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Opleiding en IWA 

Gejo Duinkerken (1955) studeerde aan het IWA van 1975 tot 1981 (doctoraal 

examen).  Daaraan voorafgaand  studeerde hij korte  tijd technische natuurkunde in 

Delft en wis- en natuurkunde in Amsterdam (propedeuse). Van 1978-1981 was hij op 

het IWA kandidaatsassistent voor statistiek en methoden en technieken en van 1981-

1986 wetenschappelijk medewerker voor statistiek,  methoden voor 

wetenschappelijk onderzoek, begeleiding leeronderzoek en ontwikkeling diepte-

interviewtechniek. 

 

Huidige werkzaamheden 

Gejo Duinkerken is innovator/verandermanager/consultant. 

Hij is vanaf 2006 als directeur (DGA) en senior consultant werkzaam voor de Gouden 

Knop BV, een bureau voor maatschappelijke vraagstukken.  De aandachtsgebieden 

zijn: integrale dienstverlening, regionalisering arbeidsmarktbeleid, evidence based 

werken bij arbeidsmarkttoeleiding en wijkaanpak. 

 

Loopbaan 

Na het IWA werkte hij van 1986-1989 als consultant bij Bossers  (onderwijskundig 

adviesbureau voor opleidingsontwikkeling) met als aandachtsgebied: reorganisatie 

politieopleidingen (Rechercheschool, Kaderschool, Primaire politieopleidingen). 

Hij richtte in 1989 met Thomas Hofmans Radar op, een adviesbureau voor 

maatschappelijke vraagstukken, dat als middelgrote organisatie succesvol een 

innovatieve positie verwierf in de publieke sector.  Van 1989-2005 was hij bij Radar 

directeur en senior consultant met als aandachtsgebieden: innovatie en 

implementatie binnen sociale zekerheid, justitie, welzijn, zorg, onderwijs.  

Radar houdt zich landelijk en lokaal  bezig met de samenwerking tussen diverse 

partners bij de trajectbegeleiding van werkzoekenden.   

 

Gejo Duinkerken ontwikkelde in de loop der jaren met groepen professionals, 

beleidsmakers, managers en bestuurders verschillende innovatieve concepten voor 

de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Tevens werden in het verlengde 

ervan de concepten geïmplementeerd en geëvalueerd.  

Belangrijkste opdrachtgevers: Ministerie van SZW, Ministerie van Justitie, Ministerie van 

Onderwijs en Wetenschappen en vele gemeenten (grote, kleine en 

samenwerkende), UWV, CWI. 
 



Publicaties 

Leren van volwassenen, IWA reeks 1986 

Rekenonderwijs voor volwassenen, IWA reeks 1988 

 

Ervaringsleren en statistiek, Tijdschrift voor Andragologie 1982 

De methodologie van het waarnemen, IWA onderzoeksreeks 1984 

 

De betekenis van Diepte-interviews voor het werken met Jongeren, NFJJ 1985 

 

Methodiek voor motiveren van langdurig werklozen,Trajectbemiddeling 1, VUGA 

reeks 1991 

Methodiek van de Activeringscentra, Radar 2007 

 

Werkgeversbenadering bemiddeling en nazorg, Trajectbemiddeling 2, VUGA reeks 

1996 

 

Fraudebestrijding nader bekeken, LVO 1994 

Opzet van Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams, ministerie van SZW, 1994 

 

Signaal- en risicosturing, RIF Amsterdam 1995 

Visie Hoogwaardig handhaven, ministerie van SZW 1999 

Diverse artikelen in Sociaal Bestek, 1999 - 2004 

Kennisbank Hoogwaardige Handhaving, ministerie van SZW 2002 

Handhaven op Maat, ministerie van SZW 2003 

Risicomanagement in de sociale zekerheid, Radar 2004 

Handhaven: de vangrails langs de weg naar werk. Sociaal bestek2007 

 

De kant in de keten van werk en inkomen, BKWI 2004 

Arbeidsmarktanalyse in de SUWI keten. CWI/BKWI 2004.  

Goed Bekeken 1, praktijken van ketensamenwerking. AKO 2005 

Gemeenschappelijke klantbenadering, (DVD), AKO 2005  

Website (www.deketenindepraktijk.nl/monitorgroep), AKO 2006 

Ondersteunende instrumenten ketensamenwerking. Een bundeling van instrumenten 

voor de keten voor managers en ketenondersteuners, AKO 2006. 

Opzet organisatie en voortgang regionale ketensamenwerking, AKO 2006 en 2007.  

Goed Bekeken 2, praktijken van ketensamenwerking. AKO 2007 

 

Landkaart met praktijken van ketensamenwerking: http://landkaart.bkwi.nl, AKO 2005 

De kennisbank (www.kennisbank.bkwi.nl), AKO 2006 

Ontwikkeling plan voor wijkgerichte aanpak, RCF NH 2008 

Onderzoek databank effectieve arbeidstoeleiding, Ministerie van SZW 2008. 

 


