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STAP 1: Algemene 
onderwerpsverkenning 

1.1 Vertaal je thema/informatievraag in een aantal trefwoorden of 

zoektermen 

• Organisatiedoelen  

• Arbeidsdeling 

• Arbeidsmarkt 

• Chris Argyris 

• Organisatieleer  

• Sociotechniek 

• Veranderingsmanagement  

• corporate governance 

• Scientific management  

• Arbeidsvermogen 

Ik heb mijn vaktermen, verwante thema’s en deelthema’s gevonden via de 

zoekmachine “Google”. Ik zocht de begrippen “Arbeidsorganisatie” en 

“Organisatiekunde” op. Hierdoor kwam ik op Wikipedia terecht, daar zocht ik verder 

naar termen die mij interessant leken om verder op te werken. Door verder te klikken 

naar verschillende linken kwam ik aan nieuwe begrippen. 

 

1.2 Gebruik de zoektermen voor een verkennende, vergelijkende 

zoekopdracht 

Zoekterm: Arbeidsorganisatie  “Google” 

160.000 

“Yahoo” 

67.400 

“Bing” 

67.700 

Soort bron (specifieker zoeken) Aantal Aantal Aantal 

boek 55.200 18.800 17.100 

artikel/krant 28.600 22.500 28.800 

afbeelding 57.400 5.300 22.500 

video 97.000 15.800 22.500 

eindwerk 2.180 3.430 5.930 

doelen 79.800 17.400 20.900 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance
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Ik ben specifieker geweest in mijn zoekopdracht. Ik heb niet enkel het woord 

“arbeidsorganisatie” opgezocht, maar bv: het woord “boek” bijgeplaatst om alle 

andere zaken eruit te filteren. Zo zijn alles filmpjes, artikels, etc. niet zichtbaar. Bij 

afbeeldingen en video’s heb ik de knoppen vanboven gebruikt. Ik merk op dat er op 

Google zeer veel verschillende websites te vinden zijn. Bij Yahoo en Bing zijn het 

ongeveer evenveel.  

 

1.3 Gebruik dezelfde zoektermen voor een gelijkaardige verkennende 

zoekopdracht via Limo  

Zoekterm: Arbeidsorganisatie  “Limo” 

916 

Soort bron (specifieker zoeken) Aantal 

boek 22 

artikel/krant 8 

afbeelding ‘geen 

resultaten’ 

video       5  

eindwerk       7 

doelen ‘geen 

resultaten’ 

 

Besluit: In tot aal kom is 916 resultaten uit. Als ik specifieker ga zoeken vind ik geen 

afbeeldingen en doelen terug. Met doelen bedoel ik welke doelen arbeidsorganisatie 

vervuld. Via de zoekmachine “Limo” kan je veel specifieker gaan zoeken. Via de knop 

“geavanceerd zoeken” kan je het type van je bron ingeven waardoor je gerichter kan 

zoeken en minder zoekresultaten krijgt. Gericht zoeken werkt vaak efficiënter en de 

betrouwbaarheid is meestal beter dan wanneer je zomaar een vage zoekterm ingeeft 

op “Google” of “Bing”.  

Ik kan uit deze oefening besluiten dat Limo specifiek zoekt en weinig zoekresultaten 

weergeeft waaruit ik besluit dat de resultaten die ik kreeg, zeer betrouwbaar zijn.  
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1.4 Kwaliteit: Betrouwbaarheid van je zoekresultaten 
 

 

C.R.A.P TEST 

Wikipedia 

“corporate 

governance” 

https://economie.fgov.be/nl/themas/o

ndernemingen/een-onderneming-

beheren-en/maatschappelijk-

verantwoord/corporate-governance  

http://www.vbo-

feb.be/actiedomein

en/corporate-

governance/corpor

ate-

governance/corpor

ate-governance-in-

de-kijker_2018-02-

06/  

Wanneer werd de 

bron gemaakt?, 

Wordt er een datum 

vermeld? 

 

Ja, 30 juli 2018 

om 06/18 

Ja, Laatst bijgewerkt: 27 februari 2018 Ja, 7 februari 2018 

Is er een 

literatuurlijst? Wordt 

er verwezen naar 

bronnen van 

informatie? 

 

Nee 

Ja, er wordt verwezen naar andere 

links indien je meer uitleg wenst. 

Nee 

Is de inhoud 

partijdig? Gaat het 

om iemands mening.  

Nee Nee, de inhoud is gebaseerd op feiten Nee, puur 

gebaseerd op feiten 

Wie schreef/maakte 

het materiaal? Is er 

een auteur, instelling, 

organisatie 

verantwoordelijk? 

Iedereen kan 

deze 

informatie 

aanpassen. 

FOD Economie, KMO, Middenstand 

en energie 

Philippe Lambrecht, 

Algemene directie 

Met welke bedoeling 

is het 

materiaal/geschreven 

gemaakt? 

Informeren Informeren Informeren 

Wie is het 

doelpubliek? 

Volwassenen Volwassenen Volwassenen 

Wordt er reclame 

gemaakt voor een 

product of een 

dienst? 

nee nee nee 

Betrouwbaar? Deze bron is 

niet 

betrouwbaar 

omdat er geen 

auteur te 

vinden is en 

iedereen kan 

deze 

informatie 

aanpassen. 

Deze bron is betrouwbaar omdat er 

duidelijk vermeld is welke organisatie 

deze informatie heeft zich 

blootgegeven. FOD Economie is 

gekend over heel Vlaanderen. 

Deze bron is 

betrouwbaar 

omdat de auteur 

gekend is. Ook 

geen reclame 

aanwezig. Het is 

een recent artikel 

van dit jaar. 

 

Ik heb het begrip “corporate governance” opgezocht via drie verschillende bronnen. 

Hierbij vind ik dat er één betrouwbare bron bij zit, maar het twee andere zou ik niet 

gebruiken in taken.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corporate_governance
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/maatschappelijk-verantwoord/corporate-governance
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/maatschappelijk-verantwoord/corporate-governance
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/maatschappelijk-verantwoord/corporate-governance
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/maatschappelijk-verantwoord/corporate-governance
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/corporate-governance/corporate-governance/corporate-governance-in-de-kijker_2018-02-06/
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1.5 Kritische terugblik op je algemene verklaring, je zoektocht 
 

a: Het zoekproces is vlot verlopen. Enkel werken met de zoekmachine “Limo” is soms 

nog wat zoeken omdat ik hier nog nooit mee heb gewerkt. Google is wel een zeer 

vertrouwde zoekmachine waardoor alles van een leien dakje liep.  

 

b: Ik zou de balk bovenaan meer gebruiken om afbeeldingen of artikels te zoeken via 

“Google” of “Bing”. Nu heb ik meestal gewoon een woord toegevoegd om 

specifieker te zoeken.  

 

c: Via “Limo” heb ik geen afbeeldingen en doelen gevonden over arbeidsorganisatie. 

Ik denk dat dit ligt aan de zoekmachine zelf. “Limo” is een zoekmachine waar vooral 

veel artikels en boeken in voorkomen. Afbeeldingen zijn meestal ter illustratie en niet 

puur theoretisch. Doelen zijn dan ook heel specifiek. Doelen van arbeidsorganisatie 

zullen hoogstwaarschijnlijk wel in een artikel aanwezig zijn, maar zo specifiek gaat: 

“Limo” niet.  

 

d: De zoekmachine ‘Google’ is voor mij nog altijd de zoekmachine die het dichts bij 

mij ligt, ik werk er dagelijks mee en het voelt vertrouwder aan dan bv: Bing of Yahoo.  

 

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 
 

• Welke invloed heeft Corporate governance op een bedrijf?  

• Welke organisatiedoelen zijn belangrijk om een bloeiend bedrijf op te 

starten? 

• Tot welk niveau wordt de druk te hoog voor de werknemer en is de kans 

op een burn-out groot? 

• Hoe motiveer je arbeiders op de werkvloer? 

• Welke maatregelen moeten getroffen worden voor een gezond bedrijf? 
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STAP 2: De basistekst  

https://limo.libis.be/primo-

explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71161002830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&la

ng=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_

content_tab&query=any,contains,de%20zelf-

determinatie%20theorie:%20kwalitatief%20goed%20motiveren%20op%20de%20werkvloer&sortby=

date&facet=frbrgroupid,include,481021936&offset=0 

http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2009_VandenBroeckVansteenkiste_GO.pdf  

Ik heb dit artikel via de zoekmachine “Limo” gevonden. Het artikel komt uit het 

tijdschrift “Gedrag & organisatie”. Ik vind het een goed artikel omdat het een recent 

artikel is en er staan veel bronnen in waarop wijst dat het een betrouwbaar artikel is.  

 

2.1 Bronvermelding 

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., & De Witte, H. (2009). De Zelf-Determinatie 

Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag&organisatie, 22 (4), 

316-335. 

2.2 Bronvermelding bis 

Het staat ook centraal in de Theory X van McGregor en de Agency-Theory. In deze 

theorieën wordt immers gesteld dat werknemers enkel gemotiveerd kunnen worden 

om zich in te zetten voor het belang van het bedrijf, wanneer ze hier zelf hun 

(financieel) voordeel mee doen. (De Witte, 2009, p.324) 

2.3 Context  

De tekst die ik gekozen heb, komt uit het tijdschrift “Gedrag & organisatie”. Het is een 

tijdschrift voor sociale, arbeids-en organisatiepsychologie. De uitgever van dit 

tijdschrift is ’s-Gravenhage: VUGA, n.d. . De doelgroep voor dit tijdschrift zijn 

volwassenen die geïnteresseerd zijn in de structuur van bedrijven en hoe bepaalde 

zaken moeten aangepakt worden op de werkvloer. Ook richten ze zich op degenen 

die de sociale psychologie en/ of de arbeids- en organisatiepsychologie beoefenen. In 

Gedrag & Organisatie komen actuele onderwerpen aan de orde, zoals, innovatie, 

loopbaanontwikkeling en leiderschap.  

 

 

 

https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71161002830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,de%20zelf-determinatie%20theorie:%20kwalitatief%20goed%20motiveren%20op%20de%20werkvloer&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,481021936&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71161002830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,de%20zelf-determinatie%20theorie:%20kwalitatief%20goed%20motiveren%20op%20de%20werkvloer&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,481021936&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71161002830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,de%20zelf-determinatie%20theorie:%20kwalitatief%20goed%20motiveren%20op%20de%20werkvloer&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,481021936&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71161002830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,de%20zelf-determinatie%20theorie:%20kwalitatief%20goed%20motiveren%20op%20de%20werkvloer&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,481021936&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71161002830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,de%20zelf-determinatie%20theorie:%20kwalitatief%20goed%20motiveren%20op%20de%20werkvloer&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,481021936&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71161002830001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,de%20zelf-determinatie%20theorie:%20kwalitatief%20goed%20motiveren%20op%20de%20werkvloer&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,481021936&offset=0
http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2009_VandenBroeckVansteenkiste_GO.pdf
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2.4 Verneem meer over de auteurs 
 

• Anja Van Den Broeck werkt bij in KU Leuven. Ze specifieert haar in faculteit 

economie en bedrijfskunde. Haar andere onderzoeksonderwerpen zijn 

werknemers motivatie, werknemerswelzijn: stress, burn-out, betrokken en 

taakontwerp, taakkenmerken. Ze woont in Brussel en heeft al aan verschillende 

boeken mee helpen schrijven. Ook cursussen en presentaties in elkaar steken 

hoort bij haar job.  

 

• Vansteenkiste Maarten werkt aan Universiteit Gent. Hij specifieert zich in de 

persoonlijkheidspsychologie en de sociale psychologie. Ook maakt hij cursussen 

en doet hij onderzoek naar van alles wat met de psychologie te maken heeft. 

 

• Hans De Witte is als Hoogleraar in de Arbeidspsychologie verbonden aan de 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Sinds 

1995 is het Hoofd van de sector Arbeid binnen KU Leuven.  

 

• Willy Lens is een prof aan Ku Leuven. Hij heeft lessen motivatiepsychologie. Hij 

is onlangs overleden op 29/08/14. 

 

• Maarten Andriessen is ook een prof aan het Ku Leuven. Hij werkt in het 

Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid. Hij heeft ook een site waar hij 

wat meer over zichzelf verteld en wat hij doet in het leven als persoon. 

(http://www.andriessen.be/ik/)  

2.5 Structuur  
 

De structuur van de tekst vind ik zeer duidelijk. Het is een overzichtelijke structuur. 

Ook zijn er vaak tussentitels aanwezig. Dit vind ik handig omdat je dan als lezer weet 

wanneer het over een nieuw onderwerp gaat. Ook kan je door die tussentitels al een 

beeld krijgen waarover de tekst zal gaan zonder je de tekst al gelezen hebt.  

De tekst bestaat ook uit kleine schema’s die de tekst vermoedelijk verduidelijken. Ook 

wordt er op het einde van de tekst een conclusie geformuleerd en is er een “praktijk 

box” aanwezig. Dit zijn mogelijkheden hoe je bepaalde zaken kan aanpakken in de 

praktijk. Er staan heel veel bronnen op in dit artikel. Ze zijn opgemaakt volgens de 

APA-structuur.  

Tot slot wordt er enkel op het begin met een voetnoot gewerkt. In deze voetnoot 

staat er wat extra informatie over de auteurs van het artikel. Verder zijn er geen 

voetnoten meer aanwezig in de tekst. 

http://www.andriessen.be/ik/
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2.6 Zoek gelijksoortige info en duid die aan 

 

Dit heb ik gedaan in mijn afgeprinte tekst. Ik werkte met verschillende kleuren en een 

legende. In 2.7 zal je lijsten terugvinden met gegevens die ik in de tekst heb gevonden.  

Specialisten: roze 

Organisatie: geel 

Vaktermen: blauw 

Verwijzingen naar bronnen: groen 

2.7 Lijsten met die gelijksoortige info 
 

Organisaties/diensten/ 

voorzieningen 

Gegevens 

• De innovatieve 

arbeidsorganisatie  

Doelgroep: Werknemers met uitdagende jobs die 

gestimuleerd moeten worden.  

Er zijn zeven principes die deze organisatie hanteren: 

1. 1. Medewerkers zien hun takenpakket als een logisch 

samenhangend geheel 

2. 2. Medewerkers beschikken over voldoende 

autonomie 

3. 3. Medewerkers hebben voldoende contact met hun 

collega’s 

4. 4. Medewerkers hebben organiserende taken 

5. 5. Medewerkers hebben afwisselende taken 

6. 6. Medewerkers krijgen voldoende informatie 

7. 7. Er wordt beroep gedaan op de 

reflectiemogelijkheid van de medewerkers 

 

Contact: Helena De Clerq (Agentschap 

Overheidspersoneel 
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Specialisten Gegevens 

• Edwin A . Locke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bron: https://edwinlocke.com/  

Amerikaanse psycholoog die een pionier 

was in het stellen van doelen. Locke is de 

meest gepubliceerde 

organisatiepsycholoog in de geschiedenis. 

Hij heeft de begrippen “werkmotivatie” 

en “werktevredenheid” in de kijker gezet.  

Hij heeft twee theorieën geformuleerd: 

The Goal Setting Theory en Prime Mover 

Theory.  

•  David Clarence McCelland  

 
Bron: 
https://en.wikipedia.org/wiki/David_McClelland  
 
 
 
 

Amerikaanse psycholoog, bekend om zijn 

werk over motivatie “Need Theory”.  

Hij beweerde dat motivatie “een 

terugkerende zorg is voor een 

doeltoestand of -voorwaarde zoals 

gemeten in fantasie, die het gedrag van 

het individu stuurt, regisseert en 

selecteert".  

• Hackman en Oldham  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: https://peakon.com/us/blog/future-
work/hackman-oldham-job-characteristics-
model/  

Hackman en Oldham hebben een 

Motivatiemodel ontworpen. Hierin 

benoemen ze vijf kerndimensies van het 

werk die bepalend zijn voor de motivatie 

en daarnaast drie persoonlijke kenmerken 

die als moderator de samenhang tussen 

kerndimensies en uitkomsten 

beïnvloeden. 

 

https://edwinlocke.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_McClelland
https://peakon.com/us/blog/future-work/hackman-oldham-job-characteristics-model/
https://peakon.com/us/blog/future-work/hackman-oldham-job-characteristics-model/
https://peakon.com/us/blog/future-work/hackman-oldham-job-characteristics-model/
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Vaktermen Betekenis 

Autonome motivatie 
 

http://perco.be/nl/trefwoorden/autonome-motivatie/  

Bij deze soort motivatie 

hebben mensen het 

gevoel dat ze er zelf voor 

gekozen hebben om een 

bepaald gedrag te stellen. 

Autonome motivatie 

bestaat uit intrinsieke 

motivatie en 

geïnternaliseerde 

extrinsieke motivatie 

Doeloriëntaties 
 

http://perco.be/nl/trefwoorden/doelorientatie/  

Deze soort oriëntaties 

zijn gebaseerd op 

iemands impliciete 

theorie van intelligentie. 

Mensen die 

vaardigheden en 

intelligentie zien als 

kneedbaar en een 

leerbaar proces nemen 

vaak een leer oriëntatie 

aan.  

Empirische evidentie 
 

https://www.encyclo.nl/begrip/empirisch  

Empirische betekent 

“door ervaring iets 

aangeleerd hebben” en 

evidentie betekent grote 

duidelijkheid bezitten 

over iets/iemand. 

Empirische evidentie is 

dus iets dat je door 

ervaring op te doen 

aangeleerd hebt waarvan 

je duidelijk weet wat het 

doel is van datgene dat 

je aangeleerd hebt. 

Extrinsieke motivatie 
 
 

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

Bij extrinsieke motivatie 

is de bron van handelen 

gelegen in factoren die 

buiten de persoon liggen. 

Als een persoon 

extrinsiek gemotiveerd is, 

levert hij een prestatie op 

basis van een beloning 

die wordt voorgehouden 

of om een negatief effect 

te voorkomen als de 

prestatie niet wordt 

geleverd. 

http://perco.be/nl/trefwoorden/autonome-motivatie/
http://perco.be/nl/trefwoorden/doelorientatie/
https://www.encyclo.nl/begrip/empirisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intrinsieke_en_extrinsieke_motivatie
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Intrinsieke motivatie 
 
 
 

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

Intrinsieke motivatie is 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. 

Nog enkele vaktermen zijn: motivationele impact, praktijkcontext, geïntrojecteerde 

regulatie, geïntegreerde regulatie, motivationele impact, …  

Alle uitleg over de termen heb ik gevonden op diverse betrouwbare websites. De 

linken vind u terug onder de opgezochte vakterm.  

 

Soorten bronnen Betekenis 

Boeken Er zijn veel boeken geraadpleegd om 

deze tekst te maken. Dit herken je aan de 

structuur van de bronvermeldingen.  

Artikels Ook stukken uit artikels zijn gebruikt om 

bepaalde begrippen te verduidelijken 

Website  Van websites is er in mijn tekst geen 

sprake omdat er vooral veel oude 

bronnen en theorieën gebruikt zijn om de 

tekst te onderbouwen. 

 

 

Top 5 bronnen  

 

• Assor, A., Vansteenkiste, M. & Kaplan, A. (2009). Identified and introjection 

approach and introjection avoidance motivations in school and in sport: The 

limited benefits of selfworth strivings. Journal of Educational Psychology, 21,  

p.482-497 

 

• Duriez, B., Soenens, B. & Vansteenkiste, M. (2007). In search of the antecedents 

of adolescent authoritarianism: The relative contribution of parental goal 

promotion and parenting style dimensions, Vol. 21 (4), European Journal of 

Personality. p.507-527. 

 

• Kristof-Brown, A., Zimmerman, R. & Johnson, E. (2005). Consequences of 

individuals’ fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, 

person-group, and personsupervisor fit. Personnel Psychology, Vol. 58 (2), 

p.285-342 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Intrinsieke_en_extrinsieke_motivatie
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• Milette, V. & Gagné, M. (2008). Designing volunteers’ tasks to maximize 

motivation, satisfaction and performance: The impact of job characteristics on 

the outcomes of volunteer involvement. Motivation and Emotion, Vol. 32 (1), 

p.11-22 

 

• Vansteenkiste, M., Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2008). Self-determination theory 

and the explanatory role of psychological needs in human well-being. In L. 

Bruni, F. Comim & M. Pugno (Eds.), Capabilities and happiness, 24 (2), p.187-

223 

 

Ik heb deze bronnen gekozen om verschillende redenen. Eerst en vooral heb ik 

rekening gehouden met de datum. Er zijn veel bronnen die uit de jaren 1900 komen 

omdat deze theorieën dan zijn ontdekt. Ook de titels die hierboven in de 

bronvermelding staan, interesseren mij. Theorieën worden ook vernoemd hierboven. 

The Self-determination theory is een belangrijke theorie in deze tekst. In mijn laatste 

bron staat die bron vermeld dus vermoed ik dat die bron vaak gebruikt is geweest. Op 

mijn onderzoeksvragen die ik in stap 1 heb geformuleerd, kan ik momenteel 

antwoorden door te zeggen dat er heel wat theorieën bestaan om burn-out en 

werkdruk te verminderen en de werksfeer zo aangenaam mogelijk te maken.  
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STAP 3: Beschikking krijgen en meer 
zoeken 

3.1 De concrete vindplaats van de bronnen uit je basistekst  

Bron Locatie Databank of website  

Assor, A., Vansteenkiste, M. 

& Kaplan, A. (2009). 

Identified and introjection 

approach and introjection 

avoidance motivations in 

school and in sport: The 

limited benefits of selfworth 

strivings. Journal of 

Educational Psychology,  

p.482-497 

Bibliotheek universiteit Gent 

 

https://biblio.ugent.be/publication/6287

76  

Duriez, B., Soenens, B. & 

Vansteenkiste, M. (2007). In 

search of the antecedents of 

adolescent authoritarianism: 

The relative contribution of 

parental goal promotion and 

parenting style dimensions. 

European Journal of 

Personality, p.507-527. 

Bibliotheek universiteit Gent 

 

https://biblio.ugent.be/publication/4098

77 

Kristof-Brown, A., 

Zimmerman, R. & Johnson, 

E. (2005). Consequences of 

individuals’ fit at work: A 

meta-analysis of person-job, 

person-organization, person-

group, and personsupervisor 

fit. Personnel Psychology, 

p.285-342 

 

/ Wiley Online Library  

 

Milette, V. & Gagné, M. 

(2008). Designing volunteers’ 

tasks to maximize 

motivation, satisfaction and 

performance: The impact of 

job characteristics on the 

outcomes of volunteer 

involvement. Motivation and 

Emotion, p.11-2 

Campus VIVES Kortrijk 

 

Limo 

Vansteenkiste, M., Ryan, 

R.M. & Deci, E.L. (2008). 

Self-determination theory 

and the explanatory role of 

psychological needs in 

human well-being. In L. 

Bruni, F. Comim & M. Pugno 

(Eds.), Capabilities and 

happiness. p. 187-223 

 

Bibliotheek universiteit Gent 
 

https://biblio.ugent.be/publication/6285

58  

https://biblio.ugent.be/publication/628776
https://biblio.ugent.be/publication/628776
https://biblio.ugent.be/publication/409877
https://biblio.ugent.be/publication/409877
https://biblio.ugent.be/publication/628558
https://biblio.ugent.be/publication/628558
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K. Dobbelaere, M. Elchardus, 

J. Kerkhofs, L. Voyé & B. 

Bawin-Legros (Red.), 

Verloren zekerheid. De 

Belgen en hun waarden, 

overtuigingen en houdingen. 

P. 77-116 

/ https://www.sampol.be/2001/06/verlor

en-zekerheid-de-belgen-en-hun-waarden-

overtuigingen-en-houdingen 

Deci, E.L. & Ryan, R.M. 

(2000). The ‘what’ and 

‘why’ of goal pursuits: 

Human needs and the self-

determination of behavior. 

Psychological Inquiry. p.319-

338 

Campus VIVES Kortrijk 

 

Limo 

Deci, E.L. & Vansteenkiste, 

M. (2004). Self-

determination theory and 

basic need satisfaction: 

Understanding human 

development in positive 

psychology 

Bibliotheek universiteit Gent 

 

https://www.vopspsy.ugent.be/en/devel

opmental-psychology/maarten-

vansteenkiste/publications-grounded-in-

self-determination-theory-sdt.html 

Fernet, C., Guay, F. & 

Senécal, C. (2004). Adjusting 

to job demands: The role of 

work selfdetermination and 

job control in predicting 

burnout 

 

/ Google Boeken  

Fernet, C., Sen, C., Guay, F., 

Marsh, H. & Dowson, M., 

(2008). The work tasks 

motivation scale for teachers 

(WTMST) 

KuLeuven EA-

OHP%20Self%20Determination%20Th

eory.pdf 

Gagné, M. & Forest, J. 

(2008). The study of 

compensation systems 

through the lens of 

selfdetermination theory: 

Reconciling 35 years of 

debate 

/ http://psycnet.apa.org/record/2008-

10897-008 

Hobfoll, S. (2002). Social 

and psychological resources 

and adaptation. Review of 

General Psychology, p.307-

324. 

Scientific Research An 

Academic Publisher 

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1

aadkposzje))/reference/ReferencesPapers

.aspx?ReferenceID=1983782 

 

 

 

 

 

Van Hiel, A. & Vansteenkiste, 

M. (2009). Ambitions 

fullfilled? The effects of 

intrinsic and extrinsic goal 

attainment on older adults’ 

ego-integrity and death 

attitudes. 

 

 

SAGE journals  /journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/

AG.68.1.b  

https://www.sampol.be/2001/06/verloren-zekerheid-de-belgen-en-hun-waarden-overtuigingen-en-houdingen
https://www.sampol.be/2001/06/verloren-zekerheid-de-belgen-en-hun-waarden-overtuigingen-en-houdingen
https://www.sampol.be/2001/06/verloren-zekerheid-de-belgen-en-hun-waarden-overtuigingen-en-houdingen
https://www.vopspsy.ugent.be/en/developmental-psychology/maarten-vansteenkiste/publications-grounded-in-self-determination-theory-sdt.html
https://www.vopspsy.ugent.be/en/developmental-psychology/maarten-vansteenkiste/publications-grounded-in-self-determination-theory-sdt.html
https://www.vopspsy.ugent.be/en/developmental-psychology/maarten-vansteenkiste/publications-grounded-in-self-determination-theory-sdt.html
https://www.vopspsy.ugent.be/en/developmental-psychology/maarten-vansteenkiste/publications-grounded-in-self-determination-theory-sdt.html
http://psycnet.apa.org/record/2008-10897-008
http://psycnet.apa.org/record/2008-10897-008
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1983782
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1983782
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1983782
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Vansteenkiste, M., Simons, J., 

Lens, W., Soenens, B. & 

Matos, L. (2005). Examining 

the impact of extrinsic versus 

intrinsic goal framing and 

internally controlling versus 

autonomy-supportive 

communication style upon 

early adolescents’ academic 

achievement 

Campus VIVES Kortrijk 

 

Limo 

Wright, S.L., Burt, C.D., & 

Strongman, K.T. (2006). 

Loneliness in the workplace: 

Construct definition and scale 

development. New Zealand 

Journal of Psychology, P.59-

68. 

Campus VIVES Kortrijk 

 

Limo 

 

3.2 Auteurs van je basistekst  
 

Anja Van den Broeck  

Naam van het werk databank/vindplaats 

Motivatieprofielen van werknemers: Het 
belang van de kwaliteit van de motivatie 
 

VIVES Campus Kortrijk (1e verdieping, 316.8) 

De arbeidsparticipatie van Vlaamse scholieren 
 

VIVES Campus Kortrijk (1e verdieping, 316.8) 

 

Adriaenssens, S., Verhaest, D., Van den Broeck, A., Proost, K., & Berings, D. (2014). De 

arbeidsparticipatie van Vlaamse scholieren, Vol. 30 (3), P.281-301. 

Coillie, H., Van den Broeck, A., Lens, W., & De Witte, H. (2010). Motivatieprofielen 

van werknemers: Het belang van de kwaliteit van de motivatie. Het Steunpunt 

WSE, Vol. 20 (2), p.26-32. 
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Naam van het werk databank/vindplaats 

Zes vragen aan een expert: motivatie VIVES Campus Kortrijk (gelijkvloers, 470) 

Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden 
vanuit de Zelf-Determinatie Theorie 

VIVES Campus Kortrijk (1
e
 verdieping, 159.922.6) 

      

Vansteenkiste, M. (2017). Zes vragen aan een expert: motivatie. maandblad voor 

onderwijs in Vlaanderen, 4, p.10-11. 

Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2017). Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden 

vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Leuven: Acco. 

 

➔ Verder zijn er nog drie andere auteurs die aan dit werk hebben meegeholpen, 

ook zij hebben nog een aantal andere werken gemaakt rond het thema 

arbeidsorganisatie. Die heb ik niet verder uitgewerkt omdat ze een beetje 

allemaal op dezelfde lijn zitten, dezelfde interesses delen en dus daarom ook 

een beetje gelijkaardige werken gemaakt hebben. 

 

3.3 Het colofon als snelle info   
 

Titel: A theory of goalsetting & taks performance  

De uitgever: Albert Bandara 

Jaar van de uitgave: 1990 

De vertaler: /  

Illustrator: / 

Papier: dun, slap papier. Oud papier 

Lettertype: Heel klein lettertype 

 

Het is een oud boek. Het is vrij sober met veel tekst in. Ook de voorkant en 

achterkant zijn neutraal. Het is een blauw boek dat weinig uitnodigend lijkt. Ik zou dit 

boek gebruiken om informatie op te zoeken, maar niet om volledig uit te lezen.  
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3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst  
 

a) Ik heb de zoekterm “arbeidsvermogen” opgezocht via Limo. Ik heb geavanceerd 

gezocht door de keuze “Artikels, boeken & meer” te gebruiken. Hierbij kwam ik vier 

resultaten uit. Ook heb ik via de zoekmachine Google mijn zoekterm opgezocht. 

Hierbij heb ik de knop “Boeken” gekozen. Bij deze zoekopdracht kwam ik 31.500 

resultaten uit. Daarom vond ik Limo beter aangezien de resultaten veel 

betrouwbaarder zullen zijn. (55 resultaten)  

Mijn drie resultaten hierbij zijn:  

• De psychologie van arbeid en gezondheid 

• De psychologie van arbeid en gezondheid edited by Wilmar Schaufeli, Arnold 

Bakker 

• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

 

Bronvermelding 

Barentsen, B. (2006). Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. België: Kluwer.  

Schaufeli, W. (2006). De psychologie van arbeid en gezondheid edited by Wilmar 

Schaufeli, Arnold Bakker. Houten: Bohn Safleu van Loghun.  

Wilmar, S., & Arnold, B. (2013). De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: 

Bohn Stafleu Van Loghum. 

 

 

b) Ik heb de zoekterm “organisatiedoelen” opgezocht via Limo. Ik heb geavanceerd 

gezocht door het item “Artikels, boeken & meer” te gebruiken. Er werden acht 

resultaten gegeven. (8 resultaten) 

Mijn drie resultaten die ik hierbij heb uitgekozen zijn:  

• Huisvesting als strategisch instrument om organisatiedoelen te realiseren  

• CEO’s over leren: interview Pamela Boumeester, NS Poort: ‘Ik verbind talent 

aan normen en organisatiedoelen 

• Spanningsvelden in de klinische leeromgeving. Een exploratieve studie van 

stage-ervaringen 
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Bronvermelding 

Deketelaere A. (2005) Spanningsvelden in de klinische leeromgeving. Een exploratieve 

studie van stage-ervaringen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, Vol. 24 (3), p. 103-

112.  

Robert, V. N. (2008). CEO's over leren: interview Pamela Boumeester, NS Poort: 'Ik 

verbind talent aan normen en organisatiedoelen'. Leren in organisaties, (7), p. 33-35.  

Van Der Mije Remco, W. T. (2011). Huisvesting als strategisch instrument om 

organisatiedoelen te realiseren. FMM Facility management magazine, (27), p. 14-17. 

 

c) Ik heb de zoekterm ‘Arbeidsmarkt” opgezocht via Google. (678 resultaten)  

Mijn gekozen eindwerken zijn:  

• Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt 

• Faculteit economie en bedrijfskunde 

• Van sociale economie naar reguliere arbeidsmarkt: Onderzoek naar 

doorstroom van doelgroep werknemers  

Geets, J., Pauwels, F., & Wets, J. (2006). Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt.  

Vandercammen, J. (2015-2016). Impact van vergrijzing op de arbeidsmarktsituatie.  

Lynn, V. (2013). Van sociale economie naar reguliere arbeidsmarkt: Onderzoek naar 

doorstromen van doelgroepnemers. Kortrijk :KATHO. Departement Sociaal Agogisch 

werk (IPSOC). 

 

d) Ik heb de zoekterm “arbeidsmarkt” opgezocht via Lirias (765 resulaten)  

Mijn gekozen onderzoeksliteratuur is:  

• De arbeidsmarkt in de provincies en gemeenten 

• Bevlogenheid: Werkbeleving omgezet tot motivatie De Witte, Hans 

• Tijdelijke arbeidsrelaties en ‘employability’: een nieuwe vorm van 

werkzekerheid 
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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 Witte, H. (2006). Bevlogenheid: Werkbeleving omgezet tot motivatie. Lezing op 

de HR Days van De Post Maastricht, Nederland. 

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. 

 

 

e) Ik heb boeken genomen uit mijn bronnenlijst van mijn artikel omdat er heel veel 

anderstalige boeken en artikels in staan.  

• New Zealand Journal of Psychology 

• Examining the relations among extrinsic versus intrinsic work value orientations, 

basic need satisfaction, and job experience: A self-determination theory 

approach 

• Positive psychology – An introduction 

 

Wright, S.L., Burt, C.D., & Strongman, K.T. (2006). Loneliness in the workplace: 

Construct definition and scale development. New Zealand Journal of Psychology. 

Vansteenkiste, M., Neyrinck, B., Niemic, C., Soenens, B., De Witte, H. & Van den 

Broeck, A. (2007). Examining the relations among extrinsic versus intrinsic work value 

orientations, basic need satisfaction, and job experience: A self-determination theory 

approach. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 

Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology, An introduction. 

American Psychologist.  
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g) Ik heb via google-books en google-scholar gezocht naar wetenschappelijke bronnen   

over motiveren op het werk. Hierbij heb ik deze sites uitgekozen.  

• Bol.com 

• Limo.libis.be 

 

Willy Lens; Joseph Nuttin, (2014). Future Time Perspective and Motivation. 

Psychology Press  

Willy Lens, (2001). Studiemotivatie: theorie voor de praktijk op school en thuis. 

Cataloque 

Andriessen, Maarten.; Wouters, Martine. Kwaliteit in arbeidsbemiddeling: een 

driehoeksrelatie? Een onderzoek naar de organisatie van een kwaliteitsbeleid in de 

uitzend- en de wervings- en selectiesector. Leuven: KUH. Hoger instituut voor de 

arbeid.  

 

h) 

Ik heb via Limo gezocht naar audiovisueel materiaal en hierbij kwam ik op deze links 

terecht. Dit deed ik door op de knop geavanceerd zoeken te drukken. (7 resultaten) 

B. N. (Regisseur). (1988). Robots, een las()tpost?: Technologische innovatie op de 

werkvloer [Film].  

Jan, D. M. (Regisseur). (1991). Kantoorwerk [Film].  

Patrick, V. L. (Regisseur). (1997). Grenzen aan de handel [Film] 
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STAP 4: Contextualiseren 

4.1 Organisaties (hulp- of dienstverlening)  

• VDAB 

Doel: elke werkzoekende helpen bij het vinden van een passende job. 

De VDAB verzamelt alle vacatures van werkgevers en zoekt daarvoor de geschikte 

sollicitanten.  

• Hestia Arbeids(zorg)centrum Hestia  

Na een kennismakingsgesprek geeft de coördinerend dokter goedkeuring. Na een 

proefweek volgt een evaluatie waarna in samenspraak een individueel werkschema of 

trajectplan wordt opgesteld voor werknemers die moeilijkheden ondervinden op de 

werkvloer.  

• Innovatieve Arbeidsorganisatie 

Innovatieve arbeidsorganisatie streeft naar een synergie tussen de kwaliteit van de 

organisatie en de kwaliteit van de arbeid. 

Ik heb gekozen voor de organisatie “Innovatieve Arbeidsorganisatie”. Dit is een 

onderdeel van de officiële website “Vlaanderen”. De innovatieve arbeidsorganisatie 

streeft een synergie na tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de 

arbeid in de vorm van betrokkenheid en uitdagende jobs. Medewerkers worden in 

hun job gestimuleerd tot creativiteit en innovatie. De innovatieve 

arbeidsorganisatie vertrekt vanuit een duidelijke visie en strategie en kenmerkt zich 

door een doorgedreven klantgerichte organisatie. Minimale hiërarchie, 

vereenvoudigde procedures, sterk leiderschap en anders en beter leren vormen daarbij 

essentiële elementen. Ook staat er duidelijk vermeld hoe je contact kan opnemen 

indien er nog vragen zijn en er zijn linken waar je kunt op klikken als je nog wat extra 

informatie wenst te krijgen. Ook hebben ze een prezi-presentatie gemaakt om een 

duidelijk visueel voorbeeld te geven van waar de Innovatieve Arbeidsorganisatie mee 

bezig is. Het is een aantrekkelijke website omdat afbeeldingen te zien zijn en ik vind 

dat er een zeker structuur in de tekst verwerkt zit. Ook is er kleur aanwezig wat 

automatisch aantrekt bij de mensen. Ze geven u op deze manier een brede kijk op de 

site en geven u de kans om zelf het grootste deel van de informatie te vinden zonder 

dat je concrete afspraken of bezoeken moet brengen aan de organisatie. Verder zijn er 

ook algemene principes vermeld die u als bezoeker van de website eens vlug kan 

doornemen. Hierdoor krijg je al heel snel een beeld van wat de organisatie juist doet 

en wat zij als belangrijk zien. Je kunt er ook getuigenissen lezen over hoe bv Kind en 

Gezin het ervaren heeft om samen te werken met IAO. De website is gericht voor 

volwassenen die zich thuis voelen in de arbeidsmarkt. Verder wordt er de vraag 
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gesteld “Zelf aan de slag met IAO?” wat zeer uitnodigend klinkt, willen ze de mensen 

aanzetten om iets met de organisatie te doen. Je kunt verder klikken op de link om 

extra informatie te krijgen indien je wenst zelf aan de slag te gaan. Dit wordt onder de 

term “Toolbox IAO” vernoemd. Als IAO wil anders organiseren en daarmee een 

economische en sociaal maatschappelijke meerwaarde realiseren. 
1
 

Bron: Wambacq, E. (2012). Innovatieve Arbeidsorganisatie. Geraadpleegd op 18 

februari 2019, https://prezi.com/2eimaeejan9d/innovatieve-arbeidsorganisatie/  

 

4.2 Juridische documenten 

• Wegens de specifieke arbeidssfeer is de werknemer er toe verplicht rekening te 

houden met de eisen, de kennis en de gedragingen of reacties van de kleuters 

en de leerlingen. “Een veilige situatie voor volwassenen is er nog altijd niet een 

voor kinderen”. 

• bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan 

zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen 

risico’s opleveren voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein; 

• op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen 

die hun ter beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen; 

• De werknemer moet handelen volgens de instructies en bevelen van de 

werkgever of diens lasthebber of aangestelde. De werkgever of diens lasthebber 

of diens aangestelde geeft de nodige onderrichtingen en de werknemer volgt ze 

op. De ondergeschiktheid is hier van essentieel belang; de werknemer moet de 

dienstbevelen ontvangen, naleven en de gevolgen ervan aanvaarden 

• bijstand verlenen aan de werkgever zolang dat nodig is om hem in staat te 

stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die met het 

oog op het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk zijn 

opgelegd. 

 

Ik heb deze juridische documenten gevonden op http://pro.g-

o.be/personeel/contractueel-personeel/amvd-personeel-regelgeving-en-

arbeidsorganisatie/arbeidsreglement 

Daar vond ik een document met allerlei regels waaraan ze zich moeten houden als ze 

deze job uitvoeren.  Ik heb er de relevantste voor mijn thema uitgezocht.  

 

 

                                                             
1 357 

https://prezi.com/2eimaeejan9d/innovatieve-arbeidsorganisatie/
http://pro.g-o.be/personeel/contractueel-personeel/amvd-personeel-regelgeving-en-arbeidsorganisatie/arbeidsreglement
http://pro.g-o.be/personeel/contractueel-personeel/amvd-personeel-regelgeving-en-arbeidsorganisatie/arbeidsreglement
http://pro.g-o.be/personeel/contractueel-personeel/amvd-personeel-regelgeving-en-arbeidsorganisatie/arbeidsreglement
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4.3 De maatschappelijke context: politiek / beleid / visie / 

middenveld groeperingen 
 

a) Kris Peeters is federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, 

belast met Buitenlandse Handel. Verder is er ook Algemene Directie Toezicht 

op het Welzijn op het werk. Hiervoor is directeur-generaal Paul Tousseyn voor 

verantwoordelijk. Hij zorgt ervoor dat het welzijn op het werk van de 

werknemers op permanente wijze verbeteren, ook zorgt hij ervoor dat de 

uitvoering van de beleidslijnen betreffende welzijn worden nageleefd, door een 

raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. 

 

b) De maatschappelijke organisatie “Innovatieve arbeidsorganisatie 

woonzorgcentrum witte meren” hebben enkele standpunten over mijn 

onderwerp.  

 

Standpunt:  

Communicatie en samenwerking optimaliseren. Ze stellen dat vroeger de 

teamvergaderingen enkel uit zorgkundigen en verpleegkundigen. Nu, zijn ze 

gestart met logistieke medewerkers, medewerkers schoonmaak en de 

ergotherapeuten te betrekken in de teamvergaderingen per afdeling. Mogelijk 

willen ze ook vanaf volgend jaar het wekelijks diensthoofdenoverleg versterkt 

worden met het diensthoofd schoonmaak/logistiek en het adjunct diensthoofd. 

Zo willen ze alle werknemers motiveren en een betere werksfeer creëren.  

 

Andere standpunten zijn: 

 

• Niet van bovenuit, maar vanuit de werknemers zelf 

• Alles start met een duidelijke visie 

• Betrokkenheid van medewerkers zorgt voor tevredenheid bij bewoners 

 

Deze informatie heb ik gevonden op https://www.werk.be/over-werk-sociale-

economie/beleid/vlaams-beleid-rond-werk-en-sociale-economie  

 

 

 

 

https://www.werk.be/over-werk-sociale-economie/beleid/vlaams-beleid-rond-werk-en-sociale-economie
https://www.werk.be/over-werk-sociale-economie/beleid/vlaams-beleid-rond-werk-en-sociale-economie
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4.4 Statistieken  
 

Ik heb via de zoekmachine “Google” gezocht naar statistieken over arbeid. Hierbij 

kwam ik op statistiekvlaanderen.be terecht. Daar vond ik een tal van documenten 

over allerlei onderwerpen die een in verband staan met de term “arbeid”.   

a) In het eerste Excel staan er gegevens over de gradatie van tevredenheid met diverse 

aspecten van de job, in %. Dit gegeven is gebaseerd op een aantal onderdelen zoals 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud. 

Over dit onderzoek is een tijd verstreken van 16 jaar. Er zijn onderzoeken gedaan van 

2000 tot 2012, in 2012, in 2014 en 2016. In het tweede bestand vind je cijfers die het 

verschil uitmaken tussen een problematische situatie en een niet-problematische 

situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies. Het Vlaams Gewest heeft dit 

onderzocht op 2007, 2010, 2013 en 2016.  

b) Statistiekvlaanderen.be. (sd). België: Departement Kanselarij en Bestuur.  

c)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Statistiekvlaanderen.be. 2018. Geraadpleegd op 15 december 2018, op 

https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-arbeidsmarkt#9d1f011e-8d98-423d-

b8b237c486fcf0d6 
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STAP 5: Afwerking individueel 
werkdocument  

5.1 Maar jouw werkdocument aantrekkelijk en gestructureerd  

5.2 Controleer op volledigheid 

5.3 Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht  
 

Deze Sadan-opdracht verliep op het begin wat minder omdat ik niet zo goed wist hoe 

ik hieraan moest beginnen. Wanneer de tijd begon te dringen, heb ik er enkele dagen 

goed aan kunnen doorwerken waardoor ik de meerwaarde van deze opdracht 

ontdekte. Ook zag ik er eindelijk structuur in wat wel een hele opluchting was voor 

mij.  

Ik vond voldoende informatie op het internet. Ik heb vooral de zoekmachines 

“Google” en “Limo” gebruikt. Dankzij dit vak heb ik Limo leren kennen en ik zal het 

in het vervolg dan ook blijven gebruiken. Ik vind het een zoekmachine die veel 

overzicht bied waardoor ik het aangenaam vond om dingen op te zoeken. Soms was 

de informatie die ik op google vond, niet altijd even relevant. Wanneer ik op Limo 

zocht, ondervond ik dat ik veel gerichter kon zoeken naar informatie. Daarom vind ik 

van mezelf dat ik gerichter en efficiënter op zoek gaat naar informatie. Ook heb ik al 

ervaringen met het schrijven van verslagen en reflecties waardoor dit vlot ging bij mij. 

Ook de opmaak verliep vlotter omdat ik dit in het verleden al een paar keer heb 

gedaan.  

De vaardigheid die ik nog niet 100% onder de knie heb is dat ik niet mag opgeven 

wanneer ik een opdracht onduidelijk vind. Later zal dit belangrijk zijn als ik aan 

grotere taken moet werken. Uit deze opdracht kan ik concluderen dat ik op alle 

vlakken nog wat kan verbeteren en hopelijk zullen mijn kleine werkpuntjes zo vlug 

mogelijk worden weggewerkt.  

Ik vind het een nuttige opdracht naar de volgende jaren toe. Ik heb geleerd hoe je 

specifiek iets kan opzoeken en dat niet alle bronnen even betrouwbaar zijn dus dat je 

kritisch moet zijn op het internet.  
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