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Bij aanvang als werknemer bij MeetingMoreMinds (MMM) was ik, al met al, een onervaren 

werknemer die benieuwd was naar wat er komen ging. Ik wist op dat moment nog niet dat ik hier 

zou weglopen met zoveel meer vertrouwen in mijn eigen kunnen. Voordat je mijn verhaal over mijn 

ervaring bij MMM leest, moet ik je alvast vertellen dat ik hier ongelooflijk veel geleerd heb. Ik heb 

geleerd hoe ik op een praktische manier buiten het bestaande denkbeeld kan treden en hoe ik 

bestaande informatie, die vaak haar flexibiliteit kwijt is, kan omdenken tot oplossingen voor huidige 

vraagstukken. De oplossingen worden hier vanuit een netwerk georiënteerde wijze gecreëerd, 

waarbij verschillende partijen bij elkaar gezet worden om zo samen tot een oplossing te komen. Het 

gaat hier overigens absoluut niet om polderen. De oplossingen die uit deze "webbers" komen gaan 

uit van de expertise van iedere partij binnen het netwerk. Er wordt gewerkt naar een snel en volledig 

antwoord op het probleem, zonder dat er traag naar een halve oplossing gewerkt wordt. 

 In mijn tijd bij MMM heb ik mij bezig gehouden met vraagstukken over leegstand, etnische 

criminaliteit, inflexibele organisatiestructuren, conflicten tussen het ´harde´bedrijfsleven en 

kunstenaars en financiële criminaliteit. Uit deze vraagstukken zijn onder andere de projecten Refill en 

FinPro gekomen.  

Door mijn achtergrond in China, en mijn toenmalige studie die ook China betreft, leek het Annemieke 

Roobeek interessant om mij te laten uitzoeken wat er nu eigenlijk gebeurde in Nederland met de 

Chinese maffia. Op dat moment had ik eigenlijk geen idee waar ik moest beginnen, maar dit werd mij 

al zeer snel duidelijk. Het doorzoeken van diverse bronnen leverde mij onmiddelijk de benodigde 

informatie op en uit een gesprek met een rechercheur bij de vreemdelingendienst bleek zelfs dat de 

informatie die ik gevonden had bijna identiek te zijn aan de informatie die de politie had opgedaan 

bij hun onderzoek. Na het onderzoek naar de Chinezen volgde de Nigerianen en heb ik uiteindelijk 

een beeld gevormd van hoe diverse criminele handelsstromen over de wereld via Nederland liepen. 

Wat mij heel erg verbaasde, was dat het opzoeken van ´open source´ informatie voor vele instanties 

nog niet zo normaal is als dat het is voor onze generatie. De enorme hoeveelheid informatie die 

beschikbaar is wordt momenteel nog niet benut door een hoop partijen, dit leidt tot enorme 

(publieke) uitgaven die voorkomen hadden kunnen worden. 

Tussendoor heb ik nog meegeholpen met de organisatie van een bijeenkomst op de NDSM werf. Het 

doel van deze bijeenkomst was om alle partijen rond de tafel te krijgen om zo de toekomst van de 

werf te bespreken. De vrijplaats voor kunstenaars en andere vrijdenkenders begint steeds meer 

grote bedrijven aan te trekken en hierdoor ontstond er de angst dat de NDSM werf omgetoverd zou 

kunnen worden tot een bedrijvenpark waar geen aandacht meer wordt besteed aan het nut van 

publieke ruimte. Voor deze bijeenkomst had ik een uitgebreide presentatie gemaakt waar de 

voorgaande projecten van de NDSM werf in getoond werden.  

Refill is een project waarin gewerkt wordt aan het bestrijden van kantorenleegstand in Nederland op 

een duurzame wijze met een diverse, flexibele en innovatieve coalitie. De coalitie van Refill bestaat 

uit zowel grote bedrijven, zoals DTZ Zadelhoff en de FGH Vastgoedbank, als uit kleine bedrijfjes die 

zich bezig houden met duurzaamheid en creatieve oplossingen. Ik heb mij bezig gehouden met de 

hele opzet van het project. Heb verslagen geschreven, informatie opgezocht, met de 



Rijksbouwmeester en de directie van de FGH Vastgoedbank gesproken, de coalitie op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen binnen het project, de website opgezet en vooral ook meegedacht 

over wat de volgende stap zou kunnen zijn voor het project. Refill is het project waar ik mij in het jaar 

2011 het meeste bezig gehouden heb. Het zien groeien van een idee naar een concept waar heel 

veel partijen enthousiast aan meewerken en waar, naar mijn mening, heel veel succes geboekt zal 

gaan worden is voor mij een zeer enerverende ervaring geweest.  

De verwevenheid tussen de bovenwereld en de onderwereld is een thema dat steeds actueler zal 

gaan worden. Criminaliteit gaat met haar tijd mee en er is steeds meer geld te verdienen op steeds 

vernuftigere manieren. Met FinPro heb ik, samen met Fabian en Annemieke Roobeek, een opzet 

gemaakt voor het onderzoek dat zal moeten gaan plaatsvinden om dit probleem bloot te leggen om 

het vervolgens te gaan bestrijden. Ik ben mee geweest met gesprekken met het OM waar gekeken 

werd naar de mogelijkheden om dit project op te zetten. Verder heb ik nog met Youbaraj, een zeer 

interessante Tibetaanse geleerde, gekeken naar hoe financieel economische misdaad kan worden 

opgespoord. Het is spijtig dat ik naar China moet vertrekken, ik had heel graag geparticipeerd in de 

verdere ontwikkeling van dit project.  

En last but not least, de sfeer op het werk is altijd heel erg goed geweest. De bereidheid om elkaar te 

helpen en het sparren met collega's om op nieuwe ideeën te komen heeft bij mij een diepe indruk 

achter gelaten. De kennis en werkinstelling van Annemieke Roobeek maakt MMM voor iedereen die 

hier werkt tot een ervaring waar we allemaal voor de rest van ons leven heel veel plezier van zullen 

gaan hebben.  


