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Leeswijzer

Dit is een fors boekwerk geworden. Natuurlijk zou ik het geweldig vin-
den als veel mensen het hele boek van voor tot achter lezen. Deze lees-
wijzer is opgesteld voor degenen die kennis willen nemen van de
hoofdlijnen en/of vooral geı̈nteresseerd zijn in bepaalde onderdelen
van deze studie.

Dit boek is interessant voor wetenschappers en studenten (bestuurs-
kunde en veranderkunde) en voor degenen die actief zijn in het open-
baar bestuur. De snelle lezer kan volstaan met het lezen van de samen-
vatting. Hoofdstuk 7 is relevant voor de lezer die snel kennis wil ne-
men van de nadere onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen
en enkele bespiegelingen over een aantal actuele thema’s naar aanlei-
ding van de resultaten van dit onderzoek. Wie daarnaast nieuwsgierig
is naar de redenen die ten grondslag hebben gelegen aan dit onderzoek
verwijs ik naar hoofdstuk 1 (Fascinatie, probleemstelling, vraagstelling).
Hoofdstuk 2 (Onderzoeksaanpak en methodologie) is vooral interes-
sant voor wie meer wil weten over de wetenschappelijke aanpak van
het onderzoek. Wie meer wil weten over de praktijkinzichten die als
startpunt hebben gefungeerd van dit onderzoek verwijs ik naar hoofd-
stuk 3 (De praktijkvisie op de slimme gemeente). De hoofdstukken 4
en 5 (Theoretische reflectie op de principes van slimmer werken en de
veranderstrategie van verleiding met doorzettingsmacht) zijn interes-
sant voor degenen die diepgaander kennis willen nemen van de
relevante theoretische bestuurskundige respectievelijk veranderkundige
inzichten als het gaat om de vraag op welke wijze de (lokale) overheid
een bijdrage kan leveren aan het oplossen van ongetemde problemen.
Voor wie vooral geı̈nteresseerd is in praktijkverhalen zijn in het bijzon-
der de casusbeschrijvingen in hoofdstuk 6 interessant. Omdat dat diep-
gaande beschrijvingen zijn, kan ook gekozen worden voor het lezen
van een van de drie eerste casusbeschrijvingen (crisisopvang, voortijdig
schoolverlaten, multiprobleemgezinnen). De vierde casusbeschrijving
(inburgering) is minder diepgaand en meer bedoeld als spiegelcasus
voor de eerste drie.




