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Stap 1 

1.1 Vertaal je thema in een aantal zoektermen 
Google, Ecosia, Yahoo, Bing, Meta-zoekmachines?(startpage.com, metacrawler) 

Zoektermen 

bevlogenheid 

burn-out 

leiderschap 

inzetbaarheid 

prestatiemotivaite 

vervreemding (van arbeid) 

autonomie (van arbeid) 

betrokken 

 

deze zoektermen selecteer ik met oog op het verkennen van de persoons-gerichte arbeids- en 

organisatie psychologie 

 

1.2 Gebruik 3 van je zoektermen voor een verkennende zoekopdracht 
Bevlogenheid (organisatieleer)  

google 

Soorten bronnen Aantal 

Alle  301.000 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina)  Zeer veel 

Video’s (filter bovenaan pagina) 5.020 

Artikels (filter ‘nieuws’ bovenaan pagina) 3.800 

Boeken (filter bovenaan pagina) 6.280 

Eindwerken als aanvullende zoekterm 799 

Tijdschriften (filter ´boeken‘ + tools: tijdschriften) 1 

Zoekterm: Bevlogenheid België  205.000 

Zoekterm: Bevlogenheid Nederland  956.000 

Ecosia 

Soorten bronnen Aantal 

Alle 59.900 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Video’s (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Artikels  Geen 

Boeken / eindwerken / tijdschriften / etc. Geen filter 

beschikbaar 

Zoekterm: Bevlogenheid (België m.b.v. speciale filter die het mogelijk maakt om 

dit te specifiëren) 

59.800 



  Vic de Vreeze 1BaTp B2 4 SADAN-OPDRACHT IV 

Zoekterm: Bevlogenheid (Nederland m.b.v. speciale filter die het mogelijk 

maakt om dit te specifiëren) 

62.100 

 

Burn-out  

google 

Soorten bronnen Aantal 

Alle 442.000.000 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Video’s (filter bovenaan pagina) 159.000.000 

Artikels (filter ‘nieuws’ bovenaan pagina) 6.710.000 

Boeken (filter bovenaan pagina)(+tools: boeken) 24.100.000 

Eindwerken 509 

Tijdschriften (filter ´boeken‘ + tools: tijdschriften) 97.700 

Ecosia 

Soorten bronnen Aantal 

 5.030.000 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Video’s (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Artikels  Zeer veel 

Boeken / eindwerken / tijdschriften / etc. Geen filter 

beschikbaar 

Zoekterm: Burn-out (België m.b.v. speciale filter die het mogelijk maakt om dit 

te specifiëren) 

5.100.000 

Zoekterm: Burn-out (Nederland m.b.v. speciale filter die het mogelijk maakt om 

dit te specifiëren) 

5.070.000 

 

Inzetbaarheid 

(na opzoeken van inzetbaarheid veranderd naar ‘duurzame inzetbaarheid’ door groot aantal 

resultaten die deze combinatie weergeven.) 

google 

Soorten bronnen Aantal 

Alle 1.030.000 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Video’s (filter bovenaan pagina) 8.840 

Artikels (filter ‘nieuws’ bovenaan pagina) 9.180 

Boeken (filter bovenaan pagina) 1.110 

Eindwerken als aanvullende zoekterm 484 

Tijdschriften (filter ´boeken‘ + tools: tijdschriften) 1 

Ecosia 

Soorten bronnen Aantal 



  Vic de Vreeze 1BaTp B2 5 SADAN-OPDRACHT IV 

Alle 141.000 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) Zeer veel, veel 

modellen 

Video’s (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Artikels  Ongeveer 20 

artikels 

Boeken / eindwerken / tijdschriften / etc. Geen filter 

beschikbaar 

Zoekterm: Duurzame inzetbaarheid (België m.b.v. speciale filter die het 

mogelijk maakt om dit te specifiëren) 

154.000 

Zoekterm: Duurzame inzetbaarheid (Nederland m.b.v. speciale filter die het 

mogelijk maakt om dit te specifiëren) 

147.000 
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1.3 Gebruik deze zoektermen in LIMO 
LIMO 

‘Burn-out’ 

Soorten bronnen Aantal 

Alle (artikels boeken & meer) 16.246 

Alle (fysieke exemplaren in de campusbibliotheek kortrijk) 141 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) 0 

Audiovisueel materiaal 13 

Artikels  5.599 

Boeken  492 

tijdschriften 1 

eindwerken 105 

 

LIMO 

‘bevlogenheid’ 

Soorten bronnen Aantal 

Alle (artikels boeken & meer) 134 

Alle (fysieke exemplaren in de campusbibliotheek kortrijk) 15 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) 0 

Audiovisueel materiaal 2 

Artikels  94 

Boeken  35 

tijdschriften 0 

eindwerken 14 

 

LIMO  

bij ‘inzetbaarheid’ geen specifieke resultaten die betrokken zijn bij A&O  ‘duurzame 

inzetbaarheid’ 

Soorten bronnen Aantal 

Alle (artikels boeken & meer) 139 

Alle (fysieke exemplaren in de campusbibliotheek kortrijk) 6 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) 0 

Audiovisueel materiaal 0 

Artikels  102 

Boeken  28 

tijdschriften 0 

eindwerken 6 
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1.4 Beoordeel de kwaliteit van je zoekresultaten via de C.R.A.P.-test 
1) PDF-bestand 

Google: zoekterm ‘bevlogenheid’   

2e resultaat: 

kennisdossier bevlogenheid – Wilmar Schaufeli 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/402.pdf 

Het is een PDF-bestand dit zijn meestal correct samengestelde en gepubliceerde bronnen. Op een 

eigennaam site, wat aanduidt dat dit misschien een expert is in A&O. De titel ‘kennisdossier’ spreekt 

me wel aan deze tekst komt waarschijnlijk nog van pas later in de opdracht. 

Wanneer werd de bron gemaakt? Is er een publicatie datum? 

ja, februari 2013. 

Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie? 

Er is een uitgebreide bronnenlijst te vinden onderaan het document met 93 bronnen. Er wordt in de 

tekst regelmatig verwezen naar verschillende bronnen, ook wordt er gewerkt met hyperlinks die 

verwijzen naar Wikipedia pagina’s van personen en concepten, websites van organisaties, wetten, 

etc. 

Is de inhoud partijdig? Gaat het om iemands mening? 

De inleiding insinueert dat de opgestelde tekst een positieve psychologische kijk weerlegt op het 

onderwerp bevlogenheid waar het veelal door middel van de negatieve aspecten van de werksituatie 

wordt besproken. Dus niet persé een partijdige mening, het wordt voorgesteld als een vernieuwend 

perspectief.  

Wie schreef/maakte het materiaal? Is er een auteur, instelling, organisatie verantwoordelijk? Is er 

bewijs dat de auteur/organisatie een expert is in het onderwerp? 

Er zijn verschillende auteurs: Wilmar Schaufeli, Monique Loo, Cecile van der Velde, Helger Siegert. 

W. Schaufeli is een professor organisatie psychologie in Utrecht en dus een expert inzake dit 

onderwerp. Monique Loo heeft al 20 jaar ervaring als organisatie-adviseur en bedrijfsarts. Cecile van 

der Velde is werkzaam als professor sociologie in de Universiteit van Montréal en heeft vele 

verantwoordelijkheden op vlak van onderzoek in deze gebieden over sociale ongelijkheid en 

levensloop.  Helger Siegert heeft 20 jaar ervaring met het ontwerpen en invoeren van 

managementsystemen als A&O-adviseur, afgestudeerd als bedrijfskundig ingenieur. 

http://modintarbo.nl/Arbeid-_Organisatie_adviseur 

http://cvandevelde.com/index.php/2016/09/05/my-presentation-in-english/ 

https://www.yellowfactory.org/over-ons/de-mensen/monique-loo/ 

https://www.wilmarschaufeli.nl/ 

Met welke bedoeling is het materiaal geschreven/gemaakt? (om mensen te overtuigen, om te 

verkopen, te informeren?) 

Afgeleid uit de inleiding en inhoudsopgave is er een duidelijke opzet van informatie overbrengen. De 

tekst is bedoeld om bevlogenheid in een nieuw daglicht te plaatsen en het onderwerp te verbreden 

door een allesomvattende kijk erop te voor te dragen. 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/402.pdf
http://modintarbo.nl/Arbeid-_Organisatie_adviseur
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Wie is het doelpubliek? (iedereen, professionals, studenten, kinderen) 

De tekst is niet bepaald toegankelijk geschreven, het is waarschijnlijk geproduceerd als overzicht 

voor professionals in dit werkgebied en voor studenten. 

Wordt er reclame gemaakt voor een product of een dienst? Komt die reclame overeen met de 

inhoud van je bron? 

nee, er wordt geen directe reclame getoond, men zou wel kunnen stellen dat het reclame kan zijn 

voor de verschillende arbeids- en organisatie modellen die voorgesteld worden. 

Conclusie: Ik schat deze bron uiterst betrouwbaar in. 

2) PDF-bestand 

Deze link had ik aangeduid in mijn werkdocument bij de algemene verkenning het is een meta-

analyse inzake leeftijd en motivatie in de werkomgeving, een artikel uitgegeven in het journal of 

organisational behavior en gevonden als een pdf-bestand met vrije toegang, een zeer interessante 

en betrouwbare bron. Jammer genoeg heb ik er niet bij vermeld waar ik deze precies vond, 

waarschijnlijk komt dit uit een bronvermelding van een Wikipediapagina.  

https://pdfs.semanticscholar.org/21fc/8675d8f563552e7c331a8b03163f591d0eaf.pdf 

Wanneer werd de bron gemaakt? Is er een publicatie datum? 

ja, in 2010 werd het uitgeven, onderaan de eerste pagina staan nog 3 datums:  

‘Received 30 November 2008 

Revised 28 August 2009 

Accepted 1 September 2009’ 

 

Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie? 

Aangezien het een meta-analyse is van het onderwerp is er uiteraard een uitgebreide bronnenlijst 

van 6 pagina’s. hier wordt ook uitvoerig naar verwezen in de tekst. Opvallend is een groot gebruik 

aan statistische vermeldingen/bronnen in het literatuurstudie-gedeelte van de tekst. 

Is de inhoud partijdig? Gaat het om iemands mening? 

Het onderzoek is opgesteld door een samenwerking van 2 Nederlandse universiteiten en een 

Amerikaanse universiteit hieruit kan ik besluiten dat het een betrouwbare en onpartijdige bron is, 

ook zijn er 5 verschillende auteurs wat de kans op vertekening van door mening laat afnemen.  

Wie schreef/maakte het materiaal? Is er een auteur, instelling, organisatie verantwoordelijk? 

Er zijn verschillende auteurs: Dorien T. A. M. Kooij, Annet H. de Lange, Paul G. W. Jansen, Ruth Kanfer 

en Josje S. E. Dikkers. Er zijn 3 unversiteiten verantwoordelijk voor de opzet van het onderzoek: 

Department of Management and Organization, VU University Amsterdam, Amsterdam, The 

Netherlands, Department of Social and Organizational Psychology, University of Groningen, 

Groningen, The Netherlands, Department of Management and Organization, Georgia Institute of 

Technology, Georgia, Atlanta, U.S.A. 

is er bewijs dat de auteur/organisatie een expert is in het onderwerp? 

Het feit dat deze auteurs zijn aangesteld door deze instituten zegt volgens mij al genoeg over hun 

expertise in het onderwerp. Onderaan de tekst staat ook een kleine biografie van de auteurs 

vermeld, dit hier uitschrijven zou het antwoord te ver leiden dus ik zal het bij deze verwijzing naar de 

tekst houden. 
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Met welke bedoeling is het materiaal geschreven/gemaakt? (om mensen te overtuigen, om te 

verkopen, te informeren?) Wie is het doelpubliek? (iedereen, professionals, studenten, kinderen) 

om een volledig antwoord voor te leggen zocht ik definitie van een meta-analyse op: Een meta-

analyse is een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samen worden 

genomen om een preciezere uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of theorie. 

 

Het is een verkenning van het onderwerp voornamelijk bedoeld voor professionals, misschien 

studenten die een brede maar verdiepende kijk over het onderwerp zoeken. 

Wordt er reclame gemaakt voor een product of een dienst? Komt die reclame overeen met de 

inhoud van je bron 

Nee, hiervoor is het te formeel. 

Conclusie: simpelweg omdat het uitgeven is in een vaktijdschrift kon ik de tekst al als betrouwbaar 

inschatten, verdere verdieping verschafte nog meer vertrouwen in de gegeven informatie. 

 

3) Website 

http://agso.uni-graz.at/marienthal/e/home.htm 

 

‘Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld en Ziesels (1971/1932) baanbrekende werk over de impact van 

werkloosheid op het leven’  

aldus de beschrijving van Wikipedia, dit onderwerp sprak me aan doordat het werd vermeld als een 

van de onderzoeken die aan de oorsprong lag van de arbeids- en gezondheidspsychologie: een van 

de vertakkingen van de arbeids- en organisatiepsychologie. Het werd ook door sociologen en 

psychologen uitgevoerd wat het zeker relevant maakt. 

het boek zelf vond ik niet met vrije toegang dus zocht ik verder naar beschikbare info, ik vond een 

site die specifiek werd opgesteld om een overzicht over dit onderzoek te uit te stallen. Ik zal de CRAP-

test toepassen op de website. 

Wanneer werd de bron gemaakt? Is er een publicatie datum? 

De site werd in augustus 2013 gelanceerd. 

Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie? 

De site heeft een bronnenlijst die zelfs alfabetisch alsook chronologisch kan worden ingedeeld, 

verwijzingen hiernaar in de tekst zijn er niet. 

Is de inhoud partijdig? Gaat het om iemands mening? 

Aangezien de site specifiek voor deze studie is opgesteld kan ik afleiden dat er een partijdig 

standpunt kan worden aangenomen. 

Wie schreef/maakte het materiaal? Is er een auteur, instelling, organisatie verantwoordelijk? 

De site werd opgesteld in opdracht van het archief van sociologie van Oostenrijk, alsook verschillende 

andere Oostenrijkse nationale instituten. Professor Reinhard Müller werd aangewezen voor de 

opdracht voor het opstellen van de site. 

is er bewijs dat de auteur/organisatie een expert is in het onderwerp? 

Reinhard is zelf afgestudeerd als in filosofie en sociologie en behaalde al staatsprijzen voor 

‘knowledge and learning’ als manager van het archief voor de geschiedenis en sociologie. Hij kan 

zeker geizn worden als een geschikte curator voor de correcte opstelling van het onderwerp. 

http://agso.uni-graz.at/marienthal/e/home.htm
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Met welke bedoeling is het materiaal geschreven/gemaakt? (om mensen te overtuigen, om te 

verkopen, te informeren?) 

De site en de inhoud is ogenschijnlijk gebaseerd op een pure informatieve basis. 

Wie is het doelpubliek? (iedereen, professionals, studenten, kinderen) 

De simpele en overzichtelijke indeling van de site en het gebruik van toegankelijke taal toont aan dat 

het bedoeld is voor de algemene bevolking. 

Wordt er reclame gemaakt voor een product of een dienst? Komt die reclame overeen met de 

inhoud van je bron? 

Er zijn geen advertenties aanwezig. De enige partij die hier een voordeel uit zou kunnen halen is het 

nationaal archief van Oostenrijk en Reinhard Müller zelf. 

 

Conclusie: alhoewel het niet de originele tekst is maar een verwerking ervan, kan ik het nog steeds 

als betrouwbaar aanzien doordat het is opgesteld door een vertrouwbare, erkende auteur. Het is 

natuurlijk wel een beknoptere vorm die als beknopter overzicht van het onderzoek bedoeld is.  

 

1.5 Kritische terugblik 
A. Het Zoekproces ging vlot, ik vond al redelijk snel een aantal algemene trefwoorden maar de 

bruikbaarheid ervan als zoektermen vergde al wat meer gissen en missen.  

 

B. De trefwoorden die ik heb gebruikt voor de zoekopdracht vond ik redelijk passend, ik krag er 

veel gerichte vakinformatie bij. Degene die ik niet als zoekterm heb ingegeven waren veelal 

niet specifiek genoeg om er gerichte informatie mee te vinden. 

 

 

C. Alle typen bronnen werden beschikbaar gesteld via de gebruikte zoektermen, al dan niet in 

meer en mindere mate via verschillende zoekmachines. 

  

D.  Via Wikipedia heb ik veel informatie kunnen ontrafelen maar ik had beter eerst wat 

verdiepende bronnen opgezocht vooraleer ik de zoektermen echt in gebruik stelde. Een 

nadeel bij deze was dat ze al iets te gericht waren op de arbeids- en gezondheidspsychologie 

(een vertakking van arbeids- en organisatiepsychologie).  

1.6 Formulering mogelijke onderzoeksvraag 
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Stap 2: de basistekst 

2.1 Bronvermelding 

 
Dam, K. van; Vuuren, T. van; Heijden, B.I.J.M. van der. (2016). De duurzame 

inzetbaarheid van oudere werknemers: een overzicht. Gedrag en Organisatie, vol. 29, 

iss. 1, pp. 3-27 

2.2 Bronvermelding bis 
 

“. Mentale pensionering veronderstelt dat oudere werknemers zodanig afstand hebben genomen 

van het werk dat zij weliswaar fysiek aanwezig zijn maar niet meer mentaal aanwezig zijn. Voor de 

meeste oudere werknemers geldt dit absoluut niet; zij gaan nog steeds bevlogen en gemotiveerd aan 

de slag.” (van Dam, van Vuuren & van der heijden, 2016) 

“. Daarnaast concluderen verschillende auteurs dat oudere werknemers over het algemeen genomen 

niet minder gemotiveerd maar wel anders gemotiveerd zijn; zo streven zij bijvoorbeeld in mindere 

mate naar extrinsieke doelen, zoals salarisverhoging en promotie (Kanfer & Ackerman, 2004; Kooij, 

2010; Warr, 2001), en waarderen zij juist meer sociaal-emotionele doelen.” (SST, Carstensen et al., 

1999) 

2.3 Context 

De tekst is afkomstig uit ‘Gedrag en Organisatie’. Een tijdschrift met oog op het stimuleren en 

publiceren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de sociale psychologie en 

arbeids- en organisatiepsychologie in Nederland en Vlaanderen. Het vakblad richt zich op 

degenen die de sociale psychologie en/of de arbeids- en organisatiepsychologie beoefenen en 

anderen die vraagstukken op dit terrein tot hun werkveld rekenen. 

Het artikel is een uitgeversversie. Artikelen dienen eerst doorgestuurd te worden naar een 

programma waarmee het tijdschrift samenwerkt: de editorial manager van Aries systems. 

 

2.4 Auteur(s) 
 

K. (Karen) van Dam 

Ze is hoogleraar aan de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen aan de open universiteit 

Nederland. Haar leeropdracht bestaat vooral uit psychologie, in het bijzonder de psychologie van 

arbeid, organisatie en personeel. 

In haar onderzoek focust ze zich op de aanpassing van werknemers op veranderingen op de 

werkomgeving dit kan onderverdeeld worden in individuele adaptatie, bestendigheid tegen 

verandering, emotie regulatie, leerprocessen op de werkvloer, en carrière management.  

Tinka van Vuuren 

Werkt als bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de open universiteit Nederland, en als 

Senior cunsultant bij Loyalis kennis & consult. Ook is zij sinds 2002 actief voor de sectie sector Arbeid 
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& Organisatie van het NIP ( Nederlands Instituut voor Psychologen) en was 6 jaar voorzitter van de 

sectie Arbeid en Gezondheid. 

Zij adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector en in de Zorg en 

de Bouw. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog en gepromoveerd op de 

gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers. Zij houdt zich bezig met vitaliteit en duurzame 

inzetbaarheid, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, 

arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering ziekteverzuimbeleid en bedrijfsbeleid inzake re-integratie 

van mensen met een arbeidshandicap. 

Beatrice van der Heijden 

Heijden is hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource 

Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research, 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze als hoogleraar Strategisch HRM verbonden 

aan de Open Universiteit Nederland, en aan Kingston University, London, UK. 

Haar expertise concentreert zich met name rond loopbaanontwikkeling, employability, 

leeftijdsstereotypering, en ouder worden in het werk. Beatrice is Associate Editor van het European 

Journal of Work and Organizational Psychology, van het German Journal of HRM, en van het 

tijdschrift Gedrag en Organisatie en heeft gepubliceerd in, onder andere, Journal of Vocational 

Behavior, HRM, Journal of Occupational and Organizational Psychology, and Career Development 

International. 

2.5 Structuur 
 

a. De tekst heeft een duidelijke opzet, ik vind dat er een logische structuur is, een lange doorlopende 

tekst is het in elk geval niet. 

b. De opbouw bestaat uit tussentitels die nog eens zijn opgesplitst in meerdere onder-tussentitels 

voor verheldering van het besproken onderwerp.  

c. Er zijn geen illustraties of foto’s, wel een samenvattend praktisch kader onderaan het artikel. Voor 

sommige opsommende en verklarende delen in de tekst zou hier wel gebruik van kunnen gemaakt 

worden. 

d. Er is een bronnenlijst onderaan het artikel met een verscheidenheid aan gebruikte bronnen die 

ook in de tekst kort gerefereerd worden (naam, datum) uiteraard wordt dit gedaan via de APA 

normen. 

e. Er wordt éénmalig gebruikt gemaakt van een voetnoot in het begin van de tekst om een korte 

schets te geven over de auteurs. Dit is op de pagina zelf geplaatst en neemt redelijk wat plaats in, 

ergerlijk is het niet door het feit dat dit niet vaker voorkomt in de tekst. 

2.6 & 2.7 Lijsten met gelijksoortige info 

2.7.1 organisaties/diensten/voorzieningen 
 

Organisaties contact werking doelgroep 

Open Universiteit 
Nederland 

Correspondentieadres: 
Open Universiteit, 

De Open Universiteit is 
dé deeltijduniversiteit 

Studenten met 
intresse in verdere 
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Faculteit Psychologie en 
Onderwijswetenschappen, 
Valkenburgerweg 177, 
6419 AT Heerlen 
Telefoon: 045 - 576 22 22 
(receptie) 

van Nederland en 
Vlaanderen, biedt 
hoogwaardig, 
gepersonaliseerd en 
activerend online 
onderwijs versterkt met 
maatschappelijk 
relevant onderzoek en 
draagt bij aan de 
vernieuwing van het 
hoger onderwijs. 

studies, 
leerkrachten op 
zoek naar 
didactische studies. 

Verbond Sociale 
Ondernemingen 
(VSO) 
*werd in 2014 de 
federatie van 
sociale 
ondernemingen 
VZW (SOM) 

Mundo A - 
Turnhoutsebaan 139, 
2140 Borgerhout 
E: info@som.be 
T: +32 3 366 02 53 

SOM ondersteunt als 
kenniscentrum 
organisaties, 
ondernemingen en 
federaties in de 
socialprofitsectoren 
gezondheid, welzijn, 
werk en wonen. 
Als erkende 
werkgeversorganisatie 
neemt SOM het voor 
hen op in het sociaal 
overleg. 

kenniscentrum 
organisaties, 
ondernemingen en 
federaties in de 
socialprofitsectoren 
gezondheid, 
welzijn, werk en 
wonen. 

Ministerie van 
binnenlandse zaken 
(BZK) 

Ministerie van BZK  
Turfmarkt 147  
2511 DP DEN HAAG  
Telefoon: 070 426 64 26 

Het ministerie houdt 
zich bezig met: 
de democratische 
rechtsstaat;  
het openbaar bestuur;  
kwaliteit van personeel 
en management in de 
rijksdienst;  
de Grondwet en het 
constitutionele 
staatsrechtelijke bestel;  
de 
samenwerkingsrelatie 
met Curacao, Sint 
Maarten en Aruba;  
wonen en de 
rijksgebouwen. 

Nationale 
bevoegdheid over 
bevolking met 
betrekking tot 
hiernaast 
genoemde 
onderwerpen. 

SEO economisch 
onderzoek 

Roetersstraat 29 
1018 WB Amsterdam 
Tel: 020 525 1630 
secretariaat@seo.nl 

onafhankelijk toegepast 
economisch onderzoek 
in opdracht van 
overheid en 
bedrijfsleven. Ons 
onderzoek helpt onze 
opdrachtgevers bij het 
nemen van beslissingen. 
SEO Economisch 
Onderzoek is gelieerd 

Verstrekt 
informatie voor 
bedrijven in vorm 
van Big 
Data,informatie 
over de 
arbeidsmarkt en 
onderwijs, 
internationale 
economie, etc.   
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aan de Universiteit van 
Amsterdam en beschikt 
over ruime expertise op 
tal van markten. We zijn 
sterk in kwantitatieve en 
kwalitatieve 
onderzoeksmethoden 
en technieken. 

Sociaal 
economische raad 
(SER) 

Postbusadres: 
Postbus 90405  
2509 LK Den Haag  
Tel.: 070 - 3 499 499 
Bezoekadres: 
Bezuidenhoutseweg 60  
2594 AW Den Haag 

adviseert regering en 
parlement over de 
hoofdlijnen van het  
te voeren sociaal-
economisch beleid. Ook 
verricht de SER 
activiteiten die 
voortkomen uit 
bestuurlijke  
taken en zelfregulering. 
Daarnaast biedt de SER 
een platform om 
sociaal-economische 
vraagstukken  
te bespreken. In de SER 
werken onafhankelijke 
kroonleden, werkgevers 
en werknemers samen. 

Is een adviesraad 
voor regeringen en 
parlement over 
sociaaleconomische 
vraagstukken. 
Binnen de SER 
werken 
ondernemers, 
werknemers en 
onafhankelijke 
kroonleden samen. 

 

2.7.2 Specialisten 
 

Specialisten Uitleg Foto 

 
Arnold B. Bakker 
http://www.arnold 
bakker.com/ 

(1964) 
Professor arbeids- en organisatie psychologie aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam, vroeger lid van 
EAWOP. 
Onderzoekt voornamelijk zijn eigen opgestelde en 
internationaal getoetste JD-R Model (Job Demands-
Recources), flow, bevlogenheid en intrapersoonlijke 
sterktes op de werkvloer. Samen met Shaufeli 
ontwikkelde hij ook de Utrechtse Bevlogenheidsschaal 
(UBES) 

 

 
Jac van der Klink 

Vanaf 1980 tot 1998 was hij werkzaam als huisarts, 
arts in de tropen, bedrijfsarts en consultant. Vanaf 
1998 is hij werkzaam geweest bij de Netherlands 
School of Public & Occupational Health (NSPOH). In 
2002 promoveerde hij aan de Universiteit van 
Amsterdam op de effectiviteit van interventies bij 
psychische problematiek in het werk. Vanaf 2006 
hield hij zich als hoogleraar Sociale geneeskunde, 
arbeid en gezondheid aan de RU Groningen bezig met 

 

http://www.arnold/
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psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in 
werk. Tilburg University heeft Jac van der Klink per 1 
oktober 2014 benoemd op de bijzondere leerstoel 
Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in 
arbeid. 

 
Jan de Jonge 
https://www.jan 
dejonge.nl/ 

(1964) 
Professor arbeids- en sportpsychologie aan de 
Universiteit van Technologie in Eindhoven. Ook is hij 
werkzaam als professor HRM & gedrag in organisaties 
in Groot-Brittannië en Zuid-Australië. 
Zijn oeuvre van publicaties telt al boven de 300. Hij 
ontwikkelde het uitgebreid en internationaal 
empirisch getoetste DISC-R Model (demand-induced 
strain compensation recovery) 

 
 
 
Wilmar Shaufeli  
Bron: eigen site  
https://www.wilmar 
schaufeli.nl/ 

(1953) 
Professor arbeids- en organisatiepsychologie aan de 
Universiteit Utrecht & professor onderzoek aan de 
Universiteit Leuven (KU Leuven)  
Hij publiceerde al meer dan 400 wetenschappelijke 
artikels en een uitgebreide lijst boeken waarvan 
sommige in meerdere talen zijn uitgebracht. 
Expert op het gebied van Burn-Out maar ook de 
tegenpool: workaholics.   

 

Foto’s van hun eigen site genomen. 

 ( bij J. Van der Klink: https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/j.j.l.vdrklink.htm ) 

2.7.3 Vaktermen 
 

Begrippen en vaktermen Uitleg 

Duurzame inzetbaarheid dat werknemers in hun arbeidsleven 
doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare 
mogelijkheden alsmede over de voorwaarden 
beschikken om in huidig en toekomstig werk 
met behoud van gezondheid en welzijn te 
(blijven) functioneren. Dit impliceert een 
werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, 
evenals de attitude en motivatie om deze 
mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (Van 
der Klink et al., 2011, p.347) 
indien alleen op de werknemer gericht : het 
kunnen en willen blijven uitvoeren van het 
huidige en toekomstige werk. n Van Vuuren 
(2012) 

Vergrijzing een aspect van een verandering in de 
bevolkingssamenstelling. Deze term wordt 
gebruikt om aan te geven dat het aandeel van 
ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een 
stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt 

https://www.jan/
https://www.wilmar/
https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/j.j.l.vdrklink.htm
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Ontgroening het afnemen van het aandeel jongeren in de 
bevolking als gevolg van een afname van het 
geboortecijfer 

Babyboom de geboortegolf die in veel West-Europese 
landen en de Verenigde Staten optrad vlak na 
de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. 

Longitudinaal onderzoek Onderzoek waarbij men dezelfde 
proefpersonen in de loop van de tijd volgt en op 
vaste momenten onderzoekt, meestal verspreid 
over verscheidene jaren. 

Proactief als je iets doet voordat iets gebeurt, 
bijvoorbeeld om het te voorkomen 

Cognitie de mentale activiteit en het proces van 
kennisverwerving door waarneming en het 
verwerken van de daarmee opgedane 
informatie door het denken. 

Bridge employment / bridge job Een tijdelijke vorm van werk dat typisch 
aangenomen wordt op het einde van een van 
een voltijds-carrière of tijdens een 
transitieperiode naar een ander werk. 

Zelfregulatie het vermogen om goede keuzes te maken uit de 
eigen gedragsmogelijkheden en deze 
gedragingen zelf of samen met anderen te 
realiseren, evalueren en verbeteren 

Idiosyncratisch met een eigen, afwijkend karakter 

Antecedenten voorafgaand feit 
Moderatoren een variabele die de relatie tussen twee andere 

variabelen verandert. Indien het verband tussen 
twee variabelen X en Y wordt beïnvloed door de 
karakteristieken van een andere variabele Z, 
wordt deze laatste als moderator beschouwd. 

mediatoren een variabele die de relatie tussen twee andere 
variabelen verklaart. Een ander voorbeeld: Er is 
een verband tussen piekeren en buikpijn. Het 
verband ziet er als volgt uit: Piekeren > leidt tot 
fysiologische stressreacties. Fysiologische 
stressreacties vergroten de kans op buikpijn. De 
fysiologische stressreacties worden gezien als 
mediator: de verklarende variabele tussen 
piekeren en buikpijn. 

uitkomstmaten Een geschikt meetinstrument voor een 
bepaalde soort variabelen. (vb. hoe meet je de 
mate van ziekte bij een persoon? Het gepaste 
instrument wordt een uitkomstmaat genoemd.) 

Intrinsieke motivatie de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. 
Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert 
hij een handeling uit omdat hij het graag wil, 
niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd 
dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie. 
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Termen opgezocht via google: Wikipedia en encylco.nl 

‘Duurzame inzetbaarheid’ staat gedefinieerd in de tekst. 

Zelfregulatie is overgenomen uit de opleidingscursus van gedragsverandering . 

 

2.7.4 Soorten bronnen 
 

1 Bijdrage van een 
auteur in een 
verzamelwerk 

Aalbers, T., & De Lange, A.H. (2013). De brain aging monitor als 
interventie. In A.H. de Lange, & B.I.J.M. van der Heijden (Red.), Een 
leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: 
interventies, best practices en integrale benaderingen (pp. 405-438). 
Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. 

2 Boek Adams, G.A., & Beehr, T.A. (Eds.). (2003). Retirement: Reasons, 
processes, and results. New York: Springer. 

3 Tijdschriftartikel Anstey, K.J., Mack, H.A., & Cherbuin, N. (2009). Alcohol consumption 
as a risk factor for dementia and cognitive decline: Meta-analysis of 
prospective studies. American Journal of Geriatric Psychiatry, 17, 
542-555. 

4 Vermelding naar 
statistieken  
 
Grijze literatuur 

Arts, K., & Otten, F. (2013). Pensioenleeftijd werknemers verder 
gestegen tot bijna 64 jaar. CBS, Sociaaleconomische Trends, oktober, 
04. Gedownload op: www.cbs.nl/nl-NL/menu/ themas/arbeid-
sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4020-
wm. htm 

5 Dissertatie Coffeng, J.K. (2014). A worksite social & physical environmental 
health program: A (cost-) effectiveness study. Dissertatie, Vrije 
Universiteit Amsterdam. 

 

 

2.7.5 Top 5 van bronnen 
 Soort Bronvermelding  Uitleg 

1 Bijdrage van een 
auteur in een 
verzamelwerk 

Aalbers, T., & De Lange, A.H. (2013). De brain 
aging monitor als interventie. In A.H. de Lange, 
& B.I.J.M. van der Heijden (Red.), Een leven lang 
inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het 
werk: interventies, best practices en integrale 
benaderingen (pp. 405-438). Alphen aan den 
Rijn: Vakmedianet. 

Een bijdrage vanuit een 
neurologische invalshoek van, in 
deze tekst, veel gerefereerde 
onderzoekers aan een paper 
over duurzame inzetbaarheid 
van o.a. B.I.J.M. van der Heijden. 

2 Tijdschriftartikel Lewin, K. (1939). Field theory and experiment in 
social psychology: Concepts and methods. 
American Journal of Sociology, 44, 868-896. 

De oudste bron uit de 
bronnenlijst, een zeer specifieke 
referentie om in een modern 
onderzoek te gebruiken. Een 
referentie waarmee het 
onderwerp ‘levensloop en 
tijdsperspectief’ van start gaat. 
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3 Online/digitale 
bron zonder DOI 
code / met URL 

CBS. (2013). Stijgende arbeidsparticipatie en 
verminderde uittreding van ouderen. 
Economische Trends nr. 04. Gedownload op: 
www.cbs.nl/NR/rdonlyres/71492987-A413- 
4053-AFDE-
6C7EC4D931C1/0/20131004v4art.pdf 

Statistieken zijn een cruciaal 
onderdeel van elk onderzoek, dit 
is één van de referenties naar 
CBS. 

4 Tijdschriftartikel Super, D.E. (1980). A life-span, life-space 
approach to career development. Journal of 
Vocational Behavior, 13, 282-298. 

Het gaat hier om een 
toonaangevende 
levenslooptheorie die o.a. de 
motivatie van ouderen in hun 
werkomgeving omschrijft. 

5 Boek Nauta, A., De Bruin, M.R., & Cremer, R. (2004). 
De mythe doorbroken. Gezondheid en 
inzetbaarheid oudere werknemers. Hoofddorp: 
TNO. Gedownload op: www.tno.nl/ 
downloads/v-191_de_mythe_doorbroken.pdf 
(http://www.ageingatwork.eu/resources/de-
mythe-doorbroken.pdf werkzame link) 

Deze bron wordt in de tekst zeer 
vaak geciteerd, vaak komen 
kritieke en toonaangevende 
zinnen en onderwerpen uit deze 
tekst. 

 

 

http://www.ageingatwork.eu/resources/de-mythe-doorbroken.pdf
http://www.ageingatwork.eu/resources/de-mythe-doorbroken.pdf
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 

3.1 De concrete vindplaats van de bronnen uit je basistekst 
 

 Bron Waar te vinden? 

1 Aalbers, T., & De Lange, 
A.H. (2013). De brain 
aging monitor als 
interventie. In A.H. de 
Lange, & B.I.J.M. van 
der Heijden (Red.), Een 
leven lang inzetbaar? 
Duurzame 
inzetbaarheid op het 
werk: interventies, best 
practices en integrale 
benaderingen (pp. 405-
438). Alphen aan den 
Rijn: Vakmedianet. 

Via limo: volledig boek te vinden in Odisee en Thomas More 
Mechelen-Antwerpen 

2 Lewin, K. (1939). Field 
theory and experiment 
in social psychology: 
Concepts and methods. 
American Journal of 
Sociology, 44, 868-896. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/218177 

3 CBS. (2013). Stijgende 
arbeidsparticipatie en 
verminderde uittreding 
van ouderen. 
Economische Trends nr. 
04. Gedownload op: 
www.cbs.nl/NR/rdonlyr
es/71492987-A413- 
4053-AFDE-
6C7EC4D931C1/0/2013
1004v4art.pdf 

De ‘gedownload op’ link is niet werkzaam.  
titel ‘stijgende arbeidsparticipatie en verminderde uittreding bij 
ouderen CBS 2013’ opgezocht via bing. 
 
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/44/stijgende-
arbeidsparticipatie-en-minder-uittreding-bij-ouderen 

4 Super, D.E. (1980). A 
life-span, life-space 
approach to career 
development. Journal 
of Vocational Behavior, 
13, 282-298 

Titel + jaar via bing opgezocht. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/00018791
80900561   of   
https://www.researchgate.net/publication/222248539_A_Life-
Span_Life-Space_Approach_to_Career_Development  

5 Nauta, A., De Bruin, 
M.R., & Cremer, R. 
(2004). De mythe 
doorbroken. 
Gezondheid en 
inzetbaarheid oudere 
werknemers. 

De ‘gedownload op’ link is niet meer werkzaam.  
opgezocht op bing als ‘de mythe doorbroken Nauta A.’ 
vindplaats: http://www.ageingatwork.eu/resources/de-mythe-
doorbroken.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0001879180900561
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0001879180900561
https://www.researchgate.net/publication/222248539_A_Life-Span_Life-Space_Approach_to_Career_Development
https://www.researchgate.net/publication/222248539_A_Life-Span_Life-Space_Approach_to_Career_Development
http://www.ageingatwork.eu/resources/de-mythe-doorbroken.pdf
http://www.ageingatwork.eu/resources/de-mythe-doorbroken.pdf


  Vic de Vreeze 1BaTp B2 20 SADAN-OPDRACHT IV 

Hoofddorp: TNO. 
Gedownload op: 
www.tno.nl/ 
downloads/v-
191_de_mythe_doorbr
oken.pdf 
 

6 Zacher, H., & Frese, M. 
(2009). Remaining time 
and opportunities at 
work: Relationships 
between age, work 
characteristics, and 
occupational future 
time perspective. 
Psychology & Aging, 24, 
497-493. 

http://psycnet.apa.org/record/2009-08094-019 
volledige titel in google ingegeven. 

7 Westendorp, R. (2014). 
Oud worden zonder 
het te zijn: Over 
vitaliteit en 
veroudering. 
Amsterdam: Atlas. 

https://link-springer-
com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s40718-014-
0005-z 
ingegeven in google. Link naar springerlink gezien en via Vives 
account toegang gekregen tot de pdf. 

8 Warr, P. (2001). Age 
and work behaviour: 
Physical attributes, 
cognitive abilities, 
knowledge, personality 
traits and motives. 
International Review of 
Industrial and 
Organizational 
Psychology, 16, 1-36. 

Geen exemplaar gevonden. Citaties naar het artikel zijn er wel te 
vinden. 

9 VSO, SCO, & BZK. 
(2010). De grote 
uittocht: Vier 
toekomstbeelden van 
de arbeidsmarkt van 
onderwijs- en 
overheidssectoren. Den 
Haag: Verbond 
Sectorwerkgevers 
Overheid, 
Samenwerkende 
Centrales 
Overheidspersoneel en 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/151951/De-grote-
uittocht-Vier-toekomstbeelden-van-de-arbeidsmarkt-van-
onderwijs-en-overheidssectoren.pdf 
ingegeven in google, openbaar document. 

1
0 

Schaufeli, W., & 
Bakker, A. (2013). 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/395.pdf  
gevonden op de site van W. Schaulefi zelf. 

http://psycnet.apa.org/record/2009-08094-019
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s40718-014-0005-z
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s40718-014-0005-z
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s40718-014-0005-z
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/151951/De-grote-uittocht-Vier-toekomstbeelden-van-de-arbeidsmarkt-van-onderwijs-en-overheidssectoren.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/151951/De-grote-uittocht-Vier-toekomstbeelden-van-de-arbeidsmarkt-van-onderwijs-en-overheidssectoren.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/151951/De-grote-uittocht-Vier-toekomstbeelden-van-de-arbeidsmarkt-van-onderwijs-en-overheidssectoren.pdf
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/395.pdf
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Burnout en 
bevlogenheid. In W. 
Schaufeli, & A. Bakker 
(Red.), De psychologie 
van arbeid en 
gezondheid (pp. 305-
322). Houten: Bohn 
Stafleu van Loghum. 

1
1 

Van der Klink, J.J.L., 
Bultmann, U., Brouwer, 
S., Burdorf, A., 
Schaufeli, W.B., Zijlstra, 
F.R.H., & Van der Wilt, 
G.J. (2011). Duurzame 
inzetbaarheid: Werk als 
waarde. Gedrag & 
Organisatie, 24, 342-
356. 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/369.pdf 
gevonden op de site van W. Schaufeli zelf. 

1
2 

Van der Heijden, 
B.I.J.M., Gorgievski, 
M.J., & De Lange, A.H. 
(2015). Learning at the 
workplace and 
sustainable 
employability: A multi-
source model 
moderated by age. 
European Journal of 
Work and 
Organizational 
Psychology, online first. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1359432X.2015.1
007130 
ingegeven via google 

1
3 

Van Dam, K., Kemps, S., 
& Van Vuuren, T. 
(2016). Sustainable 
employment: The 
importance of an age-
supportive work 
context. International 
Journal of Human 
Resource Management 
(in druk) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2015.1
137607?scroll=top&needAccess=true 
volledig artikel gratis beschikbaar 
 
ook gevonden op Limo maar de link was gebroken of het artikel 
was niet gevonden/beschikbaar.  

1
4 

Thijsen, A., Wiegersma, 
S.B., Deeg, D.J.H., & 
Janssen, F. (2014). 
Leeftijd is meer dan 
een getal: Subjectieve 
leeftijd en subjectieve 
levensverwachting 
onder Nederlandse 
ouderen. CBS, 

https://www.cbs.nl/-
/media/imported/documents/2014/03/2014-01-01-b15-art.pdf 
openbare site met openbare statistieken dus simpelweg ingeven 
via google 

https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/369.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1359432X.2015.1007130
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1359432X.2015.1007130
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2015.1137607?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2015.1137607?scroll=top&needAccess=true
https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2014/03/2014-01-01-b15-art.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2014/03/2014-01-01-b15-art.pdf
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Bevolkingstrends, 
januari 2014 

1
5 

SER. (2009). Een 
kwestie van gezond 
verstand: Breed 
preventiebeleid binnen 
arbeidsorganisaties. 
Den Haag: Sociaal-
Economische Raad. 

https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2000_2009/2009/b277
20.ashx 
openbare instelling dus ook een openbaar document, simpelweg 
ingegeven via goole. 

 

3.2 Auteurs van je basistekst 
 

Voor deze stap zocht ik via LIMO de bronnen op via: geavanceerd zoeken: auteur + fysieke 

exemplaren Kortrijk.  

Informatie over de hoeveelheid publicaties vond ik voornamelijk via researchgate.net, een site die in 

het bestek van deze opdracht vollediger en betrouwbaarder is gebleken dan andere websites die 

profielen van onderzoekers aanbieden. 

A.  

Auteur publicaties Fysieke examplaren in de campusbibliotheek (gezocht via LIMO) 

Karen 
van 
Dam 

113 
publicaties, en 
al 1,906 
citaties in 
andere 
werken. 

Damen, Marc A.W, Sanders, Jos M.A.F, & Van Dam, Karen. (2013). Leve lang 
leren : Het effect van een positieve leerervaring op de self-efficacy van 
laagopgeleiden. Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken., No:29(Iss:4), In: 
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken., 29 (2013) 4 ; p. 376 - 390. 

 

Tinka 
van 
Vuuren 

44 publicaties, 
veelal in 
samenwerking 
met K. van 
Dam. Al 376 
citaties. 

1) Van Vuuren, Tinka, & Klein Hesselink, John. (2011). Nieuwe 
zelfstandigen en onzekerheid over de arbeidsplaats. Tijdschrift Voor 
Arbeidsvraagstukken, 27 (2011), p. 284-305. 

2) Van Vuuren, Tinka. (2013). Duurzaam aan het werk. Gerōn : tijdschrift 
over ouder worden en maatschappij (15, 3). p. 9-11  
(artikel door van Vuuren T. pagina 9-11) 

3) Montizaan, Raymond. & van Vuuren, Tinka. (2014). Krimp van 
organisaties en psychische disbalans. Tijdschrift voor 
arbeidsvraagstukken 30 (2014) 2. p. 158-174. 

Beatrice 
I.J.M. 
van der 
Heijden 

154 
publicaties en 
een enorme 
4,048 citaties 
in andere 
werken. 

 Geen fysieke exemplaren gevonden in Vives Kortrijk. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Karen_Van_Dam?_sg=3Rum_or2qIXQy9qaIYIsgkK2fLHtIrpu

Lhi_HNcL3b_cXpSnFPvpCZXKc7cW5RM-vvwqiCk3_aJWl2WyNqiXOxwMC6s8Ea_4 

https://www.researchgate.net/profile/Tinka_Van_Vuuren 

https://www.researchgate.net/profile/Beatrice_Van_der_Heijden 

B. Sterauteurs 

Aukje Nauta 

https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2000_2009/2009/b27720.ashx
https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2000_2009/2009/b27720.ashx
https://www.researchgate.net/profile/Karen_Van_Dam?_sg=3Rum_or2qIXQy9qaIYIsgkK2fLHtIrpuLhi_HNcL3b_cXpSnFPvpCZXKc7cW5RM-vvwqiCk3_aJWl2WyNqiXOxwMC6s8Ea_4
https://www.researchgate.net/profile/Karen_Van_Dam?_sg=3Rum_or2qIXQy9qaIYIsgkK2fLHtIrpuLhi_HNcL3b_cXpSnFPvpCZXKc7cW5RM-vvwqiCk3_aJWl2WyNqiXOxwMC6s8Ea_4
https://www.researchgate.net/profile/Beatrice_Van_der_Heijden
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(63 publicaties, 1,436 citaties) 

1) Aukje, Van Sloten, Guurtje, & Van de Ven, Cristel. (2017). Anders Werken : Vijftig verhalen over sociale 

innovatie (Pamflet 2.NL). Leiden: Sinds 1883. 

Jolanda Bouman  

1) Bouman, J. (2002). Het organiseren van bedrijfsevenementen: Een praktische handleiding(Communicatie 

Memo 26). Deventer: Kluwer. 

2) Petri, C, & Bouman, J. (2000). Druk, druk, druk..: Over spanning en stress (Mens en bedrijf). Zaltbommel: 

Thema. 

3) Bouman, J. (2002). Het organiseren van bedrijfsevenementen: Een praktische handleiding(Communicatie 

Memo 26). Deventer: Kluwer. 

https://www.researchgate.net/profile/Aukje_Nauta 

3.3  het colofon  
 

Geen fysiek exemplaar uit de  bronnenlijst van de basistekst gevonden in plaats daarvan nam ik een 

tijdschrift waarvan een van de auteurs (Tinka van Vuuren) in 2 edities vermeld is met een artikel. 

Deze tijdschriften zijn beide te vinden in de campusbibliotheek Vives Kortrijk. De edities 2011 (3) en 

2014 (2), respectievelijk de 27e en 30e uitgave van het tijdschrift. 

Colofon van tijdschrift  voor arbeidsvraagstukken 

Het colofon wordt hier op de 2e pagina geplaatst. Het colofon vermeld de uitgever wat uitleg, de 

redactie, de redactieraad, boekenredactie met contactinformatie van deze instanties, informatie 

voor het plaatsen van een advertentie in het tijdschrift. Ook het ISBN-nummer (in de editie uit 2011), 

het ISSN-nummer (in de editie uit 2014) staan vermeld in het colofon. 

De voor- en achterflap 

Een zeer formele 3-kleurige (rood-zwart-wit) lay-out. De uitgever, publicatiejaar, aantal publicaties 

per jaar (4), de tijdschrifttitel worden vermeld op de achterflap. Alle artikel-titels worden weergeven 

op de voorflap, ook op de achterflap worden ze vermeld met pagina’s en auteurs erbij vermeld. 

3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst 
 

a. Boeken 

Via LIMO  

zoekterm: duurzame inzetbaarheid 

 

1) Mijn werk. Maatwerk : jobs bouwen rond mensen 

Ducheyne, David. ; Vander Sijpe, Frank. 

Ducheyne, David, & Vander Sijpe, Frank. (2013). Mijn werk. Maatwerk : Jobs bouwen rond mensen. Tielt: Lannoo 

2) Een leven lang inzetbaar?: duurzame inzetbaarheid op het werk : interventies, best practices 

en integrale benadering 

de Lange, Annet H. (Editor) ; van der Heijden Beatrice (editor) 

De Lange, A., & Van der Heijden, Beatrice. (2013). Een leven lang inzetbaar?: Duurzame inzetbaarheid op het werk : 

Interventies, best practices en integrale benadering. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. 

3) Loopbanen in beweging: 10 wegwijzers voor een duurzaam loopbaanbeleid 
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De Vos, Ans. 

De Vos, A. (2016). Loopbanen in beweging: 10 wegwijzers voor een duurzaam loopbaanbeleid. Leuven: Acco. 

 

b. Vaktijdschriften 

Opgezocht in de campusbibliotheek Vives Kortrijk.  

Ik vond 2 vaktijdschriften die ik direct kon linken aan Arbeid- & organisatiepsychologie. Hieruit 

selecteerde ik 3 artikels die overeenstemden met het thema. 

1) Over.Werk, tijdschrift van het steunpunt WSE 

1.1) ‘Over werkzaamheid & loopbanen 50/55-plussers.’ 

Sarah Vansteenkiste, Wim Herremans 
Vansteenkiste S., Herremans W. (2015). Over werkzaamheid & loopbanen 50/55-plussers. Over.Werk. 25(1), 

102-107. 
1.2) ‘De VOW/QFT: een vragenlijst om de werkbaarheid en de arbeidsvoorwaarden van oudere 

werknemers te evalueren.’  

Catherine Hellmans, Jan van der Linden, 
Hellemans C., van der Linden J. (2013). De VOW/QFT: een vragenlijst om de werkbaarheid en de 

arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers te evalueren. Over.Werk, 23(1). 94-100. 
2) Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken  

dit tijdschrift had ik al eens geraadpleegd voor de beschrijving van het colofon, daarmee ging ik 

op zoek naar vaktijdschriften in de campusbibliotheek. 

2.1)  ‘Directe en indirecte werknemer participatie in Europa.’ 

Gijs van Houten, Agnes Akkerman, Roderick Sluiter, Giedo Jansen, Greet Vermeylen 
van Houten G., Akkerman A., Sluiter R., Jansen G., Vermeylen G. (2016). Directe en indirecte werknemer participatie 

in Europa. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 32(2). 138-156. 

   

  

c. Eindwerken 

Via LIMO 

zoekterm: duurzame inzetbaarheid 

 

1) Hoe inzetbaarheid van medewerkers duurzaam maken? Een positieve benadering voor jong 

en oud 

van der Lienden, Simone 

Van der Lienden, S. (2018). Hoe inzetbaarheid van medewerkers duurzaam maken? Een positieve benadering voor 

jong en oud. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk. 

2) Leeftijdsbewust personeelsbeleid: Een duurzame toekomst voor elke generatie 

Heylen, Griet 

Heylen, G. (2012). Leeftijdsbewust personeelsbeleid: Een duurzame toekomst voor elke generatie. Geel: Katholieke 

Hogeschool Kempen. 

3) Levensfasebewust personeelsbeleid: Seminariedeel 

Dewingaerden, Britt ; Vleugels, Sofie ; Van den Heuvel, Ellen ; Brys, Elien ; Van den Broeck, 

Nick ; Dilliën, Lotte Geel : Katholieke Hogeschool Kempen. 

Dewingaerden, Britt, Vleugels, Sofie, Van den Heuvel, Ellen, Brys, Elien, Van den Broeck, Nick, & Dilliën, Lotte. 

(2010). Levensfasebewust personeelsbeleid: Seminariedeel. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen. 
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d. Onderzoeksliteratuur 

Via Lirias 

zoekterm: duurzame inzetbaarheid: 2 irrelevante resultaten 

zoekterm nr. 2: Bevlogenheid: 22 resultaten 

1) Burnout en bevlogenheid 

Schaufeli, Wilmar ; Bakker, AB; Schaufeli, WB (Editor); Bakker, AB (Editor) 

Bohn Stafleu van Loghum 

Schaufeli, Wilmar, & Bakker, AB. (2013). Burnout en bevlogenheid. In De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 

305-322). Bohn Stafleu van Loghum; Houten. 

2) Bevlogenheid: Werkbeleving omgezet tot motivatie 

De Witte, Hans 

De Witte, H. (2006). Bevlogenheid: Werkbeleving omgezet tot motivatie. Lezing op de HR Days van De Post Maastricht, 

Nederland. 

3) Bevordert een intrinsieke arbeidsoriëntatie de bevlogenheid en arbeidstevredenheid? 

Van Ruysseveldt, J oris ; De Witte, Hans ; Smulders, Peter 

Van Ruysseveldt, J oris, De Witte, Hans, & Smulders, Peter. (2009). Bevordert een intrinsieke arbeidsoriëntatie de 

bevlogenheid en arbeidstevredenheid? Gedrag En Organisatie, 22(3), 177-199. 

 

 

 

 

e. Anderstalige digitale bronnen 

Via Springerlink 

zoekterm: duurzame inzetbaarheid: vertaald naar sustainable employability 

 

1) 1 Boek 

Sustainable Working LivesManaging Work Transitions and Health throughout the Life 

Course 

Jukka VuoriRoland BlonkRichard H. Price 

Vuori, J., Blonk, R. & Price, R. H. (2015). Managing Work Transitions and Health throughout the Life 

Course. Springer, Dordrecht 

1) Verdere afbakening: Discipline  social sciences  

Liam Foster  

active ageing, pensions and retirement in the UK  
Foster, L. Population Ageing (2018) 11: 117. https://doi-

org.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s12062-017-9181-7 

2) Verdere afbakening: Discipline  enviroment 

sustainable employability in shiftwork: related to types of work schedule rather than age 

Velibor Peters , Josephine A. Engels, Angelique E. de Rijk, Frans J. N. Nijhuis 
Sustainable employability in shiftwork: related to types of work schedule rather than age. 

Peters, V., Engels, J.A., de Rijk, A.E. et al. Int Arch Occup Environ Health (2015) 88: 881. https://doi-

org.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s00420-014-1015-9 

 

 

f.  E-artikels uit kranten week of maanbladen, magazines  

Via Gopress Academic 

zoekterm: duurzame inzetbaarheid 

1) Verhoest, P. (04 december 2018) tevreden medewerkers doen graag hun werk, zijn minder 

ziek en meer geëngageerd, HRmagazine, 0. 
2) Janssens, R. (12 november 2018) Bootcamp betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid 2019. Agoria, 0. 

https://doi-org.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s12062-017-9181-7
https://doi-org.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s12062-017-9181-7
https://doi-org.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s00420-014-1015-9
https://doi-org.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s00420-014-1015-9
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3) Verhoest, P. (27 november 2018) Duurzame inzetbaarheid. HRmagazine, 0. 

 

g. Internet algemeen 

1)  Google scholar  

Zoekterm:  Abraham Buunk (expert gevonden tijdens algemene verkenning)  

Eerste resultaat is een specifieke profielpagina 

verder zoeken in rubriek publicaties 

Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing 

Wilmar B Schaufeli, Bram P Buunk 

Schaufeli W. B. (2003) Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing. The handbook of work and health 

psychology, 2, 282-424. 

2) Wilmarschaufeli.nl  

website van expert op vlak van bevlogenheid, gevonden in basistekst 

Binnenin deze site zoek ik via de rubriek: key publications: de publicaties die hijzelf het 

belangrijkst acht 

eerste publicatie: 

Job burnout. 

Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. 

Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422. 

3) Arnoldbakker.com  

website van expert gevonden in de basistekst 

binnenin deze site zoek ik via de rubriek: articles 

groot aaltal publicaties (483) weergegeven in een enkele pagina  

ctrl+f: ‘sustai’ was genoeg om de resultaten af te bakenen naar 3 resulaten 

ik koos deze omdat het uitgegeven is door de New York psychology press & in 

samenwerking is met W. Schaufeli 

Salanova, M., Schaufeli, W.B., Xanthopoulou, D., & Bakker, A.B. (2010). The gain spiral of resources and work 

engagement: Sustaining a positive worklife. In A.B. Bakker & M.P. Leiter (Eds.), Work engagement: A handbook of 

essential theory and research (pp. 118-131). New York: Psychology Press 

 

h. Beeldmateriaal  

Zoekterm: duurzame inzetbaarheid: 0 resultaten 

zoekterm bevlogenheid: 0 resultaten 

zoekterm: burn-out: 13 resultaten 

 

Burn-out  13 resultaten  

1) Burn-out 

Brussel 2012 

VRT. Één $$QVRT. Één. (2012). Burn-out (Koppen). Brussel: VRT : Eén. 

2) Jong en burn-out 

Hilversum 2013 

Nederland 2 $$QNederland 2. (2013). Jong en burn-out (Spraakmakende zaken). Hilversum: Nederland 2. 

3) Burn-out 

Hilversum 2003 

Burn-out. (2003). Hilversum: Ndl 2.
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Stap 4: Contextualiseren 

4.1 organisaties  
 

http://www.eawop.org/: doorheen het opstellen van de vorige stappen meermaals tegengekomen. 

European Association of Work and Organisational Psychology (EAWOP) 

Dit is een van de meer prominentere organisaties die ik meermaals tegen de borst ben gestuit tijdens 

de gehele opdracht, vooral bij het opzoeken van experts waren er vele aangesloten bij deze 

associatie of hadden ze er een verband of samenwerking mee. De site wordt ingeleid door een 

bericht van de president van de organisatie Frederik Anseel, ook werkzaam als professor A&O in 

King’s College London.  

Annemarie Hiemstra, de website editor, alsook lid van de uitvoerende commissie van EAWOP, 

werkzaam als universitair professor sociale wetenschappen, een officiële vertrouwbare opstelling 

van de site. 

De taal oogt formeel maar is verstaanbaar voor leken, het probeert een beeld van de organisatie te 

schetsen die algemeen is. Voor de gevorderden in het onderwerp is er verdiepende info aanwezig 

zoals de statuten en verscheidene publicaties. Als u geen professional of student bent zal het wel niet 

aantrekkelijk zijn om de site door te nemen. 

 Regels & statuten, activiteiten waarvan o.a. de tijdstippen van hun congressen en zelfs een 

opleidingsaanbod in de zomer, uitleg over de werkzaamheid met andere organisaties, financiële 

rapporten, vele links naar hun andere media maar ook naar die van bijhorende professionele 

associaties, een overzicht van de 6-koppige uitvoerende commissie en hun bezigheden naast het 

EAWOP, links naar verschillende universiteiten die A&O aanbieden als studierichting vacatures, etc. 

het is eerlijk om te zeggen dat de site een volledig en ogenschijnlijk betrouwbaar beeld van de 

organisatie weerspiegelt.  

Publicaties zijn er in variaties, er zijn documenten die de standaard minimum psychologische test 

kwalificaties voorleggen, standaarden voor het verkrijgen van een specialist certificaat, de EAWOP 

staat ook in voor de publicatie van 3 verschillende tijdschriften. Een bronnenlijst is niet te vinden 

maar de info is opgesteld door een insider van de organisatie en zal dus relevant zijn met de 

realiteit.1 

Publicatie: 

European test user standards: for test use in work and organisational settings. 
Klug, A., Hokanen, H. Bartram, D. Nielsen, S. Gonález-Romá V. (2005). European test user standards: for test use in work and 

organisational settings. [Guidelines] . Granada: EFPA. 

 

 

                                                           
1 311 woorden 

http://www.eawop.org/
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4.2 Juridische documenten 

 
1. koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 

2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse 

bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het 

werk (24 oktober 2018). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 66138. 

2. koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van artikel artikel II.9-8 van de codex 

over het welzijn op het werk (26 oktober 2018). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 

81891. 

3. Codex over het welzijn op het werk (28 april 2017). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal 

overleg 60905 

4. Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit 

van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het 

kader van het Ervaringsfonds (1 juli 2006). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 

37425. 

5. Wet betreffende het generatiepact (23 december 2005). Kanselarij van de eerste minister, 

57266. 

Opgezocht en gevonden via het officiële toepassingsprogramma van de Belgische wetgeving 

Justel. http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm  

zoektermen: 

1. ‘welzijn werk’ (722 resultaten) 

2. ‘arbeid organisatie’ (90 resultaten) 

3. ‘participatie werk’ (6 resultaten) 

4. ‘bevordering arbeid’ (63 resultaten) 

5. ‘bevordering arbeid’ 

Deze probeerde ik aan te vullen met ouderen maar kwam op niks uit, ook voor mijn originele 

zoektermen bekwam ik 0 resultaten als uitkomst. 

verder waren de bronnen vrij duidelijk gegeven dus zocht ik binnenin de lijst verder naar ‘ 

Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg’ waarbij ik de meest relevante artikels verkreeg.

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
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4.3 Maatschappelijke context 
 

Op de website van de federale overheidsdienst (FOD) vond ik het organigram van de federale 

diensten betrokken bij arbeid. 

Minister: Kris Peeters 

vice-eersteminister en minister van werk, economie en consumenten, belast met 

buitenlandse handel 

 

Ik licht de meest relevante afdelingen/diensten toe die tot deze bevoegdheid behoren. 

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Diensthoofd: Christl Bollé 

De opdrachten vervullen in de FOD die zijn voorgeschreven door de Codex over het welzijn 

op het werk en door het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. 

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 

Directeur-generaal: Paul Tousseyn 

Algemene opdracht : het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze 

verbeteren en ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn worden 

nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. 

Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk 

Afdelingshoofd: Luc Van Hamme  

betrekt zich vooral met veiligheid op de werkvloer 

De Afdeling van het regionaal toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op 

het Werk omvat acht regionale directies, die bevoegd zijn voor een welbepaald ambtsgebied.  

Afdeling van de normen over het welzijn op het werk 

De Afdeling van de normen over het welzijn op het werk bereidt de welzijnsregelgeving voor, 

en interpreteert en evalueert ze. Ze houdt zich ook bezig met de voorbereiding van die 

normen op Europees en internationaal niveau en de omzetting van de Europese en 

internationale normen in Belgisch recht. 

Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk 

De Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk zorgt voor de promotie en de 

informatie met betrekking tot het welzijn op het werk op internationaal en Belgisch niveau.  

Ze ontwikkelt actieprogramma's over de verspreiding en het gebruik van de "goede 

praktijken", en netwerken die informatie uitwisselen over het welzijn op het werk. 

deze afdeling omvat ook een directie van gedragscommunicatie. 
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Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk 

Afdelingshoofd: Nadine Gilis 

 

De Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk organiseert het sociaal 

overleg, onder andere op het vlak van de normering van het welzijn op het werk. Ze beheert 

ook de procedures voor de erkenning en de goedkeuring van de externe actoren die een rol 

spelen bij het welzijn op het werk. 

 

Ik zocht wat verder op de sociale kaart via de zoekterm ‘welzijn op het werk’, ook bakende ik het af 

rond de regio Kortrijk. Er waren nog steeds te veel resultaten dus bakende ik het af met de rubriek 

‘arbeid en gezondheid’. 

  

Een organisatie die ik hierbij vond was ‘Attentia’  

Attentia is een Belgisch bedrijf, werkzaam in de sector personeelsbeleid. Het is ontstaan uit 

de samensmelting van 4 bedrijven uit de sector. Namelijk: Seco-M (sociaal secretariaat), het 

Kinderbijslagfonds van Brabant en Alfa-Aurora (berekening en uitbetaling van 

kinderbijslagen), de (medische) preventiediensten Agathos-IID en Intermedical en het sociaal 

verzekeringsfonds Maas en Schelde. 

Het bestaat uit: 

Sociaal Secretariaat (Arbeidsovereenkomst, Sociale zekerheid, Collectieve 

arbeidsovereenkomst) 

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming 

HR Consulting (Human Resource Management) 

Sociaal verzekeringsfonds 

Het verstrekt ook doelgroep specifiek nieuws en opleidingen, alsook een handig programma 

gestandaardiseerd afgesteld op de typische taken van zelfstandigen, preventieadviseurs of HR-beleid 

uitvoerders om hun zaken ordelijk uit te voeren.
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4.4 Statistieken 

 
Ik ging op zoek via de aangereikte sites op de PowerPoint ‘info opzoeken’ dit bracht me bij de 

federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. Hier vond ik een data bestand 

die de werkzaamheidsgraad per leeftijdscategorie weergaf. 

Startpagina > Statistieken > Structurele indicatoren werkgelegenheid en arbeidsmarkt > Subreeks : 

Indicatoren Kwaliteit van de Arbeid (Europese Raad Laken 2001) > onder de tussentitel 

‘Contextindicatoren’  

bron: (2018). Werkzaamheid volgens leeftijd [Excel bestand]. Het rijk, de gewesten en de EU: Eurostat. 

Geraadpleegd via www.werk.belgie.be  

In de site Statbel.fgov.be kon ik makkelijk navigeren naar werkgelegenheid en werkloosheid via een 

aantal voor de hand liggende rubrieken, een overzichtelijke website.  

het gaf een volledig overzicht gevat in een uitleg die zowel de werkgelegenheidsgraad en 

werkloosheidsgraad in context plaatste en de evoluties doorheen de jaren weergaf via een 

schriftelijke uitleg aangevuld met grafieken. 

 

ik zocht een ruwe bron dus ik scrolde verder en vond onder de rubriek ‘downloads’ de 

databestanden in Exel vorm die ze hier hebben toegepast.   

Deze tabel heb ik hieronder weergegeven.  

Bron: (2017) Jaarlijkse arbeidsmarktindicatoren volgens leeftijd en geslacht – absolute en relatieve cijfers. 

[Excle bestand] België: be.STAT. geraadpleegd via www.statbel.fgov.be 

http://www.werk.belgie.be/
http://www.statbel.fgov.be/


  Vic de Vreeze 1BaTp B2 32 SADAN-OPDRACHT IV 

 

Belangrijke 
arbeidsmarktindicatoren volgens 
leeftijd en geslacht (België en de 
regio's) 

2017  

15-64 jaar 15-24 jaar 25-49 jaar 50-64 jaar 

België        

Werkgelegenheidsgraad Mannen 67,5% 24,4% 84,8% 64,3% 

  Vrouwen 58,7% 20,9% 75,5% 52,7% 

  Totaal 63,1% 22,7% 80,1% 58,5% 

Activiteitsgraad Mannen 72,8% 30,6% 90,7% 67,8% 

  Vrouwen 63,2% 25,4% 80,7% 55,9% 

  Totaal 68,0% 28,1% 85,7% 61,8% 

Werkloosheidsgraad Mannen 7,2% 20,2% 6,5% 5,2% 

  Vrouwen 7,1% 18,0% 6,5% 5,7% 

  Totaal 7,1% 19,3% 6,5% 5,4% 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest      

Werkgelegenheidsgraad Mannen 61,9% 15,6% 75,3% 62,6% 

  Vrouwen 50,5% 14,6% 60,9% 51,2% 

  Totaal 56,2% 15,1% 68,1% 56,8% 

Activiteitsgraad Mannen 72,9% 24,8% 87,0% 73,3% 

  Vrouwen 59,3% 20,4% 72,2% 56,1% 

  Totaal 66,1% 22,6% 79,6% 64,5% 

Werkloosheidsgraad Mannen 15,1% 37,1% 13,5% 14,6% 

  Vrouwen 14,9% 28,4% 15,7% 8,7% 

  Totaal 15,0% 33,2% 14,5% 12,0% 

Vlaams Gewest       

Werkgelegenheidsgraad Mannen 71,9% 29,3% 90,4% 66,3% 

  Vrouwen 63,1% 25,6% 81,2% 55,1% 

  Totaal 67,5% 27,5% 85,8% 60,8% 

Activiteitsgraad Mannen 74,9% 33,8% 93,5% 68,3% 

  Vrouwen 66,3% 29,2% 84,5% 58,0% 

  Totaal 70,6% 31,5% 89,0% 63,2% 

Werkloosheidsgraad Mannen 4,0% 13,3% 3,3% 3,0% 

  Vrouwen 4,8% 12,2% 3,9% 5,0% 

  Totaal 4,4% 12,8% 3,6% 3,9% 

Waals Gewest       

Werkgelegenheidsgraad Mannen 61,7% 19,2% 78,4% 60,9% 

  Vrouwen 53,7% 15,1% 71,2% 48,5% 

  Totaal 57,7% 17,2% 74,8% 54,6% 

Activiteitsgraad Mannen 68,9% 27,2% 87,1% 65,4% 

  Vrouwen 59,0% 21,0% 77,5% 51,9% 

  Totaal 63,9% 24,1% 82,3% 58,5% 

Werkloosheidsgraad Mannen 10,5% 29,5% 10,0% 6,9% 

  Vrouwen 9,0% 28,2% 8,1% 6,5% 

  Totaal 9,8% 29,0% 9,1% 6,7% 
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