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Gerard Donkers is docent, onderzoeker en auteur op het gebied van de andragologie, c.q. sociale
veranderkunde.
Studie en promotie.
Na het gymnasium volgde Gerard Donkers de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk. Vervolgens
behaalde hij aan de universiteit van Nijmegen zijn doctoraal Sociale Pedagogiek en Andragogiek
met als specialisatie Vormings- en Ontwikkelingswerk met volwassenen. In 1999 promoveerde
hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de methodiek van het Maatschappelijk Werk.
Loopbaan.
Gerard heeft na het gymnasium enige tijd als groepsleider gewerkt in een tehuis voor geestelijk
en lichamelijk gehandicapten en in een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens. Na de
opleiding Maatschappelijk Werk was hij enkele jaren werkzaam in de alternatieve
jeugdhulpverlening. Hij was ruim 21 jaar vrijwillig adviseur, trainer en raadsman bij de KWJbeweging van werkende en werkloze jongeren, de latere Jongerenbeweging verbonden met de
FNV. Bijna dertig jaar was hij docent methodiek en agologie aan de AVANS Hogeschool in ’sHertogenbosch afdeling Sociale Studies. Vanuit die hoedanigheid was hij ook actief in de
Landelijke Werkgroep van Agogiekdocenten. Van daaruit werd hij mede-initiatiefnemer en
ontwikkelaar van het Landelijke Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI). Onderdeel van het
LESI was de post-initiële masteropleiding Sociale Interventie waarvan hij kerndocent was op het
gebied van de sociale veranderkunde. Samen met prof. dr. Lambert Mulder verzorgde hij
jarenlang de masterclass Veranderkundige bouwstenen van sociale interventie.
Huidig werk.
Momenteel is Gerard Donkers als freelance docent verbonden aan enkele masteropleidingen.
Daarnaast geeft hij de laatste jaren in-company masterclasses bij gemeentes en bij de Kring
Andragologie van de UvA met de titel Zelfregie voor organisaties in transitie. Op de Amsterdam
Advanced Graduate School (AAGS) van de Universiteit Amsterdam verzorgt hij de masterclass

Dynamisch Verandermanagement. Sinds twee jaar is hij bestuurslid van de Kring Andragologie
van de UvA. Daarnaast is hij werkzaam als freelance onderzoeker en auteur op het gebied van
de sociale veranderkunde.
Publicaties.
Zijn belangrijkste boeken zijn:
• Donkers, G.: Veranderen in meervoud. Een driedimensionale kijk op de sociale
veranderkunde. Boom/Lemma 2015. Dit is de 14e herziene druk van het boek
Veranderkundige modellen. Een inleiding in het vak agologie. De eerste druk van dit boek
verscheen in 1985 in de PM-reeks uitgegeven bij de uitgeverij H. Nelissen B.V. Een hele
generatie van studenten is met dit boek opgegroeid.
• Donkers, G.: Emancipatie en hulpverlening. Werken met individuen en groepen. Uitgeverij
H. Nelissen Baarn 1988.
• Donkers, G.: Zelfregulering als reflectiekader van methodiek maatschappelijk werk. Een
agogische benadering. Dit is de handelseditie van het proefschrift. Boom Uitgevers Den
Haag 1999.
• Donkers, G.: Zelfregulatie. Een contextueel sturingsconcept van sociale interventie. Houten
Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 2003.
• Donkers, G.: Naar een veilige school. Versterking van het zelfregulerend vermogen van
leerlingen, professionals en school in omgaan met agressie. LEMMA, Den Haag 2008. Dit
boek is het resultaat van een vierjarig intensief opgezet praktijkonderzoek naar het omgaan
met agressie in het VMBO.
• Donkers, G.: Grondslagen van veranderen. Naar een methodiek zonder keurslijf. Boom
Lemma uitgevers Den Haag 2010.
• Donkers, G.: Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en
organisatieontwikkeling. SWP Publicaties 2015. Dit boek is geschreven voor de
organisatiepraktijk, in samenwerking met Ineke Gualthérie van Weezel, Nelly Labrie en Ans
Spexgoor.
Enkele recente artikelen:
• Donkers, G.: Hoe mensen zelf de regie houden over hun menselijke waardigheid in
onmenselijke omstandigheden. Ervaringen van Primo Levi in concentratiekamp Auschwitz en
van Etty Hillesum in kamp Westerbork, bekeken vanuit het thema zelfregulering. 2016:
www.zelfregie.com
• Donkers, G.: Normatieve bouwstenen voor sociaal veranderkundige theorieën en praktijken.
Bijdrage aan ontwikkeling van de Andragologie. 2017: www.zelfregie.com
• Donkers, G.: Interventieonderzoek. Bijdrage aan de methodologie van sociale veranderkunde,
c.q. andragologie. LESI 2016: www.zelfregie.com
• Donkers, G.: Een sociaal-constructieve visie op veranderen. Met een referentierealistisch
perspectief. 2017: www.zelfregie.com
• Donkers, G. en Geertsema, H.: Zelfregulering als een vernieuwend concept van
professionaliteit. In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, vol. 23, 1, 2014.
• Donkers, G.: Een contextuele benadering van zelfregulatie. Oorsprong, kenmerken,
discussies en ontwikkelingen. In: Tijdschrift Sociale Interventie, 3, 2003.
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Donkers, G.: Presentietheorie een kritische beschouwing. Op zoek naar een constructieve
verhouding tussen presentie en zelfregulering, 2016: www.zelfregie.com
Donkers, G.: Verleiden tot zelfregie. De verleidingskunst van sociale professionals. 2016:
www.zelfregie.com
Donkers, G.: Omgaan met spanningsveld tussen dialoog en grenzen stellen. Naar een dialoog
die ook grenzen stelt. 2017: www.zelfregie.com
Donkers, G.: Veranderen als creatief proces. Een passie voor sociale veranderkunde. 2017:
www.zelfregie.com
Donkers, G.: Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen. Uit promotieonderzoek
naar methodiek Maatschappelijk Werk 2010: www.zelfregie.com
Donkers, G.: Integrale benadering van mensen met complexe problematiek. Casuïstiek van
Najat Azahaf en Hans van Klink, Stichting De Linde 2017: www.zelfregie.com

