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Veel maatschappelijk werkers kennen Gerard Donkers  van zijn standaardwerk 
Veranderkundige modellen (12e druk!) Daarin definieerde hij veranderen als het systematisch en 
planmatig beïnvloeden van  gedrag van cliënten. In die opvatting is de hulpverlener de expert  die weet 
wat goed is voor de cliënt en hoe dat te bewerkstelligen. In dit boek neemt hij daar afstand van: de 
cliënt wordt gezien als een actieve deelnemer in het verbeteren van zijn zelfsturende mogelijkheden 
om zijn eigen doelen te bereiken. De taak van de hulpverlener is ondersteunend; het versterken van 
deze zelfsturing. Zonder uitgebreide discussie daarover neemt Donkers daarmee een krachtig 
standpunt in tegen de heersende tendens van hulpverlenen als het uitvoeren van  gestandaardiseerde,  
(bewezen effectieve) methode met vooropgestelde doelen. 

 
Heel waardevol is dat Donkers zijn theorie ontleend heeft aan de praktijk. Hij heeft de 

dagelijkse praktijk van het maatschappelijk werk in zijn (promotie)onderzoek geanalyseerd en is van 
daaruit tot het beschrijven van de essentiële waarden en de werkwijzen van die praktijk gekomen. 
Vervolgens heeft hij die theorie getoetst aan de praktijk van het opbouwwerk,  van de Culturele en 
Maatschappelijke Vorming (CMV) en op VMBO-scholen. Die onderzoeken zijn het fundament van 
zijn theorievorming en methodiekomschrijving met als doel de essentie van veranderen (zelfregulatie) 
en de gemeenschappelijke factoren van veranderkundig handelen in het Social Work te beschrijven. 
Theorievorming van onderop dus, die alle ruimte geeft aan de ‘wijsheid van de praktijk’. 

  
   Dit boek doet wat het beoogt; het geeft een gedegen theoretische onderbouwing van 
veranderkundig handelen in de sociale sector. Het boek is helder opgebouwd en zeer goed leesbaar. In 
hoofdstuk 1 wordt een sociaalconstructivistische visie op veranderen beschreven. In hoofdstuk 2 de 
genoemde vier onderzoeken. Vervolgens wordt veranderen beschreven als een combinatie van zelf 
sturen en afstemmen op de buitenwereld ; het is een constante wisselwerking tussen gedrag, persoon 
en omgeving. Hieruit volgen negen basiscompetenties die in de volgende drie hoofdstukken ieder 
worden uitgewerkt. Men moet daarbij denken aan competenties als ‘reflecteren op doelgericht 
handelen’ en “erkennen van gevoelens en gedachten”. Dat uitwerken begint telkens met een 
theoretische beschouwing, geïllustreerd met casussen en uitspraken van werkers en uitmondend in een 
aantal praktische aanwijzingen wat men niet maar vooral wel kan doen. Het boek blijft daardoor ook 
praktisch. Het beschrijft zo de bouwstenen van een methodiek zonder keurslijf, waarin de centrale 
waarden van het Social Work naar buiten komen. Het laatste hoofdstuk bevat een samenvatting en 
discussie over de  draagwijdte van het begrip zelfregulering als leidend beginsel. 
 

 Men leest niet vaak een boek dat zo fundamenteel onderzoekt wat veranderkundig 
handelen in onze sector inhoudt. Dat het zich baseert op de bestaande praktijk is van groot belang. 
Evenals Geert van der Laan geeft Donkers hiermee een bijdrage aan het wetenschappelijk funderen 
van de “maatschappelijk werk methodiek” als een eigenstandige en waardevolle manier van 
hulpverlening. Het is jammer dat Donkers geen gebruik heeft gemaakt van de onderzoeksresultaten 
naar Wat Werkt anders had hij veel wetenschappelijk bewijs gevonden dat zijn theorie ondersteund. 
Ook is het jammer dat hij niet expliciet aansluit bij de theorie van de Common Factors, want daar sluit 
dit boek heel goed bij aan. Een echte aanrader voor wie zich wil verdiepen in de essentie van ons 
werk.  
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