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Personalia 

  Naam:  Jurriën Jan Willem Verbeek 
  Geboortejaar: 1954 
  Geboorteplaats: Ridderkerk 
   
  

  Wie is Jur? 

  Jur is na zijn ambtelijke carrière (47 jaar) als ondernemer aan de slag gegaan.  
  Jur is slim, denkt snel en heeft een groot strategisch inzicht. Zijn kracht zit in  
  het dezelfde kant op krijgen van alle neuzen. Zijn authenticiteit werkt  
  aanstekelijk in groepen waar gezamenlijk een klus moet worden geklaard.  
 
   

  Opleiding 

  MAVO (1967-1972) 
  HAVO (1972-1974), geen diploma 
  Politiediploma A (1974-1975) 
  Opleiding Mobiele Eenheid (1975) 
  Politiediploma B (1978-1980) 
  Recherchekunde (1980) 
  Diverse managementtrainingen (1980-2002) 
 Leergang professioneel interim-management (2006-2007) 
  Prince 2 (2018) 
  Diverse certificaten Psychologie (2017-heden) 

 
    

  Kwalificaties 

• Sterk analytisch en probleemoplossend 
• Bruggenbouwer 
• Visionair 
• Communicatief sterk 
• Denkt in oplossingen 
• Bestuurlijke ervaring 
• Politiek-bestuurlijk sensitief  
• Kan goed omgaan met conflicten 
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel 
• Integer  
• Besluitvaardig 
• Stressbestendig 

  
 
 

 Awards en Prijzen 

• Award ‘met ruggengraat’, gekregen in 1999 namens de ondernemers van de 

ondernemersvereniging Noordwest in Rotterdam. De prijs is bestemd voor de 

meest innovatieve ambtenaar en wordt jaarlijks uitgereikt.  

• De Hein Roethofprijs, gekregen in 2006, ter beschikking gesteld door het 

ministerie van Justitie aan het beste initiatief in Nederland om criminaliteit te 

voorkomen. De prijs is toegekend aan de stadsmariniers van Rotterdam 

vanwege de originaliteit, de diverse maatregelen en de concrete activiteiten, 

de complexe problematiek en de positieve resultaten.  

• Ambtenaar van het jaar wijk Spangen, door bewoners uitgereikt 2010. 

  

  
  
 Contactgegevens  

 06-25657682 
 jjw.verbeek@veranderwerkplaats.nl 

 
 
 Bezoekadres 

 Industrieweg 82j 
 2651 BD   
 BERKEL EN RODENRIJS 
 
 
 Postadres 

 Postbus 163 
 2650 AD 
 BERKEL EN RODENRIJS 
 
 
 Kamer van Koophandel 

 74391666 
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Werkervaring 

   

  Gemeente Arnhem (2022 - heden) 

Stadsmarinier Ondermijning 
 
 

Stadsmarinier (2002 - heden) 

Werkzaamheden vanaf 2002 zijn onder andere: 
Stadsmarinier, direct ressorterend onder de burgemeester van Rotterdam  
Werkzaamheden vanaf 2002 zijn onder andere: 
• Aanpak drugsproblematiek in deelgemeente Delfshaven die zich richtte op: 
- Integrale samenwerking (bestuur, politie, justitie, bewoners etc.); 
- Aanpak dealpanden; 
- Beteugelen op handen zijnde opstanden onder bewoners; 
- Aanpak internationale drugsrunners (ALIJDA); 
- Overlast op straat en in portieken; 
- Prostitutie; 
- Horeca; 
- Coffeeshops. 
• Aanpak jeugdoverlast in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek  
• Complete veiligheidsaanpak in deelgemeente Oude Noorden 
• Aanpak drugsdealerproblematiek in deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
• Complete veiligheidsaanpak in deelgemeente IJsselmonde                         
• Aanpak jeugdoverlast en drugsproblematiek evenals sociale en fysieke problemen in 

deelgemeente Feijenoord 
• Ontwikkelen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer in de 

regio Rotterdam-Rijnmond 
• Ontwikkelen van het cameratoezicht in Rotterdam 
• Ontwikkeling (landelijke) toezichtmodellen 
• Uitrol veilig ondernemen (vooral gericht op de aanpak van overvallen) 
• Participatie in landelijke Taskforce Overvallen onder leiding van burgemeester A. 

Aboutaleb 
• Aanpak High Impact Crimes, verantwoordelijk voor de aanpak van overvallen, 

straatroven en woninginbraken in de regio Rotterdam-Rijnmond 
• Voorzitter van de projectgroep Overvallen waarin zitting hebben politiecommissaris 

High Impact Crimes, officier van justitie, manager Veiligheidshuis 
 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2019 - heden) 

Ketenmarinier t.b.v. de aanpak van criminele en/of overlastgevende asielzoekers. 
 
 

Sprekersacademie gemeente Rotterdam (2009 - heden) 

Spreker, dagvoorzitter, workshopleider 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2013 - 2019) 

Projectleider Excellent Cameratoezicht (2016-2019) 
Projectleider High Impact Crimes (2016-2019) 
Regiocoördinator Zuidwest (2014-2016) 
Regiocoördinator Jeugdgroepen en Risicojeugd Nederland Zuidwest (2013-2014) 
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Regiopolitie (1993 - 2002) 

Hoofdbureau integraal veiligheidsbeleid, ondersteuning korpschef Rotterdam-Rijnmond 
(2000-2002) 
Senior beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid Rotterdam (1999-2000) 
Hoofd sector Openbare Orde en Veiligheid Delfshaven, gedetacheerd vanuit de politie in 
verband met grote onrust vanwege drugsproblematiek in Spangen (1997-1999) 
Hoofdinspecteur, Hoofd basiseenheid regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, district 
Schiedam (1994-1997) 
Adjudant, Hoofd uitvoerende dienst, waarnemend hoofd basiseenheid Goeree-
Overflakkee (1993-1994) 
 
 

  Rijkspolitie (1980 - 1993) 

  Adjudant, Hoofd Politiemeldkamer, district Dordrecht, regionale meldkamer Zuid-
Holland Zuid in oprichting (1992-1993) 

  Rayoncommandant Rozenburg (1985-1992) 
  Opperwachtmeester Poortugaal (1983-1985) 

Groepsrechercheur Nieuwpoort (1980-1983) 
 
 

  Politie (1975 - 1980) 

  Wachtmeester Rijkspolitie eerste klasse Nieuwpoort (1976-1980) 
  Wachtmeester Rijkspolitie Numansdorp (1975-1976) 
   

 

Overige werkzaamheden 

Eigenaar, Directeur ‘De Veranderwerkplaats’ VOF (2019-heden) 
Gecommitteerde voor de opleiding veiligheidskunde van de Hogeschool INHOLLAND te 
Rotterdam (2004-heden) 
Tijdelijk projectleider landelijk actieprogramma Overvallen (2011) 
Oprichter landelijk platform tegen woonoverlast (2010) 
Ondersteuning Brussel bij de aanpak van problemen in een achterstandswijk (2010) 
Programmamanager Woonoverlast, projectleider Veilig Ondernemen (2009-2010) 
Ondersteuning Kopenhagen bij de aanpak van veiligheidsproblemen en de implementatie 
van een stadsmarinier (2006) 

 
 

 Nevenactiviteiten 

Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Schie (2018-heden) 
Secretaris bestuur Stichting Annie Verdoold, sociale activiteiten voor (oudere) bewoners 
in de wijk Spangen (2010-heden) 
Voorzitter bestuur KWF Rotterdam (2018-2020) 
Oprichter en secretaris van Beheersstichting Woonoverlast (2012-2016) 
Oprichter en bestuurder Landelijke Taskforce Woonoverlast (2010-2016) 
Voorzitter bestuur Stichting Nora Storm, opvang drugsverslaafden Rotterdam (2008-
2011) 
Gemeenteraadslid, fractievoorzitter CDA Rozenburg (1994-1998) 
Voorzitter lokaal bestuur CDA (1992-1994) 
Bestuurder Zwembad de Zeehond te Rozenburg (1988-1992) 
Voorzitter Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester (1997) 

 


