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Erik Gerritsen

.

In De slimme gemeente nader beschouwd geeft 
Erik Gerritsen een antwoord op de vraag hoe 
de lokale overheid een bijdrage kan leveren aan 
het oplossen van ongetemde maatschappelijke 
problemen. Gerritsen heeft vanuit zijn ervaring 
als gemeentesecretaris van Amsterdam een prak
tijktheorie van de ‘slimme gemeente’ ontwikkeld. 
Hij bespreekt zowel het bestuurskundige ideaal als de 
daadwerkelijke realisatie van een goed presterende lokale 
overheid. Een viertal casusonderzoeken (crisisopvang, 
voortijdig schoolverlaten, overlastgevende multiprobleem
gezinnen en inburgering) vormt de basis. Deze praktijk
theorie bevat een concreet handelingsperspectief, 
bestaande uit een aantal principes van slimmer werken 
en een veranderstrategie van verleiding in combinatie met 
doorzettingsmacht. De uitkomsten van de studie benadruk
ken het belang van interactief leren voor het realiseren van 
duurzaam beter presteren van lokale overheden.

Erik Gerritsen is sinds februari 2009 bestuursvoorzitter 
van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Daar
voor was hij kennisambassadeur voor en gemeente
secretaris van de gemeente Amsterdam.
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