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Opbouw van het onderzoek

In hoofdstuk 1 ga ik in op de onderwerpkeuze van deze studie te we-
ten, de worsteling van de overheid met zogenaamde ongetemde proble-
men. Ik licht mijn fascinatie voor dit onderwerp toe en presenteer de
probleemstelling van dit onderzoek gericht op de vraag hoe de over-
heid, in het bijzonder de lokale overheid, beter kan presteren ten aan-
zien van ongetemde problemen. Deze probleemstelling werk ik uit in
een vraagstelling die in essentie neerkomt op de vraag of de ontwik-
kelde praktijkvisie op de slimme gemeente inderdaad de weg wijst rich-
ting een beter presterende overheid.

In hoofdstuk 2 ga ik in op de gehanteerde methodologie, de onder-
zoeksaanpak en de verwachte maatschappelijke, theoretische en metho-
dologische opbrengsten van het onderzoek. Ik ga in op de gehanteerde
pendelgang van het kennen die start met de op basis van ervaring ont-
wikkelde praktijkinzichten over de slimme gemeente, gevolgd door the-
oretische reflectie aan de hand van relevante wetenschappelijke inzich-
ten uit de bestuurskunde en de veranderkunde. Deze reflectie leidt tot
een voorlopige praktijktheorie die leidend is voor enkele onderzoeks-
vragen die via kwalitatief meervoudig casusonderzoek worden beant-
woord. Een en ander mondt uit in een aangescherpte praktijktheorie
en de beantwoording van de vraagstelling en probleemstelling.

In hoofdstuk 3 presenteer ik de praktijkinzichten over de slimme
gemeente zoals ik die heb ontwikkeld op basis van zeven jaar praktijk-
ervaring als gemeentesecretaris van Amsterdam. Deze bestaat uit vier
bestuurskundige principes van slimmer werken en een veranderstra-
tegie gebaseerd op verleiding in combinatie met doorzettingsmacht.

In hoofdstuk 4 ga ik in op de uitkomsten van theoretische verken-
ningen met betrekking tot een aantal voor de vraagstelling relevante
bestuurskundige inzichten. Op basis van deze theoretische verkenning
reflecteer ik op de geı̈dentificeerde principes van slimmer werken.
Deze reflectie leidt tot het bestuurskundige deel van een voorlopige
praktijktheorie en daarop gebaseerde concrete onderzoeksvragen ten
behoeve van het casusonderzoek.

In hoofdstuk 5 ga ik in op de uitkomsten van de theoretische verken-
ningen met betrekking tot een aantal relevante veranderkundige
inzichten. Op basis van deze theoretische verkenning reflecteer ik op



de strategie van de verleiding in combinatie met doorzettingsmacht.
Deze reflectie leidt tot het veranderkundige onderdeel van een voorlo-
pige praktijktheorie en daarop gebaseerde concrete onderzoeksvragen
ten behoeve van het casusonderzoek.

In hoofdstuk 6 presenteer ik de uitkomsten van een viertal casuson-
derzoeken. Per casus geef ik een beschrijving van de geschiedenis, een
beschrijving van de verschillende opvattingen van de bij de casus
betrokken sleutelfiguren en presenteer ik een eerste antwoord op de
onderzoeksvragen.

In hoofdstuk 7 geef ik op basis van al het voorgaande een antwoord
op de onderzoeksvragen, de vraagstelling en de probleemstelling.
Tevens ga ik in op de wetenschappelijke, maatschappelijke en methodi-
sche opbrengsten van dit onderzoek. Daarnaast beantwoord ik de vraag
waarom de resultaten van de vele hervormingsprogramma’s tot op
heden zo weinig hebben opgeleverd. Tot slot besteed ik aandacht aan
wat de uitkomsten van dit onderzoek mogelijk kunnen betekenen voor
enkele actuele thema’s met betrekking tot het bredere debat over het
functioneren van de Nederlandse overheid.
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