Ondermijning op Zuid
Theorie van verandering
Wat is onze doelstelling?
Een eerlijk, veilig, maatschappelijk integer en rechtvaardig Rotterdam-Zuid waarin het plezierig leven, wonen en werken is.

Veronderstellingen

Wat doen we om
verandering te
brengen?

Wat is de context?



Veiligheid leidt tot welvaart



Rotterdam hot en booming



Aanpakken complexe,
dynamische problematiek vereist
flexibiliteit



Dalende veiligheidscijfers:
stad schoner, heler, veiliger



Stadsmarinier en sGBO



Zuid blijft achter



Veiligheid wordt structureel
verbeterd door combinatie
handhaving en toezicht, beheer
en onderhoud, sociaal en fysiek
investeren en economische
ontwikkelingen



Economische crisis of
paradigmashift

Gemeente, Openbaar Ministerie,
Belastingdienst, Politie werken
samen onder RIEC vlag.



Rode pil: aandacht voor
ondermijning



NPRZ investeert in school, werk,
wonen



Dreigende tweedeling
(arm-rijk, hoog-laagopgeleid)





Discours over Zuid is te eenzijdig



Criminaliteit vestigt zich waar
anonimiteit en angst heerst



Als je doet wat je deed, krijg je
wat je kreeg



Schaalvergroting en liberalisering





Bestrijding ondermijning krijgt
langdurig prioriteit en capaciteit

Gerichte interventies op 5
draaiknoppen (drugs, crimineel
geld, vastgoed, branches, jeugd)



Signaleren ondermijning



Voorkomen ondermijning



Pakken ondermijning aan



Stimuleren positieve
ontwikkelingen



Communicatie als instrument

Wat verandert er op
korte termijn?

Wat verandert er op
lange(re) termijn?



(Her)stellen van de norm





onzichtbare wereld van
ondermijnende structuren wordt
zichtbaar

Veiligheidsklimaat neemt zodanig
toe dat verbeterprogramma’s
kunnen slagen



Waterbedeffect (geografisch,
branchematig)

Plezierig wonen, werken en
verblijven



Herstel vertrouwen, trots op Zuid



Evenwichtigere
bevolkingssamenstelling en
sociale cohesie



Ruimte voor economische
ontplooiing lokt gezond
bedrijfsleven



Economische en sociale
weerbaarheid: eigen kracht



Imagoboost: Zuid van lelijke
eendje naar zwaan




Begin herstel communicatie
bewoners – overheid



Tegenaanvallen en framing
contest



Eerste tekenen andere economie

Uitvoeringsprincipes



Geen van partners kan problemen alleen zichtbaar maken laat staan oplossen



Zorgvuldige informatieuitwisseling



Verleiding en nudging naast repressie



Partners handelen als één overheid



Doen is de beste manier van denken



Vroege interventie is effectiever



Problematiek vergt stevige en jarenlange aanpak.



Eigen kracht bewoners en ondernemers



Ondermijning zit in ieders systeem/taak

