeente en corporaties investeren een miljard 

euro in de vernieuwing van Rotterdam Zuid, die is gericht op bouw en 

renovatie. Winkelstraten en achterstandswijken moeten worden opgeknapt. 

Wonen, werken en leren zijn, naast veiligheid en cultuur, de belangrijkste 

pijlers van het Pact. Al vanaf de start is er echter twijfel, Rotterdam kent 

immers een lange geschiedenis van stedelijke vernieuwing op Zuid; in de 

jaren zeventig en tachtig was het ‘de stadsvernieuwing van Feijenoord’,  

in de jaren negentig werd het ‘Kop van Zuid’ en nu is er dan het ‘Pact op 

Zuid’. In de jaren die volgen neemt de kritiek op de stadsvernieuwing toe. 

Het Algemeen Dagblad schrijft in januari 2010 dat de bewoners het gevoel 

hebben dat het alleen maar erger is geworden. Ondanks de investeringen 

onder de noemer ‘Pact op Zuid’ is het stadsdeel er nauwelijks op vooruit 

gegaan. In de deelgemeenten IJsselmonde, Charlois en Feijenoord is zelfs 

een afname in veiligheid te zien en dalen de gemiddelde inkomens. Het 

ambitieuze project wordt in 2011 na aanhoudende kritiek vroegtijdig gestopt.

d. Naar een integrale aanpak

Kun jij de Kaap aan?!
Officieel heet hij de Rijnhavenbrug, maar in de volksmond zijn er 

tal van bijnamen; de Jaknikker, de Troffel, de Krom en de Rode Loper. 

Maar misschien het meest veelzeggend is de benaming ‘de Hoeren

loper’, verwijzend naar het onstuimige verleden van de wijk Katendrecht. 

De komst van de brug staat symbool voor de verandering die in Rotter

dam Zuid gaande is. In mindere tijden was Katendrecht de plek waar 

tientallen havenkroegen en bordelen elkaar afwisselden. Een plek waar 

het roemruchte verleden van Zuid duidelijk zichtbaar was: havenlood

sen belemmerden grotendeels het zicht op de haven en de skyline.  

Het vormde de ideale plek voor activiteiten die het daglicht niet kunnen 

verdragen. De afstand met ‘die andere kant’ van Rotterdam was in alle 

opzichten levensgroot. 
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De opening van de ‘Hoerenloper’ in 2012 maakt deze afstand met 

het centrum letterlijk en figuurlijk een stuk kleiner. Katendrecht wordt 

verbonden met de Kop van Zuid. De Fenixloodsen herinneren nog aan 

het voormalig arbeidersbestaan van de havenwerkers, maar de wijk 

zelf verandert langzaam van wat eens als criminele achterstandsbuurt 

werd bestempeld in een nieuwe, meer gemengde wijk met sociale  

woningbouw en wat de oorspronkelijke bewoners de goudkust noemen. 

Het is een immense metamorfose in slechts enkele jaren. Luxe appar

tementen en eetgelegenheden grossieren op de kade en biedt podium 

aan vermaarde activiteiten als de Internationale Architectuur Biënnale 

Rotterdam (iabr). Katendrecht vormt daarmee het toonbeeld van het 

onbeperkt potentieel dat Rotterdam Zuid herbergt – zonder verlies van 

eigenheid. Bij de advertenties van huizen die er te koop staan prijkt 

steevast de kop ‘Kun jij de Kaap aan?!’. Het typeert de vernieuwing  

van het gebied. De Rijnhavenbrug slaat niet alleen letterlijk een brug 

met het centrum, maar staat ook symbool voor de hoopvolle toekomst 

van Zuid.

Het eind van het ‘Pact op Zuid’ betekent tevens de start van een nieuwe 

aanvliegroute. Uit het eerdergenoemde rapport ‘Kwaliteitssprong Zuid’ van 

Deetman en Mans blijkt dat er niet genoeg samenhang is te ontdekken in 

de veelheid aan projecten die op Zuid zijn ingezet. Ondanks de vele in

spanningen en succesvolle initiatieven, is de situatie in een groot deel van 

Zuid niet substantieel en structureel verbeterd. Om de immense problemen 

het hoofd kunnen bieden heeft Rotterdam hulp nodig van het Rijk. Met het 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (nprz) kiezen in 2012 overheid en 

partners voor een grootschalige aanpak. De Rijksbetrokkenheid wordt  

vergroot. Het nationaal programma komt onder leiding te staan van oud

wethouder Marco Pastors en richt zich op opleidingsniveau, arbeidspartici

patie en woonkwaliteit. Centraal staan de drie pijlers school, werk en wonen. 

In een tijdsbestek van twintig jaar moet Rotterdam Zuid op hetzelfde  

niveau komen als het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. 

De partijen komen echter tot de conclusie dat op Zuid nog een ander, 

hardnekkig probleem speelt, dat niet in de nprz aanpak zit: ondermijnende 

criminaliteit. Het is een probleem dat er niet ‘plots’ is, maar wat jarenlang 

steeds verder gegroeid is en met het gebied verankerd is geraakt en nu 

duidelijk in beeld komt. Met name handel in drugs vormt een groot pro

bleem. De drugscriminaliteit heeft een sterke ontwrichtende werking op 
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andere processen in de wijken: het verstoort de maatschappelijke integri

teit en veroorzaakt oneerlijke concurrentie – denk aan ondernemers die 

hun inkomsten aanvullen met zwart geld verkregen uit drugshandel, met 

als gevolg verschraling van het winkelaanbod door hoge concentraties van 

bepaalde exploitanten zoals juweliers, zonnebankstudio’s en toko’s. Handel 

in drugs is echter niet het enige probleem op Zuid dat ondermijnend werkt. 

Onderzoek op Rotterdam Zuid wijst uit dat er een verband is tussen de 

aanwezigheid van de georganiseerde drugscriminaliteit en van meer zicht

bare vermogens en geweldscriminaliteit5. Er zijn alternatieve stelsels van 

normen en waarden ontstaan, waardoor bepaalde wijken op Zuid blijven 

steken in de veiligheidsontwikkeling. Naast drugshandel is er ook sprake 

van allerlei andere vormen van onzichtbare criminaliteit die maatschap

pelijk ontwrichtend werken, zoals witwassen, fraude en hennepteelt. 

Deze vormen van criminaliteit komen niet naar voren in de manieren om 

de veiligheid te meten. Volgens de cijfers van de Rotterdamse veiligheids

index uit 2014 is er juist een verbetering van de veiligheid op straat zicht

baar; ook in Rotterdam Zuid. En er verandert in positieve zin ook veel: er is 

minder sprake van drugsoverlast op straat en het aantal inbraken en dief

stallen daalt. Maar achter de schermen is de georganiseerde criminaliteit 

volop aanwezig en verweven met Rotterdam Zuid. De criminaliteit die in 

deze wijken het dieperliggend probleem vormt is niet direct zichtbaar en 

vindt als het ware plaats onder de oppervlakte. Achter de voordeuren, op 

bovenetages en in opslagruimtes van woningen, winkels en horecagelegen

heden vinden criminele activiteiten plaats, zoals drugshandel, prostitutie 

en illegaal gokken. Hoewel niet direct merkbaar en zichtbaar op straat, 

heeft dit wel een ondermijnend effect op de samenleving. In veel wijken  

in Rotterdam Zuid is er armoede, mensen die het financieel zwaar hebben 

en dag in dag uit trachten hun hoofd boven water te houden. Veel van 

deze mensen hebben geen baan en daar ook geen zicht op. Ze vormen een 

kwetsbare doelgroep. Criminelen maken hier dankbaar gebruik van. Bij

voorbeeld door tegen een financiële vergoeding een kamertje bij hen te 

‘huren’ waar zij hennepplanten plaatsen. Langzaamaan worden deze 

mensen in de criminele wereld gezogen en steeds meer afhankelijk van 

hun wel en wee. Zowel bewoners als ondernemers zijn daardoor kwets

baar voor de georganiseerde criminaliteit. 

Begin 2014 benoemt de gemeente Rotterdam in haar beleidsnotitie  

#veilig010 ondermijning voor het eerst tot een van de prioriteiten. Binnen 

een jaar tijd worden diverse lijnen in de praktijk gebracht. Zo wordt in het 
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voorjaar van 2014 gestart met een integrale aanpak van juweliers op de 

Beijerlandselaan, waar het sterke vermoeden van is dat zij een belangrijke 

rol spelen in het netwerk van de georganiseerde ondermijnende criminali

teit in Rotterdam Zuid, met name op het gebied van geld witwassen. Over

leg tussen de betrokken partijen en het nprz leidt in april 2014 tot de idee 

om een speciale stadsmarinier op het gebied van ondermijning specifiek 

voor Rotterdam Zuid aan te stellen. Het vormt de start van de ontwikkeling 

van de Hartcore aanpak.

De politie in Hartcore: criminele structuren verstoren

“Hoe kom jij aan een vuurwapen?” Het is de eerste vraag die gesteld wordt in een 

videoclip op YouTube. De clip is geplaatst door de politie Rotterdam. Als in een 

spannende misdaadserie probeert de politie de kijker mee te nemen in een zoek-

tocht; ‘‘durf jij het aan?! In de huid kruipen van een crimineel? Denk én fantaseer 

mee. En bestrijd vuurwapencriminaliteit!”. De meest originele antwoorden kunnen 

een prijs winnen. De actie is onderdeel van een campagne tegen vuurwapens, 

waarbij bewoners gevraagd word om mee te denken. Burgers worden gevraagd 

suggesties te geven en zo mogelijke incidenten te voorkomen.

De betrokkenheid van de Rotterdamse politie bij de integrale ondermijnings

aanpak op Zuid is vormgegeven in een Staf Grootschalig en Bijzonder 

Optreden (sgbo) rond het thema ondermijning. De sgbo heeft de taak om 

de ondermijnende criminaliteit in de zeven meest problematische buurten 

van Zuid aan te pakken. Eerdere interventies van de politie waren veelal 

repressief van aard. Repressie had beperkt succes en het sgbo zoekt daar

om manieren om ook preventief op te treden tegen de georganiseerde 

criminaliteit in Rotterdam Zuid. De sgbo structuur zorgt dat alle “knoppen” 

bij de politie, zoals opsporing, handhaving, ondersteuning, verkeer en be

leid, centraal aangestuurd worden. De idee is om de infrastructuur van de 

drugscriminaliteit te verstoren en dader en gelegenheidsstructuren aan  

te pakken en zo elke vorm van (ondermijnende) criminaliteit te bestrijden. 

In de jaren die hierop volgen moet er structureel en integraal gewerkt wor

den aan het inzichtelijk maken van gelegenheidsstructuren en het terug

dringen ervan. De beoogde effecten van het beleid zijn het bemoeilijken 

van de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit en het vergroten 

van het vertrouwen van burgers in de maatschappelijke integriteit.
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3 Hartcore: ontwikkeling van 
de integrale ondermijnings-
aanpak op Zuid

De kapperszaak waar niet geknipt wordt
Het is eind 2016 als er een buurtbijeenkomst plaatsvindt in  

Carnisse over het bestaan van ondermijnende criminaliteit. De bijeen

komst is een initiatief van de gemeente Rotterdam, de politie en de 

stadsmarinier. Doel van de bijeenkomst is om bewoners te informeren 

over en uiteindelijk ook te betrekken in de bestrijding van het feno

meen; normalisering moet zo een halt worden toegeroepen. Na een 

introductie van het fenomeen door de aanwezige stadsmarinier  

ontstaat er een gesprek met de bewoners. Op enig moment steekt  

een vrouw haar hand op en vertelt over de kapper waar ze met haar 

dochter langs ging. Toen ze binnen was in de lege kapperszaak vertel

den ze haar dat ze hier alleen maar op afspraak knippen, en dat terwijl 

er geen klanten zaten. Na het horen van het verhaal over ondermijning 

begrijpt ze ineens: dit klopt niet, dit kan ik de volgende keer melden. 

Het was er al nooit druk, terwijl de eigenaar wel in haar droomauto 

rijdt. De stadsmarinier noteert het verhaal en er wordt een onderzoek 

gestart.

a. Start van Hartcore
Na een inventarisatieronde langs alle betrokken partijen in de periode  

mei en juni 2014 over de precieze invulling van de stadsmariniersfunctie, 

wordt op 8 juli 2014 Marcel Dela Haije gepresenteerd als stadsmarinier 

ondermijning op Zuid in opdracht van de Stuurgroep Veilig Plus. Enkele 

maanden later, eind 2014, besluit de politie tot het oprichten van een Staf 

Grootschalig en Bijzonder Optreden (sgbo) rond het thema ondermijning. 

Het opzetten van de sgbo is een bijzondere beslissing. Een sgbo wordt  

normaal gesproken niet ingezet in deze vorm en voor deze duur. De  

problematiek op dit gebied in Rotterdam Zuid is echter dusdanig, dat 

wordt besloten tot het maken van een uitzondering. 
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In november vindt vervolgens de eerste zogeheten ‘Shofukansessie’ plaats. 

Een bijeenkomst waarin de procesmatige kant van de aanpak tot op per

soonlijk niveau centraal staat. Want, zo stellen de betrokken partijen, een 

dergelijke intensieve samenwerking zal niet werken als er puur en alleen 

op inhoudelijk niveau wordt geïnvesteerd. Het integrale karakter van de 

ondermijningsaanpak is zo sterk, dat voor de direct betrokkenen het in

vesteren in persoonlijke contact en op relationeel niveau essentieel is voor 

het slagen van Hartcore. Deze investering kenmerkt ook de werkwijze van 

Hartcore, waarin vanaf het begin niet alleen aandacht is voor wat er gedaan 

wordt maar ook hoe dat gedaan wordt. Integraal werken betekent ook echt 

integraal: van het gezamenlijk formuleren van doelstellingen en vormgeven 

van de aanpak tot aan het gezamenlijk uitvoeren ervan en het evalueren 

van de werkwijze. Met de eerste Shofukansessie is de aanpak van Hartcore 

dan ook écht van start.

b. Innoveren met generatieve metaforen
De ontwikkeling van een integrale aanpak als die van Hartcore gaat niet 

over één nacht ijs. De betrokken partijen zijn zich hier van meet af aan 

bewust van geweest en hebben dan ook de tijd genomen om met elkaar na 

te denken over hoe een gezamenlijke aanpak eruit zou moeten zien. Al snel 

wordt duidelijk dat in de integrale aanpak de maatschappelijke opgaven 

die de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Rotterdam Zuid met 

zich meebrengen centraal moeten staan. Denk bijvoorbeeld aan de angst 

onder bewoners en ondernemers voor criminelen die het reilen en zeilen 

in de wijk bepalen, de aanzuigende werking die de verdiensten van crimi

naliteit op jongeren heeft – zoals macht, status en geld – en de groeiende 

(financiële) afhankelijkheid van bewoners van criminele activiteiten. Van

uit die gedachte – wat zijn de maatschappelijke vraagstukken die onder

mijning met zich meebrengt – wordt nagedacht over de samenwerking, 

over de inzet van interventies en over de te behalen resultaten in Hartcore.

Dat klinkt misschien logisch, maar is niet vanzelfsprekend. Voor de politie 

kan het bijvoorbeeld logisch zijn dat deze ambitie wordt ingevuld door het 

oppakken van criminelen of het oprollen van hennepkwekerijen, terwijl 

bij de Belastingdienst de nadruk ligt op het innen van achterstallige belas

tingen en het in beslag nemen van vals geld. Hoewel het een het ander 

niet hoeft uit te sluiten, liggen ze ook niet als vanzelfsprekend in elkaars 

verlengde. En bij het bepalen van de focus van een aanpak wordt meestal 

op een van deze activiteiten de nadruk gelegd. Het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke ambitie en een aanpak waar alle betrokken partijen 

zich in herkennen en aan kunnen verbinden, vormt een continue uitdaging.
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De Belastingdienst in Hartcore: ‘even’ de kassa checken

Het is een dinsdagochtend eind oktober 2017 als verschillende overheidsdiensten 

gezamenlijk een geldwisselkantoor binnenlopen. De actie is onderdeel van een 

grotere operatie waarbij een aantal vestigingen van wisselgeldkantoren in Rotter-

dam Zuid worden gecontroleerd. Er is een vermoeden dat er via een aantal van 

deze kantoren crimineel geld witgewassen wordt, afkomstig uit bijvoorbeeld 

drugshandel of illegale gokpraktijken. De kantoren worden gebruikt om crimineel 

geld over te maken naar het buitenland. De Belastingdienst is een van de betrokken 

partners in de actie. Zij zijn mee op locatie om controles uit te voeren en bijvoor-

beeld achterstallige betalingen of onverklaarbaar grote bedragen aan contant geld 

te ontdekken. Gezamenlijk betreden de diensten het wisselkantoor, waar binnen 

wat computers, grote koelkasten met drinken en een grote balie met tabakswaren 

staan. De medewerker achter de balie is een jonge knul die overvallen lijkt door  

de binnenkomst van de diensten. Er lijkt op het eerste gezicht weinig te zijn in de 

winkel dat op criminele activiteiten kan duiden. Maar wanneer de kassa wordt 

onderzocht blijkt de rol van de Belastingdienst in het geheel ineens duidelijk.  

In de kassa vindt de dienstdoende ambtenaar een bedrag van vijfduizend euro  

die niet overeenkomt met de omzet die aan de Belastingdienst was doorgegeven. 

Na controle van de Belastinginspecteur blijken de biljetten echt te zijn. Echter, de 

gevonden biljetten kunnen door de jonge medewerker van het geldwisselkantoor 

niet worden verklaard en dus neemt de Belastingdienst deze in voor nader onder-

zoek. Later blijkt het om ‘fout’ geld te gaan.

Voor de Belastingdienst was het lange tijd niet vanzelfsprekend om onder

deel uit te maken van de integrale aanpak van georganiseerde ondermij

nende criminaliteit in Rotterdam Zuid. Want waarom zou een landelijke 

organisatie als de Belastingdienst zich concentreren op een thema waar 

niet primair de focus ligt op het financiële aspect? Tegelijkertijd bestond 

bij de reeds betrokken partijen (politie en om) al langere tijd een sterke 

behoefte aan betrokkenheid van de Belastingdienst bij de aanpak van on

dermijning. Voor veel criminelen is immers geld de belangrijkste drijfveer 

voor hun activiteiten. Een fiscaal component in de aanpak biedt dan ook 

een welkome (zo niet noodzakelijke) aanvulling op het handelingsreper

toire van de andere partners. Als de politie een crimineel moet laten gaan 

omdat er geen gronden zijn om deze op te pakken of als het bestuurlijk 

instrumentarium niet toereikend blijkt, dan kan de Belastingdienst vaak 

nog wél iets doen. 
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Vele gesprekken en overleggen zijn hieraan besteed. Maar voor het goede 

gesprek is eerst gemeenschappelijkheid in taal en verhaal nodig om tot 

een gedeeld perspectief en begrippenkader te komen. De betrokkenen in 

de aanpak komen uit een organisatie en context die soms sterk van elkaar 

verschillen, met als gevolg dat er al gauw spraakverwarring optreedt.  

Wat voor de één een logisch doel is, is voor de ander een nevenopbrengst. 

Wat voor de één een heldenverhaal is, is voor de ander een lastig obstakel. 

Het ontwikkelen van die gemeenschappelijke taal en verhaal was (en is nog 

altijd) nodig, voor het onderlinge gesprek en om te komen tot integraliteit. 

Dit wil overigens niet zeggen dat het vinden daarvan puur en alleen een 

denkexercitie is. Wat dit proces kenmerkt, is dat partijen zijn gaan leren 

door ‘te doen’. Gewoon beginnen met samenwerken, en hier steeds gaan

deweg op reflecteren. Hebben we dit goed gedaan? Was dit integraal, op 

een manier die we voor ogen hebben? Helpen we zo het gebied vooruit? 

Hoe kunnen we dat volgende keer beter doen? Door gezamenlijk concrete 

casus op te pakken en hier gaandeweg op te reflecteren, ontstaat gaande

weg een gezamenlijk idee, perspectief en begrip. Dit proces van ‘denken en 

doen’ heeft in de loop der tijd geleid tot gedeelde verhalen over de integrale 

aanpak. Verhalen en een gemeenschappelijke taal die de aanpak in een 

perspectief plaatst waar alle partijen zich aan kunnen verbinden. Een taal 

die duidelijk maakt hoe er wordt gewerkt, hoe dat eruit ziet en waar het 

om draait. 

Vier frames komen daarin steeds terug en vormen een belangrijke basis 

voor de integrale aanpak zoals die gedurende het proces is ontwikkeld.  

Ze werken als generatieve metaforen: ze plaatsen de werkelijkheid in een 

perspectief, dat die werkelijkheid niet alleen beschrijft maar ook anders 

duidt op een manier dat het verbindt en die nieuwe vormen van samen

werking en handelingsrepertoire mogelijk maakt (zie onder meer Schön, 

1993). In dit hoofdstuk behandelen we deze taalverandering in vier frames, 

die weerspiegelen hoe de integrale aanpak gaandeweg invulling heeft ge

kregen. Het zijn bovendien frames, die steeds met verhalen worden geïl

lustreerd. We laten hier dus niet alleen de frames zien, maar ook de terug

kerende verhalen. Ook hiervoor geldt dat ze niet zozeer als beschrijving 

van de gehele aanpak gelden (het is immers maar N=1, iedere situatie is 

uniek), maar wel bijdragen aan een overtuigend en inspirerend verhaal  

dat activeert en uiteindelijk ook interventies legitimeert. 



28 Vorm geven aan inhoud

c. Frame 1: het water rond de ijsberg verwarmen
Het eerste frame dat kenmerkend is geworden in het verhaal van Hartcore 

is dat van criminaliteit als ijsberg. De ijsberg staat voor de totale criminali

teit, waarvan slechts een klein deel zichtbaar is. Boven het water is slechts 

de top van de ijsberg te zien. Het verhaal is dat de politie, de Belasting

dienst, het om en de gemeente lange tijd vooral bezig waren met het be

strijden van deze zichtbare criminaliteit; als het hakken aan de top van de 

ijsberg die boven het water uitsteekt. Om het verschil te kunnen maken is 

het nodig om ook de nog niet zichtbare ijsberg onder het wateroppervlak

te, waarvan het lastig te zeggen is hoe groot deze precies is, aan te pakken. 

Waar het aan de top van de ijsberg mogelijk is om heel gericht te hakken, 

vergt de aanpak van de ijsberg die onder het oppervlakte zit iets anders, 

namelijk het verwarmen van het water eromheen waardoor de ijsberg smelt. 

Een vorm van interveniëren die zich niet alleen richt op de criminelen zelf, 

maar juist ook op de context die zij hebben geschapen waarin hun criminele 

activiteiten het beste gedijen. 

Met dit frame is duiding gegeven aan de onzichtbare problematiek waar  

de partijen gezamenlijk aan werken. Het geeft een beeld van de context 

waarin de samenwerking een plek krijgt. De voorbeelden hiervan zijn  

legio: Moneytransferzaken waar in de kelder illegaal geld wordt geteld,  

een kroeg die wordt gebruikt als illegale bank, een zonnebankstudio waar 

in de berging een hennepkwekerij is gevestigd en een juwelier waar in de 

opslagruimte naast juwelen ook Kalasjnikovs liggen. In de afgelopen jaren 

heen heeft de integrale ondermijningsaanpak op Zuid een groot aantal 

van dergelijke casussen opgeleverd. In veel gevallen heeft dit geresulteerd 

in opsporings en vervolgacties, waarbij partijen drugs zijn onderschept, 

grote hoeveelheden zwart geld in beslag zijn genomen, vergunningen zijn 

afgenomen op plekken waar illegale activiteiten plaatsvonden en aanwe

zigen zijn opgepakt. 

Tegelijkertijd zijn het ook verhalen die stuk voor stuk de vraag oproepen 

hoe groot de problematiek nu eigenlijk écht is. Alle signalen wijzen erop 

dat in de loop de jaren de omvang van de ondermijnende criminaliteit 

groter is geworden. Lastig is te zeggen of dit komt doordat er meer wordt 

gedaan en daardoor meer wordt gezien (een effectievere aanpak) óf door

dat er ook daadwerkelijk meer georganiseerde ondermijnende criminali

teit plaatsvindt dan voorheen (een groeiend fenomeen). Het is een vraag 

die niet alleen in Rotterdam regelmatig wordt gesteld, maar ook op andere 

plekken in Nederland en het buitenland ter tafel komt: zien we meer om

dat we er meer oog voor hebben of is er ook echt steeds meer aan de hand?
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De ijsberg helpt niet alleen om de problematiek van onzichtbare criminali

teit te duiden, het biedt ook zicht op andere interventies. Het ‘water ver

warmen’ staat voor een andere manier van ingrijpen dan het ‘weghakken 

van de ijsberg’. Idee van het water verwarmen is dat door de omgeving zo 

onplezierig mogelijk te maken voor criminelen, zij ‘vanzelf’ uit het gebied 

verdwijnen. Zij zitten immers niet te wachten op aandacht en verstoring 

van hun activiteiten. Waar bonafide ondernemers gebaat zijn bij aandacht 

voor hun handel, zitten criminelen hier absoluut niet op te wachten. Het 

opereren in de schaduw, ver weg van alle aandacht is een van de belang

rijkste voorwaarden voor het succes van hun economisch verdienmodel. 

Als er dan ineens allerlei dynamiek en verandering in hun omgeving ont

staat, loopt dit proces spaak. 

De strategie van het water rond de ijsberg verwarmen gaat dus niet alleen 

over repressie maar (juist) ook over preventie: criminaliteit eerder signaleren 

en/of zelfs voorkomen, en ook het stimuleren van positieve ontwikkelingen. 

Preventie dient in dat kader breed te worden opgevat, het gaat immers  

ook om het zorgen dat mensen weer aan het werk gaan, dat jongeren hun 

school afronden en vervolgens zicht hebben op een baan na hun studie. Bij 

elk vraagstuk dat wordt aangepakt bepalen de partners welke onderdelen 

het beste passen en in welke volgorde van het interventiepallet, zodat het 

water rond de hele ijsberg wordt verwarmd en de verwarming van het 

water niet slechts langs een kant plaatsvindt. Daar komt bij dat het water 

rond de ijsberg verwarmen door middel van verschillende ‘klimaatveran

derende’ interventies, tevens een langere termijn perspectief vergt dan 

enkel het ‘weghakken’ van ijs. Het vraagt een lange adem om stug vast te 

houden, ondanks alle mogelijke en te verwachten tegenslagen. Zo maakt 

de ijsbergmetafoor inzichtelijk dat voor het tegengaan van criminaliteit 

een veelzijdige aanpak nodig is. Het slim én hard bikken op de ijsberg 

(strafrechtelijke aanpak) blijft belangrijk maar daarnaast is ook het ver

warmen van het water om zo de onderliggende structuren te slechten 

(maatschappelijke aanpak) noodzakelijk. 

Het Veiligheidshuis in Hartcore: aanpak van de bad, sad en mad

Het is elf uur ’s avonds als uit een woning in Rotterdam Zuid een drieënveertig 

jarige man geboeid naar buiten wordt geleid. Na een melding van de buren over 

aanhoudend gegil en gebonk zijn politieagenten polshoogte gaan nemen. Nadere 

inspectie van de woning maakt duidelijk dat er sprake is van huiselijk geweld.  

Het is niet de eerste keer dat de man in aanraking komt met politie; in het verleden 
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is hij opgepakt en schuldig bevonden voor mishandeling en een ongewapende 

overval. Daarnaast staat hij bij diverse instanties aangemerkt vanwege verslavin-

gen op het gebied van alcohol, drugs en gokken. Vanwege deze meerzijdige en 

structurele problemen wordt de aangehouden man ook als ‘complexe casus’  

aangemerkt bij het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Hij valt daarbij in de 

categorie ‘sad’: trieste gevallen, personen die onderhevig zijn aan verslaving en het 

criminele handelen daardoor niet meer achter zich kunnen laten. In tegenstelling tot 

de andere categorieën van de ‘bad’ (zeer criminele personen, die stevig verankerd 

zijn in het criminele circuit) en de ‘mad’ (verwarde personen, een groep met diverse 

en ernstige problemen, die slechts incidenteel voorkomt) is er bij de categorie ‘sad’ 

nog een goede kans om deze personen weer op het rechte pad te krijgen.

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van organisaties uit de 

bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen die onder één dak samenwerken 

aan een persoonsgerichte aanpak van mensen en gezinnen met complexe 

problematiek. Het Veiligheidshuis legt daarnaast verbinding met andere 

partijen. Vanuit deze gedachte maakt het Veiligheidshuis RotterdamRijn

mond, als een van de zeven partners, ook onderdeel uit van de integrale 

aanpak van Hartcore. Het Veiligheidshuis wil vanuit die betrokkenheid de 

nadruk meer leggen op het gebiedsgericht werken. Dit vanuit de idee dat 

de mensen om wie het gaat, ergens wonen en daar problemen hebben én 

veroorzaken, en om hun werkwijze beter aan te laten sluiten bij die van  

de ketenpartners. Het Veiligheidshuis gaat daarom wijk en vraaggericht 

werken, met als doel nog sneller tot concrete en zichtbare resultaten voor 

cliënten te komen. In nauwe samenwerking met het lokale veld worden  

zo ook de casusoverleggen ingericht. Dit betekent een omschakeling van 

fenomeengericht naar gebiedsgericht werken. Nauw samenwerken met  

de daar werkzame professionals, om tot betekenisvolle interventies voor 

bewoners op Zuid te komen. 

Ter illustratie: een belangrijke afweging is welke betekenisvolle interventie 

het beste past bij bijvoorbeeld een vermeende veelpleger, overvaller of 

drugskoerier. Het Veiligheidshuis grijpt in op de persoonlijke omstandig

heden van de cliënt om recidive te voorkomen, maar kijkt vanuit de  

gebiedsgerichte aanpak nu ook (meer) naar de mogelijkheden om uit

stromers niet op Zuid terug te laten te komen. Dit verkleint de kans dat 

een individu vervalt in oude gewoonten of weer wordt opgenomen in  

het criminele circuit, maar helpt tegelijkertijd het gebied vooruit omdat 

complexe probleemgevallen niet terugkeren.
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d. Frame 2: pannetjes op het vuur
Om deze nieuwe manier van werken ook in structuren te kunnen vatten, 

wordt een tweede metafoor gebruikt: pannetjes op het vuur. De samenwer

king wordt hiermee neergezet als een proces waarin allerlei verschillende 

pannetjes op het vuur staan. Net als in de keuken zijn ook in Rotterdam 

Zuid bij de aanpak van ondermijning gelijktijdig allerlei verschillende  

processen en ontwikkelingen gaande. De pannetjes staan symbool voor  

de grote verscheidenheid aan projecten en activiteiten die in de integrale 

ondermijningsaanpak worden ontplooid. Dit zijn interventies die variëren 

van het afpakken van grote sommen crimineel geld tot het voorlichting 

geven op basisscholen over Nederlandse normen en waarden, van het 

oprollen van panden waar drugs wordt geproduceerd tot het organiseren 

van een buurtavond om met bewoners te spreken over nieuwe activiteiten 

in de wijk. Maar ook het gebruik maken van of inspelen op activiteiten van 

andere partijen die buiten de eigen integrale ondermijningsaanpak van 

Hartcore en soms zelfs buiten de veiligheidsketen staan. Het is een uiteen

lopende reeks aan veelzijdige activiteiten die bijdragen aan het eindresul

taat van de integrale ondermijningsaanpak van Hartcore. In de keuken 

betekent dat een geslaagd gerecht en tevreden gasten, in Rotterdam Zuid 

betekent dat een veiliger stadsdeel met tevreden bewoners en ondernemers.

Net als bij het koken lopen ook in de praktijk van Hartcore niet alle projec

ten dezelfde tred. Sommige inspanningen en activiteiten gaan vanzelf 

goed en hier is weinig actie vereist. Andere projecten lopen daarentegen 

moeizamer en vragen meer aandacht en een langere adem. En soms dreigt 

het fout te gaan of pakt een inspanning anders uit dan verwacht en is directe 

actie gevraagd van de betrokken partijen. Het ontplooien en uitvoeren 

maar ook aanwakkeren en aanjagen van een groot aantal uiteenlopende 

projecten betekent dat je continu aan het (bij)sturen bent, zo laat ook de 

integrale ondermijningsaanpak zien. Soms moet het vuur bij een bepaald 

pannetje (project) hoger worden gezet om te zorgen dat er wat gebeurt. Soms 

betekent dit ook dat bij andere pannetjes het vuur lager gezet moet worden 

om te zorgen dat het niet overkookt. Dit vergt niet alleen management in 

termen van tijd en inspanning, maar ook om per pannetje te kijken wat 

specifiek voor actie nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.

De metafoor van het koken en de verschillende pannetjes op het vuur kan 

ook verraderlijk zijn, omdat het koken (en vanuit deze metafoor daarmee 

de ondermijningsaanpak) een kenbaar proces suggereert. Het eindproduct 
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van het kookproces is vrijwel geheel – in ieder geval in hoge mate – afhan

kelijk van het tussenliggend proces. Het resultaat is de optelsom van een 

groot aantal handelingen. Bij de activiteiten van de integrale ondermijnings

aanpak geldt net als bij het koken, dat je precies moet weten hoe de ingre

diënten op elkaar reageren en welke handelingen nodig zijn, waar en hoe

lang om te zorgen dat het juiste gerecht ontstaat. Iedere actie leidt immers 

weer tot reactie. Dit klinkt misschien makkelijk, maar in de praktijk is het 

vaak erg lastig. In sommige gevallen weet je hoe bepaalde dynamieken 

werken; vaak is het een bekende en ook beproefde interactie, zoals een 

rechtszaak na de aanhouding van een verdachte. Soms zijn er echter ook 

casus waar de dynamiek anders verloopt, dan is het de kunst om hier op 

een juiste manier mee om te gaan en op in te spelen. De pannetjes op het 

vuur als metafoor voor de veelheid aan interventies van Hartcore is daar

mee zorgvuldig gekozen, omdat het een proces typeert dat veel tijd, energie 

en creativiteit vergt maar daarnaast ook spannend is en voortdurende 

aandacht behoeft.

Het nprz in Hartcore: bieden van een wenkend perspectief

Een schoollokaal dat vol zit met jongeren die aandachtig luisteren naar een presen-

tatie over het volgen van een vervolgopleiding na het behalen van een diploma  

op hun middelbare school. Een relatief zeldzaam beeld in Rotterdam Zuid, waar 

immers het merendeel van de jongeren er niet voor kiest een vervolgopleiding bij-

voorbeeld in het mbo te volgen. Vaak besluiten zij hun geld net als veel vrienden 

op een andere, snelle manier te ‘verdienen’, via criminele activiteiten. Er zijn zelfs 

drugsbendes op scholen op Zuid actief die jongeren werven om in Nederland en 

België drugs te verkopen. Tegelijkertijd kampen tal van bedrijven in Rotterdam 

Zuid met een tekort aan goed opgeleid personeel. Het leidde bij het Nationaal  

Programma Rotterdam Zuid (nprz) tot het idee om deze twee bewegingen samen 

te brengen in de vorm van een carrière–startgarantie: jongeren kunnen een op-

leiding met baangarantie volgen. Het helpt de jongeren om op een eerlijke manier 

hun geld te verdienen en bedrijven in Rotterdam Zuid krijgen er goed opgeleide 

werknemers voor terug. Inmiddels hebben bedrijven al meer dan 500 carrière-

startgaranties gegeven voor jongeren uit Rotterdam Zuid. Deze jongeren zijn  

verzekerd van een baan als ze hun mbo-opleiding afmaken. 

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (nprz) houdt zich sinds 2012 

bezig met de aanpak van de grootste probleemwijken in Rotterdam Zuid 

en maakt sinds 2015 deel uit van Hartcore. Waar de andere partners in 
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Hartcore zich primair richten op de aanpak van georganiseerde ondermij

nende criminaliteit werkt het nprz vanuit een net ander perspectief door 

de verwevenheid van sociale problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld door 

kinderen meer uren onderwijs aan te bieden, de leefomgeving op te knap

pen en te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeids

markt waardoor afgestudeerde jongeren sneller een baan vinden. De focus 

vanuit het nprz ligt op de pijlers van school, werk en wonen. Dit betekent 

overigens niet dat het nprz zich helemaal afzijdig houdt van de aanpak 

van ondermijning op Zuid. Door de verwevenheid van problematiek zijn 

vraagstukken niet los van elkaar te zien en zijn tijdelijke deeloplossingen 

niet voldoende. Neem het voorbeeld van de carrièrestartgarantie: jonge

ren kunnen alleen verleid worden om niet de criminaliteit in te gaan als er 

een wenkend perspectief van een baan na hun opleiding tegenover staat, 

andersom geldt dat wanneer in het gebied de criminaliteit afneemt jonge

ren er ook minder snel mee in aanraking komen en de kans dat zij het 

verkeerde pad opgaan ook afneemt.

e. Frame 3: draaiknoppen en stuurploegen
De derde metafoor die in Hartcore wordt gebruikt gaat over de manier van 

sturen, namelijk door middel van draaiknoppen. Waar de pannetjes gaan 

over de juiste thema’s, waarvan de aanpak soms op een lager pitje moet 

en dan weer tot een kookpunt moet worden gebracht, gaan de draaiknop

pen over de richting die aan die thema’s wordt gegeven. De structuur van 

de draaiknoppen is gebaseerd op de thema’s waaraan in de praktijk rich

ting moet worden gegeven. Het is een bewuste keuze om de operationele 

structuur af te stemmen op de maatschappelijke opgaven die zich in de 

praktijk van Zuid voordoen: het begint niet met de structuur, maar de 

structuur vloeit voort uit de thema’s van de aanpak. De draaiknoppen 

gaan over de uitvoering op straatniveau en zijn onderverdeeld naar vijf 

thema’s: faciliterende branches, drugs, vastgoed, crimineel geld en jeugd 

(het operationeel niveau). Deze overlegstructuur volgt dus uit de sturing  

en samenwerking in de praktijk, niet andersom. In de draaiknopoverleggen 

wordt steeds besproken wat de ontwikkelingen op dat thema zijn, wat er 

bijgestuurd moet worden en wanneer interventies het beste kunnen worden 

ingezet. Idee is dat de draaiknoppen ook op elkaar inwerken: inspanningen 

bij de ene draaiknop leiden tot beweging bij een andere draaiknop. Op die 

manier versterken ze elkaar en zorgen ze voor een continue dynamiek.
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Naast het operationele niveau van de draaiknoppen, zijn er ook overleg

platformen op tactisch en strategisch niveau. De verschillende platformen 

tellen op tot een aanpak waarin op alle niveaus integraal wordt gewerkt, 

van de bestuurskamer tot aan de werkvloer (vaak letterlijk op straat in de 

wijken), en waar continu de vraag centraal staat welke partij er op welke 

wijze aan zet is om het gestelde doel te bereiken. Iedere keer vanuit de 

idee het water rond de ijsberg zo optimaal mogelijk te verwarmen, door 

intensivering in pannetjes en door op het juiste moment de richting te 

bepalen, bij te sturen en zo koers te houden. 

Platformen in de aanpak van ondermijning in Rotterdam Zuid

Operationeel
1.  Draaiknoppen: signalen over de verschillende thema’s worden be

sproken in vijf thematische ‘draaiknopoverleggen’ (drugs, vastgoed, 

faciliterende branches, crimineel geld en jeugd) door de partners.

Tactisch
2.  Regiegroep “Hartcore”: onder voorzitterschap van de stadsmarinier 

ondermijning op Zuid werken politie, om, Belastingdienst, gemeente 

Rotterdam en betrokken partners samen. Het is de schakel tussen 

bestuur en strategie enerzijds en tactiek en uitvoering anderzijds.

3.  Stuurploeg riec: besluiten tot integrale riecaanpakken worden  

geaccordeerd in dit gremium. 

Strategisch
4.  Stuurgroep riec: de beslissingen over de inzet van capaciteit en  

prioritering van doelgroepen ten behoeve van interventies worden 

genomen in de Stuurgroep riec.

5.  Driehoek Plus: is op riecniveau het hoogste besluitvormingsorgaan, 

hier worden de bestuurlijke beslissingen genomen over de aanpak.

De deelnemers aan de draaiknopoverleggen zijn mensen die in de  

“uit voering” vertegenwoordigd zijn en vaak letterlijk op straat rondlopen, 

zoals de wijkagent, straatcoach, jongerenmedewerker en belastinginspecteur 

en hun informatie delen. Bij deze tweewekelijkse overleggen sluiten ook 

vanuit de betrokken partijen (politie, om, gemeente Rotterdam, Belasting

dienst, riec, Veiligheidshuis en nprz) mensen vanuit beleid aan om de ver
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binding tussen operationeel en tactisch niveau te kunnen maken. In de 

draaiknopoverleggen worden per thema (drugs, vastgoed, faciliterende 

branches, crimineel geld en jeugd) de signalen die in de wijken worden 

opgevangen besproken, waarna besloten wordt of deze signalen verder 

worden opgepakt in een integrale analyse of zelfs direct tot interventie 

wordt overgegaan. De waarde die aan de draaiknopoverleggen wordt ge

hecht binnen Hartcore blijkt tevens uit de beslissing om de thema’s die 

worden besproken onder het riecconvenant te verwerken en zo te komen 

tot een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde crimina

liteit. De draaiknopoverleggen bieden op die manier een basis voor de 

partners tot het integraal samenwerken; een plek waar zij samenkomen 

om vanuit verschillende invalshoeken de vraagstukken die aan ondermij

ning raken te bespreken en vanuit daar in gesprek met elkaar te bepalen 

welke invalshoek de beste is om een probleem te benaderen.

Op tactisch niveau vormt de zogeheten regieroep van Hartcore de schakel 

tussen de draaiknoppen (operationeel niveau) en stuurgroep Veilig Plus 

(strategisch niveau). Om de twee weken bespreken de partners hier urgente 

vraagstukken, nieuwe initiatieven en de voortgang van de aanpak. In de 

regiegroep wordt overzicht bewaard en verbindingen gelegd tussen de vele 

activiteiten. De regiegroep denkt mee, doet mee en jaagt processen aan. 

Van alle onderdelen in Hartcore vindt de integrale samenwerking op dit 

niveau het meest intensief plaats. Om dit goed te laten (blijven) verlopen 

is vanaf de start van Hartcore in 2014 afgesproken om niet alleen te in

vesteren in de aanpak zelf maar ook in de samenwerking met elkaar. 

Daarom vindt er sinds 2014 eens in de acht tot twaalf weken een zogeheten 

‘Shofukansessie’ plaats, waarin niet zozeer de inhoudelijke kant van de 

vraagstukken centraal staat maar vooral de wijze waarop gewerkt wordt.

Tenslotte is op het hoogste niveau de Driehoek Plus bestuurlijk verantwoor

delijk voor de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde ondermijnende 

criminaliteit in Rotterdam Zuid – en breder in heel Rotterdam. De aanpak 

van Hartcore valt onder de Driehoek Plus en is ook hun opdrachtgever.  

De samenwerkingspartners van Hartcore verantwoorden zich ook primair 

in de Driehoek Plus. Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is 

hier voorzitter van, net als van de lokale driehoek en de Stuurgroep riec. 

De lokale driehoek bestaat uit de burgemeester van Rotterdam, de een

heidschef van de politie Rotterdam en de hoofdofficier van justitie. In de 

stuurgroep komt daar de wethouder Veilig bij. In de plusvariant worden zij 

aangevuld met de directeur Belastingdienst en de directeur nprz. Naast de 
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Driehoek Plus staat de Stuurgroep riec, zij focussen zich op de besluitvor

ming omtrent de inzet van capaciteit en het monitoren van interventies in 

de integrale ondermijningsaanpak.

Het riec in Hartcore: uit het gebied, maar niet uit beeld

Achter de rolluiken is het donker. Het meubilair in het pand verraadt de activiteiten 

die er zijn geweest. De gemeente Rotterdam heeft de eigenaar inmiddels al voor  

de derde maal uit het horecapand gezet. Dat ging niet zonder slag of stoot, steeds 

weer probeerde de eigenaar op een nieuwe manier zijn illegale gokactiviteiten in 

Rotterdam Zuid voort te zetten. Eerst huurde hij zelf een pand in Hillesluis, de 

volgende via een neef in Katendrecht, en de laatste keer via een kennis in Pendrecht. 

Maar nu lijkt de eigenaar zich gewonnen te geven, althans in Rotterdam Zuid.  

De eigenaar verschuift zijn activiteiten naar een naburige gemeente, maar ook hier 

zit de overheid hem op de huid, er wordt snel en daadkrachtig gecommuniceerd 

tussen de overheden. Ook hier vist de man achter het net, en voorlopig voor  

langere tijd: hij staat op de radar. 

Dat de eigenaar uit verschillende panden is gezet is voor een groot deel de 

verdienste van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (riec). Het 

riec is er in eerste instantie voor het verbinden van de informatie, expertise 

en krachten van verschillende overheidsinstanties. Het riec stimuleert de 

partners om afstand te doen van informatie ten gunste van een van de 

andere partners. Het is als het samenbrengen van verschillende puzzel

stukken; een andere partner heeft vaak wél de mogelijkheden om de puzzel 

te leggen en in te grijpen. De politie kan een pand niet zomaar sluiten op 

basis van verdenkingen, maar het niet op orde zijn van een horecavergun

ning kan voor de gemeente Rotterdam een reden zijn het pand te sluiten. 

Het riec jaagt de partners aan om samen te werken in Rotterdam Zuid 

door de informatie te delen met elkaar. Ook publiekprivate samenwerking 

wordt benut bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het riec 

versterkt de maatschappelijke tegenkracht door te verbinden op drie  

fronten: informatie en kennis, partners in het éénoverheidsnetwerk, en 

de overheid en samenleving. Het riec probeert de bewustwording bij de 

partners in de integrale aanpak te vergroten voor het belang en de moge

lijkheden van de samenwerking. Hierbij worden ondersteuning en ver

sterking geboden voor het samenwerkingsklimaat tussen de partners. 

Door het delen van de informatie kan de gehele puzzel wél worden gelegd.
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f. Frame 4: doen als beste vorm van denken
Het vierde en laatste frame dat de aanpak kenmerkt, is dat van ‘denken 

door doen’. Het is een gedachte én werkwijze die, vanaf het begin af aan,  

in bijna ieder overleg en document genoemd wordt en goed aansluit bij de 

idee dat de integrale aanpak niet vanaf de tekentafel zou worden ontwik

keld, maar in de praktijk tot stand moest komen. Niet eerst alles proberen 

uit te denken, maar het ook ‘gewoon’ in de praktijk gaan doen: uitproberen 

en vanuit daar verder werken, bijschaven en aanscherpen. Het was immers 

een aanpak die er nog niet was, en volgens de betrokkenen ook heel moei

lijk tot stand te brengen zou zijn. Een gezamenlijke aanpak die alleen  

gedurende het proces, werkendeweg, ontdekt zou kunnen worden. 

Een voorbeeld dat deze handelingswijze goed typeert is dat van de inter

ventiemethode van ‘knock and talk’. Kort na de start van Hartcore stelden 

de betrokken partijen dat het aanwezig zijn in de wijken van Rotterdam 

Zuid van de betrokken partijen – onzichtbaar maar vooral ook zichtbaar 

– een belangrijk (zo niet het belangrijkste) onderdeel moet zijn van de aan

pak; het er letterlijk zijn. Het aanwezig zijn gebeurt op allerlei manieren, 

maar een van de meest treffende vormen in dat kader is de methode van 

‘knock and talk’: bij signalen van criminaliteit gaan betrokkenen direct 

langs bij een woning of winkelpand om de waarschuwing af te gegeven 

dat ze met criminele activiteiten in beeld zijn. Het is een andere manier 

van interveniëren dan het meer traditionele veldwerk van onder meer 

politie, om en gemeente. De traditionele(re) aanpak van criminaliteitsbe

strijding geschiedt volgens het principe van lange tijd criminelen volgen, 

op de hoek van de straat ‘posten’ en dossiers opbouwen, en als het meezit 

na weken (zo niet maanden) uiteindelijk een zaak hebben waarmee je 

enkelen kan oppakken – die vaak ook nog het minst hoog in de hiërarchie 

staan. De strategie van ‘knock and talk’ volgt een ander pad. Het heeft 

zowel een afschrikwekkende functie naar criminelen, die het gevoel krijgen 

dat ze in Zuid niet ongestraft te werk kunnen gaan, als een signaalfunctie 

naar de buurt: wij hebben ze in de gaten en gaan er direct op af. En mis

schien nog wel belangrijker, het laat zien dat er maar één vorm van gezag 

in de wijk is: en dat zijn wij, de betrokken van Hartcore.

De interventiemethode van ‘knock and talk’ is slechts een van de vele  

manieren waarop Hartcore in het gebied actief is door er letterlijk te zijn. 

Andere voorbeelden van interventies die regelmatig plaatsvinden in dat 

kader zijn het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten rond specifieke 

thema’s (zoals een voorlichting over het herkennen van hennepgeur die 
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leidt tot signalen over kwekerijen op zolderkamers), het gericht langsgaan 

bij dubieuze ondernemers met de vraag hoe deze zonder klandizie zich 

toch draaiende kunnen houden (zoals bij moneytransferwinkels waarvan 

vervolgens een week later enkelen vertrokken zijn) en het regelmatig be

zoeken van ondernemers en bewoners uit de wijken om te vragen hoe het 

gaat en of zij nog signalen hebben van mogelijke criminele of illegale acti

viteiten (zoals een supermarkteigenaar die aangaf niet te kunnen concur

reren met de prijzen van een groenteboer enkele straten verder en waar 

bij een bezoek vervolgens een grote hoeveelheid aan contant geld, drugs 

en enkele wapens in een boodschappentas werd aangetroffen). Interventies 

die voor een groot deel gebaseerd zijn op zwakke signalen, vermoedens, 

intuïtie en onderbuikgevoel: voorafgaand aan de interventie is vaak niet 

precies duidelijk wat zal worden aangetroffen en het effect zal zijn. Het is 

daarmee ook een aanpak die expliciet veel ruimte laat voor elementen van 

‘verrassing’ en ‘toeval’. Dit kan geduid worden als onzekerheid maar wel 

als bewust gekozen onderdeel van de aanpak. Bij veel van deze interven

ties is immers het doel niet om een specifiek effect te realiseren, maar om 

een effect te hebben. Waarbij de gedachte is om middels diverse interven

ties reuring in Zuid te organiseren, zo een dynamiek in het gebied op gang 

te brengen en vanuit daar de norm te herstellen. En als het effect dan net 

even anders is dan verwacht, dan heeft het in ieder geval wel effect gehad.

Dit betekent overigens niet dat er ‘zomaar’ met een idee aan de slag wordt 

gegaan, waarna vervolgens wordt gekeken hoe dit uitpakt. Integendeel, 

aan de aanpak van bijvoorbeeld ‘knock and talk’ is een uitgebreide analyse 

voorafgegaan, zijn risico’s ingeschat en is er in de omgeving gepeild of dit 

een kansrijke operatie zou kunnen zijn. Ook aan het eerst doen gaat denken 

vooraf. Verschil met aanpakken elders is dat de ruimte tot het in de praktijk 

brengen van een (nieuwe, andersoortige) aanpak op Zuid sneller geschied. 

Deze manier van werken in Hartcore, ‘doen als beste manier van denken’, 

is ook iets wat past in een gebied als Rotterdam Zuid, waarbij de mentaliteit 

van geen woorden maar daden in het lokale dna verankerd zit. In die zin is 

het steeds weer vertellen over denken door doen ook bedoeld als manier om 

het handelen te laten volgen door denken. De verhalen worden verteld om 

aan te zetten tot reflectie, leren en doorontwikkelen in de praktijk.
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g. Meer dan metaforen
De vier frames van ‘het water rond de ijsberg verwarmen’, ‘de pannetjes 

op het vuur’, ‘draaiknoppen en stuurploegen’ en ‘doen als de beste manier 

van denken’ komen steeds terug en vormen een belangrijke basis voor de 

integrale aanpak van Hartcore zoals die gedurende het proces is ontwikkeld. 

Ze werken zogezegd als generatieve metaforen: ze plaatsen de werkelijkheid 

in een perspectief, dat die werkelijkheid niet alleen beschrijft maar ook 

anders duidt op een manier dat het verbindt en die nieuwe vormen van 

samenwerking en handelingsrepertoire mogelijk maakt. Lakoff & Johnson 

stellen in hun boek ‘Metaphors we live by’ (2003) dan ook dat metaforen 

meer zijn dan een poëtische versiering. Metaforen maken deel uit van het 

dagelijkse taalgebruik en oefenen invloed uit op de manier waarop de 

mens waarneemt, denkt en handelt. De werkelijkheid zelf wordt bepaald 

door de metafoor. Het gebruik van metaforen is daarmee veel meer dan 

enkel een taalkundige aanpassing, maar maakt door het strategisch kiezen 

van woorden en beelden ruimte voor vernieuwing van praktijk. 

Voor Hartcore geldt dat de gekozen frames helpen bij het ontwikkelen van 

een gezamenlijk perspectief en het smeden van de integrale samenwerking. 

Natuurlijk bestaat Hartcore nog steeds uit deelnemers van verschillende 

organisaties, maar daarnaast ontwikkelen zij door middel van taal en ver

haal steeds meer een eigen identiteit met gezamenlijke woorden voor en 

beelden van de problematiek en de gewenste oplossingen. In het volgende 

hoofdstuk kijken we naar hoe dit in de praktijk tot uitdrukking komt in de 

interventies en activiteiten die vanuit de integrale ondermijningsaanpak 

op Rotterdam Zuid worden ondernomen.
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4 Reflectie: het bijzondere  
‘gewoon’ doen

a. Zoektocht naar passende interventies
Ondermijning is een even intrigerend als ingewikkeld fenomeen, zo blijkt 

ook in Rotterdam Zuid. De complexiteit die samenhangt met ondermijnen

de vormen van criminaliteit maakt het voor overheden lastig te bestrijden: 

veelal zijn slechts de uitwassen van ondermijning zichtbaar en zit het 

echte probleem goed verscholen, is er sprake van een diepe verwevenheid 

met legale structuren en heeft het zich in de loop der tijd (veelal ongemoeid) 

kunnen verankeren in een gebied (zie onder meer Tops & Van der Torre, 

2015; Van der Steen, Schram, ChinAFat & Scherpenisse, 2016; Boutellier, 

2016; Tops & Tromp, 2017). Daar komt bij dat ondermijning bij uitstek  

contextspecifiek is: geen enkele vorm van ondermijning is daardoor precies 

hetzelfde, zelfs niet als het gaat om eenzelfde vorm van criminaliteit, de 

aanpak van hennep in plaats A is anders dan in plaats B. Het maakt immers 

nogal uit of een hennepkwekerij in een verlaten loods, op een vakantie

park in een caravan of op een zolderkamer van een rijtjeshuis staat. Dit 

betekent dat er voor ieder ondermijningsvraagstuk afhankelijk van de 

context wordt gekozen voor een specifieke, lokale aanpak. 

In tegenstelling tot de georganiseerde ondermijnende criminaliteit die 

actief is op bedrijventerreinen of in het havengebied, vestigen de onder

mijners in Rotterdam Zuid zich letterlijk in de wijk (zie onder meer  

Scherpenisse, Van Twist & Schram, 2017). Om vervolgens vanuit daar te 

infiltreren in lokale ondernemingen en buurtnetwerken om zo hun zaken 

te doen. Het bestaan ervan tussen de mensen heeft dan ook grote invloed 

op de verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam Zuid. Een inval bij een 

criminele organisatie in een wijk in Zuid betekent het binnentreden van 

een rijtjeshuis, appartement in een portiekflat of winkelpand in een druk

ke straat en heeft heel andere (neven)effecten dan wanneer deze plaats

vindt op een bedrijventerrein in een loods of opslagruimte. Plekken die 

toch wat meer afgelegen liggen. Dit vraagt van de ondermijningsaanpak 

van Hartcore een strategie die weliswaar reuring oplevert, maar niet een 

vorm waar de veiligheidsbeleving door afneemt. Hoewel het zichtbaar 

hard optreden soms ook juist een strategie kan zijn om een bepaald  

signaal af te geven, moet uiteindelijk wel de veiligheidsbeleving stijgen. 
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b. Veelzeggende verhalen

Het Openbaar Ministerie in Hartcore: een Officier voor de klas

De Officier van Justitie sluit zijn laptop. Het bewijs is rond in een belangrijke zaak 

die zich afspeelt in Rotterdam Zuid. De verdachte in deze zaak, een jonge man van 

begin twintig, is eerder opgepakt en staat op het punt om opnieuw veroordeeld  

te worden. De man is verzeild geraakt in het criminele circuit en er is na een be-

dreiging huiszoeking gedaan waarbij een wapen is aangetroffen. De man is een 

‘jongen van Zuid’, opgegroeid in het gebied, maar al op vroege leeftijd in aan-

raking gekomen met de verkeerde mensen. Ooit werkte hij nog bij de plaatselijke 

supermarkt met zijn vrienden, maar toen een familielid hem aanbood een plastic 

tas waarvan hij de inhoud niet wist te vervoeren voor een veelvoud van zijn  

salaris, was de keuze snel gemaakt. Hij raakte dieper verzeild in de criminele  

sferen en kwam er nooit meer uit. De zaak geeft de Officier van Justitie energie  

om de schoolkinderen waarvoor hij morgen in de klas staat te behoeden voor  

dezelfde keuze. In het kader van de aanpak van ondermijning staat de Officier  

van Justitie eens in de zoveel tijd voor de klas in Rotterdam Zuid. 

Het Openbaar Ministerie probeert de jongeren al op jonge leeftijd te bereiken 

om bewustzijn te creëren over de keuzes waarvoor ze kunnen komen te 

staan. Met de jongeren wordt het gesprek aangegaan over Rotterdam Zuid 

en tegelijkertijd uitgelegd over wat het Openbaar Ministerie doet. Deze 

nieuwe manier van benaderen laat een andere kant zien van de aanpak 

van het Openbaar Ministerie in Rotterdam Zuid. Het gebruik van het straf

recht is een repressief instrument dat nodig is om de jongeman die zich 

bezighoudt met criminele activiteiten aan te pakken. Het voorlichten van 

de jongeren in Rotterdam Zuid is een preventief instrument om de keuze 

van de jongeren van nu te beïnvloeden. In dit maatschappelijke deel van 

de aanpak heeft het Openbaar Ministerie ook een rol voor zichzelf inge

vuld. Het Openbaar Ministerie laat aan basisschoolleerlingen zien wat  

er kan gebeuren als je op het verkeerde pad raakt, maar ook wat de alter

natieven zijn voor een goede toekomst. 

Als we kijken naar de integrale ondermijningsaanpak van Hartcore en de 

wijze waarop deze dagelijks in de praktijk wordt gebracht in Rotterdam 

Zuid, zien we dat betrokken partijen op een aantal plaatsen door slimme 

interventies proberen het verschil te maken om zo een volgende stap te 

kunnen zetten. Soms zijn dat grootschalige acties, waar meerdere partijen 
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bij betrokken zijn en waar veel planning en voorbereidingstijd aan voor

afgaat, bijvoorbeeld het oppakken van een zogeheten ‘drugsfamilie’ die 

een hele wijk in zijn greep houdt. Een interventie met een flinke impact  

op de samenleving, het betekent immers de doorbreking van patronen en 

structuren die voor veel inwoners in meer of mindere mate bepalend zijn 

voor hun dagelijks leven. Het is echter wel een interventie die weken, 

maanden en soms wel jaren aan dossieropbouw kost voordat er uit

eindelijk écht iets kan gebeuren. 

Interessant aan de aanpak van de integrale ondermijningsaanpak op  

Zuid is dat er nog een andere, meer experimentele lijn wordt bewandeld. 

Eén waarin nieuwe, andersoortige interventies in praktijk worden gebracht. 

Dit zijn geen grote, meeslepende casussen, maar tal van kleinschaligere 

trajecten, uitgevoerd door een of enkele organisaties, al dan niet direct 

betrokken bij Hartcore. Denk aan het in gesprek gaan met jongeren over 

normen en waarden, het ‘even’ langsgaan bij ondernemers of een voor

lichtingsactie starten over het thema illegaal gokken in cafés en thee

huizen. Vaak zijn het ook deze kleine, soms bijna minieme interventies  

die er mede voor zorgen dat er een verandering wordt ingezet. Interventies 

die er op gericht zijn om de juiste condities te scheppen om het gebied 

zichzelf te laten versterken en de potentie die het herbergt te helpen ont

sluiten. Denk aan het vergroten van opleidingskansen, hulp bij het leren 

van de Nederlandse taal, het aanbieden van stageplaatsen, omscholings

trajecten, voorlichtingsavonden voor startende ondernemers, oprichting 

van winkeliersverenigingen en het organiseren van wijk en buurtactivi

teiten. Allemaal manieren om de ondernemers en bewoners op Zuid in 

staat te stellen zelf het verschil te maken en hun stadsdeel erbovenop  

te helpen.

Dit betekent overigens niet dat Hartcore zich enkel richt op een meer  

preventieve, sociaalmaatschappelijke aanpak van Rotterdam Zuid of dat 

er geen ‘harde’ interventies meer plaatsvinden in de strijd tegen de geor

ganiseerde ondermijnende criminaliteit. Integendeel, de strafrechtelijke, 

bestuurlijke en financieeleconomische aanpak blijft de basis vormen van 

de aanpak van Hartcore. Er wordt echter wel gepoogd om het verschil op 

Zuid ook op een andere manier te maken, via de lijn van maatschappelijke 

energie en initiatief: door bewoners en ondernemers niet alleen te zien als 

slachtoffer van de actieve criminaliteit en hen daar tegen te beschermen, 

maar hen ook te zien als krachtige partij die een waardevolle bijdrage kan 

leveren in de strijd tegen diezelfde criminaliteit. Door hen te activeren,  
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aan te sporen en aan te moedigen een bijdrage te leveren aan een positieve 

ontwikkeling in Rotterdam Zuid. Een aanpak die geheel in lijn ligt met de 

metafoor van de ijsberg waarbij het noodzakelijk is om het water langs 

verschillende kanten te verwarmen en de metafoor van de pannetjes op 

het vuur waar de aanpak op verschillende manieren vorm krijgt. 

Om deze andere kant van de aanpak van Hartcore beter te begrijpen be

spreken we vier acties die kenmerkend zijn voor deze manier van werken 

op Zuid en het type interventies die bij deze aanpak horen. Dit zijn lang niet 

alle activiteiten van Hartcore en staan ook los van de strafzaken die politie 

en om buiten Hartcore doen en de interventies die vanuit de Organized 

Crime Fieldlabs worden ontwikkeld, maar laten wel zien hoe de aanpak 

van ondermijning op Zuid in brede zin vorm krijgt. De vier acties belichten 

daarnaast telkens een andere kant van het inspelen op maatschappelijke 

krachten om het gebied van binnenuit te helpen versterken. 

i. Illegaal gokken is geen spelletje

Een café op een doordeweekse avond in Rotterdam Zuid. De voet

balliefhebber drinkt hier een biertje en kijkt een spannende voetbal

wedstrijd. Een bezoeker schrijft op een briefje zijn voorspelling van de 

uitslag, zijn vriend doet hetzelfde. Ze besluiten er een weddenschap 

van te maken, vijf euro voor de winnaar. Een op het oog onschuldig 

voorbeeld. In een café verderop in de straat blijkt na een controle van 

de gemeente dat het gokken ook professioneler wordt aangepakt. De 

hoeveelheid aan laptops en gokbriefjes in de horecagelegenheid ver

raadt de illegale activiteiten. Hier wordt niet ingezet met enkele euro’s: 

er komen tienduizenden euro’s aan contant geld voorbij, geld dat niet 

altijd even ‘zuiver’ is. En om het nog ingewikkelder te maken, naast 

criminelen zetten hier ook gokverslaafde inwoners van Rotterdam  

Zuid hun geld in, waardoor zij (nog vaker) in de schulden komen en 

vatbaar(der) zijn voor criminaliteit. 

Op enig moment ontvingen de partners verschillende signalen dat illegaal 

gokken op grote schaal plaatsvindt, ondanks dat er regelmatig cafés worden 

gecontroleerd op illegale gokactiviteiten, vaak met weinig succes. Het leidt 

er toe dat een strafrechtelijk onderzoek wordt opgestart (getiteld ‘Strekdam’), 

wat leidt tot aanhouding en inmiddels vervolging van vier van de vijf 

hoofdverdachten in een goksyndicaat. Ook worden door de burgemeester 
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zo’n vijftien horecagelegenheden tijdelijk of voor langere tijd gesloten.  

De vraag rijst echter al snel binnen Hartcore of er niet alleen aan de achter

kant (in de repressie) maar ook aan de voorkant (in de preventie) winst valt 

te behalen, onder meer door voorlichting te geven aan de caféeigenaren  

en aan de omgeving van gokkers. Illegaal gokken blijft voor veel horeca

ondernemers maar ook klanten een grijs gebied, waarvan de regels wat 

wel én niet kan veelal onduidelijk zijn. 

Alle partijen voelen hier wel wat voor en de samenwerking met de Kans

spelautoriteit wordt – naast betrokkenheid bij doorzoekingen – ook in deze 

preventieve aanpak nadrukkelijk opgezocht. Onderdeel van de voorlichting 

is een videokaart met daarin een filmpje met de boodschap “illegaal gokken 

is geen spelletje”. De partners leggen hierin uit wat illegaal gokken is, wat de 

gevolgen kunnen zijn en hoe gokkers geholpen kunnen worden. Daarnaast 

wordt een Facebook campagne opgestart specifiek gericht op bewoners uit 

de postcodegebieden van Zuid met de taalinstelling Turks, omdat met 

name in de Turkse gemeenschap illegaal gokken een probleem vormt.  

Een probleem dat zich vooral veel afspeelt in theehuizen en shishalounges. 

Door de campagne worden mensen gericht geïnformeerd over de gevaren 

van het fenomeen en de problemen die het geeft op sociaalmaatschappe

lijk en financieeleconomisch gebied. Later blijkt dat enkele ouderen uit  

de buurt zich al langere tijd zorgen maken om deze kwestie en de actie 

benutten voor de agendering binnen hun eigen gemeenschap. De actie 

leidt zo niet alleen tot een groter besef van het fenomeen, maar ook tot 

het bespreekbaar maken van de problematiek, een groter inzicht in de 

ernst en omvang ervan en zelfs het melden van dergelijke praktijken. 

Waar in eerste instantie de actie zich richt op het beschermen van de  

gemeenschap tegen de gevaren van illegaal gokken, blijkt de actie zo ook 

de gemeenschap te mobiliseren om hier zelf met elkaar over in gesprek  

te gaan. Naast het sluiten van panden waar grof geld aan illegaal gokken 

wordt verdiend, wordt door middel van deze campagne dus ook ingezet  

op het betrekken van de buurtbewoners om de problematiek te voorkomen. 

Voor Hartcore vormt dit een cruciaal onderdeel van de integrale ondermij

ningsaanpak op Zuid, omdat de strijd tegen ondermijning een lange adem 

vergt en enkel slaagt als ook de bewoners en ondernemers zelf vervolg 

geven aan de aanpak.
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ii Vroege Vogels 

Een bijbaan in de lokale supermarkt of snel geld verdienen als 

‘drugskoerier’? Het is een vraag die voor veel jongeren in Nederland 

fictief lijkt, maar in Rotterdam Zuid dagelijks voor jongeren de realiteit 

is. Het is een van de vragen die aanleiding vormde voor de start van 

het project ‘Vroege Vogels’ door Bureau Frontlijn in samenwerking met 

de integrale ondermijningsaanpak van Hartcore. Het project probeert 

jongeren in een vroegtijdig stadium te weerhouden van crimineel ge

drag op latere leeftijd. De groep jongeren waar het project zich op richt 

zijn probleemjongeren in de categorie van acht tot achttien jaar. Ze 

komen voor het eerst in aanraking met de politie voor strafbare feiten 

of lopen groot risico om af te glijden naar de criminaliteit. Op jonge 

leeftijd komen de jongeren voor keuzes te staan die van grote invloed 

kunnen zijn op hun toekomst. Waar op andere plekken in Nederland 

de keuze dan veelal valt op het werk in een lokale supermarkt geldt 

dat in Rotterdam Zuid nu nog (te) vaak voor het snel geld verdienen in 

de drugshandel. Het maken van de juiste keuzes is hier niet vanzelf

sprekend.

Het project Vroege Volgens is specifiek gericht op het signaleren van 

kwetsbare jongeren door de diverse wijkpartners, zoals de politie, scholen, 

jongerenwerkers en wijkteams. Lange tijd was de algemene overtuiging 

dat strafrecht het vertrekpunt voor de aanpak van georganiseerde onder

mijnende criminaliteit vormt. Inmiddels wordt dat idee in de praktijk 

steeds vaker losgelaten en vormt het strafrecht veeleer juist een mogelijk 

slotstuk van de aanpak: straffen als een van de mogelijke eindpunten  

van een intensieve samenwerking. Soms zijn andere routes effectiever. 

Wat als door vroegtijdig ingrijpen latere interventies minder vaak nodig 

zijn? Dan is het idee van een zaak ‘rond’ maken ineens minder effectief.  

In de aanpak van Hartcore geldt dat een groeiend aantal interventies ge

richt is op een preventieve werking die uiteindelijk repressief handelen 

moeten voorkomen. 

Het project Vroege Vogels is daar een voorbeeld van waarbij de aanpak zich 

richt op het in balans brengen van de gezinssituatie en het voorkomen dat 

de jongeren in het criminele circuit belanden. Daartoe krijgen de jongeren 

vaardigheden aangeleerd om in de samenleving deel te kunnen nemen. 

Dit aanleren gebeurt individueel of systeemgericht via een gezinsaanpak. 
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Door op de groep probleemjongeren af te gaan komt het project in contact 

met de jongeren (“ze wachten bij het maken van hun keuzes immers niet 

op jou”). De preventieve werking van het project Vroege Vogels verhoogt de 

weerbaarheid van jongeren die in gebieden opgroeien waar normalisering 

van criminaliteit is ontstaan. Misschien nog wel belangrijker en bijzonder 

aan deze aanpak is de blijvende proactieve rol van de hulpverleners om de 

jongeren op het juiste spoor te houden. Wanneer de jongeren een terugval 

(dreigen te) krijgen, zijn daar de hulpverleners van Vroege Vogels. Om ook 

wanneer het moeilijk wordt hen bij te staan, perspectief te bieden en aan 

te sporen alsnog de juiste keuzes te maken. Zo wordt naast het opsporen 

van criminele jongeren, ook het aansporen van jongeren en gezinnen om 

het goede pad te kiezen onderdeel van het handelingsrepertoire.

iii Het Donald Duck-offensief 

Het is woensdag 23 augustus 2017 op de Da Costa School in de  

Afrikaanderwijk. Een schoolbel gaat. Kinderen lopen uitgelaten door  

de gang. Juffen en meesters zijn druk bezig hen richting de gymzaal te 

krijgen. De spanning is voelbaar. Niet vreemd want er staat vandaag 

iets groots te gebeuren, getuige ook de aanwezigheid van enkele jour

nalisten en een cameraman. De basisschool vormt het decor van een 

bijzondere bijeenkomst namelijk het ‘Donald Duckoffensief’. 

De stadsmarinier heeft enkele weken eerder de directeur van de 

basisschool Pia Poot benaderd met een idee waar hij al langere tijd mee 

rondloopt. Vanuit ervaring bij zijn eigen kinderen weet Marcel dat de 

Donald Duck bijdraagt aan een grote woordenschat, actuele thema’s op 

onder meer het gebied van normen en waarden bespreekt en – vooral! 

– dat kinderen het leuk vinden om te lezen. Op de Da Costa school lo

pen veel kinderen met een taalachterstand. Dus benaderde hij de Da 

Costa School met de vraag of zij een jaar lang de leerlingen van groep 3 

tot en met 8 de Donald Duck gratis aan willen bieden om te kijken of 

zij zo taalachterstand weg kunnen werken. De Donald Duck als positief 

‘Trojaans paard’ om de Nederlandse taal in deze gezinnen binnen te 

brengen. 

Het Donald Duckoffensief spreekt alleen al qua naamgeving tot de ver

beelding, maar kan ook landelijk op veel interesse rekenen vanwege het 

unieke karakter. Hoewel dit klinkt als een initiatief waar iedereen alleen 

maar voor kan zijn, was het lange tijd hoogst onzeker of de stadsmarinier 
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het van de grond zou krijgen. Als stadsmarinier is hij immers aangesteld 

om ondermijning op Zuid aan te pakken. Het uitdelen van Donald Ducks 

aan basisschoolleerlingen lijkt daar dan niet echt bij te helpen. Toch ziet 

de stadsmarinier dit anders, vanuit de idee om het water rond de ijsberg  

te verwarmen. Een onderdeel daarvan is om niet alleen aan de achterkant 

criminelen aan te pakken, maar ook door in een vroegtijdig stadium jon

geren (in dit geval kinderen op de basisschool) vooruit te helpen en hen 

perspectief te bieden om uiteindelijk ‘nee’ te zeggen tegen criminaliteit 

wanneer zij daarmee worden geconfronteerd. 

Wie Marcel vraagt naar het ‘Donald Duckoffensief’ zal een trots antwoord 

krijgen (‘het is gelukt!’). Met name op het gebied van begrijpend lezen ziet 

de school duidelijke vooruitgang. De weg ernaartoe is echter een ander 

verhaal: het heeft veel tijd, energie en moeite gekost om dit ambtelijk voor 

elkaar te krijgen. Ondanks dat velen het een goed idee vinden, roept het 

ook veel weerstand op vanwege de beperkte meetbaarheid van de resulta

ten. Toch is er de overtuiging dat een aanpak waarin ook aandacht wordt 

besteed aan de meer sociaalmaatschappelijke aspecten, die misschien 

niet eenopeen en op korte termijn zijn terug te leiden tot de aanpak van 

ondermijning, uiteindelijk wel helpen bij de strijd tegen de georganiseerde 

criminaliteit op Zuid. Zo is een nieuwe interventie ontstaan, één waarin 

opleiden centraal staat, vanuit de idee dat de kans op het later moeten  

oppakken van jongeren die in de criminaliteit belanden ermee kan worden 

verkleind.

iv Van drugsboot naar opleidingsschip

‘Justitie schenkt een in beslag genomen drugsboot aan het Rotterdamse 

Scheepvaart en Transport College’6. Wie niet beter weet denkt dat het hier 

om een grap gaat, maar het was toch echt de serieuze boodschap waar 

het nos journaal eind november 2017 mee opende. De boot die voor 

drugssmokkel is gebruikt, wordt geschonken aan het Rotterdamse 

Scheepvaart en Transport College en gaat daar onderdeel uitmaken  

van de opleidingspraktijk. Het is een eerste voorbeeld van een nieuwe 

werkwijze van het om waar de Officier van Justitie initiatiefnemer  

van is. Het is een idee dat werd opgedaan tijdens een dienstreis naar 

Palermo, waar lessen zijn opgehaald over de manieren waarop daar  

de maffia wordt bestreden. Het ‘teruggeven’ van afgepakte criminele 

goederen is een van die lessen. Tot nu toe werden afgepakte bezittingen 

van criminelen altijd per opbod verkocht door de Dienst Domeinen en 
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ging de opbrengst naar de staatskas. In de strijd tegen de georganiseer

de criminaliteit verlegt het om nu de koers. Het is de bedoeling dat er in 

de toekomst vaker dergelijke in beslag genomen goederen worden ge

schonken aan maatschappelijke organisaties en burgers.

De drugsboot is de eerste, grote actie waarin bezittingen die van crimi

nelen zijn afgepakt, worden herbestemd en in dit geval geschonken aan  

de maatschappij. De maatregel beoogt daarmee een dubbel effect: de  

criminele bedrijfsvoering wordt verstoord en er wordt een duidelijk signaal 

afgegeven aan de maatschappij. De mogelijkheden voor de toekomst zijn 

legio: geld, panden, auto’s, schepen, juwelen, motoren en kunst. Het zijn 

allemaal goederen die met grote regelmaat door het om worden afgepakt 

van criminelen. De opbrengst van deze goederen vloeit echter (nog) niet 

direct en als vanzelf terug naar de integrale ondermijningsaanpak, laat 

staan de maatschappij. 

Door het teruggeven van afgepakte goederen wordt voor de samenleving 

zichtbaar en herkenbaar wat de overheid doet in de aanpak van georgani

seerde ondermijnende criminaliteit. Voor de criminelen zelf is het ook een 

duidelijke boodschap, voor hen is er niets frustrerender als hun spullen 

ineens in handen zijn van anderen. En het zorgt er tevens voor dat zij hun 

afgepakte goederen, zoals smokkelboten, niet weer terug kunnen kopen. 

In Italië zijn hier vele voorbeelden van: zwembaden van in beslag genomen 

villa’s waar kinderen nu zwemles krijgen, wijngaarden van opgepakte  

criminelen waarvan de opbrengst naar de boeren gaat die het land ver

bouwen en afgepakte auto’s die nu dienst doen als vervoer voor minder

validen. Het zijn tastbare voorbeelden die zichtbaar maken dat misdaad 

niet mag lonen en dat de samenleving uiteindelijk ook echt beter wordt 

van de bestrijding van criminaliteit. Deze aanpak heeft in die zin ook een 

meer symbolische betekenis. Het laat niet alleen zien dat misdaad niet 

loont, maar ook dat de overheid criminelen de baas is en het hoogste  

gezag op straat is. Zo wordt geprobeerd om naast het verstoren van crimi

nele activiteiten, ook de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten en 

de maatschappelijke norm te veranderen. In termen van het handelings

repertoire wordt hier dus aan het afpakken ook het teruggeven toegevoegd. 
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c. Pragmatisch innoveren
De bovenstaande vier acties zijn illustratief en in zekere zin ook exempla

risch voor de vernieuwende aanpak van Hartcore. Ze laten zien hoe, door 

het combineren van de kennis en capaciteiten van de verschillende be

trokken organisaties, naast repressieve en bestrijdingsmaatregelen ook 

versterkende en preventieve maatregelen kunnen worden ondernomen. 

Daarmee verbreedt ook de oriëntatie van de aanpak zich, door niet alleen 

de aandacht te richten op de problemen die historisch geworteld zijn, maar 

ook op de toekomstige versterking en groei die vanuit de maatschappij 

kan worden ingezet. Deels door de bewoners en goede ondernemers te 

beschermen tegen criminele invloeden en deels door juist deze lokale net

werken te stimuleren de wijk weer in te trekken, activiteiten te organiseren 

en zo sociale mobilisatie te bewerkstelligen. Het versterken van de zelfred

zaamheid van de buurt of het gebied is een belangrijk oogmerk, en in de 

aanpak is interactie met de lokale bewoners en bonafide ondernemers dan 

ook een belangrijk onderdeel. Soms komt een initiatief van een partij die 

hier ook alleen aan werkt, veel vaker is het een samenwerking waar meer

dere partijen bij betrokken zijn en zij hun krachten bundelen; maar iedere 

keer vanuit de idee dat al die bewegingen samen leiden tot een veiliger en 

prettiger leefbaar Rotterdam Zuid.

Naast de vier hier bovenstaande acties, zijn er nog vele vergelijkbare voor

beelden: een Officier van Justitie die op straat in gesprek gaat met probleem

jongeren, de stadsmarinier die zijn mobiele nummer uitdeelt aan buurt

bewoners zodat ze hem direct kunnen bellen, de politie die het internet 

programma Dumpert (enorm populair onder jongeren tussen 1025 jaar) 

uitnodigt om hun werkzaamheden te filmen en zo een kijkje achter de 

schermen te geven en de gemeente Rotterdam die samen met de politie 

en de Belastingdienst een malafide ondernemer uit zijn pand zet in een 

van de drukste winkelstraten van Zuid om daar vervolgens een vergader

locatie te openen waar ook bonafide ondernemers en bewoners kunnen 

vergaderen. 

Wie deze interventies van Hartcore op een rij zet, ziet dat het gaat om 

nieuwe, andersoortige interventies. Hoewel het ieder voor zich unieke 

vormen van aanpak zijn die door mensen van buiten als ‘bijzonder’  

worden aangemerkt, kijken de betrokken partners hier eigenlijk niet eens 

(meer) van op. Voor hen is het niet alleen ‘gewoon’ geworden, maar ook 

volstrekt logisch om dergelijke interventies te plegen. Dit is immers wat 

volgens hen nodig is om het gebied vooruit te helpen en de aanpak van 
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Hartcore te laten slagen. Dat betekent overigens niet dat het vanzelf gaat, 

ook als de noodzaak of urgentie vanzelfsprekend lijkt. In de praktijk leidt 

dit ook tot spanningen. Spanningen binnen het netwerk van Hartcore, 

tussen het netwerk van Hartcore en achterliggende organisaties, tussen 

partijen binnen Hartcore en tussen betrokken personen op individueel 

niveau. Interessant en bewonderingswaardig is dat het niet maakt dat 

betrokkenen ervan afzien of afhaken, maar juist een stap bijzetten. Er 

wordt gezocht naar manieren om ruimte te maken. Door beweging te  

genereren, door te ploeteren en er hard aan te trekken. Het kenmerkt de 

aanpak van Hartcore als een strategie van pragmatisch innoveren.

Zo tekenen zich de contouren af van wat er vernieuwend is aan de aanpak 

van Hartcore ten opzichte van eerdere pogingen om Rotterdam Zuid veiliger 

en leefbaarder te maken. Een aanpak die niet vooraf is bedacht, maar 

gaandeweg is ontstaan door een combinatie van innovatie (als vorm van 

zweven) en pragmatisme (als vorm van zwoegen). Aan de ene kant wordt  

er voortdurend gezocht naar vernieuwing, een aanpak die zich niet richt 

op het een beetje meer of een beetje beter te doen maar écht anders.  

Niet omdat vernieuwing per se altijd beter is, maar omdat de kennis van 

interventies uit het verleden hebben laten zien niet toereikend te zijn om 

op termijn het verschil te maken. Dit koppelen de betrokken partijen aan 

een grote dosis werklust, toewijding en energie; niet voor niets spreken zij 

veelal over ‘doen als de beste manier van denken’. Werkendeweg brengen 

zij nieuwe interventies in de praktijk. Het zijn interventies die, achteraf 

bezien, een aantal gedeelde kenmerken delen van ‘verstoren’ en ‘ver

sterken’ die we hieronder op een rij zetten.

Kenmerkende acties Verstoren Versterken

Illegaal gokken is geen spelletje Beëindigen Betrekken

Vroege Vogels Aanhouden Aansporen

Donald Duck offensief Opsluiten Bevrijden

Van drugsboot naar opleidingsschip Afpakken Teruggeven
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5 Voorbij de wittebroodsweken 

Een dubbele bodem, een dubbel gevoel
De briefing vooraf vindt plaats in een zaaltje van het politiebureau. 

Op een beamer wordt het gebied getoond rondom de bedrijven die 

zullen worden gecontroleerd, inclusief de uitgangen en mogelijke 

sluiproutes die via achterdeurtjes aanwezig kunnen zijn. In het rondje 

dat wordt gemaakt, blijkt iedereen zo zijn eigen doelen te hebben: de 

Belastingdienst wil informatie over mogelijke betalingsachterstanden, 

de Inspectie szw over eventuele zwartwerkers, de gemeente Rotterdam 

over de verleende vergunningen. 

Eenmaal aangekomen bij het eerste bedrijf. Al snel blijkt dat het 

‘plan’ het eerste is dat sneuvelt. De eigenaar is er niet, wel zijn broer  

en iemand die niet op de loonlijst staat maar wel de boekhouding doet. 

De deelnemers aan de integrale controle geven echter niet op, integen

deel: de betrokkenen van de verschillende organisaties zijn constant 

met elkaar in overleg om het bedrijf zo goed mogelijk door te lichten. 

‘Wat mag jij nog vragen’, ‘wil je daar even kijken’? Ieder wordt beperkt 

door zijn eigen bevoegdheden, maar samen proberen ze toch een zo 

goed mogelijk beeld te krijgen. En zo komt er in een rommelig proces 

toch een hoop aan het licht. Informatie verzamelen is waar het om 

draait en door dat integraal te doen komen de partijen een stuk verder. 

Daarnaast wordt er zo ook een signaal afgegeven aan de buurt: we 

houden het in de gaten, we handhaven de regels en u kunt zich bij  

ons melden. 

Bij het volgende pand is het raak: een auto met dubbele bodem 

– bedoeld voor het smokkelen van waarschijnlijk drugs. Direct wordt 

de douane erbij gehaald, die snel ter plaatse komt. Ook een kluis die 

verborgen zit kan door hun aanwezigheid worden open gemaakt. De  

bij de controle betrokken partijen gaan met een gemengd gevoel weer 

naar huis. Het is een volgende stap in de aanpak en er is waardevolle 

informatie ingewonnen, maar om in het gebied echt wat te veranderen 

is niet alleen veel aandacht maar ook veel geduld voor nodig.
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a. Succesvol en spanningsvol
Sinds de start van de integrale ondermijningsaanpak Hartcore in 2014 zijn 

er in de strijd tegen ondermijning op Zuid grote stappen gezet. Criminelen 

zijn opgepakt en opgesloten, miljoenen aan ‘fout’ geld is afgepakt, grote 

voorraden aan illegale goederen en producten zijn in beslag genomen  

(zoals drugs en wapens), ondermijnende netwerken zijn ontrafeld en  

criminogene structuren zijn ontregeld. Ook in de preventieve sfeer is er 

vooruitgang geboekt: bewoners melden zich steeds vaker weer bij de over

heid met klachten (bijvoorbeeld over drugsoverlast), ondernemers geven 

steeds vaker signalen van malafide praktijken door (bijvoorbeeld ver

moedens van witwassen) en het aantal inwoners dat zich actief uitspreekt 

tegen de georganiseerde criminaliteit en als voorbeeldfunctie dient neemt 

toe (zoals de buurtvaders van Feijenoord en de hoofdimam van een moskee). 

Het leidt ertoe dat de overheid langzaamaan weer het ‘natuurlijk gezag’ op 

straat is (zoals de stadsmarinier en wijkagent). Kijkend naar het verleden 

lijkt het erop dat de weg is ingezet naar het substantieel en structureel 

verschil maken op Zuid. 

Inmiddels zijn we sinds de start bijna vier jaar verder en gaat de integrale 

ondermijningsaanpak van Hartcore een volgende fase in. De wittebroods

weken zijn ten einde. Dit leidt niet alleen tot nieuwe uitdagingen buiten, 

ook binnen het samenwerkingsverband. Tussen de partijen komen nieuwe 

vragen op en begint het op sommige punten zelfs te wrijven. In het begin 

is de integrale ondermijningsaanpak voortvarend van start gegaan: vanuit 

een sterk urgentiebesef dat er grote maatschappelijke opgaven zijn hebben 

de betrokken partijen eensgezind en gezamenlijk de schouders eronder 

gezet. Achteraf bezien zijn dat in zekere zin zijn ook de ‘makkelijke’ op te 

pakken onderwerpen geweest; niet zozeer qua inhoud – het blijft pittige 

casuïstiek – maar meer vanuit prioriteitsstelling. Het waren vraagstukken 

die voor iedere betrokken organisatie bovenaan het lijstje stonden. Een 

aantal casus, waar minder eensgezindheid was over de prioriteit of die 

meer tijd, energie en inzet vergen, is daardoor echter blijven liggen en die 

komen nu, in de volgende fase naar boven. Hoewel dit logisch is, leidt dit 

binnen de integrale ondermijningsaanpak wel tot nieuwe vraagstukken  

en ook tot een ander soort dynamiek.

De aanpak maar ook de samenwerking gaan zodoende een volgende fase 

in. Waar in het begin vanuit overeenkomsten werd geredeneerd, komen in 

gesprek over vervolgstappen nu ook steeds vaker de verschillen bloot te 

liggen. En hoewel verschillende invalshoeken bij een en dezelfde casus 
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grote meerwaarde hebben, kunnen ze elkaar ook in de weg zitten als het 

gaat om welk perspectief het meest relevant is, het meest effectief is en 

het eerst aan de beurt is. Het leidt ertoe dat wat lange tijd vanzelfsprekend 

was en weliswaar niet vanzelf ging, maar met veel inspanningen wel in de 

praktijk kon worden gebracht, niet langer altijd van de grond komt en op 

steun en commitment van (de achterban van) betrokken partijen kunnen 

rekenen. Ingewikkeld is echter dat juist nu, daar waar de vraagstukken 

complexer worden en het taai begint te worden, een integrale aanpak  

essentieel is voor de kans van slagen. Want alleen als alle partijen zichzelf 

volledig inzetten voor het einddoel – Zuid veiliger en leefbaarder maken –  

is de kans van slagen aanwezig.

b. Zweven en zwoegen
Vindingrijkheid, durf om te experimenteren, het werken over de eigen 

organisatiekaders. Dat zijn de kenmerken die de integrale aanpak van 

Hartcore zo bijzonder maken. Wat echter opvalt is dat dit voor de be

trokkenen in de aanpak steeds meer als vanzelfsprekend wordt gezien.  

De partijen gaan ‘gewoon’ met elkaar aan de slag. Steeds op een manier 

dat ideeën niet eindeloos hoeven te worden uitgewerkt, maar juist snel  

in de praktijk moeten worden gebracht, getest, aangescherpt. Met een  

enthousiasme dat ervoor zorgt dat ook andere partijen meedoen en dat  

de ruimte om te experimenteren wordt gegund. Het ‘doen als beste manier 

van denken’ wordt zodoende nog steeds in de praktijk gebracht. Niet om

dat de overtuiging is ‘we weten het niet precies dus doen we maar wat’, 

maar omdat de ongezochte opbrengsten en bijzondere bijvangsten vanaf 

het begin als belangrijk resultaat van de aanpak werden gezien.

Op die manier is er gaandeweg een bijzondere aanpak tot stand gekomen. 

Niet omdat het vooraf zo goed bedacht is, maar omdat de partijen een 

gezamenlijk proces doormaken dat wordt gecombineerd door een combi

natie van vindingrijkheid en actiebereidheid. Het is een proces dat wij 

duiden in twee delen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: het 

zweven en het zwoegen. Allereerst is er het ‘zweven’, waarbij iedere keer 

wordt gezocht naar nieuwe manieren om het verschil te maken op Zuid. 

Vanuit de wetenschap dat eerdere interventies niet het beoogde effect 

hebben gehad, maar ook omdat iedere betrokken partij ervan overtuigd  

is dat een unieke context als Zuid ook vraagt om een geheel eigen inter

ventiepalet. Het leidt tot een reeks aan nieuwe, andersoortige interventies 

en activiteiten: het organiseren van bewonersbijeenkomsten, langs de 

deuren gaan middels de strategie van ‘knock and talk’, het initiëren van 
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een publieksstrategie zoals ‘hoe kom jij aan een pistool’, als Officier van 

Justitie voorlichting geven op scholen hoe het Nederlands rechtssysteem 

werkt en hen uitnodigen om een dag mee te lopen met een rechter. Het 

zijn allemaal net even andere interventies, die soms op het eerste oog wat 

vreemd lijken of niet direct iets te maken hebben met de aanpak van on

dermijning, maar uiteindelijk wel als doel hebben ook op dat vlak een 

positieve verandering teweeg te brengen. Daar hoort bij het verhaal goed 

weten te vertellen, het winnen en geven van vertrouwen, het creëren van 

nieuwe taal die ruimte schept voor volgende acties en de continue zoek

tocht naar partijen die een bijdrage aan die verandering kunnen leveren.

Even zo belangrijk is de andere kant, het ‘zwoegen’: juist als het niet mak

kelijk gaat de schouders eronder te zetten en met volharding door te gaan. 

Een vorm van werken waarbij de betrokkenen veel tijd, energie en toe

wijding in de aanpak stoppen. Dat dit niet vanzelf gaat, maar dat het heel 

hard werken is, ploeteren, volhouden en doorgaan, dat staat buiten kijf.

Zo is gaandeweg een aanpak tot stand is gekomen die niet alleen de  

partijen verbindt, maar ook de aanpak veel meer met het gebied verbindt. 

Daarin schuilt wat ons betreft ook een belangrijke uitdaging voor ná de 

wittebroodsweken: niet gaan navelstaren, maar het gebied steeds nadruk

kelijker bij de aanpak betrekken. Uitdaging van integraal samenwerken, 

ook met de maatschappij, is niet (alleen) om meer te doen maar inzetten 

vooral beter af te stemmen, te verankeren in het gebied, over te laten  

nemen, gedragen te laten zijn door de mensen in Zuid. En dat daarom  

ook aandacht voor de unieke kenmerken, het karakter van Zuid, voor wat 

mensen drijft, beweegt en aanspreekt, zo belangrijk is.

c. Zuid doet het zelf
We begonnen dit essay met de beelden van Rotterdam Zuid. Zuid staat 

bekend om de Erasmusbrug, Feyenoord en de haven, maar even hard

nekkig als beperkend is ook de negatieve beeldvorming van achterstanden, 

armoede, criminaliteit en werkloosheid. Rotterdam Zuid heeft nu vaak  

nog een negatieve connotatie, wat ook blijkt uit de beelden waarmee het 

gebied in de media wordt beschreven (‘Het afvalputje van Rotterdam’,  

‘OnHollandse problematiek’, etc.). Niet voor niets werd eerder al gesteld 

dat Zuid nog voordat de wedstrijd echt is begonnen op achterstand staat. 

Positieve kanten zijn er ook, maar blijven vaker onder de oppervlakte en 

hebben daardoor niet de zelfversterkende werking die de negatieve beeld

vorming teweeg brengt. Rotterdam Zuid is een ruwe diamant, met een 

groot potentieel, maar daar blijft het nu vaak ook nog bij.
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In het laten verwezenlijken van dat potentieel schuilt in onze ogen de 

echte kracht van de integrale aanpak in Hartcore. De samenwerking is 

geen resultaat op zich, maar een middel om het gebied weer in haar 

kracht te zetten. Om samen met bewoners en ondernemers Zuid weer in 

de lift te brengen. In dat licht kunnen de interventies van Hartcore niet 

alleen worden gezien als het realiseren van verbeteringen, maar als daden 

die bijdragen aan een Rotterdam Zuid dat zichzelf versterkt. Zo worden  

de lokale partijen, ondernemers en bewoners van Zuid zelf de stuwende 

kracht achter de opwaartse beweging in Zuid. 

Om dat te doen is het noodzakelijk om ook de positieve verhalen een  

podium te bieden. Niet alleen omdat deze verhalen als succes zijn toe te 

schrijven aan de integrale aanpak van Hartcore. Uiteraard heeft Hartcore 

hier een rol in gehad door de verschillende initiatieven in de wijken aan te 

wakkeren en aan te jagen, maar dit is een wisselwerking geweest. Uitein

delijk zijn het de inwoners en ondernemers van Zuid geweest die zelf het 

verschil hebben gemaakt en iedere dag weer durven maken. De afgelopen 

jaren is hier al meer aandacht voor gekomen, bijvoorbeeld met de televisie

serie ‘Het geheim van Feijenoord’. Het is een onderdeel van de strategie 

van Hartcore die uitgaat van de idee van ‘storytelling’: op verhalende wijze 

effecten bewerkstelligen en zo interveniëren in het gebied. Dit doet Hartcore 

door positieve verhalen (het eigen unieke karakter van Zuid, hardwerkende 

mensen, een gebied met enorm potentieel dat in ontwikkeling is) te plaat

sen naast de verhalen met een negatievere klank.

Kenmerkend voor die nieuwe beeldvorming is dat er niet een ‘nieuw’ Zuid 

aan het ontstaan is, maar vooral dat de aanpak eraan bijdraagt dat Zuid 

haar eigen kracht herontdekt en opnieuw ontplooit. Zuid is ‘anders’ dan 

andere delen van de stad en hoewel dit vaak als zwakte wordt gezien, 

schuilt hierin ook de kracht en het potentieel. Het ‘zelf doen’, ‘op eigen 

kracht’, is van belang in een gebied met zoveel potentieel. Wat dat betreft 

zijn de items over ‘Het geheim van Feijenoord’ en actie ‘Durf jij de Kaap 

aan?!’ voorbeelden van het benadrukken van de kracht van Zuid, van  

het oppoetsen van de diamant, al is ook die metafoor natuurlijk relatief. 

Rotterdam Zuid hoeft niet in de Lonely Planet en heeft geen Markthal  

nodig, maar heeft misschien wel grote successen te vieren die verborgen 

zitten in de wijken en buurten. Om de bewoners aan te spreken en erbij te 

betrekken, is het nodig om mensen te activeren met hun gevoel van trots: 

dit accepteren wij niet langer. Mensen die graag de andere kant van Zuid 

willen laten zien. Die beeldstrategie gaat dan ook niet alleen over Zuid als 
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geheel en over de grote gebaren, maar ook over de individuele benadering. 

Een officier van justitie die naar scholen gaat, de stadsmarinier die een 

Donald Duck offensief start, de bewonersbijeenkomsten en de samen

werking met pandeigenaren. Rotterdam Zuid moet niet anders worden, 

maar weer meer zichzelf leren zijn. En het is tijd om dat te laten zien.

d. Inzichten voor vervolg
De bedoeling van deze kroniek is om het bijzondere verhaal van Zuid op  

te tekenen en uit deze vernieuwende aanpak van criminaliteitsbestrijding 

lessen te kunnen trekken. In de voorgaande hoofdstukken hebben vele 

voorbeelden en inzichten de revue gepasseerd. Toch zijn er een aantal 

inzichten die we nogmaals expliciet willen benoemen omdat zij niet enkel 

kenmerkend zijn voor de integrale ondermijningsaanpak van Hartcore 

maar ook inzichten bieden voor vervolg. De kroniek is immers niet alleen 

een vastlegging van wat er is gebeurd, maar vormt ook het startpunt voor 

leren, analyseren en reflectie. 

Lange tijd was er met name aandacht voor de zichtbare (uitwassen van) 

criminaliteit. Inmiddels weten we dat er nog een heel andere, onzichtbare 

dimensie van criminaliteit naast bestaat: de georganiseerde ondermijnen

de criminaliteit. Om deze andere vorm van criminaliteit te bestrijden is  

er gekozen voor een integrale ondermijningsaanpak die naast inzet op 

repressie ook preventie aandacht geeft. Om te komen tot een duurzame 

aanpak is niet enkel bikken op de zichtbare ijsberg boven de waterlinie 

noodzakelijk, maar ook het water rond de ijsberg dient te worden ver

warmd. Belangrijk onderdeel van die aanpak is het gebruik van taal en 

verhaal om verandering te realiseren. Zo zijn er vier frames gekozen die 

werken als generatieve metaforen en niet enkel woord en beeld gebruiken 

om de werkelijkheid duiden maar ook een nieuwe werkelijkheid scheppen. 

Hoewel dit mogelijk abstract klinkt, leidt dit in de praktijk tot nieuwe,  

andersoortige maar ook tastbare activiteiten en interventies. Denk aan 

een Officier van Justitie die voor de klas staat, een voorlichtingscampagne 

tegen wapenbezit, het sluiten van een pand waar illegale praktijken 

plaatsvinden en er een gemeentelijke vergaderlocatie van maken en  

afgepakt geld herinvesteren in de wijk. 

De ontwikkeling van dit soort nieuwe interventies komt niet vanuit een 

blauwdruk tot stand, maar in een iteratief proces waarin de verschillende 

partijen steeds acties ondernemen, hun inzichten daarover delen, zo de 

gezamenlijke betekenisgeving versterken om van daaruit weer tot nieuwe 
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acties te komen. Wij zien daarin een drietal principes in de manier van 

kijken en handelen van deze ondermijningsaanpak, die we hier in het 

bijzonder willen uitlichten. Allereerst de kunst om in te spelen op de 

plaatselijke dynamiek door processen aan te jagen, belangstelling aan  

te wakkeren en zo anderen te mobiliseren, zoals bonafide ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en inwoners, en in staat te stellen het ver

schil te maken. Natuurlijk zijn er incidentele acties, maar steeds worden 

die wel in het licht geplaatst van het tegengaan of stimuleren van bewe

gingen in het gebied zelf. Ten tweede is van belang dat het wegnemen van 

iets negatiefs vraagt om het terugplaatsen van iets positiefs. Je kan nog  

zo hard criminaliteit uit een gebied proberen te halen én te weren, maar 

zonder daar iets positiefs tegenover te stellen (opleiding, werk, maat

schappelijke voorzieningen) is de kans van slagen nihil. Uiteindelijk moet 

het gebied zichzelf versterken, en de aanpak kan hier de juiste condities 

voor scheppen. Tot slot laat de integrale ondermijningsaanpak van Hartcore 

zien dat daar waar de vraagstukken en samenwerking het lastigst zijn, de 

behoefte eraan het grootst is. De verwevenheid van vele problemen vergt 

een samenwerking tussen partijen die verder gaat dan de individuele in

zet vanuit een eigen logica. Het ontwikkelen van een eigen taal en verhaal, 

naast dat van de eigen organisatie, is daarbij een belangrijke uitdaging. 

Hoewel dat niet altijd makkelijk is en tot ingewikkelde gesprekken en veel 

zweten en zwoegen zal leiden, is het wel nodig en uiteindelijk cruciaal 

voor het slagen van een dergelijke aanpak.

e. Een verhaal dat niet af is
Hartcore is niet vooraf bedacht, maar wordt gaandeweg ontwikkeld. En 

aan het einde van deze kroniek kunnen we hieraan toevoegen: het is  

ook nooit af. Wat Hartcore kenmerkt is immers dat niet ‘dé remedie’ of  

‘dé samenwerkingsstructuur’ wordt gevonden voor de aanpak van onder

mijning, maar dat het een samenwerkingsproces is dat er steeds weer in 

slaagt om te blijven vernieuwen, mee te bewegen met maatschappelijke 

vragen en daarbij samen met bewoners en ondernemers een opwaartse 

beweging op gang te brengen. 

Zodoende kunnen wij aan het einde van deze kroniek niet vaststellen wat 

Hartcore is. Wat de samenwerking definieert is immers dat het steeds in 

ontwikkeling, nieuwe activiteiten ontplooit, andere netwerken aanboort. 

Daarmee is ‘de aanpak’ ook niet te kopiëren naar andere gebieden. Natuur

lijk zijn er wel interessante interventies en aanpakken ontstaan die ook 

voor andere gebieden belangrijker zijn. Maar als het gaat om de integrale 
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samenwerking gaat het niet om wat het ‘is’, maar hoe Hartcore zich gaande-

weg ontwikkelt. De kunst is dan vooral om de manier van kijken en samen

werken over te brengen: datgene wat zij zelf inmiddels als normaal be

schouwen maar voor buitenstaanders bijzonder en inspirerend is. Met 

deze kroniek hopen wij daaraan bij te dragen. 
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