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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning 

1. Vertaal je thema/informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen 

• gezagsverhouding                                        (google, Wikipedia arbeidsorganisatie) 

• arbeidsrelatie                                                (google, Wikipedia arbeidsorganisatie)  

• arbeidsdeling                                                (google, Wikipedia arbeidsorganisatie) 

• innovatieve arbeidsorganisatie                     (google, www.overheid.vlaanderen.be)   

• corporate governance                                   (google, Wikipedia organisatiekunde) 

• planning                                                         (google, Wikipedia organisatiekunde) 

• arbeidsmarkt                                                  (eigen kennis) 

• arbeidsbestel                                                 (google, Wikipedia arbeidsorganisatie) 

• organisatieleider                                            (eigen kennis) 

• werknemer                                                    (eigen kennis) 

• carrière                                                                      (eigen kennis) 

 

 

2. Gebruik stapsgewijs drie van je zoektermen (of combinaties ervan) voor een 

verkennende, vergelijkende zoekopdracht 
 

Gezagsverhouding 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten op Google 71 300 resultaten 

Boek 4050 resultaten 

Artikel krant 698 resultaten 

Site concrete organisatie Geen resultaten gevonden 

Afbeelding Zeer veel resultaten 

Video 267 resultaten 

Eindwerk Geen resultaten gevonden 

Hoofdstuk in boek Geen resultaten gevonden 

 
Gezagsverhouding 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten op Yahoo 9690 resultaten 

Boek 4050 resultaten 

Artikel krant 4610 resultaten 

Site concrete organisatie Geen resultaten gevonden 

Afbeelding Zeer veel resultaten 

Video 267 resultaten 

Eindwerk 52 resultaten 

Hoofdstuk in boek 703 000 resultaten 
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Arbeidsrelatie 

Soort bron Aantal 

Totaal aantal zoekresultaten op Google 340 000 resultaten 

Boek 8790 resultaten 

Artikel krant 5280 resultaten 

Site concrete organisatie Geen resultaten gevonden 

Afbeelding Zeer veel resultaten 

Video 2770 resultaten 

Eindwerk Geen resultaten gevonden 

Hoofdstuk in boek Geen resultaten gevonden 

 
Arbeidsrelatie 

Soort bron Aantal 

Totaal aantal zoekresultaten op Yahoo 51 400 resultaten 

Boek 30 900 resultaten 

Artikel krant 4810 resultaten 

Site concrete organisatie 39 200 resultaten 

Afbeelding Zeer veel resultaten  

Video 24 700 resultaten 

Eindwerk 133 resultaten 

Hoofdstuk in boek 710 000 resultaten 

 

3. Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een gelijkaardige 

verkennende zoekopdracht via LIMO. Probeer aldus ook diverse soorten 

bronnen (vind je dezelfde ? andere ?) te vinden. 
 

Gezagsverhouding 

  Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten op Limo 37 resultaten 

Boek 31 resultaten 

Artikel krant 6 resultaten 

Site concrete organisatie Geen resultaten 

Afbeelding  Geen resultaten 

Video  Geen resultaten 

Eindwerk 1 resultaat 

Hoofdstuk in boek Geen resultaten 

 
 

Arbeidsrelatie 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten op Limo 90 resultaten 

Boek 32 resultaten 

Artikel krant 54 resultaten 

Site concrete organisatie Geen resultaten 

Afbeelding Geen resultaten 

Video Geen resultaten 

Eindwerk 7 resultaten 

Hoofdstuk in boek 4 resultaten  
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4. Kwaliteit van je zoekresultaten (criteria vermeld in de C.R.A.P.-test) 

Voor mijn soorten bronnen ben ik gaan zoeken via Google, maar ook via LIMO, 

omdat je erg gericht kan zoeken naar soorten bronnen via een zoekterm.  

 

Bron 1: ‘Gezagsverhouding’ 

https://www.pwnet.nl/arbeidsrecht/artikel/2018/11/het-aangaan-van-een-

arbeidsovereenkomst-10126331 

Hiervoor heb ik ‘gezagsverhouding’ ingetypt op Google en kwam ik terecht bij een 

krantenartikel van het online blad pw. De titel van het artikel: ‘Het aangaan van een 

arbeidsovereenkomst’ 

 

Currency = actualiteit 

• Wanneer werd de bron gemaakt? Wordt er een datum vermeld? 

Het artikel werd geschreven op 2 november 2018 en de laatste update was op 

14 november 2018.  

Reliability = betrouwbaarheid 

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

Er is geen literatuurlijst aanwezig en er wordt ook niet verwezen naar andere 

bronnen van informatie. Wel staan er 2 verwijzingen naar artikels uit de wet. 

• Is de inhoud partijdig? Gaat het om iemands mening? 

De inhoud van het artikel is totaal niet partijdig en het gaat zeker niet om 

iemands mening. Dit komt doordat het een erg objectief artikel is. 

Authority = autoriteit 

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

verantwoordelijk? 

Er wordt niet vermeld of er een auteur, instelling of organisatie verantwoordelijk 

is voor het artikel, maar er wordt wel vermeld dat het gepubliceerd werd door 

de Redactie. 

Point of view = objectiviteit 

• Met welke bedoeling is het materiaal geschreven/gemaakt? 

Het artikel heeft als bedoeling om te informeren. 

• Wie is het doelpubliek? 

Er is volgens mij geen specifiek doelpubliek, maar het is toch meer gericht naar 

werknemers/werkgevers omdat het hier specifiek over gaat.  

• Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst?  Nee 

https://www.pwnet.nl/arbeidsrecht/artikel/2018/11/het-aangaan-van-een-arbeidsovereenkomst-10126331
https://www.pwnet.nl/arbeidsrecht/artikel/2018/11/het-aangaan-van-een-arbeidsovereenkomst-10126331


6 
 

Bron 2: ‘Corporate governance’ 

http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2667474 

Hiervoor heb ik ‘corporate governance’ ingetypt op LIMO en heb ik gekozen voor de 

filter ‘eindwerk’. De titel van het eindwerk is ‘Corporate governance’.  

 

Currency = actualiteit 

• Wanneer werd de bron gemaakt? Wordt er een datum vermeld? 

Er wordt geen specifieke datum vermeld, maar wel dat het is geschreven in het 

academiejaar 2004-2005.  

Reliability = betrouwbaarheid 

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

Helemaal op het einde is er een literatuurlijst aanwezig, waarbij er wordt 

verwezen naar boeken, krantenartikels en websites. 

• Is de inhoud partijdig? Gaat het om iemands mening? 

De inhoud is niet partijdig, maar je zou wel denken dat het gaat om iemands 

mening doordat de bron een eindwerk is. Dit is niet echt zo, want alle informatie 

is behoorlijk objectief. 

Authority = autoriteit 

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

verantwoordelijk? 

Patricia Hu is de auteur die verantwoordelijk is en het boek dus schreef.  

Point of view = objectiviteit 

• Met welke bedoeling is het materiaal geschreven/gemaakt?  

Haar bedoeling is om mensen te laten kennismaken met dit fenomeen, zodat 

ze worden aangespoord om zich meer te verdiepen erin.  

• Wie is het doelpubliek? 

Er is geen specifiek doelpubliek. Het is gericht naar alle soorten lezers.  

• Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst?  Nee 

 

 

 

 

 

 

 

http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2667474
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Bron 3: ‘Arbeidsmarkt’ 

https://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/32KUL_VLP/122057185000

1494  op deze site kan je dan een pdf-bestand downloaden van het boek. 

Hiervoor heb ik ‘arbeidsmarkt’ ingetypt op LIMO en heb ik gekozen voor de filter ‘boek’. 

De naam van het boek is ‘Jongeren op de Vlaamse arbeidsmarkt – laaggeschoolde 

jongeren in nood’.  

 

Currency = actualiteit 

• Wanneer werd de bron gemaakt? Wordt er een datum vermeld? 

Het boek werd geschreven in April 2011.  

Reliability = betrouwbaarheid 

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

Er is geen literatuurlijst aanwezig, maar er wordt onrechtstreeks wel verwezen 

naar andere bronnen van informatie, namelijk tabellen en grafieken.  

• Is de inhoud partijdig? Gaat het om iemands mening? 

De inhoud is totaal niet partijdig en het gaat niet om de mening van iemand. Dit 

komt grotendeels doordat het boek gebaseerd is op objectieve informatie. 

Authority = autoriteit 

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

verantwoordelijk? 

Er staat niet onmiddellijk vermeld door wie het boek is gemaakt of geschreven, 

maar wel dat het is uitgegeven door VDAB Studiedienst. Ook de VDAB staat 

op de kaft van het boek vermeld, dus hoogstwaarschijnlijk zijn ze ook de maker.  

Point of view = objectiviteit 

• Met welke bedoeling is het materiaal geschreven/gemaakt?  

De bedoeling van het boek is volgens mij grotendeels om te informeren, maar 

ik denk dat het ook de bedoeling heeft om jongeren te activeren. 

• Wie is het doelpubliek? 

Er is geen specifiek doelpubliek, maar ik denk dat het wel voor een groot deel 

gericht is naar jongeren (die wat minder geschoold zijn).  

• Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst?   

Er wordt voor een deel reclame gemaakt voor de VDAB als dienst, omdat ze dit 

boek maakten en uitgaven. 

 

https://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/32KUL_VLP/1220571850001494
https://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/32KUL_VLP/1220571850001494
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5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en 

vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO 

 
a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen. 

Mijn zoekproces is moeilijker verlopen dan verwacht. Vooral bij het vergelijken van 
soorten bronnen. Ik wist niet zo goed wat de bedoeling precies was, waardoor mijn 
zoekproces niet van een leien dakje liep. Nadat ik eenmaal aan de slag was gegaan, 
verliep het veel vlotter dan eerst verwacht. 

 
b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken? Welke? 

In mijn verder zoekproces zou ik misschien wel andere of meer trefwoorden gaan 
gebruiken, omdat ik denk dat ik dan meer zoekresultaten zal hebben en meer soorten 
bronnen zal vinden. Ik weet niet welke ik zou gebruiken in de plaats, maar waarschijnlijk 
iets wat specifiekere termen. 

 
c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je dit? 

Over mijn thema vond ik niet veel eindwerken of concrete organisaties. Ik denk dat dit 
komt doordat ik nog te breed aan het zoeken ben en misschien in mijn verder 
zoekproces nog wat concreter zal moeten gaan zoeken. 
 

d. Heb je nog andere bemerkingen, vaststellingen, voornemens? 
Wat ik heb geleerd is dat wanneer ik bronnen gebruik, ik veel kritischer zal moeten 
omgaan met verschillende aspecten van het zoeken naar bronnen. Ook heb ik geleerd 
dat het zoeken naar bronnen een belangrijke stap is in het zoekproces. 

 

 

6. Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 

 
Formuleer nu zelf een aantal mogelijke (verdere) informatie- of onderzoeksvragen. Na 
deze globale verkenning en overzicht van aantal resultaten per soort bron : Wat zou je 
precies willen weten of onderzoeken over jouw thema? 
 

• Welke effect heeft de arbeidsrelatie op de productiviteit in een organisatie? 

• Is planning van groot belang bij arbeidsorganisatie? 

• Is er een verschil in functie tussen mannen en vrouwen in een 
arbeidsorganisatie? 

• Is er mogelijkheid tot werkgelegenheid op de arbeidsmarkt voor personen met 
een beperking/handicap? 

• Wat factoren zijn belangrijk binnen een organisatie? 
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Stap 2: De basistekst 

1. Zoek een wetenschappelijke tekst die als basis voor verder speuren naar 

bronnen dient. 

Mijn tekst heb ik gevonden op LIMO. Ik heb “arbeidsmarkt” als zoekterm gebruikt. Ik 

heb verfijnd op beschikbaarheid in de bibliotheek van Vives Campus Kortrijk zodat ik 

vlug aan een bron zou geraken. Plaats: 1ste verdieping 658,39 

 

2. Maak een zeer grondige analyse van je basistekst aan de hand van 

volgende elementen uit je tekst. 

Bronvermelding 

Randall, R. & Arnold, J. (2014). Arbeids-en organisatiepsychologie- een inleiding. In 

Randall, R. & Arnold, J., Psychologie van arbeid en organisatie - Mensen en hun 

werk (pp. 1-28). Amsterdam: Pearson Benelux. 

 

           Bronvermelding bis   

“Willen arbeidspsychologen invloed uitoefenen op het functioneren van de 

organisatie, dan moeten ze hun gespecialiseerde, technische rol vaarwel zeggen en 

zich meer profileren als algemeen consulent.” (Randall & Arnold, 2014, p.10)  

“Bij recentere onderzoeken in HR of arbeidspsychologie kan gedacht worden aan 

onderzoek naar goed leiderschap, besluitvorming in groepen of impression 

formation.“ (Randall & Arnold, 2014, p.14) 

 

            Context  

Mijn tekst komt uit het boek Psychologie van arbeid en organisatie – Mensen en hun 

werk. Het is gebaseerd op de 5de editie van ‘Work Psychology – Understanding Human 

Behavior in the Workplace’ en bewerkt in de Nederlandstalige editie door Maurits van 

der Heijde en Lotte Pierik. Het boek is een grondige introductie in de 

arbeidspsychologie. Het beschrijft grotendeels de relatie tussen het individu en de 

arbeidsorganisatie en de verschillen tussen mensen in hun werk. Dit wordt in kaart 

gebracht door theorie en praktijkvoorbeelden. Er komen veel onderwerpen aan bod 

zoals diversiteit, motivatie, leiderschap en training.  

 

Er is geen specifieke organisatie vermeld die verantwoordelijk is voor het boek of de 

tekst. Er is wel een redactie die heeft meegeholpen met de auteur (en de uitgeverij) 

aan de samenstelling van het boek. 

 

Het boek is bedoeld voor mensen die voor de eerste keer in aanraking komen met 

arbeidspsychologie en voor mensen die er al enige ervaring mee hebben. De 

doelgroepen zijn dus bijvoorbeeld psychologiestudenten, bedrijfskundestudenten…  

    



10 
 

   Verneem meer over de auteur 

Er zijn 2 auteurs van het boek die de tekst schreven, namelijk John Arnold en Ray 

Randall. John Arnold is professor arbeidspsychologie aan de universiteit van Sheffield 

in Groot-Brittannië. Ray Randall is senior lector van organisatiegedrag en Human 

Resource management aan de Business School van Loughborough in Groot-

Brittannië. Deze informatie heb ik gevonden in het boek zelf bij het deeltje “Over de 

auteurs”. Op het internet is er niet veel meer relevante informatie te vinden over de 

auteurs.  

 

     Structuur 

De tekst kent zeker een duidelijke en logische structuur. Het hoofdstuk is dan wel 29 

pagina’s, maar het is duidelijk opgedeeld in aparte delen door tussentitels. Het 

hoofdstuk begint met een titel: Arbeids- en organisatiepsychologie – een inleiding. Ook 

worden er leerdoelen gesteld in het begin van de tekst. Daarna is er een openingscase, 

een inleiding op de tekst en de verschillende onderdelen die het hoofdstuk behandelt 

met telkens korte samenvattingen per deeltje. Op het einde heb je dan een globale 

samenvatting van de hele tekst, het hele hoofdstuk. Ook is er een ‘test je kennis’-kader 

en een kader met de link om actief te leren online.  

 

Er zijn tussentitels aanwezig die de tekst verdelen in stukjes die telkens andere 

onderwerpen behandelen. Die aparte delen worden dan ook nog eens opgedeeld in de 

tekst door tussentitels. Zo staat alle informatie gestructureerd onder een titel.  

 

Naast de tekst zijn er ook nog andere zaken terug te vinden namelijk figuren, kaders 

en tabellen die bepaalde info van een deel illustreren.  

 

Er wordt soms verwezen naar bronvermeldingen in de tekst door na een zin de naam 

van een persoon, de datum en/of de pagina tussen haakjes te zetten. De volledige 

bronvermeldingen kan je dan terugvinden achteraan in het boek bij de literatuurlijst. De 

bronnen zijn volgens de APA-stijl.  

 

In de tekst wordt er niet met voet- of eindnoten gewerkt en als je kijkt naar de andere 

hoofdstukken in het boek wordt er ook niet gewerkt hiermee. Dit komt doordat alles al 

behoorlijk goed uiteengezet wordt in de tekst zelf. Achteraan het boek is er dan wel een 

begrippenlijst te vinden over termen vanuit het hele boek. 
 

      Zoek gelijksoortige info en duid die aan 

Bij deze stap heb ik de tekst uit het boek gekopieerd en alle informatie die nodig is voor 

het volgende stapje aangeduid in verschillende kleuren. 

(organisaties/diensten/voorzieningen = blauw; specialisten = paars; vaktermen = geel; 

soorten bronnen = groen) 
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Lijsten met die gelijksoortige info  

a. Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen 

Ik heb niet echt organisaties, diensten of voorzieningen gevonden in mijn basistekst, 

maar wel de naam van een tweetal bedrijven. 

 

Western Electric Company in Hawthorne 

 

Een Amerikaans elektronisch 

productiebedrijf dat diende als primaire 

leverancier aan AT&T van 1881 tot 1996. 

Het was verantwoordelijk voor vele 

technologische innovaties en 

baanbrekende ontwikkelingen. 

CIPD 

 

CIPD staat voor Chartered Institute of 

Personnel and Development. Het is een 

non-profit bedrijf met 862 werknemers. 

 

b. Lijst van specialisten 

Voor de specialisten heb ik enkel diegene beschreven die ik zeker vond. Er waren nog 

een 20-tal specialisten meer vermeld in mijn basistekst, maar hun naam was te 

algemeen. Ook kwam ik dan soms op andere zaken terecht die niets met de 

specialisten te maken hadden. Daarmee dat ik enkel degene bespreek die ik zeker kan 

beschrijven. De bron waar ik informatie over hen heb gevonden, staat telkens vermeld 

na de uitleg bij elke specialist. 

 

Bandura Albert Bandura (geboren in Mundare in 1925) is een 

Canadees psycholoog. Hij is bekend geworden als de 

grondlegger van de sociaal-cognitieve leertheorie en 

heeft ook gewerkt aan het begrip morele 

ontkoppeling.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura 

Cattell  Raymond Bernard Cattell (1905-1998) was een 

psycholoog die vooral bekend is geworden door zijn 

psychometrisch onderzoek. Hij probeerde de 

persoonlijkheid op een chemische manier te 

benaderen. (vergelijking: hoeveelheid moleculen 

gemaakt door hoeveelheid atomen  hoeveelheid 

persoonlijkheden gemaakt door hoeveelheid 

persoonlijkheidstrekken) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Bernard_Cattell 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNgoijjKDfAhXR-qQKHYbBBygQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/207517495309015252/&psig=AOvVaw14iyRjKi7HvqyJZB_2D6RM&ust=1544903521056917
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raymond_Cattell.jpg
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8wrTN4qffAhWQY1AKHfjEB7MQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Personnel_and_Development&psig=AOvVaw1oHNEVBDVT6N1MDQTQmNer&ust=1545167223931086
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Donaldson-Feilder Bij het ingeven van deze naam weet ik niet zeker of ik 

de juiste persoon heb gevonden, maar aangezien ik 

maar één persoon tegenkom in mijn zoekresultaten 

met die naam ben ik het bijna zeker dat het gaat om 

Emma Donaldson-Feilder. Ze is een specialist in de 

organisatiepsychologie, positieve en 

gezondheidspsychologie.  

Eysenck 

 

Hans Jurgen Eysenck (1916-1997) was een Engels 

psycholoog. Hij is het bekendst geworden door zijn 

onderzoeken op het gebied van de 

persoonlijkheidspsychologie. Door statistische 

analysemethoden kon hij persoonlijkheidsverschillen 

ordenen naar hun positie op twee onafhankelijke 

hoofddimensies. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck 

Freud 

 

Sigmund Freud (1856-1939) was een neuroloog uit 

Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de 

psychoanalyse. Beroemd zijn Freuds ideeën over het 

onderbewuste, het Oedipuscomplex en beroemde 

werken. Hij wordt gezien als een van de meest 

invloedrijke psychologen en denkers van de 20ste 

eeuw.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud 

https://historiek.net/sigmund-freud-grondlegger-

psychoanalyse/68455/ 

Hofstede  Gerard Hendrik (Geert) Hofstede (geboren in 

Haarlem in 1928) is een Nederlandse 

organisatiepsycholoog, die internationale bekendheid 

geniet op het gebied van interculturele studies. Hij 

formuleerde een cultuurmodel die gebruik maakt van 

door hem opgestelde dimensies. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede 

Jung  Carl Gustav Jung (1875-1961) was een Zwitserse 

psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger 

van de analytische psychologie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung 

https://historiek.net/sigmund-freud-grondlegger-psychoanalyse/68455/
https://historiek.net/sigmund-freud-grondlegger-psychoanalyse/68455/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_iPXOuqbfAhUBLlAKHYEuBKAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.manchesterusersnetwork.org.uk/2016/12/09/breaking-mental-health-taboo-please-talk/&psig=AOvVaw0411xtB1ir1vhe7stdVshh&ust=1545122114311442
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje1c3nlqDfAhWsNOwKHQn1ArQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.managementboek.nl/auteur/278/geert_hofstede&psig=AOvVaw2MMfmSAYAoDB4ueoF1FLKv&ust=1544906352421049
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiElvWzlKDfAhUH2qQKHWRWC8QQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung&psig=AOvVaw33fTtWNCcjNQ7JZn7kkn_T&ust=1544905711760693
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmund_freud_um_1905.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans.Eysenck.jpg
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Miller  George Armitage Miller (1920-2012) was een 

Amerikaanse psycholoog en een van de 

grondleggers van de cognitieve psychologie. Hij heeft 

ook bijgedragen aan de geboorte van 

psycholinguïstiek en cognitieve wetenschap in het 

algemeen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Armitage_Miller 

Rogers  Carl Ransom Rogers (1902-1987) was een 

Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut. 

Samen met Abraham H. Maslow wordt hij als een 

grondlegger van de humanistische psychologie 

beschouwd.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers 

Skinner 

 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) was een 

invloedrijke Amerikaanse psycholoog. Hij is bekend 

geworden als grondlegger van het radicale 

behaviorisme en de daaruit voortkomende 

experimentele en toegepaste gedragsanalyse. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Skinner  

Trompenaars  Alfonsus Trompenaars (geboren in 1953 in 

Amsterdam) is een Nederlandse 

organisatietheoreticus, managementconsultant en 

auteur op het gebied van interculturele communicatie. 

Hij staat bekend om de ontwikkeling van 

Trompenaars’ model van nationale cultuurverschillen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fons_Trompenaars 

 

 

 

c. Lijst met vaktermen 

Voor de betekenis/definitie van mijn vaktermen ben ik vaak gaan zoeken via Wikipedia 

of via de site www.encyclo.nl. Als ik een andere site gebruik of als de betekenis is 

afgeleid uit de context dan wordt dit vermeld bij de vakterm zelf.  

 

Altruïsme Gedrag of levenshouding waarbij je mensen 

helpt zonder eigenbelang 

Arbeids-en organisatiepsychologie Het vakgebied dat zich bezighoudt met het 

functioneren van individuen en groepen in 

organisaties 

http://www.encyclo.nl/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq96iAlqDfAhXSGewKHWWZAfcQjRx6BAgBEAU&url=http://www2.thtconsulting.com/about/people/fons-trompenaars/&psig=AOvVaw1d7eq9j1PBxp7Ea1U_8qtx&ust=1544906138212816
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B.F._Skinner_at_Harvard_circa_1950.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Ransom_Rogers.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:George_Armitage_Miller_speaking_at_the_first_APS_convention_in_1989.jpg
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Arbeidsintensivering  

 afleiden uit de context 

Langere werktijden en hogere werkdruk, de 

noodzaak van levenslange bijscholing en de 

bereidheid op van loopbaan te veranderen 

Assessment Beoordeling van geschiktheid 

Bedrijfsintranet een privaat netwerk of besloten 

informatieplatvorm binnen een organisatie 

Behaviorisme Stroming binnen de wetenschapsfilosofie die 

zich uitspreekt over het onderzoeksdomein 

en de methoden van de psychologie 

Big Five De theorie van de Big Five geeft 5 dimensies 

waarmee het karakter, de persoonlijkheid, 

van iemand beschreven kan worden door van 

elk van die dimensies aan te geven in 

hoeverre die van toepassing is op die 

persoon 

Classificatie Indeling, rangschikking, het toekennen van 

een categorie aan iets 

Consciëntieusheid Nauwkeurig of gewetensvol 

Consistent Samenhangend 

Counseling Pedagogische, psychologische en sociale 

hulpverlening en advisering 

Determinisme Een filosofisch concept dat stelt dat elke 

gebeurtenis veroorzaakt is door eerdere 

gebeurtenissen volgens de causale wetten 

die de wereld regelen en beheersen 

Diversiteitsmanagement  Bedrijfsbeleid dat gericht is op het optimaal 

gebruikmaken van diversiteit binnen een 

organisatie 

Ergonomie De wetenschap die de relatie van de mens 

tot zijn omgeving onderzoekt 

Extraversie Betrekking op het nodig hebben van sociale 

prikkels 

Fenomenologie Stroming die verschijnselen wil leren kennen 

zoals ze zich aan ons voordoen  

FJM-traditie of FMJ-traditie  

afleiden vanuit de context 

Het werk aan de persoon aanpassen (“Fitting 

the job to the man”) of De persoon aan het 

werk aanpassen (“Fitting the man to the job”) 

Freelance Zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet 

in vaste dienst 
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Hawthorne-effect 

 afleiden vanuit de context 

Het probleem dat het gedrag van iemand 

wordt beïnvloed als hij weet dat hij wordt 

onderzocht 

Humanisme Een levensbeschouwing die zich niet beroept 

op religieuze waarden, maar uit gaat van het 

vermogen van de mensen om zelf zijn leven 

zin te geven, gebaseerd op menselijke 

waardigheid, mondigheid, vrijheid, tolerantie 

en verantwoordelijkheid 

Impression formation Het proces waarbij individuele stukjes 

informatie over een andere persoon worden 

geïntegreerd om een globale indruk van het 

individu te vormen 

Industrial psychology 

https://www.thefreedictionary.com/ 

industrial+psychology 

 

De tak van de toegepaste psychologie die 

zich bezighoudt met een efficiënt beheer van 

een industriële beroepsbevolking en vooral 

met problemen die werknemers ondervinden 

in een gemechaniseerde omgeving 

Inwerkprocedures 

https://www.ensie.nl/ 

twan-akkers/onboarding 

Het inwerken van een nieuwe medewerken, 

“onboarding” 

Knowhow Vakkennis, kennis door ervaring 

Mentoring Op basis van eigen kennis en ervaring een 

minder ervaren persoon adviseren en 

begeleiden 

Monitoringsystemen Systeem aan de hand waarvan bepaalde 

effecten van het gevoerde beleid 

systematisch opgevolgd en ik kaart gebracht 

kunnen worden 

Neuroticisme Een tendens tot emotionele instabiliteit of 

stabiliteit, die met bepaalde tests kan worden 

gemeten 

Persoonlijkheidsleer De studie van de verschillen en 

overeenkomsten in persoonlijkheid tussen 

mensen, waarin persoonlijkheid inhoudt hoe 

het individu zich gedraagt ten opzichte van 

zijn sociale omgeving, andere mensen en in 

verschillende situaties 

Premisse Stelling waarop je een redenering baseert 

Profileren De aandacht op jezelf vestigen 

https://www.thefreedictionary.com/%20industrial+psychology
https://www.thefreedictionary.com/%20industrial+psychology
https://www.ensie.nl/
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Psychoanalyse 

(= dieptepsychologie of 

 psychodynamische psychologie) 

Een medische behandeling en stroming die 

aan het einde van de 19de eeuw ontstond met 

Sigmund Freud als grondlegger 

Psychodynamiek De dynamiek in het functioneren van de 

psyche 

Scripts 

 afleiden vanuit de context 

Schema’s die een bepaalde opeenvolging 

van handelingen omvatten 

Self-efficacy of zelfwerkzaamheid 

http://www.betekenis-

definitie.nl/self%20efficacy 

 

De mate van zelfvertrouwen waarover men 

beschikt bij de inschatting of men een 

bepaalde taak tot een goed einde kan 

brengen 

Sociaal leren Het leren in groepsverband, in samenspraak 

en samenwerking met anderen die vaak 

meer ervaren zijn 

Sociale normen 

https://www.ensie.nl/ 

psychologie-en-sociologie/ 

sociale-normen 

Invloeden (regels, ge/verboden) vanuit de 

sociale omgeving, die bepalen of je het 

gedag wel of niet gaat vertonen 

Supervisor Een leidinggevende die mensen begeleidt 

door middel van reflectie op hun werk 

Systeemoperators De netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet, waar deze 

verantwoordelijke is voor het leveren van de 

systeemdiensten 

Taylorisme 

= wetenschappelijke  

bedrijfsvoering 

een stroming binnen de managementtheorie 

die het aansturen van bedrijfsprocessen rond 

de werkvloer op een wetenschappelijke wijze 

vorm wilde geven 

Telewerken Thuiswerk dat mogelijk wordt gemaakt door 

de aanwezigheid van 

telecommunicatieverbindingen met de 

buitenwereld 

Uitzendkracht Persoon die door een uitzendbureau bij een 

ander ter beschikking wordt gesteld om daar 

arbeid te verrichten 

Weird science Western, educated, industrialized, rich en 

democratic  

Werk-thuisinterferentie Het op elkaar inwerken van “werk” en “thuis”, 

waarbij ze elkaar versterken of uitdoven 

Zelfrealisatie Het verwezenlijken van het eigen potentieel 

vanuit het optimaal functioneren 

http://www.betekenis-definitie.nl/self%20efficacy
http://www.betekenis-definitie.nl/self%20efficacy
https://www.ensie.nl/
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d. Lijst met soorten bronnen 

 

Bij deze bronnen wordt er verwezen naar een boek of tijdschrift 

Adair, J.G. (1984) ‘The Hawthorne effect: A reconsideration of the methodological artifact’, 
Journal of Applied Psychology, 69, 334-45. 
Aiello, J.R. & Kolb, K.J. (1995) ‘Electronic performance monitoring and social context: 
Impact on productivity and stress’, Journal of Applied Psychology, 80, 339-53. 
Anderson, N. & Prutton, K. (1993) ‘Occupational psychology in business: Strategic 
resource or purveyor of tests?’, The occupational Psychologist, 20, 3-10. 
Bandura, A. (1977a) ‘Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change’, 
Psychological Review, 84, 191-215. 
Blacker, F. & Brown, C. (1986) ‘Alternative models to guide the design and introduction of 
the new information technologies into work organizations’, Journal of Occupational 
Psychology, 59, 287-314. 
Dijksta, J. en Lee, N. van der (2002). Competentiemanagement in de praktijk. Schiedam: 
Scriptum. 
Ely, R.J. & Thomas, D.A. (2001) ‘Cultural diversity at work: The effects of diversity 
perspectives on work group processes’, Administrative Science Quarterly, 46, 229-73. 
Highhouse, S. (1999) ‘The brief history of personnel counseling in industrial-organizational 
psychology’, Journal of Vocational Behavior, vol. 55, pp. 318-36. 
Hofstede, G. (1980) Culture’s Consequences: International differences in work-related 
values. London: Sage. 
Jackson, S.E., Brett, J.F., Sessa, V.I., Cooper, D.M., Julin, J.A. & Peyronnin, K. (1991) 
‘Some differences make a difference: Individual dissimilarity and group heterogeneity as 
correlates of recruitment, promotions, and turnover’, Journal of Applied Psychology, 76, 
675-89. 
Kandola, B. & Fullerton, J. (1994) Managing the Mosaic: Diversity in action. London: 
Institute for Personnel & Development. 
Konrad, A.M. (2003) ‘Defining the domain of workplace diversity scholarship’, Group & 
Organization Management, 28, 4-17. 
Schneider, B. (1987) ‘The people make the place’, Personnel Psychology, 40, 437-53. 
Smith, C.A., Organ, D.W. & Near, J.P. (1983) ‘Organizational citizenship behavior: Its 
nature & antecendents’, Journal of Applied Psychology, 68, 653-63. 
Wall, T.D. (1982) ‘Perspectives on job redesign’, in J.E. Kelly & C.W. Clegg (eds), 
Autonomy and Control in the Workplace. London: Croom Helm. 
 

Dit soort bronvermelding verwijst naar een website 

(www.bps.org.uk) 
(www.cbs.nl) 
 

Dit is niet echt een bronvermelding op zich, maar verwijst wel naar een tijdschrift 

Personnel Psychology of Journal of Applied Psychology  
 in de tekst zegt men dat er in dit tijdschrift voorbeelden worden gegeven die een deel 
van de tekst illustreren 
 

Dit verwijst naar cijfers en statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 
2013 

(ongeveer 15 procent minder, volgens de cijfers van het CBS in 2013) 
 

 

 

 

http://www.bps.org.uk/
http://www.cbs.nl/
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e. Maak een top 5 van bronnen 

 

1) Blacker, F. & Brown, C. (1986) ‘Alternative models to guide the design and 

introduction of the new information technologies into work organizations’, Journal of 

Occupational Psychology, 59, 287-314. 

 

 Ik heb deze bron als eerste in de top 5 gezet, omdat deze me erg interessant lijkt. 

Het gaat namelijk over modellen die ontwerp en introductie van nieuwe technologieën voor 

werkorganisaties te begeleiden, dus dit sluit erg goed aan bij mijn thema over 

arbeidsorganisatie en organisatiekunde. 

 

 

2) Aiello, J.R. & Kolb, K.J. (1995) ‘Electronic performance monitoring and social 

context: Impact on productivity and stress’, Journal of Applied Psychology, 80, 339-53. 

 

 Als tweede heb ik gekozen voor deze bron, omdat ik dit onderwerp zeer belangrijk 

vind binnen een groepsverband zoals een organisatie. Het gaat namelijk over de impact 

van prestatiedruk op productiviteit en stress.  

 

 

3) Ely, R.J. & Thomas, D.A. (2001) ‘Cultural diversity at work: The effects of diversity 

perspectives on work group processes’, Administrative Science Quarterly, 46, 229-73. 

 

 Ten derde heb ik dan gekozen voor deze bron, omdat ik het opnieuw een zeer 

belangrijk onderwerp vind binnen een organisatie. Ik vind diversiteit en verschillende 

standpunten erg belangrijk en dit zou ook zo moeten zijn binnen een groep. 

 

 

4) Wall, T.D. (1982) ‘Perspectives on job redesign’, in J.E. Kelly & C.W. Clegg (eds), 

Autonomy and Control in the Workplace. London: Croom Helm. 

 

 

 Mijn voorlaatste bron vond ik erg interessant, omdat het eens niet gaat over het 

groepsverband binnen de organisatie/werkplek. Het gaat namelijk eens over autonomie en 

controle, dus ik ben benieuwd om eens iets anders te vinden van informatie. 

 

 

5) Bandura, A. (1977a) ‘Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change’, 

Psychological Review, 84, 191-215. 

 

 Ten slotte heb ik een vijfde bron die me aansprak, omdat ik graag eens wat meer 

wil weten over het begrip ‘self-efficacy’ waar ik al een paar keer over had gehoord. 
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 

1. De concrete (fysieke en digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst 

 

Bron Vindplaats 

Adair, J.G. (1984) ‘The Hawthorne 

effect: A reconsideration of the 

methodological artifact’, Journal of 

Applied Psychology, 69, 334-45. 

- Op Limo is er niets te vinden over de bron. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij deze site: 

http://psycnet.apa.org/record/1984-22073-001  

Aiello, J.R. & Kolb, K.J. (1995) 

‘Electronic performance 

monitoring and social context: 

Impact on productivity and stress’, 

Journal of Applied Psychology, 

80, 339-53. 

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Je kan ze niet 

fysiek opvragen in de campusbibliotheek, maar wel online 

bekijken via de link op Limo.  

- Ook heb ik de bron teruggevonden op google bij deze site: 

http://psycnet.apa.org/record/1995-45538-001  

Anderson, N. & Prutton, K. (1993) 

‘Occupational psychology in 

business: Strategic resource or 

purveyor of tests?’, The 

occupational Psychologist, 20, 3-

10. 

- Op Limo is er niets te vinden over de bron. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij deze site: 

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

Neil_Anderson7/publication/259752023_ 

Occupational_Psychology/links/ 

02e7e52de4d0b09fb6000000/Occupational-Psychology.pdf 

Het is een soort pdf-bestand waarbij er een literatuurlijst 

aanwezig is achteraan. In die lijst vind je de bron terug.  

Bandura, A. (1977a) ‘Self-efficacy: 

Toward a unifying theory of 

behavioral change’, Psychological 

Review, 84, 191-215. 

- Op Limo is de bron niet te vinden. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij deze sites:  

http://psycnet.apa.org/record/1977-25733-001 

http://garfield.library.upenn.edu/ 

classics1989/A1989U419500001.pdf 

Blacker, F. & Brown, C. (1986) 

‘Alternative models to guide the 

design and introduction of the new 

information technologies into work 

organizations’, Journal of 

Occupational Psychology, 59, 

287-314. 

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Je kan ze niet 

fysiek opvragen in de campusbibliotheek, maar wel online 

bekijken via de link op Limo. 

- Op google vind ik niet meteen een website of bestand 

waar de bron op te vinden is. 

http://psycnet.apa.org/record/1984-22073-001
http://psycnet.apa.org/record/1995-45538-001
https://www.researchgate.net/profile/%20Neil_Anderson7/publication/259752023_%20Occupational_Psychology/links/
https://www.researchgate.net/profile/%20Neil_Anderson7/publication/259752023_%20Occupational_Psychology/links/
https://www.researchgate.net/profile/%20Neil_Anderson7/publication/259752023_%20Occupational_Psychology/links/
http://psycnet.apa.org/record/1977-25733-001
http://garfield.library.upenn.edu/
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Dijksta, J. en Lee, N. van der 

(2002). Competentiemanagement 

in de praktijk. Schiedam: 

Scriptum.  

- Op Limo is er niets te vinden over de bron. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij deze site: 

http://competentiedenken.nl/ 

competentiedenken/competentiemanagement.html 

Ely, R.J. & Thomas, D.A. (2001) 

‘Cultural diversity at work: The 

effects of diversity perspectives 

on work group processes’, 

Administrative Science Quarterly, 

46, 229-73. 

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Je kan ze niet 

fysiek opvragen in de campusbibliotheek, maar wel online 

bekijken via de link op Limo. 

- Ook heb ik de bron teruggevonden op google bij deze 

site/pdf-bestand: http://web.mit.edu/cortiz/www/ 

Diversity/Ely%20and%20Thomas,%202001.pdf 

Highhouse, S. (1999) ‘The brief 

history of personnel counseling in 

industrial-organizational 

psychology’, Journal of Vocational 

Behavior, vol. 55, pp. 318-36. 

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Je kan ze niet 

fysiek opvragen in de campusbibliotheek, maar wel online 

bekijken via de link op Limo. 

- Ook heb ik de bron teruggevonden op google bij deze 

site/pdf-bestand: 

https://ac.els-cdn.com/ S0001879199916858/1-s2.0-

S0001879199916858-main.pdf? 

_tid=eb4055c6-8981-4a3b-b89c-

bc828afef68b&acdnat=1545055860_ 

e0075e441b57346a83fcf30222657e69 

Hofstede, G. (1980) Culture’s 

Consequences: International 

differences in work-related values. 

London: Sage.  

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Het is niet online 

te bekijken en ook niet aanwezig in de campusbibliotheek 

van Vives. Het is wel aanwezig in KU Leuven bibliotheken.  

- Ook heb ik de bron teruggevonden op google bij deze site: 

https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=Cayp 

_Um4O9gC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Hofstede,+G.+ 

(1980)+Culture%E2%80%99s+Consequences:+ 

International+differences+in+work-

related+values.+London:+Sage.&ots=V4FDBzOLP8&sig 

=NpYpbCt6e6QwlBtsu3lwJ7NfRFc#v=onepage&q= 

Hofstede%2C%20G.%20(1980)%20Culture% 

E2%80%99s%20Consequences%3A%20 

International%20differences%20in%20work-

related%20values.%20London%3A%20Sage.&f=false 

http://competentiedenken.nl/
http://web.mit.edu/cortiz/www/
https://ac.els-cdn.com/%20S0001879199916858/1-s2.0-S0001879199916858-main.pdf
https://ac.els-cdn.com/%20S0001879199916858/1-s2.0-S0001879199916858-main.pdf
https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=Cayp
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Jackson, S.E., Brett, J.F., Sessa, 

V.I., Cooper, D.M., Julin, J.A. & 

Peyronnin, K. (1991) ‘Some 

differences make a difference: 

Individual dissimilarity and group 

heterogeneity as correlates of 

recruitment, promotions, and 

turnover’, Journal of Applied 

Psychology, 76, 675-89. 

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Je kan ze niet 

fysiek opvragen in de campusbibliotheek, maar wel online 

bekijken via de link op Limo. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij deze site: 

https://smlr.rutgers.edu/sites/default/ 

files/documents/faculty_staff_docs/ 

somedifferencesmakeadifference.pdf 

Het is een soort pdf-bestand waarbij er een literatuurlijst 

aanwezig is achteraan. In die lijst vind je de bron terug. 

Kandola, B. & Fullerton, J. (1994) 

Managing the Mosaic: Diversity in 

action. London: Institute for 

Personnel & Development.  

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Het is niet online 

te bekijken of fysiek aanwezig in de bibliotheek van Vives. 

Het is wel aanwezig in de KU Leuven bibliotheken van 

Sociale Wetenschappen. 316.346 G KAND 1998    

Konrad, A.M. (2003) ‘Defining the 

domain of workplace diversity 

scholarship’, Group & 

Organization Management, 28, 4-

17. 

- Op Limo is er niets te vinden over de bron. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij deze site: 

https://www.researchgate.net/publication/ 

278282762_Special_issue_Defining_the_ 

domain_of_workplace_diversity_scholarship_-

_Editorial_comment 

Schneider, B. (1987) ‘The people 

make the place’, Personnel 

Psychology, 40, 437-53.  

- Ik heb de bron teruggevonden op Limo. Je kan het niet 

fysiek opvragen, maar wel online bekijken via de link op 

Limo. 

Smith, C.A., Organ, D.W. & Near, 

J.P. (1983) ‘Organizational 

citizenship behavior: Its nature & 

antecendents’, Journal of Applied 

Psychology, 68, 653-63. 

- Op Limo is er niets te vinden over de bron. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij deze 

site/pdf-bestand: http://130.18.86.27/faculty/warkentin/ 

SecurityPapers/Merrill/SmithOrganNear1983_JAP_OCB.pdf 

De bron staat vermeld in de literatuurlijst achteraan. 

Wall, T.D. (1982) ‘Perspectives on 

job redesign’, in J.E. Kelly & C.W. 

Clegg (eds), Autonomy and 

Control in the Workplace. London: 

Croom Helm.  

- Op Limo is er niets te vinden over de bron. 

- Deze bron heb ik teruggevonden op google bij dit pdf-

bestand: 

http://etheses.whiterose.ac.uk/2943/1/DX086492.pdf 

 

 

 

 

https://smlr.rutgers.edu/sites/default/
https://www.researchgate.net/publication/
http://130.18.86.27/faculty/warkentin/
http://etheses.whiterose.ac.uk/2943/1/DX086492.pdf


22 
 

2. Auteur(s) uit je basistekst 

Auteurs van de basistekst 

Het is me niet gelukt om voor beide auteurs van de basistekst 3 bronnen te vinden, 

maar heb er wel telkens maximaal 2 gevonden op Limo die te maken hebben met mijn 

thema.  

 

Auteurs van 

basistekst 

Andere werken 

 

 

 

 

 

Ray Randall 

Titel werk: Politician personality, M achiavellianism, and political skill as predictors of 

performance ratings in political roles 

APA-bronvermelding: Silvester, J., Wyatt, M., & Randall, R. (2014). Politician 

personality, M achiavellianism, and political skill as predictors of performance ratings 

in political roles. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(2), 258-

279. 

Titel werk: The role of podcasting in effective curriculum renewal 

APA-bronvermelding: Ming Nie, Alejandro Armellini, Sue Harrington, Kelly Barklamb, 

& Ray Randall. (2010). The role of podcasting in effective curriculum renewal. 

Research in Learning Technology, 18(2), Research in Learning Technology, 1 juli 

2010, Vol.18(2). 

 

 

 

 

 

 

John Arnold 

Titel werk: Running the penultimate lap of the race: A multimethod analysis of 

growth, generativity, career orientation, and personanity amongst men in mid/late 

career 

APA-bronvermelding: 

Arnold, J., & Clark, M. (2016). Running the penultimate lap of the race: A 

multimethod analysis of growth, generativity, career orientation, and personality 

amongst men in mid/late career. Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 89(2), 308-329. 

Titel werk: Antecedents of Career Exploration among Hong Kong Chinese University 

Students: Testing Contextual and Developmental Variables 

APA-bronvermelding: Cheung, Raysen, & Arnold, John. (2010). Antecedents of 

Career Exploration among Hong Kong Chinese University Students: Testing 

Contextual and Developmental Variables. Journal of Vocational Behavior, 76(1), 25-

36. 
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Sterauteurs uit de basistekst 

Als sterauteurs van mijn basistekst heb ik Kandola en Hofstede gekozen, omdat ze 

meer dan 1 keer vermeld staan in de tekst. Ik vond voor beiden geen andere werken 

op Limo, dus ben ik op een andere manier gaan zoeken.  

 

Voor Kandola ben ik gaan kijken op zijn site die ik vond via google: 

https://pearnkandola.com/books/. Op zijn website vond ik uiteindelijk 3 van zijn boeken.  

 

Voor Hofstede ben ik ook gaan zoeken op google en kwam ik al direct uit bij meerdere 

boeken van hem. Het is uiteindelijk op de site van bol.com 

(https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert 

hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-

NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-

NJXMUTJPJUOSQ-

312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-

nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB

&gclsrc=aw.ds) dat ik veel van zijn boeken heb gevonden. Ik heb er maar 2 vermeld 

hieronder, omdat zijn andere boeken teveel afweken van het thema. 

 

Sterauteurs in 

basistekst 

Andere werken 

 

 

 

Kandola, B. 

Titel werk: Racism at Work 
APA-bronvermelding:  
Kandola, B. (2018). Racism at Work. Oxford: Pearn Kandola Publishing. 

Titel werk: The Invention of Difference 
APA-bronvermelding:  
Kandola, B. & Kandola, J. (2013). The Invention of Difference. Oxford: 

Pearn Kandola Publishing. 

Titel werk: The Value of Difference 
APA-bronvermelding:  
Kandola, B. (2009). The Value of Difference. Oxford: Pearn Kandola 

Publishing. 

 

 

Hofstede, G. 

Titel werk: Futures for work (A book of original readings) 
APA-bronvermelding:  
Hofstede, G. (2013). Futures for work. Nederland: Springer. 

Titel werk: Allemaal andersdenkenden 
APA-bronvermelding:  
Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2011). Allemaal andersdenkenden. 

Amsterdam: Business Contact. 

https://pearnkandola.com/books/
https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert%20hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert%20hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert%20hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert%20hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert%20hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert%20hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/c/boeken-geert%20hofstede/527542/N/8299/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&Referrer=ADVNLGOO002011F-NJXMUTJPJUOSQ-312155662704&ds_rl=1263701&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqWu-nL0b69gGF9pPEmGeQRrRb4Xv9JvQs41_qTw787DhPIpQuRF_waAp57EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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3. Het colofon (e.a. plekken in je bron) als snelle info 

Uit mijn bronnenlijst vond ik maar 1 bron die ik fysiek kan opvragen. Het boek was 

enkel beschikbaar in de bibliotheek van de KU Leuven, dus kon ik er zelf niet zo goed 

aan geraken. Gelukkig heb ik een neef die daar studeert en hij kon het boek voor mij 

uitlenen, zodat ik het effectief eens kon bekijken.  

 

Bron:  

Kandola, B. & Fullerton, J. (1994) Managing the Mosaic: Diversity in action. London: 

Institute for Personnel & Development. 

 

Vindplaats:  

KU Leuven bibliotheken van Sociale Wetenschappen. 316.346 G KAND 1998    

 

Beschrijving boek: 

Op de cover vind je bovenaan de titel ‘Diversity in Action – Managing the Mosaic’ van 

het boek terug. In het midden van de cover staat er een foto/tekening van allerlei 

voorwerpen en figuren die in beweging zijn. De auteurs van het boek zijn dan onderaan 

te vinden. Op de achterflap van het boek is er een korte samenvatting te vinden.  

 

In het colofon is er wat informatie te vinden rond de editie, de uitgever (CIPD 

Publishing), jaartal (1998) en bijdrager (Institute of Personnel and Development). 

Er zijn niet echt vaktermen/trefwoorden te vinden op de voorkant/achterkant of in het 

colofon.  
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4. Zoek nu verder buiten je basistekst. 

Boeken 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

Communicatie & planning: het 

maken van een strategisch 

communicatieplan 

Zoekterm: planning  

4204 resultaten op Limo 

 Vives campus Kortrijk 

Bib 1ste verdieping 659 

Vos, M, Otte, J, & Linders, P. 

(2002). Communicatie & 

planning: Het maken van een 

strategisch communicatieplan. 

Utrecht: ThiemeMeulenhoff. 

De arbeidsrelatie, de zelfstandige 

en de ondernemen 

Zoekterm: arbeidsrelatie 

37 resultaten op Limo 

 niet beschikbaar in de 

campusbibliotheek 

Nevens, K. (2011). De 

arbeidsrelatie, de zelfstandige 

en de ondernemer (ICA-reeks. 

Algemene reeks 1). Brugge: Die 

Keure. 

Wendbaar werken: inzichten en 

praktijkervaringen in innovatieve 

arbeidsorganisatie 

Zoekterm: innovatieve 

arbeidsorganisatie 

23 resultaten op Limo 

 niet beschikbaar in de 

campusbibliotheek 

Van Gramberen, M., Bracke, 

Pol., & De Crom, Johan. (2010). 

Wendbaar werken: Inzichten en 

praktijkervaringen in innovatieve 

arbeidsorganisatie. Heverlee: 

Flanders Synergy. 

 

Artikels uit vaktijdschriften 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

Trends op de Vlaamse 

arbeidsmarkt 

Zoekterm: arbeidsmarkt 

6662 resultaten op Limo 

 Vives campus Kortrijk 

Bib 1ste verdieping 318,6 

Trends op de vlaamse 

arbeidsmarkt. (2011). Over.werk 

: Tijdschrift Van Het Steunpunt 

WSE., In: Over.werk : tijdschrift 

van het Steunpunt WSE., 21 

(2011) 4 ; p. 8 - 72. 

Goed werkgeverschap en goed 

werknemerschap: een bijzondere 

arbeidsrelatie  

Zoekterm: arbeidsrelatie 

55 resultaten op Limo 

 niet beschikbaar in 

campusbibliotheek 

Huiskamp, R, Van Dalen, E.J, & 

Gründemann, R. (2005). Goed 

werkgeverschap en goed 

werknemerschap: Een 

bijzondere arbeidsrelatie. 



26 
 

Tijdschrift Voor 

Arbeidsvraagstukken., In: 

Tijdschrift voor 

arbeidsvraagstukken., Jrg. 21 

(2005) nr. 3, p. 211-225. 

Corporate governance op het 

snijvlak tussen wetgeving en 

aanbeveling: een praktijkstudie  

Zoekterm: corporate 

governance  

154 resultaten op Limo 

 beschikbaar in archief 

van campusbibliotheek 

Van der Elst, C. (2006). 

Corporate governance op het 

snijvlak tussen wetgeving en 

aanbeveling: Een praktijkstudie. 

Accountancy En Bedrijfskunde. 

Maandschrift, In: Accountancy 

en bedrijfskunde. Maandschrift, 

Jrg. 26 (2006) nr. 1, p. 11-24. 

 

Eindwerken 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

Tewerkstelling van studenten op 

de Vlaamse schaarse 

arbeidsmarkt  

Zoekterm: arbeidsmarkt 

678 resultaten op Limo 

 beschikbaar in archief 

van campusbibliotheek 

Mestdagh, A. (2009). 

Tewerkstelling van studenten op 

de Vlaamse schaarse 

arbeidsmarkt (Eindw. 

Toegepaste Psychologie). 

Kortrijk: KATHO. Departement 

Sociaal-Agogisch werk (IPSOC). 

Het effect van de arbeidsdeling 

op het innovatieve vermogen bij 

Vlaamse organisaties: een 

kwantitatieve studie aan de hand 

van PASO data uit 2001-2003 

Zoekterm: arbeidsdeling 

5 resultaten op Limo 

 niet beschikbaar in de 

campusbibliotheek 

Vos, A. (2008). Het effect van 

de arbeidsdeling op het 

innovatieve vermogen bij 

Vlaamse organisaties: Een 

kwantitatieve studie aan de 

hand van PASO data uit 2001-

2003. Leuven: K.U.Leuven. 

Faculteit Sociale 

wetenschappen. 
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Corporate governance Zoekterm: corporate 

governance 

61 resultaten op Limo 

 niet beschikbaar in 

campusbibliotheek 

Hu, P. (2005). Corporate 

governance. Geel: Katholieke 

Hogeschool Kempen. 

 

Onderzoeksliteratuur (zoeken via Lirias) 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

De arbeidsmarkt in de provincies 

en gemeenten 

Zoekterm: arbeidsmarkt 

762 resultaten op Lirias 

Geurts, Karen, Herremans, 

Wim, Malfait, Dirk, Slenders, 

Wendy, & Van Mechelen, 

Natascha. (2001). De 

arbeidsmarkt in de provincies en 

gemeenten. Over.Werk. 

Tijdschrift Van Het Steunpunt 

WAV, 11(1), 103-107. 

De invloed van corporate 

governance op de waardering en 

prestaties van ondernemingen 

Zoekterm: corporate 

governance 

39 resultaten op Lirias 

Dutillieux, W. (2006). De invloed 

van corporate governance op de 

waardering en prestaties van 

ondernemingen. Tijdschrift Voor 

Economie En Management, (2), 

337-338. 

Tijdelijke arbeidsrelaties en 

‘employability’: een nieuwe vorm 

van werkzekerheid 

Zoekterm: arbeidsrelatie 

41 resultaten op Lirias 

Forrier, Anneleen, Sels, Luc, 

Van Hootegem, Geert, De Witte, 

Hans, & Vander Steene, Tom. 

(2002). Tijdelijke arbeidsrelaties 

en 'employability': Een nieuwe 

vorm van werkzekerheid. 

Steunpunt WAV; Leuven. 
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Digitale anderstalige bronnen 

(zoeken via Springerlink, Web of Science, Science Direct) Hiervoor heb ik gaan zoeken naar 

bronnen uit de periode tussen 2000 en 2019. 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

Applaying organization science to 

assess the management 

performance of Marine Protected 

Areas: An exploratory study 

Zoekterm: organization 

science 

 817 416 resultaten op 

Science Direct 

Scianna, C., Niccolini, F., 

Bianchi, C.N. & Guidetti, P. 

(2018). Applying organization 

science to assess the 

management performance of 

Marine Protected Areas: An 

exploratory study. Journal of 

Environmental Management, 

Volume 223, p. 175-184. 

Assessing Work Organisation 

Needs in the Light of New 

Technology 

Zoekterm: 

workorganisation 

2 resultaten op 

Springerlink 

Grayson D. (1992) Assessing 

Work Organisation Needs in the 

Light of New Technology. In: 

Pornschlegel H. (eds) Research 

and Development. 

The role of employee’s leadership 

perceptions, values, and 

motivation in employee’s 

provironmental behaviors 

Zoekterm: employee 

305 275 resultaten op 

Science Direct 

Sarkis, J., Graves, L. (2018, 

september 20). The role of 

employees' leadership 

perceptions, values, and 

motivation in employees' 

provenvironmental behaviors. 

Journal of Cleaner Production, 

pp. 576-587. 

 

E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines  

(zoeken via Gopress Academic, filter: laatste maand) 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

Punch opent “leerfabriek” voor 

werknemers en scholen 

Zoekterm: arbeidsmarkt 

(1172 resultaten)  

‘Punch opent leerfabriek’. (2018, 

december 14). Punch opent 

"leerfabriek" voor werknemers 
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en scholen. Het Belang van 

Limburg/Hasselt, p. 1. 

Werknemer is minder 

gemotiveerd wanneer college 

meer verdient 

Zoekterm: werknemer 

(796 resultaten)  

'Werknemer is minder 

gemotiveerd'. (2018, december 

17). Werknemer is minder 

gemotiveerd wanneer collega 

meer verdient. Metro Time, p. 

z.p. 

 

Leren je kind bij zijn huiswerk 

te begeleiden 

Zoekterm: planning 

(1484 resultaten)  

'Je kind begeleiden'. (2018, 

november 20). Leren je kind bij 

zijn huiswerk te begeleiden. 

Algemeen 

Dagblad/Amersfoortse Courant, 

p. 44. 

 

 

Internet algemeen 

Voor deze stap ben ik gaan zoeken op boeken van een van de auteurs van mijn basistekst, 

John Arnold. Zo kwam ik terecht op bol.com waar vele van zijn boeken te vinden zijn. 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

Work Psychology – 

Understanding Human Behavior 

in the Workplace 

Zoekterm: boeken John 

Arnold  

1.300.000 resultaten  

 er staat een 

samenvatting + recensies 

Silvester, J. &  Arnold, J. (2004). 

Work Psychology - 

Understanding Human 

Behavior in the 

Workplace. Amsterdam: 

Pearson Education 

Limited. 

Understanding Careers – 

Metaphores of Working Lives 

Inkson, K. & Arnold, J. (2014). 

Understanding Careers - 

Metaphores of Working 

Lives. Thousand Oakes, 

Californië, VS: Sage 

Publications Ltd. 
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Financial Accounting  
Arnold, J. (1995). Financial 

Accounting. US: Pearson 

Education (Us). 

 

Beeldmateriaal 

Hiervoor ben ik gaan verfijnen op Limo op audiovisueel materiaal. 

 

Titel Zoekproces Bronvermelding 

Allochtonen op de arbeidsmarkt Zoekterm: arbeidsmarkt 

58 resultaten op Limo 

 niet beschikbaar in de 

campusbibliotheek 

Vlaamse sociale partners & 

Duffelcoat. (2000). Allochtonen 

op de arbeidsmarkt (De late 

shift). Brussel: Algemeen 

Christelijk Vakverbond. 

Zelfstandig of werknemer Zoekterm: werknemer 

19 resultaten op Limo 

 niet beschikbaar in 

campusbibliotheek 

Vlaamse sociale partners, 

SERV & Look at it. (2001). 

Zelfstandig of werknemer (De 

late shift). Brussel: Algemeen 

Christelijk Vakverbond. 

Automatiseren op mensenmaat Zoekterm: werkorganisatie 

1 resultaat op Limo 

 niet beschikbaar in 

campusbibliotheek 

BRT. Uitzending door derden. 

(1993). Automatiseren op 

mensenmaat. Brussel: 

Algemeen Christelijk 

Vakverbond. 
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Stap 4: Contextualiseren 

1. Organisaties (hulp- of dienstverlening)  

Ik ben enkele organisaties gaan opzoeken via de Sociale Kaart. Ik wou graag 

organisaties van dichtbij dus heb ik telkens de filter voor de fusie Kortrijk aangeklikt.  

 

Eerst heb ik gezocht via de term “arbeid” en de filter “Trajectbegeleiding en 

werkgelegenheid”. Zo kwam ik uit bij Groep INTRO - Regio West-Vlaanderen - Afdeling 

Kortrijk. De website die hierbij hoort is: https://www.desocialekaart.be/groep-intro-

regio-west-vlaanderen-afdeling-kortrijk-523560  

Groep INTRO is een organisatie die je overal in Vlaanderen kan vinden, nu specifiek 

in Kortrijk. Groep INTRO gelooft in persoonlijke begeleiding en in de kracht van een 

groep waarin je ervaringen deelt. Ook willen ze de eigenheid van kwaliteiten en talenten 

respecteren en versterken. “Leren is boeiend en werken is verrijkend”: Ze gaan samen 

op zoek naar verschillende inzichten om zodat iedereen meer vindt in zichzelf. 

Iedereen krijgt hier een individuele begeleiding. 

 

Ten tweede heb ik gezocht via de term “planning” en de filter “Trajectbegeleiding 

werkgelegenheid”. Zo kwam ik uit bij LBC-NVK - Centrum voor Loopbaanontwikkeling 

Kortrijk. De website die hierbij hoort is: https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Over-

ons/Centrum-voor-Loopbaanontwikkeling/Homepage.html LBC-NVK - Centrum voor 

Loopbaanontwikkeling in Kortrijk is een vakbond die ondertussen al meer dan 100 jaar 

bestaat. Het maakt deel uit van ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond). Werk en 

inkomen zijn de belangrijkste actiepunten. LBC-NVK werkt rond thema’s als 

tewerkstelling, arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale zekerheid. De vakbond komt op voor 

de professionele belangen van alle bedienden in de privésector, onderhandelt met de 

werkgevers, sluit cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) en komt tussen als leden 

zich in arbeidsproblemen bevinden.  

 

Ten derde ben ik dan buiten de Sociale Kaart gaan zoeken, op google. Mijn zoekterm 

was “organisaties voor arbeid” en zo kwam ik terecht bij “Stichting Innovatie & Arbeid”. 

De website die hierbij hoort is: https://www.serv.be/stichting  

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in 

opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De organisatie werkt rond 3 

thematische clusters: arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties; 

werkbaar werk en langere loopbanen en ondernemerschap, economie en 

innovatiebeleid. Het vertrekt vanuit een praktijkgerichte benadering en hecht veel 

belang aan de valorisatie van haar onderzoek. 

 

 

 

 

https://www.desocialekaart.be/groep-intro-regio-west-vlaanderen-afdeling-kortrijk-523560
https://www.desocialekaart.be/groep-intro-regio-west-vlaanderen-afdeling-kortrijk-523560
https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Over-ons/Centrum-voor-Loopbaanontwikkeling/Homepage.html
https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Over-ons/Centrum-voor-Loopbaanontwikkeling/Homepage.html
https://www.serv.be/stichting
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De organisatie waar ik me nu vooral zal op focussen is de eerste, namelijk Groep 

INTRO. Hiervoor ben ik dus gaan kijken op de website die hierboven staat vermeld bij  

de organisatie. 

 
 

 

 

 
Op het eerste zicht ziet de website er 
zeer gestructureerd uit. Wat bij mij meteen in het oog springt is het logo die zeer 
duidelijk de organisatie benadrukt en de zin onder het logo van de organisatie “samen 
richting groei”. Ook de foto die de organisatie als achtergrond voor de site gebruikt bij 
de homepage is erg passend. Het is namelijk een man die de top van een berg heeft 
bereikt. Bovenaan staan er verschillende deelonderwerpen in een balk (home, 
introductie, vorming, begeleiding, bedrijven, nieuws, verhalen en contact). Als je naar 
onder scrolt, kom je terecht bij 4 deelvakken die gericht zijn tot specifieke doelgroepen 
en onderwerpen. De website is dus zeker goed opgemaakt om gemakkelijk informatie 
terug te vinden.   

De site is gericht tot jongeren/werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Dit staat 
duidelijk vermeld op de 4 deelvakken te vinden op de homepage. Bij de doelgroepen 
is de organisatie vooral gericht op de vorming en de begeleiding. Daarnaast geeft de 
organisatie een duidelijke oplijsting van hun bedrijven waar je terecht kan.  

Op de site kan je een hele hoop informatie terugvinden over de organisatie. De taal op 
de site is zowel zakelijk als gemoedelijk. Enerzijds is de taal zo zakelijk mogelijk om 
duidelijk en formeel over te komen naar de doelgroepen en de bezoekers van de 
website toe. Zo zullen ze ook serieuzer genomen worden. Anderzijds is de taal erg 
eenvoudig geschreven met weinig moeilijke woorden en wordt alles kort en duidelijk 
uitgelegd. 

Er zijn identiteitsgegevens van de organisatie aanwezig op de site. Als je naar beneden 
scrolt zie je geen datum staan van de laatste bewerking of wanneer de site is opgericht, 
maar je vindt wel nieuws en het meest recente nieuws over hun dateert van 21 juni 
2018. Ook vindt je het adres, e-mail, nummer… van het hoofdkantoor. Vanboven vind 
je links naar onder andere facebook en twitter. Bij contact vindt je dan de adressen van 
hun organisaties over heel Vlaanderen en contactgegevens van de directie, 
coördinatoren en de dienst O3. Ik vind niet echt een auteur of datum van de website 
onderaan op de verschillende pagina’s, maar ze worden wel onrechtstreeks vermeld 
zoals ik in de alinea hierboven al heb vermeld. De meest recente datum is dus 21 juni 
2018, dus het is zeker relevant. Onderaan vind je ook de logo’s met link naar de 
verschillende medewerkers/partners van de site. Door gebrek aan bepaalde gegevens 
(zoals auteur) kan je je twijfels hebben over de betrouwbaarheid, maar je kunt echt veel 
verschillende informatie vinden over de organisatie.  

Onderaan de homepage van de site is er een eigen document van de organisatie ter 

beschikking, namelijk het jaarverslag van 2017.1   

APA-bronvermelding: Groep INTRO. (2017). Jaarverslag Groep INTRO 2017. 

Brussel: Groep INTRO. 

                                                           
1 439 woorden 

Gegevens: 
Filips van de Elzaslaan, 35, 8500 Kortrijk 
Telefoon: 0473 53 34 91 

Online: http://www.groepintro.be 

E-mail: nancy.kenis@groepintro.be 
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2. Juridische documenten  

Voor juridische documenten over het onderwerp heb ik gezocht op het Belgisch 

Staatsblad. Hierbij gebruikte ik als zoektermen “arbeid” of “arbeidsorganisatie”.  

Geraadpleegd voor de bronnen: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm 

 

- 14 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard 

de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair 

Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming  

APA-bronvermelding:  

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de 

audiovisuele sector, betreffende de vorming (16/11/2018). Belgische Staatsblad, 

018204766 

 

- 26 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke 

arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve 

van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft  

APA-bronvermelding:  

Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 

uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 

gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft (16/07/2013). 

Belgische Staatsblad, 2013204071 

 

- 1 SEPTEMBER 2012. - Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 

20 juni 1996  

APA-bronvermelding:  

Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 

(23/09/2013). Belgische Staatsblad, 2012015180 

 

- 20 JULI 2011. - Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de 

uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 150 

betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, 

aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste 

zitting in Genève, op 26 juni 1978  

APA-bronvermelding:  

Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de 

Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 150 betreffende de 

bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen 

door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste zitting in 

Genève, op 26 juni 1978 (09/08/2011). Belgische Staatsblad, 2011204006 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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3. De maatschappelijke context: politiek/beleid/visie/middenveld groeperingen 

Is er een beleid (regionaal of federaal), is er een agentschap of minister 

verantwoordelijk voor de aspecten / hulp- of dienstverlening van jouw thema / 

concrete hulpvraag? 

Hierbij zal ik vooral gaan kijken naar ministers die instaan voor arbeid. Ik heb 

in google ‘minister van arbeid’ ingegeven en kwam uit op Kris Peeters die 

instaat voor het federaal niveau. Daarna heb ik verder gezocht naar een 

minister van arbeid op federaal niveau en kwam terecht bij Philippe Muyters. 

 

 Kris Peeters 

Federaal minister van Werk 

CD&V 

 Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk 

N-VA 

 

Ook heb ik een partij gevonden die met arbeid bezig is door op google ‘partij 

die vooral instaat voor arbeid’ in te geven. Zo kwam ik terecht bij de PvdA. Voor 

meer informatie over de standpunten van de partij ben ik gaan kijken op hun 

site: https://www.pvda.nl/standpunten/ 

 

 PvdA 

Deze partij heeft standpunten over arbeid, namelijk 

“werk” en “leraren”.  

Bij werk: volgens de PvdA zijn er nog teveel 

mensen werkloos. Ze pleiten voor eerlijk en meer 

werk. Bij leraren: ze willen stevig investeren in de 

leraren, zodat ze talent voor de klas aantrekken en 

behouden en zo het beste onderwijs mogelijk 

maken.  

 

 

 

 

https://www.pvda.nl/standpunten/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCy6b-qZffAhUJyqQKHU86BQkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id%3D340&psig=AOvVaw2Zb49hezmAbqF3bszx5QQM&ust=1544602133190443
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCurOxqpffAhVQ_aQKHWVyBYoQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Muyters&psig=AOvVaw3gVcEwGS9bKSvRNylVIzo7&ust=1544602371276084
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Welke maatschappelijke organisaties (middenveld, belangen- of gebruikersgroepen, 

zelfhulpgroepen en andere, politieke partijen, …) zijn actief rond het thema/probleem, 

hebben een standpunt daarover ?  

Hiervoor heb ik gezocht op google naar maatschappelijke organisaties rond arbeid. Ik 

kwam terecht bij een website waarop de maatschappelijke organisatie HIVA staat 

vermeld: https://researchportal.be/nl/organisatie/hiva-research-institute-work-and-

society 

HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is 

een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU 

Leuven. De organisatie verricht wetenschappelijk 

beleidsgericht onderzoek dat heel concreet kan inspelen 

op actuele vragen van beleid. Toegepast en 

beleidsgericht onderzoek is hun kernactiviteit. Ze hechten 

niet alleen belang aan de kwaliteit van onderzoek, maar ook aan het ruim verspreiden 

van kennis en inzichten die via het onderzoek verworven worden. Die verspreiding 

gebeurt via vele publicaties, het organiseren van talrijke vormingsinitiatieven 

(seminaries, conferenties, workshops en verlenen van advies en expertise op maat). 

De onderzoeksactiviteiten van HIVA worden georganiseerd in 4 groepen: Arbeid en 

organisatie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Sociaal en 

economisch beleid en maatschappelijke integratie. Hun medewerkers zijn gedreven 

universitaire onderzoekers die streven naar de hoogste wetenschappelijke kwaliteit. 

HIVA werkt ook samen met andere kenniscentra en nemen deel aan internationale 

wetenschappelijke netwerken. De organisatie staat open voor gesprek en 

samenwerking rond onderzoek, vorming of kennisdeling. 

 

Ook ben ik gaan zoeken op google naar vakbonden/agentschappen voor arbeid. Zo 

kwam ik dan terecht bij UNIZO. 

https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/unie-van-zelfstandige-

ondernemers-unizo 

https://www.unizo.be/ 

De Unie van Zelfstandige Ondernemers is een 

ondernemersorganisatie die ongeveer 110 000 

ondernemers, zelfstandigen, kmo’s en vrije 

beroepen in Vlaanderen en Brussel uit alle 

sectoren verenigt. UNIZO behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de 

media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners. Ze geven aan de leden 

advies en informatie op sociaal, bedrijfseconomisch, juridisch en administratief vlak. 

Ook ondersteunt het vorming en lokale netwerking van ondernemers. 

 

 

 

 

https://researchportal.be/nl/organisatie/hiva-research-institute-work-and-society
https://researchportal.be/nl/organisatie/hiva-research-institute-work-and-society
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/unie-van-zelfstandige-ondernemers-unizo
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/unie-van-zelfstandige-ondernemers-unizo
https://www.unizo.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV9qrygqLfAhUSLFAKHd0sBTEQjRx6BAgBEAU&url=https://ghum.kuleuven.be/ggs/research/oude-websites/steunpunt_iv/english/opening-symposium-1/organizing-and-supporting-institutions-1/hiva-logo.jpg/image_view_fullscreen&psig=AOvVaw3ru4e1akyMVUafMVcB-a1s&ust=1544969729646194
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtkvzzg6LfAhVRJVAKHUGuB40QjRx6BAgBEAU&url=https://www.unizo.be/starters/projecten/startersroadshow-een-inspirerende-liveshow-voor-startende-ondernemers&psig=AOvVaw3RT2F7agkCMijV22bmySPt&ust=1544969997824421
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4. Statistieken 

Voor mijn eerste statistiek ben ik gaan zoeken op het woord arbeidsmarkt in Google. 

Ik kwam terecht zo bij de website: https://www.dynamstat.be/nl/cijfers/banen/federaal 

Op die link kon je verder klikken en kwam ik terecht bij een pdf bestand met statistieken: 

https://www.dynamstat.be/files/cijfers/nl/G1a_ned.pdf  

 

De titel van de statistiek is 

‘Jobcreatie en -destructie naar 

werkgeverstype’. Deze is 

opgemaakt voor de periode 

van 2005 tot 2016. Het gaat 

dus over jobs die gecreëerd 

zijn door groeiers of starters 

en jobdestructie door krimpers 

en stopzettingen. De 

doelgroep is volgens mij 

werkgevers. 

 

                         

 

Voor mijn tweede statistiek ben ik gaan zoeken op het woord arbeidsgroei. Ik kwam 

zo terecht bij de website: 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/december/arbeidsschaarste-

nederlandse-sectoren/  

 

De titel van de statistiek is ‘Groei 

aantal banen in 2018’. Deze is dus 

vrij recent en gaat dus over dit 

afgelopen jaar. Het gaat dus over 

de groei van werknemers, 

zelfstandigen en uitzendkrachten 

in verschillende sectoren. 

Algemeen kunnen we stellen dat 

het aantal jobs in zorg en welzijn 

het sterkst zijn gestegen. 

 

 

 

Van mijn bronnen is er te weinig informatie beschikbaar om een deftige bronvermelding 

volgens de APA-normen te maken.  

                         

 

https://www.dynamstat.be/nl/cijfers/banen/federaal
https://www.dynamstat.be/files/cijfers/nl/G1a_ned.pdf
https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/december/arbeidsschaarste-nederlandse-sectoren/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/december/arbeidsschaarste-nederlandse-sectoren/
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Stap 5: Afwerking individueel werkdocument 

1. Maak jouw werkdocument aantrekkelijk en gestructureerd. 

2. Controleer op volledigheid. 

3. Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht. 

 
Gevonden info - zoekresultaten 

 

Ik heb eigenlijk veel bijgeleerd in deze lessen over het opzoeken van informatie. Dankzij dit 

vak heb ik Limo leren kennen en zal ik dit in het vervolg ook blijven gebruiken.  Ik vind het een 

zeer overzichtelijke zoekmachine waardoor ik het niet saai vond om informatie op te zoeken. 

Ik vond het wel moeilijk om eigenlijk beeldmateriaal te gaan vinden. Ik ben ook ruimer gaan 

denken sinds deze opdracht. Er bestaat veel meer of google alleen. Google is niet altijd zo 

relevant qua resultaten heb ik opgemerkt. Ik ga zeker meer gebruik maken van meerdere 

zoekmachines om een term op te zoeken. De meeste informatie die ik heb gevonden is 

volgens mij wel betrouwbaar. Ik ben veel gaan vergelijken met andere sites en kwam meestal 

uit op hetzelfde. De meeste van mijn zoekresultaten zijn behoorlijk relevant doordat ik heb 

leren werken op een gerichte manier met de verschillende zoekmachines. 

 

 

Verloop opdracht – vaardigheden 

 

Mijn Sadan-opdracht verliep voor mij redelijk moeizaam. Ik heb vooral moeite gehad met stap 

2 en 3. Bij stap 3 verstond ik de bedoeling niet zo goed, waardoor ik er veel tijd in heb gestoken 

zowel in als buiten de les. Ik vond het zeer wel een opdracht waar ik veel uit heb geleerd. In 

de toekomst zal ik zeker efficiënter en gerichter op zoek gaan naar informatie. Het lukt zeker 

nog niet altijd op een correcte manier, maar ik probeer toch zo juist mogelijk te zoeken. Ook 

heb ik opgemerkt dat het enkel lukt als je rustig zoekt en niet vlug, want dan bekom je vaak 

foute informatie. Ik zie wel dat ik gegroeid ben ik het gericht zoeken en het werken met de 

verschillende zoekmachines. Ik vond het zeer nuttig tijdens deze opdracht om een bron te 

checken aan de hand van de C.R.A.P-test. Ook vond ik het zoeken naar organisaties zeer 

boeiend. 

 

 

Stap 6: Wiki aanmaken en vorm geven 

Stap 7: Wiki inhoudelijk opbouwen   
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