
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De slimme gemeente nader beschouwd: Hoe de lokale overheid kan bijdragen
aan het oplossen van ongetemde problemen

Gerritsen, E.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gerritsen, E. (2011). De slimme gemeente nader beschouwd: Hoe de lokale overheid kan
bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen. [, Universiteit van Amsterdam].
Amsterdam University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-slimme-gemeente-nader-beschouwd-hoe-de-lokale-overheid-kan-bijdragen-aan-het-oplossen-van-ongetemde-problemen(bccf2d78-b8c4-45e6-b8ff-4e1d604b0274).html


Voorwoord

Dit proefschrift vormt de neerslag van een zoektocht naar de manier
waarop de lokale overheid een bijdrage kan leveren aan het oplossen
van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken, ofwel ongetemde
problemen. Het idee voor een promotieonderzoek ontstond gedurende
mijn werk als gemeentesecretaris van Amsterdam. Mijn persoonlijke
praktijkervaringen schreef ik – samen met anderen – op in een aantal
boekjes met als centraal thema “de slimme gemeente”. Persoonlijke
praktijkervaringen op basis waarvan ik meende plausibel te kunnen
maken dat bepaalde handelingsperspectieven een bijdrage kunnen
leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke problemen.
De behoefte drong zich meer en meer aan mij op om die praktijkerva-
ringen wetenschappelijk te valideren en zo ook op zoek te gaan naar
de vraag waarom bepaalde handelingsperspectieven succesvol zijn. Het
resultaat van mijn zoektocht ligt nu voor u.

Ik wil alle studenten bedanken die betrokken zijn geweest bij het
casusonderzoek. Hun namen heb ik vermeld bij de respectievelijke
casusonderzoeken. Zonder hun inzet, enthousiasme en onbevangen-
heid was deze dissertatie er niet gekomen. Daarnaast wil ik alle respon-
denten danken voor hun deelname aan de casusonderzoeken. Ook wil
ik de meelezers, Davied van Berlo, Jacqueline van Essen, Jeroen de
Lange, Jorrit de Jong, Paul ’t Hart, Marieke Kleiboer, Kees Verhaar en
Henk Wesselink bedanken voor hun tijd en kritische blik. Tevens wil
ik de collega’s van de UvA bedanken die mij tijdens het eerste jaar van
mijn promotieonderzoek van het inspirerende wetenschappelijke kli-
maat voorzagen dat nodig was om de mentale omslag van praktijk-
mens naar wetenschapper te maken. Speciaal wil ik Li Fang Ge bedan-
ken voor alle ondersteunende werkzaamheden die ze als student-assis-
tent heeft verricht. Dank aan de gemeente Amsterdam die mij in het
kader van mijn jaar als kennisambassadeur voor de gemeente in staat
stelde dit promotieonderzoek in de grondverf te zetten. Dank ook aan
de leden van de promotiecommissie voor hun kritisch constructieve be-
geleiding. In het bijzonder wil ik dank zeggen aan mijn promotor Jaap
Boonstra zonder wie ik het bijltje er allang bij neer had gegooid. Jaap,
met je niet-aflatende intensieve betrokkenheid hield je me scherp en



zorgde je er regelmatig met nuttige tips voor dat mijn “writers block”
doorbroken werd.

Dank ook aan het door het Prins Bernard Cultuurfonds beheerde
Van der Kruijs Fonds voor het mede mogelijk maken van de publicatie
van dit boek. Wil van der Kruijs was de headhunter die destijds betrok-
ken was bij de selectieprocedure voor gemeentesecretaris van Amster-
dam. Ik vind het bijzonder dat zijn naam nu ook verbonden is aan een
boek dat mede gaat over mijn periode als gemeentesecretaris. Dank
ook aan het Nicis voor zijn bijdrage aan het mede mogelijk maken van
de publicatie van dit boek in het kader van een samenwerkingsproject
gericht op het zo breed mogelijk verspreiden van het gedachtegoed van
de slimme gemeente.

Tot slot wil ik dank zeggen aan mijn familie. Mijn ouders, Truus en
Mario, wier trots op hun zoon een permanente aanmoediging vormt
om het beste uit mijzelf te halen. En mijn gezin, Astrid, Liselotte en
Anne-Mil die mij de ruimte gaven om dit onderzoek er ook nog eens
bij te doen.
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