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‘Veiligheid is niet alleen  een taak van de politie’
Samen staan we sterk. Dat is het idee achter het Convenant Winkelcen-
trum Zuidplein in Rotterdam. Binnen dit winkelcentrum werkt de politie 
nauw samen met particulier beveiligingsbedrijf Trigion en andere partijen 
om de omgeving zo veilig mogelijk te houden. ‘Veiligheid is niet alleen 
een taak van de politie, iedereen moet zijn eigen steentje bijdragen.’ 

Aline de Bruin *

De politie en Trigion, toen nog 
Nederlandse Veiligheidsdienst, 
werken al sinds de opening 

van het winkelcentrum in 1972 inten-
sief samen met het management van 
Winkelcentrum Zuidplein. In 2007 is 
de samenwerking met alle partijen uit 
de veiligheidsketen echter intensiever 
geworden. Naast het management, de 
politie en Trigion zijn bijvoorbeeld ook 
de RET, Deelgemeente Charlois, Stads-
toezicht en anderen gaan meewerken.
Alle gemaakte afspraken tussen de par-
tijen staan in het Convenant Winkel-
centrum Zuidplein, dat iedere twee jaar 
opnieuw wordt ondertekend. ‘Het pro-
ject is uniek omdat er veel verschillen-
de partijen samenwerken’, zegt Rens 
Wezeman, de rayonmanager die vanuit 
Trigion bij het project betrokken is. ‘De 
omgeving vereist dat ook: het is een ge-
bied met 160 winkels, een grote par-
keergarage, een metro- en busstation, 
veel scholen in de omgeving, een grote 
supermarkt waar scholieren ‘s middags 
naar toe trekken, het Ikazia Ziekenhuis 
met veel bezoekers, Ahoy. Je hebt naast 
het winkelend publiek ook te maken 
met uitgaand publiek en alle mensen 
die van het openbaar vervoer gebruik 
maken. Het centrum is een overdekt, 
warm en compact geheel. Dat trekt 
mensen.’

Publiek en privaat toezicht
Binnen het winkelcentrum heeft ieder-
een zijn eigen taken. De politie houdt 

toezicht en reageert op meldingen die 
binnenkomen. Andy Hensen die vanuit 
de politie Rotterdam-Rijnmond dage-
lijks actief is binnen het winkelcen-
trum: ‘Reguliere winkeldieven worden 
door de winkeliers zelf afgehandeld. De 
politie krijgt een rechtstreekse melding 
binnen of de melding loopt via beveili-
gingsmedewerkers. Als er een incident 
is met geweld of verzet, komen wij er 
ook bij.’
Het winkelcentrum had altijd een apart 
“Zuidpleinteam” met agenten, maar 
met de komst van de nationale politie 
is dat veranderd. ‘De inzet blijft nog 
steeds: vanuit het wijkteam van Bureau 
Zuidplein wordt capaciteit vrijgemaakt. 
Met ingang van september houden vier 
agenten zich specifiek bezig met het ge-
bied. Twee agenten lopen dan door het 
winkelcentrum en de andere twee zijn 
in de omgeving bezig.’
Naast de inzet van het politieteam is er 
een wijkagent die fungeert als de spin 
in het web. ‘Hij moet problemen signa-
leren, adviseren en contact onderhou-
den met de partners en ondernemers. 
Natuurlijk kan hij altijd een beroep 
doen op het uitgebreide beveiligings-
netwerk’, aldus Hensen.

Het management van het winkelcen-
trum speelt ook een belangrijke rol in 
de beveiliging. Hensen: ‘Zij huren het 
beveiligingsbedrijf in voor toezicht. Pri-
mair loopt dat goed. Binnen het conve-
nant is er een extra aanvulling ge-

maakt: toezichthouders vanuit de 
deelgemeente surveilleren dagelijks en 
de politie maakt capaciteit vrij voor on-
dersteuning.’
De particuliere beveiligers hebben hun 
eigen taken. Ze openen het winkelcen-
trum, doen surveillance, zorgen voor de 
dienstverlening richting ondernemers 
en monitoren de veiligheid van het 
openbare gebied in samenwerking met 
de politie. Wezeman: ‘Als we een win-
keldief betrappen, houden we de ver-
dachte aan. Als hij of zij zich gewoon 
rustig houdt, komt er meteen een busje 
voorrijden. Wanneer er agressie bij 
komt kijken, roepen we de hulp van de 
politie in.’
Ook bemenst Trigion de meldkamer 
binnen het winkelcentrum, die inmid-
dels is aangesloten op de toezichtscen-
trale van de Rotterdamse politie. Weze-
man: ‘Als een winkeldief bijvoorbeeld 
wegrent, dan seinen we de toezichtcen-
trale in. Die kunnen dan met ons mee-
kijken op de camera’s binnen het win-
kelcentrum. Daarnaast kunnen ze de 
beelden van de camera’s in het openba-
re gebied bekijken en de dief zo blijven 
volgen. Er is ook weer een aansluiting 
met de politiemeldkamer die de politie 
inzet kan sturen. Op het moment dat 
iemand in het winkelcentrum wat uit-
haalt, is de pakkans dermate hoog dat 
hij of zij het liever niet meer doet.’
Naast de politie en de beveiligingsme-
dewerkers lopen er ook boa’s van de af-
deling stadstoezicht binnen het winkel-
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centrum en de omgeving. Zij houden 
het parkeren van de auto’s in de gaten, 
letten op de opstelling van fietsen en 
zorgen ervoor dat het afval netjes in de 
prullenbakken wordt gegooid. Politie-
agent Hensen: ‘Boa’s zijn beperkt in 
hun bevoegdheden ten aanzien van de 
handhaving. Ze kunnen fungeren als 
een oog- en oorfunctie en ze zijn zicht-
baar, ook voor het publiek. De aanwe-
zigheid van boa’s laat aan het publiek 
zien dat er toezicht gehouden wordt.’

Uitwisseling van gegevens
Dagelijks vindt er ’s middags een brie-

fing plaats in het winkelcentrum met 
vertegenwoordigers van de RET, Trigi-
on, stadstoezicht en de politie. De poli-
tie is verantwoordelijk voor de operati-

onele uitvoering. ‘Wij doen de briefing 
en zorgen ervoor dat de informatie up-
to-date is en dat alle partners goed 
worden gebriefd. Daarnaast zorgen we 

ervoor dat de informatie van de part-
ners ook weer in de briefing komt’, al-
dus Hensen. 
Er zitten wel een aantal voorwaarden 

verbonden aan het uitwisselen van die 
informatie. ‘De randvoorwaarden wor-
den tijdens iedere briefing genoemd. 
Alle aanwezigen mogen geen informatie 

De particuliere beveiligers hebben hun eigen taken. Ze openen het winkelcentrum, doen surveillance, zorgen voor de dienstverlening 
richting ondernemers en monitoren de veiligheid van het openbare gebied in samenwerking met de politie.

‘Het is effectief om informatie met elkaar 
te delen: je bent een stuk efficiënter bezig’
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delen of meekrijgen. We hebben in het 
convenant de afspraak gemaakt dat het 
besprokene binnen de ruimte blijft.’
Volgens Wezeman is de informatieuit-
wisseling één van de grote voordelen 
van het convenant. ‘Normaal kom je 
de helft van de informatie niet te we-
ten, maar door het convenant zijn we 
op de hoogte van elkaars informatie.’ 
Hensen: ‘We hebben een gemeen-
schappelijk belang. Het is effectief om 
informatie met elkaar te delen: je bent 
een stuk efficiënter bezig.’

Integrale veiligheid
De samenwerking tussen de partijen 
verloopt inmiddels zo gestroomlijnd 
dat iedereen weet wat er van elkaar ver-
wacht kan worden. De partijen vragen 
elkaar ook om steun. Als stadstoezicht 
fietswrakken weg gaat halen, roepen ze 
bijvoorbeeld de hulp van de politie in 
als mensen wat agressief gaan worden.
Toch blijven er volgens Hensen altijd 
verbeterpunten, met name op het ge-
bied van de integrale veiligheid. ‘Veilig-
heid is niet alleen een taak van de poli-
tie, iedereen moet zijn eigen steentje 
bijdragen. Alleen kan je het gewoon 
niet. Waar je het echt van moet heb-
ben, is de samenwerking.’ Sinds sep-
tember is de politieagent geplaatst als 
chef in het winkelcentrum. ‘In die hoe-
danigheid onderzoek ik ook hoe het nu 

zit met de veiligheid van het gebied. 
Dat heeft niet alleen te maken met toe-
zicht - dat is een korte termijnprikkel 
- maar ook met de omgeving. Het 
Zuidplein moet schoon zijn en goed 
onderhouden. Als de muren beklad zijn 
met graffiti en er overal afval ligt, levert 
dat geen positief beeld op. Een verzorg-
de omgeving spreekt aan bij mensen en 
trekt minder ongure types aan.’
Verder zou Hensen graag zien dat er 
aan het netwerk nog twee partners toe-
gevoegd worden. ‘Wie zijn uiteindelijk 
het meest gebaat bij een veilige en 
schone omgeving? De ondernemers en 
de omwonenden. Als ik iets cruciaal 
vind, is dat er een goed ondernemers-
netwerk is. Als politie gaan we één keer 
per jaar de ondernemers af en stellen 
we kritische vragen over veiligheid. 
Ook het management staat in contact 
met de ondernemers. Maar zij moeten 
zich zelf ook bewust zijn van de dingen 
die ze kunnen doen om criminaliteit te 
voorkomen. Daar kunnen we nog wel 
slagen in maken.’

Daarnaast zijn de bewoners van het ge-
bied ook belanghebbenden in het ver-
haal. ‘Voelen zij zich veilig? Hoe is het 
gesteld met de veiligheid als het win-
kelcentrum gesloten is? Een goed net-
werk van bewoners vind ik ook rele-
vant. Dat bestaat inmiddels wel. In 

april 2014 wordt het convenant weer 
ondertekend, ik zou het mooi vinden 
als bewoners en ondernemers dan als 
groep aan kunnen schuiven. Het is 
even de vraag of het wel kan, maar het 
idee is goed.’

Resultaten
De resultaten van het samenwerkings-
project zijn inmiddels duidelijk zicht-
baar. Naast tastbare onderzoeksresulta-
ten van de Veiligheidsindex en de 
politiemonitor, is dat duidelijk te mer-
ken aan het gevoel van de omgeving. 
Wezeman: ‘Mensen voelen zich meer 
op hun gemak. Groepen hangjongeren 
worden gelijk aangesproken dat ze niet 
mogen samenscholen. Daarmee ont-
neem je eigenlijk de slechte momenten 
voor bezoekers die in het winkelcen-
trum rondlopen. Die ervaren zulke 
groepen namelijk als bedreigend. Om-
dat we er met alle partners bovenop zit-
ten, merken we dat mensen het cen-
trum als veiliger ervaren. Met name in 
de weekenden zien we heel veel gezin-
netjes terug komen. Dat was eerst niet 
het geval.’

Ook de winkeliers geven aan dat ze het 
beter naar hun zin hebben. ‘Ze merken 
dat het aantal diefstallen minder 
wordt. Je ziet wel dat het aantal aan-
houdingen wat omhoog gaat, maar dat 
komt omdat we meer surveilleren en 
controleren. Omdat we zo goed samen-
werken, zijn we sterker en kunnen we 
sneller reageren.’

Plannen
In april 2014 wordt het convenant ge-
evalueerd, eventueel aangepast en op-
nieuw ondertekend. Verder blijven de 
partners bezig met ontwikkelingen bin-
nen het Keurmerk Veilig Ondernemen 
en wordt het calamiteitenplan opnieuw 
herzien. Wezeman: ‘We hebben nog 
genoeg plannen voor de toekomst, 
maar we zijn erg trots op dit project. 
Wat wij doen binnen het Winkelcen-
trum Zuidplein is toch wel redelijk 
uniek en draagt bij aan het veiligheids-
gevoel van iedereen die in het winkel-
centrum aanwezig is, zowel winkeliers 
als winkelend publiek.’  ‹‹

* Aline de Bruin is journalist bij  
   Vakmedianet

Andy Hensen (politie Rotterdam-Rijnmond, links) en Rens Wezeman (rayonmanager 
Trigion) zien informatieuitwisseling als één van de grote voordelen van het convenant.


