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Stap 1 Algemene onderwerpsverkenning 
 

1.1 Trefwoorden en zoektermen 
Medewerkers, managers, solliciteren, arbeidsindeling, werkorganisatie, winst, doelen 

realiseren, groei, bedrijven, iedereen heeft een verschillende taak, digitalisering, 

organisatiepsychologie, brunout, welzijn op het werk, goed voelen, … 

Hoe ben ik aan deze woorden gekomen? Vorig jaar zat ik vanaf het tweede semester in 

toegepaste psychologie dus had ik toen het vak werkveldoriëntatie. In dit vak heb ik veel 

kennis opgedaan over de arbeidspsychologie. Puur door m’n eigen kennis ben ik aan deze 

woorden geraakt.  

1.2 Verkennen en vergelijken zoektermen 
 

Google 

WINST 

Soort bron Aantal resultaten 

Alle 15.500.000 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Video’s (filter video bovenaan pagina) 459.000 

Boeken (filter meer: boeken) 530.000 

 

Ecosia 

BEDRIJVEN 

Soort bron Aantal resultaten 

Alle 43.300.000 

Afbeeldingen (filter bovenaan pagina) Zeer veel 

Video’s (filter video bovenaan pagina) 5.720.000 

Boeken (filter meer: boeken) 551.000 

 

 

1.3 LIMO 
 

WINST 

Soort bron Aantal resultaten 

Artikels  2555 

Boeken 1978 

Eindwerken 216 

Tijdschriften 43 

Audiovisueel materiaal 26 
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BEDRIJVEN 

Soort bron Aantal resultaten 

Boeken 10563 

Artikels 6882 

Eindwerken 1752 

Tijdschriften 116 

Audiovisueel materiaal 132 

 

 

 

 

MANAGERS 

Soort bron Aantal resultaten 

Artikels 666545 

Boeken 6396 

Eindwerken 1328 

Tijdschriften 94 

Technische rapporten 294 

 

1.4 Kwaliteit van je zoekopdrachten 
a. Het woord winst in de zoeker Google 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Winst_(onderneming) 

Ik neem het eerste resultaat die verschijnt en dat is op Wikipedia. De pagina is 

het laatst bijgewerkt op 2 maart 2018. Het is een anonieme bron want er is 

nergens een naam te vinden over wie de pagina schreef. Er staat heel veel 

duidelijke informatie op over de term winst dat is dan ook de bedoeling van deze 

pagina. Het is een brede doelgroep namelijk iedereen, het is totaal niet bedoeld 

om reclame te maken. Er zijn links aanwezig naar andere pagina’s waar nog meer 

informatie staat. Je hebt ook de mogelijkheid om het af te drukken als PDF-

bestand.  

Conclusie: 100% betrouwbaar omdat de informatie heel relevant is en vakgericht. 

 

b. Het woord bedrijf in Bing! 

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

Hier vinden we een uitgebreid aanbod aan synoniemen en definities van het 

woord bedrijf. Het is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar de exacte 

betekenis erachter. Er staan links waar de uitleg is gevonden zodat je nog altijd 

kan nagaan of het wel klopt. De logo’s van de oorspronkelijke bronnen staan er 

ook bij waardoor je via deze weg ook op de oorspronkelijke site een kijkje kan 

nemen. 

Conclusie: 100% betrouwbaar omdat de andere bronnen ook aanwezig zijn met 

de juiste links. 

 

c. Het woord managers in Yahoo 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Winst_(onderneming)
https://www.encyclo.nl/begrip/bedrijf
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https://www.stepstone.be/5/resultaten-jobs-werk-

zoeken.html?slf=nl&ke=managers&ws=&cid=SEAdvert_BING_SEARCH_NL_20000

00_c_managers_managers_RLd_ETA4&loc_interest=&loc_physical=611&s_kwcid

=AL!650!10!72980139172893!72980230834747&msclkid=a6c636061f3a1749349

86a11e3fb4798&ef_id=W3KcUAAAAMQVlmvT:20181217194505:s  

Hier krijgen we een site te zien vol met vacatures. Het is gericht aan 

werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in manager worden als job. Deze bron is 

het laatst gewijzigd op 17 december 2018. Het wijzigt waarschijnlijk elke dag 

omdat iedereen die er lid is toegang heeft om nieuwe vacatures op te plaatsen. 

Het is een zeer overzichtelijke site die zeer duidelijk en gestructureerd is 

opgebouwd.  

Conclusie: de site is niet volledig betrouwbaar omdat iedereen zich erop kan 

aanmelden aldus ook oplichters. 

 

1.5 Kritische terugblik op je zoekopdracht via LIMO 
a. Mijn zoekproces is vlot verlopen omdat het een zeer aangename site is om mee te 

werken, je vindt precies waar je naar zoekt.  

b. Werknemers, werkgevers, ngo, zelfstandig zijn, loon,…  

c. Ik vond eigenlijk alles wat ik wou. Maar het valt op dat er minder tijdschriften te 

vinden zijn dan bv artikels. 

d. Ik moet beter mijn opdrachten lezen zodat ik rapper snap wat de bedoeling is en 

zo zal ik ook rapper tot het juiste resultaat komen. Het is makkelijker voor mij om 

via Google te werken want ik werk altijd met Google.  

https://www.stepstone.be/5/resultaten-jobs-werk-zoeken.html?slf=nl&ke=managers&ws=&cid=SEAdvert_BING_SEARCH_NL_2000000_c_managers_managers_RLd_ETA4&loc_interest=&loc_physical=611&s_kwcid=AL!650!10!72980139172893!72980230834747&msclkid=a6c636061f3a174934986a11e3fb4798&ef_id=W3KcUAAAAMQVlmvT:20181217194505:s
https://www.stepstone.be/5/resultaten-jobs-werk-zoeken.html?slf=nl&ke=managers&ws=&cid=SEAdvert_BING_SEARCH_NL_2000000_c_managers_managers_RLd_ETA4&loc_interest=&loc_physical=611&s_kwcid=AL!650!10!72980139172893!72980230834747&msclkid=a6c636061f3a174934986a11e3fb4798&ef_id=W3KcUAAAAMQVlmvT:20181217194505:s
https://www.stepstone.be/5/resultaten-jobs-werk-zoeken.html?slf=nl&ke=managers&ws=&cid=SEAdvert_BING_SEARCH_NL_2000000_c_managers_managers_RLd_ETA4&loc_interest=&loc_physical=611&s_kwcid=AL!650!10!72980139172893!72980230834747&msclkid=a6c636061f3a174934986a11e3fb4798&ef_id=W3KcUAAAAMQVlmvT:20181217194505:s
https://www.stepstone.be/5/resultaten-jobs-werk-zoeken.html?slf=nl&ke=managers&ws=&cid=SEAdvert_BING_SEARCH_NL_2000000_c_managers_managers_RLd_ETA4&loc_interest=&loc_physical=611&s_kwcid=AL!650!10!72980139172893!72980230834747&msclkid=a6c636061f3a174934986a11e3fb4798&ef_id=W3KcUAAAAMQVlmvT:20181217194505:s
https://www.stepstone.be/5/resultaten-jobs-werk-zoeken.html?slf=nl&ke=managers&ws=&cid=SEAdvert_BING_SEARCH_NL_2000000_c_managers_managers_RLd_ETA4&loc_interest=&loc_physical=611&s_kwcid=AL!650!10!72980139172893!72980230834747&msclkid=a6c636061f3a174934986a11e3fb4798&ef_id=W3KcUAAAAMQVlmvT:20181217194505:s
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Stap 2: de basistekst 
Bron= bib Vives Kortrijk 

Het is een fysieke bron 

Gevonden boek: Aan het werk! 

 

2.1 Bronvermelding 
Tijken, H. (2006). Aan het werk!: Over trajectbegeleiding en re-integratie (Boom 

onderwijs). Amsterdam: Boom. 

 

2.2 Bronvermelding BIS 
“Het is van belang om in een zo vroeg stadium in te schatten of externe diagnostiek 

ingezet moet worden.” (2006, p81) 

 

2.3 Context 
Ik heb het hoofdstuk diagnostiek gekozen omdat dit het beste aansluit bij 

arbeidspsychologie. Dit is hoofdstuk 7 van het boek ‘Aan het werk!’. Het gaat erom hoe 

je werkzoekenden het best aan werk kan helpen, dit gebeurt door de diagnostiek. In dit 

hoofdstuk legt Hanneke uit in welke vormen ze bestaan, hoe je eraan begint, wat je 

ermee doet en het vervolg ervan. Haar boek is gericht op onder andere interimkantoren 

maar ook op zelfstandigen. De uitgeverij is Boomonderwijs. 

 

2.4 Verneem meer over de auteur 
Hanneke Tijken: 

 

Bron: https://nl.linkedin.com/in/hanneke-tijken-20b19b27  

Hanneke is geboren in 1956. In 1989 studeerde ze af in de sociale wetenschappen een 3 

tal jaar laten is ze tewerkgesteld als arbeidsdeskundige bij de GMD, TNO arbeid daar was 

ze onderzoeker en adviseur over de sociale zekerheid, re-integratie en 

arbeidsongeschiktheid. Daarnaast werkte ze ook nog in een arbeidskundig adviesbureau 

en in een hogeschool voor de sociale zekerheid. In 2004 richtte ze haar eigen 

arbeidsbureau op, ervaring genoeg dus om dit boek te schrijven. 

Bron: https://www.businezz.nl/auteur/110-3231_Tijken  

 

2.5 Structuur 
a. De tekst ken een duidelijke structuur en het is ver van een doorlopende tekst. Er 

wordt gewerkt met alinea’s en illustraties. 

https://nl.linkedin.com/in/hanneke-tijken-20b19b27
https://www.businezz.nl/auteur/110-3231_Tijken
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b. Ja er wordt duidelijk gewerkt met tussentitels. 

c. Je vindt er ook andere zaken in terug zoals illustraties om resultaten van tests 

weer te geven en er wordt ook gewerkt met alinea’s. 

d. Ze heeft gebruik gemaakt van een literatuurlijst die ze achteraan heeft vermeld, 

de bronnen staan vooraan. 

e. Er wordt niet gewerkt met voetnoten. Wel met teksten uit wetboeken dit vermeld 

ze als volgt: ‘artikel 24’. 

 

2.6 Zoek gelijksoortige informatie en duid die aan 
Aangeduid op de fysieke tekst. 

 

2.7 Lijsten met gelijksoortige informatie 
a. Lijst van organisaties/ diensten/ voorzieningen 

https://www.prana.be/  Algemene werking:  

Prana biedt persoonlijke effectiviteit oa 

selfcoaching stress- & burnout aan, 

communicatieve vaardigheden zoals 

vergadertechnieken, teamwork 

waaronder work & play team 

teambuilding en als laatste welzijn op 

het werk dus training en coaching. 

 

Contactgegevens:  

info@prana.be 

+32 9 383 03 11 

  

Doelgroep: 

Iedereen die zichzelf meer wil 

ontwikkelen en bedrijven die een betere 

samenhang willen tussen de 

medewerkers. 

 

https://ascento.be/nl  Algemene werking: 

Dit is een begeleide organisatie. Ze 

helpen u bij elke fase van het HR-

beleid. Dit gaat van rekrutering en 

selectie naar ontwikkeling en coaching 

en tot slot tot oriëntering van talent. 

 

Contactgegevens: 

Dit zijn de gegevens voor Roeselare: 

Kwadestraat 157/11 

8800 Roeselare 

+32 51 26 99 30 

 

Doelgroep: 

Vooral bedrijven die nood hebben om 

geholpen te worden bij het HR-beleid. 

 

https://www.prana.be/
https://www.prana.be/nl/aanbod
https://ascento.be/nl
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https://www.managementdrives.com/  Algemene werking: 

Het is een bedrijf die goede 

teambuildingsactiviteiten op poten zet 

voor jullie bedrijf om voor een goede 

teamgeest te zorgen. De werknemers 

staan altijd centraal bij de verschillende 

activiteiten. 

 

Contactgegevens: 

+31 30-6355400 

 

Doelgroep: 

Alle bedrijven die hun groepscohesie 

willen verhogen. 

 

 

b. Lijst van specialisten 

Jac van der Klink: van 1980 tot 1998 werkte Jac als huisarts, consultant, arts in 

de tropen en bedrijfsarts. Vanaf 1998 is hij werkzaam geweest bij de Netherlands 

School of Public & Occupational Health (NSPOH). Daarna in 2002 promoveerde hij 

aan de Universiteit van Amsterdam op de effectiviteit van interventies bij 

psychische problematiek in het werk. Vanaf 2006 hield hij zich als hoogleraar 

Sociale geneeskunde, arbeid en gezondheid aan de RU Groningen bezig met 

psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in werk. Aan Tilburg University 

heeft Jac van der Klink per 1 oktober 2014 benoemd op de bijzondere leerstoel 

Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid.< 

 

c. Lijst met vaktermen 

Cognitie Mentale activiteit en het proces van 

kennisverwerving door waarneming en het 

verwerken van de daarmee opgedane 

informatie door het denken. 

Perceptie Waarneming 

Satisfactie Gemoedsbeweging 

Diagnostiek Medische leer van een diagnose te stellen. 

Snuffelstage Enkele dagen meelopen met een 

beroepsoefenaar. 

Congruentie Verschijnsel dat woorden kenmerken van 

andere woorden overnemen. 

Consistentie Vrij van innerlijke tegenspraak. 

Intrinsieke motivatie Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is 

voert hij de taak uit omdat hij het zelf wil 

dus dit is de motivatie die uit de persoon 

zelf komt. 

Longitudinaal onderzoek Vermogen om goede keuzes te maken uit 

de eigen gedragsmogelijkheden en deze 

gedragingen zelf of samen met anderen te 

realiseren, evalueren en verbeteren. 

Diversiteitsmanagement Bedrijfbeleid dat is gericht op het optimaal 

gebruikmaken van diversiteit binnen een 

organisatie. 

Consistent Samenhangen 

Re-integratie Terug integreren van iemand. 

https://www.managementdrives.com/
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d. Lijst met soorten bronnen 
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e. Maak een top 5 van bronnen 

Welke bron? Waarom? 

Aakerlof, G. (1970). The market for 

‘Lemons’: Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism. Quarterly Journal of 

Economics, 84(3), 488-500. 

Het lijkt interessant om een oude krant te 

lezen met de visie van vroeger in. 

Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2009). The 

economics of European Integration (3rd 

ed.) Berkshire: McGraw-Hill Education. 

Dit is volgens mij een boek. Ik lees wel 

graag boeken en vooral rond dit 

onderwerp. 

de Bandt, P. (2008). Artikel 86, lid 2 EG-

Verdrag en het begrip ‘diensten van 

algemeen economisch belang’: meer dan 

een rechtsbasis voor een genuanceerde 

toepassing van de interne markt- en 

mededingingsregels op openbare 

diensten? Tijdschrift voor Belgisch 

Handelsrecht, 3, 211-25. 

Dit tijdschrift komt op de derde plaats 

omdat ik graag tijdschriften lees en ik ben 

ook geïnteresseerd in handelsrecht. Ik 

weet graag wat de wetten allemaal zijn 

voor handelaars. 

Europese Commissie (2009). State Aid 

Scorebord- Report on State aid granted by 

the EU Member States, Autumn 2009 

Update. 

Ik verdiep me soms graag eens in wat de 

Europese commissie aan het doen is. 
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 
 

3.1 De concrete vindplaats van de bronnen uit je basistekst 
In de wijsbeheerte van de KU Leuven te Leuven. 

3.2 Auteurs van je basistekst 
a. Andere werken van de auteur 

Van Hanneke Tijken zijn er jammer genoeg geen andere werken te vinden. 

 

b. Sterauteurs 

 

Jack Van Minden 

 

Hij is psycholoog en directeur van een 

advies-en trainingsbureau. 

 

https://www.managementboek.nl/auteu

r/544/jack-van-minden  

Van Minden J. (2015). Alles over 

sollicitatiegesprekken. 

 

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/

boeken/werken-

solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-

minden/alles-over-sollicitatiegesprekken  

 

Van Minden J. (2009). Get a job. 

 

https://www.bol.com/nl/f/get-a-

job/30497597/#product_specifications  

 

Van Minden J. (2007) Op naar een hoger 

salaris. 

 

https://www.bol.com/nl/f/op-naar-een-

hoger-

salaris/37720178/?country=BE#product_spec

ifications  

Hij is de enige auteur die vermeld wordt in hoofdstuk 7 in het boek ‘Aan het werk!’. 

 

 

 

  

https://www.managementboek.nl/auteur/544/jack-van-minden
https://www.managementboek.nl/auteur/544/jack-van-minden
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-sollicitatiegesprekken
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-sollicitatiegesprekken
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-sollicitatiegesprekken
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-sollicitatiegesprekken
https://www.bol.com/nl/f/get-a-job/30497597/#product_specifications
https://www.bol.com/nl/f/get-a-job/30497597/#product_specifications
https://www.bol.com/nl/f/op-naar-een-hoger-salaris/37720178/?country=BE#product_specifications
https://www.bol.com/nl/f/op-naar-een-hoger-salaris/37720178/?country=BE#product_specifications
https://www.bol.com/nl/f/op-naar-een-hoger-salaris/37720178/?country=BE#product_specifications
https://www.bol.com/nl/f/op-naar-een-hoger-salaris/37720178/?country=BE#product_specifications
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3.3 Het colofon 
Boek: Alles over sollicitatiegesprekken.  

Het colofon a. uitgever + plaats waar 

deze gevestigd is:  

Psycom ,Amstelveen. 

b. jaar van uitgave: 2009 

c. vertaler: geen vertaler, is 

in het Nederlands 

geschreven  

d. illustrator: geen 

illustraties aanwezig  

e. drukker: geen informatie  

f. soort papier: geen 

informatie 

g. lettertype: geen 

informatie 

h. oplage: geen informatie  

 

De voorflap 

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-

solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-

sollicitatiegesprekken  

Het boek valt meteen op 

omdat het een 

uitgesproken, opvallende 

groene kleur heeft. De titel 

is ook zeer duidelijk te zien 

in grote, witte letters. Er 

hangt een sticker aan van 

de bib onderaan om hem te 

ontlenen. De uitgeverij is 

minder duidelijk en staat in 

de linker onderhoek. 

 

De achterflap Op de achterflap staat een 

korte samenvatting van het 

boek namelijk de context. 

 

 

3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst 
a. Boeken  

 

Zoekterm De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Relaties op het werk. Limo → relaties op 

het werk → artikels, 

boeken & meer 

489 Hirigoyen M, F. (2006). 

Pesten en treiteren: 

psychisch geweld in het 

dagelijks leven. 

Amsterdam: 

Wereldbibliotheek 

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-sollicitatiegesprekken
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-sollicitatiegesprekken
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/werken-solliciteren/9789047002741/jack-j-r-van-minden/alles-over-sollicitatiegesprekken
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Burnout  Limo → burnout → 

artikels, boeken & 

meer 

53.663 Victor R, Preedy, Ronald 

R. (2010). Handboek of 

Disease Burdens and 

Quality of Life 

Measures. 

Solliciteren Limo → solliciteren 

→ artikels, boeken & 

meer 

577 Martin, J. (2001). 

Solliciteren. Alphen aan 

den Rijn: Samsom. 

 

b. Artikels uit vaktijdschriften 

 

c. Eindwerken 

 

Zoekterm De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Relaties op het werk Limo → relaties op 

het werk → 

eindwerken 

83 Willems, K. (2008). 

Kleur-rijke vragen 

binnen gekleurde 

relaties: seminarie. 

Geel: Katholieke 

Hogeschool Kempen. 

Burnout Limo → burnout → 

eindwerken 

549 Fierens, I. (2017). Hoe 

wapen je een 

familiebedrijf in groei 

tegen burnout? 

Kortrijk: Vives. 

Zoekterm  De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Relaties op het werk Limo → relaties op 

het werk → artikels, 

boeken & meer  

266 Tijdschrift De Heus, 

P. (1995). Seksuele 

intimidatie op het 

werk relaties met 

persoons-en 

werkkenmerken en 

klachten.  

Burnout Limo → Burnout 

research → artikels, 

boeken & meer 

53.663 Tijdschrift Elsevier 

GmbH. (2014). 

Burnout research. 

Solliciteren  Google → tijdschrift 357.000 Tijdschrift De 

Persgroep. (2017). 

Redactie magazines 

spontane sollicitatie. 
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Solliciteren Limo → solliciteren 

→ eindwerken 

58 Coquet, L. (2013). 

Omgaan met 

sollicitatieverwachtingen. 

Kortrijk: IPSOC. 

 

d. Onderzoeksliteratuur 

 

Zoekterm De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Relaties op het werk Lirias → geen 

toegang tot Lirias 

/ / 

Burnout Lirias → geen 

toegang tot Lirias  
/ / 

Solliciteren Lirias → geen 

toegang tot Lirias  

/ / 

 

e. Digitale anderstaligen 

Zoekterm De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Relaties op het werk ScienceDirect → 

relaties op het werk 

732.828 Subhasish C., 

Rajarshi C. (2018). 

Statistical Mechanics 

and its Applications. 

Burnout ScienceDirect → 

burnout 

29.602 Anoniem. (2018). 

Academic Pediatrics. 

Solliciteren SpringerLink → 

solliciteren 

329 Gregor W., (2017). 

De vijf 

misverstanden over 

anoniem solliciteren. 
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f. E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines 

 

 

  

Zoekterm De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Relaties op het werk Google → relaties op 

het werk E-artikel 

14.400.000 Jobat. (6/10/2014). 1 

op 2 ziet relatie met 

collega zitten. 

Burnout Google → burnout 

magazine 

 

18.300.000 Psychologie 

magazine. (2018). 

Sinds mijn burnout 

ben ik bang om te 

rijden. 

Solliciteren Google → solliciteren 

weekbladen  

225.000 Indeed. 

(22/02/2019). 

Platform voor 

vacatures. 
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g. Internet algemeen 

 

Zoekterm De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Naam auteur: 

Hanneke Tijken 

Google → Hanneke 

Tijken 

10.800 Hanneke T., (2012). 

Aan het werk!  

 

h. Beeldmateriaal  

  

Zoekterm De zoekplaats Aantal resultaten Bronvermelding 

Relaties op het werk Limo → relaties op 

het werk → 

audiovisueel 

materiaal 

10 Vrt, Canvas (2015). 

VIDEO. Het voordeel 

van de twijfel. 

Brussel  

Burnout Limo → burnout → 

audiovisueel 

materiaal 

13 AVRO (2013). VIDEO. 

Balans in het leven: 

hoe voorkom je 

burnout?   

Solliciteren Limo →  solliciteren 

→ audiovisueel 

materiaal 

31 Baekens, R. Meukens 

P. (2003). AUDIO. 

Zakelijke 

communicatie: cd 

luisteroefeningen. 

Kapellen 
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Stap 4 Contextualiseren 
 

4.1 Organisaties (hulp- of dienstverlening) 
 

Ik ging te werk via mijn kennis die ik al had over deze sector. Ik Googelde wat en had 

rap resultaat. Om specifieker te werk te gaan ging ik vooral zoeken in de regio West-

Vlaanderen daarbij had ik al heel wat resultaten. Ik ging toen wat vergelijken en kijken 

welke het beste aansloten bij het thema. In de vriendenkring van mijn ouders ken ik ook 

een zelfstandige jobcoach namelijk Ingrid Verstraete.  

 

Inbtween bvba: HR, jobaanwerving 

Mentor vzw: loopbaanbegeleiding, coaching, begeleiding werkzoekenden, werving en 

selectie, beroepsopleidingen, outplacement 

My Future Works: loopbaanbegeleiding 

WISL: coaching center 

 

Organisatie: Mentor vzw 

 

http://www.vzwmentor.be/  

Kritische kijk op de website: 

Op het eerste zicht ziet het er een heel professionele site uit met verzorgde foto’s. Het 

ziet er zeker een betrouwbare site / bedrijf uit. Als je op de homepagina komt zie je 

verschillende afbeeldingen met de specifieke term die erbij hoort. Je kan er verder op 

klikken zodat je uitleg krijgt over de verschillende onderdelen die Mentor vzw uitvoert. 

Deze zijn bv loopbaanbegeleiding en outplacement. Het logo staat er ook heel duidelijk 

op. Er is een zoekbalk waar je makkelijk een zoekterm kan ingeven en zo rap naar het 

gene gaan waar je naar op zoek bent. 

Als we verder kijken onder het luik ‘Over Mentor’ krijgen we de missie en de visie van 

Mentor. Het is zeer duidelijk en gericht geformuleerd. We krijgen een duidelijk beeld over 

hun, we krijgen net genoeg informatie om verder te gaan. Daarnaast krijgen we ook nog 

tal van activiteiten te zien, maar deze staan ook vermeld op de homepagina. 

Als je interesse hebt om te werken bij Mentor kan je over verdere informatie vinden 

onder het luik ‘Over Mentor’ daar is er een link ‘klik hier’ te vinden. Als we verder klikken 

krijgen we nog eens een beknopte samenvatting van de doelstellingen en taken van 

Mentor. Er is ook een link aanwezig om een duidelijk beeld van jezelf te kunnen tonen. Je 

kan er je eigen expertise en interesses gaan aanduiden. 

De website beschikt over een inhoudstafel waar je informatie vindt over het team en over 

het bedrijfje zelf. De partners zijn ook vermeld samen met de contactgegevens. Onder 

http://www.vzwmentor.be/
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elk onderdeel staat er uit bondige uitleg die zeer specifiek en duidelijk zijn. De 

deelthema’s zijn: Over Mentor, Ons Team, Partners, Contact, EN, FR. 

Als je helemaal naar onder gaat op de site vind je alle partners en sponsors. Het zou een 

extraatje zijn als je nog zou kunnen verder klikken op de logo’s van de sponsors om nog 

verdere info te krijgen over die bedrijven. Dit is misschien een klein puntje kritiek. Er is 

wel een optie om op ‘partners’ te klikken maar dat is voor cursussen te volgen of om 

informatie op te zoeken. Dit was terug te vinden op de site: 

 

http://www.vzwmentor.be/partners/  

Nog een pluspunt van de site is dat je het in het Engels of Frans ook kan zetten. Dit lokt 

meer mensen en is zeer interessant als er immigranten zijn die ondersteuning in hun 

route naar werk zoeken. 

Woorden: 409 

 

4.2 Juridische documenten 
 

Ik ging te werk als volgt: ik ging naar de site van de justitie België, maar ik kon geen 

resultaten vinden dus ging ik te werk met Google. Via Google zijn er heel wat resultaten 

namelijk 4.820 te vinden. Ik zocht onder ‘regelgeving arbeidspsychologie’. 

 

Kenmerk Bron APA-bron 

Regelgeving 

arbeidspsychologie 

Google 

http://psy.cc/0750.html  

Wet van 15 mei 2008 vermelden 

expliciet dat de vrijstelling van artikel 

44, van het Btw- Wetboek 

daarentegen niet geldt voor. 

Belgisch staatsblad. 

Zelfstandige praktijk 

psychologen 

https://www.compsy.be/nl/mag-

u-van-uw-client-een-

verzuimvergoeding-eisen-voor-

gemiste-sessies  

Wet van 10 mei 2015 betreffende de 

uitoefening van de 

Gezondheidszorgberoepen. 

Wetboek economisch recht. 

http://www.vzwmentor.be/partners/
http://psy.cc/0750.html
https://www.compsy.be/nl/mag-u-van-uw-client-een-verzuimvergoeding-eisen-voor-gemiste-sessies
https://www.compsy.be/nl/mag-u-van-uw-client-een-verzuimvergoeding-eisen-voor-gemiste-sessies
https://www.compsy.be/nl/mag-u-van-uw-client-een-verzuimvergoeding-eisen-voor-gemiste-sessies
https://www.compsy.be/nl/mag-u-van-uw-client-een-verzuimvergoeding-eisen-voor-gemiste-sessies
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Cliëntenzorg De bron die onder het vak staat 

vermeld moest in dit vak komen 

maar door omstandigheden 

lukte dit niet. 

Wet van 13 januari 2009 betreffende 

organisaties van cliënten en van 

zorgaanbieders oproepen afspraken te 

maken over financiering van 

cliëntenraden. 

Parlementaire Monitor. 

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vig29500fcsy  

 

4.3 De maatschappelijke context: politiek / beleid / visie / middenveld groeperingen 
 

Ik ging als volgt te werk: eerst vond ik dit een moeilijke opdracht omdat ik niet echt 

thuis ben in dit gebied. Dus ik ben heel simpel te werk gegaan door letterlijk minister van 

arbeidspsychologie in te typen via Google. Ik vond niets maar wel een paar dingen die 

wat algemener waren. 

 

a. Er is geen specifieke minister bevoegd voor het onderwerp maar de meeste 

zoekopdrachten lijken erop dat Kris Peeters bevoegd is voor arbeidspsychologie. 

Hij is namelijk minister van werk.  

 

b. Maatschappelijke organisatie arbeidspsychologie: Inbtween Bvba HR & Coaching. 

Ingrid Verstraete is een gediplomeerde coach die sinds 2 jaar haar eigen coach 

bedrijfje heeft opgestart. Ze werkt vooral rond bedrijven die vacatures plaatsen. 

Zij zoekt de geschikte persoon om de vacature in te vullen. Daarnaast geeft ze 

ook coach sessies oa op het strand van Oostduinkerke. Ze zorgt ervoor dat ieder 

persoon zichzelf beter leert kennen vooral op vlak van een job en zichzelf. Het is 

de bedoeling om een positieve identiteitsontwikkeling te creëren bij mensen. 

Opleidingen en functioneringsgesprekken zit ook in het takenpakket.    

https://inbtween.be/  

 

Hier zie je Ingrid aan 

het werk. Ze geeft 

advies aan een 

werkgever die een 

nieuwe werkkracht 

zoekt.  

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vig29500fcsy
https://inbtween.be/
https://inbtween.be/
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4.4 Statistieken 
 

Als eerste zocht ik via Google naar statistieken over arbeidspsychologie daarbij kreeg ik 

geen resultaten. De resultaten dat ik kreeg waren samenvattingen van het onderwijsvak 

arbeidspsychologie. Vervolgens zocht ik naar ‘statistieken welzijn op het werk’. Toen 

kwam ik terecht op de site van de overheid van Vlaanderen en kreeg ik deze resultaten: 

 

 

Dit is een staafdiagram. Op de X-as vindt u de jaartallen terug en op de Y-as het 

percentage van het aantal personeelsleden met buitenlandse afkomst. De oranje staaf 

geeft het streefcijfer weer in procent. Hierbij ziet u een lichte stijging van 2016 naar 

2017. Over hoe dit verzameld werd is geen info terug te vinden maar ik heb een 

vermoeden dat het adhv enquêtes gerealiseerd werd.  

  

Dit is een coachsessie 

op het strand van 

Oostduinkerke samen 

met werkzoekenden. 
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Er was niet veel te vinden over de bron, hoe ik de APA-bron moest opstellen dus daarom 

vermeld ik hier de link: https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/buitenlandse-

herkomst  

 

https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie?thematerm=2855  

 

Vervolgens bleef ik op de site van de Vlaamse overheid zoeken om m’n volgende grafiek 

te vinden. Nu heb ik gekozen voor de tewerkstelling van mensen met een handicap of 

chronische ziekte.  

 

Op de X-as vinden we zoals in de vorige figuur de jaartallen terug. Op de Y-as de 

percentages. We zien een stijging doorheen de jaren tot aan 2010 dan weer een lichte 

daling vervolgens een lichte stijging tot aan 2013. In 2014, 2015 en 2016 blijven we op 

hetzelfde percentage. Tenslotte is er weer een stijging in 2017. 

  

https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/buitenlandse-herkomst
https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/buitenlandse-herkomst
https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie?thematerm=2855
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Link: https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/personeelsleden-met-een-

handicap-chronische-ziekte  

 

Link: https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie?thematerm=2855  

 

Ten slotte heb ik me niet meer gebaseerd op de site van de Vlaamse overheid. Ik zocht 

naar statistieken HR, psychologie, pesten op het werk. Eerst zonder veel resultaat maar 

bij m’n laatste zoekopdracht heb ik interessante informatie gevonden.  

 

  

https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/personeelsleden-met-een-handicap-chronische-ziekte
https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/personeelsleden-met-een-handicap-chronische-ziekte
https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie?thematerm=2855
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Als eerste zien we cijfers in percent weer van hoe vaak er gepest wordt op het werk. We 

zien als uitschieter dat 55% van de leidinggevenden het al heeft meegemaakt dat andere 

collega’s werden gepest, vervolgens hebben 44% van de werknemers het meegemaakt 

dat andere collega’s werden gepest. 27% van de leidinggevenden is zelf weleens gepest 

geweest en 26% van de werknemers ook. 10% van de leidinggevenden en 18% van de 

werknemers hebben zelf ooit collega’s gepest. 

Bij de tweede tabel zien we wie iets zou moeten doen en wie er effectief iets doet. We 

zien duidelijk dat er een heel groot verschil is tussen de twee. Het is altijd zo dat het 

procent van wie is zou moeten doen meer dan dubbel zoveel is dan het procent die 

effectief iets doet. Behalve bij de optie ‘niemand’. Niemand zou iets moeten doen: 1%, 

niemand doet iets: 14%.  

Als derde krijgen we de top 3 vormen van pesten volgens de werknemers. 74% gaat het 

over steeds dezelfde persoon die als doelwit wordt gebruikt, die steeds opnieuw weer 

bespot wordt. Vervolgens gaat het bij 73% over kleinerende opmerkingen maken. Bij 

71% gaat het over buitensluiten vooral door niet te begroeten en niet te reageren op wat 

ze te zeggen hebben. 

Tot slot krijgen we nog cijfers te zien ofdat er de laatste maand nog gesproken werd over 

het pesten binnen het bedrijf de afgelopen maand. Bij 95% is dit niet of weinig het geval 

volgens de werknemers, volgens leidinggevenden is dat 96%. 

Link: https://www.stoppestennu.nl/feiten-en-cijfers-pesten-op-het-werk-0  

 

  

https://www.stoppestennu.nl/feiten-en-cijfers-pesten-op-het-werk-0


 

26 
 

Stap 5: Afwerking individueel werkdocument 
 

5.1 Maak jouw werkdocument aantrekkelijk en gestructureerd 
 

5.2 Controleer op veiligheid 
 

5.3 Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht 
 

5.3.1 Gevonden informatie – zoekmachine 

× Ik vond redelijk snel veel informatie maar voor mij persoonlijk verliep het vlotter 

via Google en minder vlot via Yahoo. De reden is dat je op Yahoo heel veel 

advertenties krijgt en niet direct waar je naar op zoek bent. Ik gebruikte Google 

misschien iets te veel uit gemak omdat het de makkelijkste manier is om resultaat 

te krijgen. 

× Ik zal het zeker meenemen naar later om ruim te werken rond je onderwerp en je 

niet alleen te baseren op het onderwerp zelf. Het hielp echt en je kreeg 

uiteindelijk ook wat je wou en verwachtte te vinden. 

× Dit is een beetje hetzelfde als mijn antwoord hierboven namelijk dat ik geleerd 

heb om ruimer te zoeken dan je onderwerp zelf. 

 

5.3.2 Verloop opdracht – vaardigheden 

× Ik vond het in het begin zeer moeilijk omdat het niet echt rap vooruit ging ik bleef 

lang hangen bij dezelfde stap. Hoe verder ik kwam in de opdracht hoe vlotter het 

ging. 

× Mijn zoeken op het internet is inderdaad gerichter geworden, ik kan betere 

verbanden leggen en ik weet nu ook meer welke sites ik kan gebruiken afhankelijk 

van de info die ik zoek.  

× Ik moet nog leren om dieper te gaan zoeken, soms neem ik altijd het eerste wat 

ik tegenkom zonder eens dieper te graven naar wat er nog meer achter zit. 

× Wat ik vooral heb geleerd is dat er heel veel informatie op het internet staat die 

niet betrouwbaar is omdat iedereen er toegang tot heeft en er alles op kan 

plaatsen die hij of zij willen. 

  



 

27 
 

Bronnenlijst 
Anstey, K.J., Mack, H.A., & Cherbuin, N. (2009). Alcohol consumption as a risk factor for 

dementia and cognitive decline: Meta-analysis of prospective studies. American Journal 

of Geriatric Psychiatry, 17, 542-555. 

Coffeng, J.K. (2014). A worksite social & physical environmental health program: A (cost-

) effectiveness study. Dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam. 

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

loopbaanbeleid. Leuven: Acco. 

Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de 

kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere 

werknemers in het kader van het Ervaringsfonds (1 juli 2006). Werkgelegenheid, arbeid 

en sociaal overleg 37425. 

Montizaan, Raymond. & van Vuuren, Tinka. (2014). Krimp van organisaties en 

psychische disbalans. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken 30 (2014) 2. p. 158-174. 

Zacher, H., & Frese, M. (2009). Remaining time and opportunities at work: Relationships 

between age, work characteristics, and occupational future time perspective. Psychology 

& Aging, 24, 497-493. 

Boey, K., & Lambrechts, M. (1998). Een beloftevolle organisatiekunde? Filosofie : 

Tweemaandelijks Tijdschrift Van De Stichting Informatie Filosofie., 19-23. 

Overbeek, K. van, Bakker, I., Proper, K.I. & Mechelen, W. (2006). Effectiviteit van 

interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatig alcoholconsumptie. TBV, 

14, 197-154. 

Overbeek, K. van, Bakker, I., Proper, K.I. & Mechelen, W. (2006). Effectiviteit van 

interventies gericht op het voorkomen of stoppen van rookgedrag. TBV, 14, 149-154. 

Posch, T. (1999). Werkplaatsinrichting keuze productiestructuur complexe zaak product 

of proces. MB Metaalbewerking : Vaktijdschrift Voor Machines, Gereedschappen En 

Techniek Voor De Metaalbewerking., (1999) nr. 9, p. 34 - 37. 

Proper, K.I., Bergstra, B., Bakker, I. & Mechelen, W. (2006). Effectiviteit van interventies 

ter stimulering van bewegen. TBV, 14, 103-108. 

Van Oudenhoven, J.P., & Giebels, E. (2004). Groepen aan het werk (Vijfde druk ed.). 

Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Vasse, R. (1997). The development, implementation and evaluation of two worksite 

health programs aimed at preventing alcohol problems. Proefschrift. Maastricht: Health 

Research Institute for prevention and CARE (HEALTH). 

Wanous, J.P., Rechers, A.E. & Hudy, M.J. (1997). Overall job satisfaction: how good are 

single-item measures? Journal of Applied Psychology, 82, 247-252. 

Wegge, J., Schmidt, K., Parkes, C. & Dick, K. (2007). ‘Taking a sickie’: Job satisfaction 

and job involvement as interactive predictors of absenteeism in a public organization. 

Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 77-89. 



 

28 
 

Willemsen, M.C., Vries, H. de, Breukelen, G. van & Genders, R. (1998). Long-term 

effectiveness of two Dutch worksite smoking cessation programs. Health Education 

Behavior, 25, 418-435. 

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. 

Arnold, J. (1995). Financial Accounting. US: Pearson Education (Us). 

Mestdagh, A. (2009). Tewerkstelling van studenten op de Vlaamse schaarse 

arbeidsmarkt (Eindw. Toegepaste Psychologie). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-

Agogisch werk (IPSOC). 

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). 

'Kind bij huiswerk begeleiden'. (2018, november 20). Leren je kind bij zijn huiswerk te 

begeleiden. Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant, p. 44. 

Nevens, K. (2011). De arbeidsrelatie, de zelfstandige en de ondernemer (ICA-reeks. 

Algemene reeks 1). Brugge: Die Keure. 

Punch opent leerfabriek’. (2018, december 14). Punch opent "leerfabriek" voor 

werknemers en scholen. Het Belang van Limburg/Hasselt, p. 1. 

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

arbeidsparticipatie van Vlaamse scholieren. 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, 26-32. 

Deketelaere A, K. G. (sd). Spanningsvelden in de klinische leeromgeving. Een 

exploratieve studie van stage-ervaringen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, p. 103-

112. 

Driessche, J. V. (sd). Maakt jouw organisatie ten volle gebruik van wat je te bieden hebt? 

12. 

Geets, J., Pauwels, F., & Wets, J. (2006). Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt. 434. 

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

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

doorstromen van doelgroepnemers. Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch 

werk (IPSOC). 

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

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

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



 

29 
 

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

Xie, C., Bagozzi, R.P., & Troye, S.V. (2008). Trying to prosume toward a 

theory of consumers as co-creators of value. In Journal of the Academy of 

Marketing Science, 36, pp. 109-122. 2.2Bronvermelding Bis 

Thijs, N., & Staes, P. (2008). European Primer on Customer Satisfaction 

Management. Maastricht EIPA/CAF. 

 


