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Een uniform draagt de stadsmarinier van Amsterdam Noord niet, maar autoriteit heeft ze wel. Christa 
Brinkhuis is de eerste Amsterdamse stadsmarinier. ,,In oorlogstermen kan je mij omschrijven als een 
verkenner die voor de troepen uitloopt. Maar wel een verkenner met materiaal om actie te kunnen 
ondernemen. 

In Rotterdam lopen ze al enige tijd rond; ambtenaren met verregaande bevoegdheden, korte lijnen 
naar de politieke leiders, en toch dicht bij de burgers in probleemwijken. Zij moeten de wijken 
oppoetsen, weer leefbaar maken. Tijdens een werkbezoek in de wijk Feijenoord raakten bestuurders 
en ambtenaren van stadsdeel Noord zo onder de indruk van de nieuwe aanpak, dat ze besloten zelf 
ook de functie van stadsmarinier in het leven te roepen. 

Voordat Crista Brinkhuis aan haar nieuwe baan begon, werkte ze negen jaar op het stadsdeelkantoor. 
Eerst als sectormanager van Welzijn en Onderwijs en van Bestuurszaken, later als interim-
stadsdeelsecretaris. Brinkhuis: ,,Ik weet dus wel hoe de bestuurlijke en ambtelijke hazen lopen. Ik 
weet waar ik moet trekken, sjorren en duwen om iets voor elkaar te krijgen.” Maar ook de straat is 
voor haar geen onbekend terrein. Ze deed welzijnswerk in buurthuizen en wijkcentra. ,,De straat is 
voor mij gesneden koek. De straat, daar kom ik vandaan.”  

Brinkhuis wijst naar een luchtfoto van Noord aan de wand. ,,Kijk,” zegt ze ,,dit is Noord, het grootste 
stadsdeel van Amsterdam. Er wordt enorm veel gebouwd, grote gebouwen, metro, parken, noem 
maar op. Maar er zijn ook veel plekken waar het niet goed gaat. Waar veel jeugdwerkloosheid is en 
mensen kampen met grote schulden. Ik ga proberen déze wijken op te bouwen, sociaal op te bouwen 
en ik ben begonnen in Nieuwendam-Noord.”  

Twee dingen heeft Brinkhuis al voor elkaar gekregen.  
Ten eerste heeft ze een agent van de milieupolitie geïnstalleerd, die zich alleen met Nieuwendam-
Noord bezig houdt. ,,De wijk krijgt binnenkort ondergrondse afvalcontainers. In principe is dat een heel 
schoon systeem, maar dan moet je je vuilniszakken er wel ín gooien en niet er naast. Deze agent 
houdt dat scherp in de gaten. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt dan ook snel in z’n kraag 
gegrepen”, aldus Brinkhuis. 

Een tweede maatregel die Brinkhuis heeft bedacht is het aanstellen van gezinscoaches in families die 
volledig ontregeld zijn. ,,Deze gezinnen worden vaak al bezocht door hulpverleners, maar soms zijn er 
wel dertien verschillende instanties met één gezin bezig. Dat loopt natuurlijk in de soep. Ik wil 
gezinscoaches aanstellen die gezinnen in een half jaar weer op de rails zetten. Helemaal vrijwillig is 
dat niet. Als een gezin niet meewerkt, moeten ouders gekort worden op hun uitkering. Stadsdeel 
Noord gaat dit nu in samenspraak met de centrale stad uitvoeren.” 

Naast deze twee maatregelen was Brinkhuis ook aanjager van een contract dat het bestuur heeft 
gesloten met uitzendbureau Randstad. Onder het motto ‘Effe Werken’ moeten honderd werkloze 
jongeren in Nieuwendam-Noord onder de 27 jaar aan een baan geholpen worden. Brinkhuis: ,,En dan 
hebben we het over echt betaald werk, geen Melkertbanen of ID-banen.” 

De grote vraag is of deze stadsmarinierproef na dit jaar wordt doorgezet en misschien nagevolgd in 
andere stadsdelen. Brinkhuis: ,,Stadsdeel De Baarsjes heeft ook een goede methode om hotspots, 
specifieke probleemgebieden, aan te pakken. Zij zamelen informatie in van alle betrokken instanties 
en weten zo precies waar en hoe ze plekken moeten aanpakken. Er is dus niet één goede methode. 
In ieder geval weet ik dat wethouder Aboutaleb de stadsmarinier op de voet volgt.”  
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