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Van stadsmarinier tot ketenmarinier
door Gerrit Schinkel

Hij is de laatste maanden regelmatig te horen op de radio en te zien op de televisie. Ik zag hem in 
‘De Hofbar’, het live discussieprogramma van PowNed, waar hij presentator Rutger Castricum 
rustig te woord stond. En in de radiotalkshow ‘Spraakmakers’ op NPO Radio 1 maakte hij 

presentatrice Ghislaine Plag met kennis van zaken en vol overtuiging duidelijk wat de problematiek 
van de overlast gevende asielzoekers en zijn rol als ketenmarinier hierin is. Ik had in februari een 
afspraak gemaakt, maar ook hier gooide de coronacrisis roet in het eten. Maar nu het allemaal weer 
wat normaler begint te worden was een nieuwe afspraak snel gemaakt en kon ik Jur Verbeek op een 
mooie maandagmiddag bij mij in de tuin verwelkomen voor een interview voor Copper. Voor de goede 
orde, de RIVM-maatregelen werden in acht genomen.    

Jur Verbeek startte zijn politiecarrière in 1974 bij de 
Rijkspolitie in Numansdorp als wachtmeester JC 
(jonge categorie). Later werd hij groepsrechercheur 
in Nieuwpoort (district Dordrecht). Maar Jur 
wilde naar de ‘grote stad’ en werd op zijn 26e 3e 
opperwachtmeester in Hoogvliet. Drie jaar later werd 
hij via Poortugaal rayoncommandant in Rozenburg 
en daarna als adjudant F Hoofd van de meldkamer in 
Dordrecht. In 1993 bij de vorming van de regiopolitie 
werd hij eerst Hoofd Uitvoerende Dienst op Goeree 
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Schiedam-Noord. “Ik werd hoofdinspecteur, en dat 
was eigenlijk wel uniek, want ik had geen opleiding 

aan de politieacademie gedaan.” In Schiedam maakte 
ik voor het eerst kennis met Jur Verbeek, omdat ik 
daar als controller-beleidsmedewerker terecht was 
gekomen. 

Stadsmarinier
Op een gegeven moment werd Verbeek gedetacheerd 
bij de gemeente Rotterdam als Hoofd Openbare Orde 
& Veiligheid in Rotterdam-West om de drugsoverlast 
aan te pakken. Dat heeft hij twee jaar gedaan, waarna 
hij weer naar de politie terugkeerde en ging werken 
bij Beleids- en Bestuurszaken (portefeuille Integraal 
Veiligheidsbeleid). Maar zo’n bureaufunctie was 
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toch eigenlijk niet waar hij op 
zat te wachten en toen hij een 
vacature zag voor Stadsmarinier 
solliciteerde hij en werd een 
van de vier stadsmariniers van 
Rotterdam. Ivo Opstelten was 
toen burgemeester. Jur Verbeek 
was dertien jaar stadsmarinier. 

Verbeek had blijkbaar goed 
werk verricht in Rotterdam als 
stadsmarinier want hij werd 
door het Ministerie van Justitie 
& Veiligheid gevraagd om 
Regionaal Coördinator Aanpak 
Overlast Gevende Jeugd te 
worden (programma High 
Impact Crimes). “Wellicht zat 
Opstelten hier achter”. Verbeek 
zegt dat hij toen ontdekte dat 
de repressieve kant geregeld 
was, maar de vraag is dan wat er 
gebeurt als ze weer vrij komen, 
want 50% vervalt in herhaling. 
“Ik heb toen de functie van re-
afl]_jYla]g^Õ[a]j� Ëmal_]ngf\]fÌ$�
om te zorgen voor aansluiting 
van de Penitentiaire Inrichting 
(PI) met de samenleving. Bart 
Reedijk vervult deze functie nu in 
Dordrecht.

Ketenmarinier
Sinds mei 2019 is Jur Verbeek 
aan de slag gegaan als landelijk 
ketenmarinier met als opdracht aan te sturen op 
een gezamenlijke aanpak van overlast gevende 
asielzoekers. Als eerste werd de problematiek in 
Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) 
en dan met name rond het asielzoekerscentrum in Ter 
Apel aangepakt, samen met de lokale ketenmariniers 
Cor de Lange (CvP en sectorhoofd AVIM) en Henk 
Wolthof (oud-directeur aanmeldcentrum Ter Apel). 
Veel van de overlast, zoals (winkel)diefstal, wordt 
veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen die 
geen kans hebben om uiteindelijk asiel te krijgen. 
De aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen en gaat nu 
landelijk toegepast worden. Verbeek valt rechtstreeks 
onder staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en legt 
de nodige werkbezoeken af. Maandelijks brengt het 
COA 300 overlast veroorzakende asielzoekers in 
kaart. De echte ‘vervelia’ worden keihard aangepakt. 
Zero tolerance is het uitgangspunt. 

Behalve zijn functie als landelijk coördinator is Verbeek 
ook ketenmarinier (m.u.v. Noord-Nederland). Hij 
heeft een klein kantoortje in het Brabantse Maarheeze 
en ook hier in het zuiden werkt de aanpak. Er wordt 
opgetreden tegen uitwassen, dure spullen worden 

afgepakt. Het overleg met partners (COA, Dienst 
Terugkeer en Vertrek van het ministerie, OM, IND, 
Vreemdelingenpolitie, lokale driehoek) gaat goed. 
Als voorbeeld noemt Verbeek het gebiedsverbod 
tijdens carnaval dat de burgemeester van Boxmeer 
instelde. Binnenkort wordt een vierde ketenmarinier 
aangesteld.

Het project loopt nu ruim een jaar en loopt tot mei 
2021 en zal volgens Jur waarschijnlijk wel met twee 
jaar worden verlengd. Ik vraag Jur of hij dan ook 
doorgaat. “Ik ben nu 65 jaar en ga dit jaar eigenlijk 
met pensioen. Maar ik maak deze periode af en als ze 
me vragen om die nieuwe periode ook door te gaan 
dan zeg ik ja”. Op mijn vraag wanneer het project 
geslaagd is, zegt Verbeek dat er sprake is van succes 
als de criminaliteitscijfers zijn gedaald en als het 
gevoel van veiligheid is vergroot. Het is trouwens 
de bedoeling dat dit maandelijks gemonitord gaat 
worden. “Er zijn in Nederland 70 AZC ’s, we weten 
nu hoe het moet, maar dan moet er wel worden 
aangepakt.”


