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 STAP 1 Algemene onderwerpsverkenning 
 

 Vertaal je thema / informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen. 
 
Synoniem: verandermanagement (bron internet – wikipedia - veranderingsmanagement)  
Vertaling EN: change management (bron internet – wikipedia - veranderingsmanagement) 
 
Trefwoorden / deelthema’s:  
 

- Organisatie/bedrijf (bron – eigen kennis) 
- Organisatiestructuur (bron – eigen kennis) 
- Organisatiecultuur (bron – eigen kennis) 
- Veranderingsmodellen (bron – eigen kennis) 
- Veranderkunde (bron - internet) 
- Organisatieverandering (bron internet - wordpress)  
- Gepland / spontaan veranderen (bron internet – wikipedia - veranderingsmanagement) 
- Lean productie (bron - wikipedia - veranderingsmanagement) 
- Business process reengineering (bron – wikipedia - veranderingsmanagement) 
- Sociotechniek (bron – wikipedia - veranderingsmanagement) 
- Meet- en regelsystemen (bron - wikipedia - veranderingsmanagement) 

 
 

 Gebruik stapsgewijs drie van je zoektermen (of combinaties ervan…) voor een 
verkennende, vergelijkende zoekopdracht. 

 
Zoekterm 1 = Organisatieverandering 

 
Google: 150 000 reultaten 
Bing: 28 400 resultaten 
Ecosia: 28 700 resultaten 
 
Zoekterm 2 = Lean productie  

 
Google: 344 000 
Bing: 76 100 
Ecosia: 76 000 

 
Zoekterm 3 = Organisatiecultuur 

 
Google: 193 000 resultaten 
Bing: 47 300 resultaten 
Ecosia: 47 300 resultaten 
 
Vergelijking: Wanneer ik kijk naar het aantal resultaten per zoekmachine, merk ik op dat er veel 
meer resultaten beschikbaar zijn op Google in vergelijking met Bing en Ecosia. Wat ook zeer 
opvallend is, is dat Bing en Ecosia bijna exact evenveel resultaten weergeven. Bij alle drie de 
zoekmachines is het eerste resultaat bijna altijd een link naar Wikepedia. Zowel Ecosia als Bing 
plaatsten soms eerst andvertensies bovenaan met daaronder andere relevante links. 
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1.2.1 Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten in tabelvorm. Geef duidelijk aan met 
welke termen je gezocht hebt. 

 

TERM: ORGANISATIEVERANDERING  

ZOEKMACHINE: GOOGLE 

SOORT BRON AANTAL RESULTATEN 

Afbeeldingen (zoekterm organisatieverandering > filter 
afbeeldingen) Geen vermelding 

Artikels (zoekterm artikels organisatieverandering) 61 100 

Boeken (zoekterm organisatieverandering > filter boeken) 6 610 

Video’s (zoekterm organisatieverandering > filter video’s) 2 310 

Eindwerk (zoekterm eindwerk organisatieverandering) 2 660 

 
TERM: LEAN PRODUCTIE  

ZOEKMACHINE: GOOGLE 

SOORT BRON AANTAL RESULTATEN 

Afbeeldingen (zoekterm Lean productie > filter afbeeldingen) Geen vermelding 

Artikels (zoekterm artikels Lean productie) 140 000 

Boeken (zoekterm Lean productie > filter boeken) 1 140 

Video’s (zoekterm Lean productie > filter video’s) 7 010 

Eindwerk (zoekterm eindwerk Lean productie) 26 100 

 
TERM: ORGANISATIECULTUUR 

ZOEKMACHINE: GOOGLE 

SOORT BRON AANTAL RESULTATEN 

Afbeeldingen (zoekterm organisatiecultuur > filter afbeeldingen) Geen vermelding 

Artikels (zoekterm artikels organisatiecultuur) 50 300 

Boeken (zoekterm organisatiecultuur > filter boeken) 8 460 

Video’s (zoekterm organisatiecultuur> filter video’s) 3 100 

Eindwerk (zoekterm eindwerk organisatiecultuur) 1 890 
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 Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een gelijkaardige 
verkennende zoekopdracht via LIMO. 
 

TERM: ORGANISATIEVERANDERING 

ZOEKMACHINE: LIMO 

SOORT BRON AANTAL RESULTATEN 

Alles 527 

Fysieke exemplaren  494 

- Boeken  452 

- Artikels (zoekterm organisatieverandering) 39 

- Eindwerk (zoekterm eindwerk organisatieverandering) 37 

- Hoofdstukken in boeken 3 

- Audiovisueel materiaal 1 

Online toegang  36 

- Boeken 10 

- Artikels 23 

- Diverse teksten  8 

- Eindwerken  5 

Peer reviewed 14 
 

 Kwaliteit van je zoekresultaten 
 
C.R.A.P. - test  

Zoekterm = Organisatieverandering - https://www.consultancy.nl/nieuws/13843/vijf-succesfactoren-
voor-organisatieverandering 

 
Currency: 27 maart 2017 
 
Reliability:   
> Literatuurlijst of bronnen: geen literatuurlijst 
> Inhoud partijdig: niet partijdig 
 
Authority: Consultancy.nl = online platform voor en over de advies- en consultancybranche,  
                    expert in het vak 
 
Point of view: 
> Doel: informeren 
> Doelgroep: professionals werkzaam in het adviesvak (consultants / interne adviseurs),  
                        studenten, werkzoekenden en potentiële opdrachtgevers van bureaus 
> Reclame: nee 
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Besluit: Deze bron lijkt zeer betrouwbaar, er is veel informatie op te vinden. Het is recent 
geschreven en de organisatie is een expert in het vakgebied. Er worden wel geen bronnen 
vernoemd waardoor de betrouwbaarheid van de inhoud wel in twijfel getrokken kan worden. 

 
 
Zoekterm = Lean productie/ manufacturing - https://nl.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing 

 
Currency: 24 sep 2018 
 
Reliability:   
> Literatuurlijst of bronnen: uitgebreide bronnenlijst 
> Inhoud partijdig: niet partijdig 
 
Authority: geen auteur 
 
Point of view: 
> Doel: informeren 
> Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de productie van goederen en diensten 
> Reclame: nee 
 
Besluit: De informatie kan betrouwbaar zijn want er is een bronnenlijst, maar er is geen 
auteur gekend aangezien bijna eender wie op Wikipedia aanpassingen kan aanbrengen aan 
de inhoud.  

 
Zoekterm = organisatiecultuur - https://www.managementimpact.nl/verander-
management/artikel/2017/07/een-organisatiecultuur-kun-je-niet-veranderen-101140 

 
Currency: 27 juli 2017 
 
Reliability:   
> Literatuurlijst of bronnen: één bron 
> Inhoud partijdig: niet partijdig 
 
Authority: organisatie - Management Impact, online kennisplek i.v.m. management content 
 
Point of view: 
> Doel: informeren 
> Doelgroep: managers en organisatieprofessionals 
> Reclame: nee 
 
Besluit: De informatie lijkt betrouwbaar want de organisatie die de tekst heeft geschreven,   
werkt samen met deskundigen en professionals i.v.m. management. Het is ook recent 
geschreven en er wordt één bron vermeld die men heeft geraadpleegd. De inhoud is ook 
zeker niet partijdig. 
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 Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en vergelijking 
van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO 

 
a) Ik vind dat het zoekproces redelijk vlot is verlopen. De meeste zaken heb ik gemakklijk 

gevonden. Ik wist mijn weg te vinden doorheen de sites als iets niet onmiddellijk duidelijk 
was of als ik iets specifiek van informatie zocht. 
 

b) Ik denk niet dat ik nog andere trefwoorden ga gebruiken. Ik heb het gevoel dat ik voldoende 
informatie kan vinden met de zoektermen die ik momenteel heb. Maar als ik iets specifiek 
moet vinden zal ik wel meer gedatailleerde trefwoorden gebruiken.  
 

c) Af en toe kon ik niet alles vinden via Google omdat er geen specifieke filters waren om toe te 
kunnen passen bv voor hoofdstukken uit boeken. Voor de rest heb ik hetgeen wat ik zocht 
kunnen vinden. 
 

d) Wat mij opviel was dat verschillende sites heel gelijkaardige informatie bevatten en deze ook 
vaak op dezelefde manier geformuleerd wordt. Het lijkt alsof er van andere sites wordt 
overgenomen en meestal is er dan ook geen bronvermelding naar de originele sites. Naar de 
toekomst toe, buiten dit vak, zal ik zeker verschillende trefwoorden gebruiken wanneer ik 
iets moet opzoeken want ik heb gemerkt dat ik soms informatie vond over een bepaald 
onderwerp dat ik eerst niet had gevonden met de ‘originele’ zoekterm. 
 

 
 

 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 
 

- Wat zijn de pro’s en contra’s van veranderingsmanagement? 

- Zijn er valkuilen bij het implementeren van verandermanagement? 

- Welk modellen of stappenplannen zijn er bij veranderingsmanagemant?  

- Is er een bepaald model of plan dat het meest efficiënt blijkt te zijn? 

- Wie is er allemaal betrokken bij veranderingsmanagement in een bedrijf of organisatie? 

 

 STAP 2 De basistekst 
 
Zoek een wetenschappelijke tekst die als basis voor verder speur naar bronnen dient.  
 
http://www.decaluwe.nl/articles/VeranderenInKleuren.pdf 
 

 Bronvermelding 
 

de Caluwé, L. (2012). Veranderen in kleuren. In: M. de Witte, J. Jonker & M. J. Vink (red.), Essenties 
van verandermanagement. (z.p.). Deventer: Vakmedianet Management B.V. 
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 Bronvermelding bis 
 
“Bepaalde aanpakken passen bij bepaalde mensen. Mensen grijpen naar hun favoriete 
benaderingswijze omdat ze er vertrouwd mee zijn, erin geloven, niets anders weten of uit routine. 
Dit ongeacht het type verandering of de context waarin die plaatsvindt. Dit is erg onprofessioneel 
vanuit het oogpunt van de veranderaar, maar helaas wel een veel voorkomende werkelijkheid.” (de 
Caluwé, 2012, z.p.). 
 
 

 Context 
 
De teskt die ik heb gekozen is een hoofdstuk uit een verzamelwerk nl. Essenties van 
verandermanagement - Laveren tussen dilemma's in de praktijk. Er zit een redactie achter het boek 
bestaande uit Marco de Witte, Jan Jonker en Maurits Jan Vink. Het boek houdt vanalles in zoals 
verschillende veranderingsprocessen, theorieën, benaderingen en inzichten. Het boek is door en 
voor veranderaars geschreven, van verandermanagers tot docenten met als doel een brug te slaan 
tussen de theorie en de praktijk. Ze hebben een (ordenings)model ontwikkeld en drie dilemma’s 
geformuleerd die als een rode draad doorheen het volledige boek lopen. Doordat het een 
verzamelwerk is, zijn er veel ervaringen om op te baseren. Mijn tekst gaat specifiek over de 
kleurentheore van de Caluwé. Hier gaat hij in op dilemma’s, waarden en geloofssystemen die volgens 
hem samenhangen met één van de vijf volgende kleuren (Geel - blauw - rood – groen - wit).  
 
 

 Verneem meer over de auteur 
 
Léon de Caluwé is van Nederlandse afkomst en is geboren in 1950. Hij is senior partner bij Twynstra 
Gudde, management consultants in Amersfoort. Daarnaast geeft hij ook deeltijds les, Advieskunde, 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is al jarenlang organisatie-adviseur en focust zich nu 
vooral op veranderkunde, gaming en advieskunde. Léon heeft al een uitgebreide lijst van publiecaties 
op zijn naam staan. Hij ontving hiervoor ook al meerdere professionele prijzen. 
 
Hoe heb ik deze informatie verworven? 
Ik heb de naam van de auteur opgezocht via het internet. Ik heb vervolgens twee linken aangeklikt. 
De eerste link was naar de wikipedia pagina over Léon de Caluwé, maar zoals geleerd, is Wikipedia 
niet de meest betrouwbare bron dus ben ik verder gaan kijken. Een andere link bracht mijn naar de 
officiële website van de auteur. Hier kon ik zelf méér informatie vinden die volgens mij ook meer 
betrouwbaarder is. 
 
 

 Structuur 
 
De tekst is logisch opgebouwd. Er zijn duidelijke onderverdelingen met tussentitels, subtitels en 
paragrafen. Er staat eigenlijk niets anders dan tekst. Hier en daar staan er wel verwijzingen naar 
tabellen, maar die zijn nergens te zien. Op het einde van de teskt staat een lijst met alle referenties. 
Ze staan uiteraard op alfabetische volgorde en zijn opgemaakt volgens de APA normen. Er wordt ook 
vaak in de tekst gerefereerd naar andere auteurs of deskundigen. 
 
 
 



Cabuena Anne   Hogeschool Vives 
 
 

Veranderingsmanagement  
 
 

9 

 Zoek gelijksoortige informatie en duid die aan 
 
Zie basistekst – extra document bij de SADAN opdracht 
 
Legende 
Groen = namen van instellingen of organisaties 
Roze = verwijzingen naar bronnen, specialisten  
Blauw = vaktermen, definitites en moeilijke woorden 
Paars = regelgeving 
 
 

 Lijsten met die gelijksoortige informatie 
2.7.1 Organisaties/diensten/voorzieningen 
 

NAAM CONTACTGEGEVENS ALGMENE WERKING + DOELGROEP 

Twynstra 
Gudde 

 

Nummer - 033 - 467 77 77 
email -info@tg.nl 

 

Twynstra Gudde is een Nederlands organisatie- en 
adviesbureau. Hun doel is om een duurzaam en werkend 

resultaat te bieden aan de opdrachtgever dit o.b.v. de 
juiste expertise. Deze organisatie levert ook verschillende 

diensten die het best passen bij de vraag van de 
opdrachtgever, bv. trainingen voor de medewerkers. 

 
2.7.2 Specialisten 

 
NAAM + FOTO INFORMATIE 

 
Burgers 

 

 

 

Bron: https://images.app.goo.gl/DjNTpp5za5AREGo26 

Jos Burgers (1951) is een marketingman. Zijn carrière is 
begonnen in verkoop- en marketingfuncties bij een technische 

groothandel. Hij heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de 
Universiteit van Tilburg. Daarna gaf hij les Marketing aan Fontys 

Hogescholen te Eindhoven en vervolgens adviseerde hij voor een 
tiental jaren organisaties van uiteenlopende aard en omvang op 

het terrein van strategie, marketing en klantgerichtheid.  

Bron: http://www.josburgers.nl 

Cameron 
 

 

 

 

 

 

Bron: https://images.app.goo.gl/YHJg8QKzZT4gNGHF7 

 
Kim S. Cameron (1946) is Hoogleraar Management en 

Organisaties aan de Ross School of Business aan de Universiteit 
van Michigan. Hij heeft 15 wetenschappelijke boeken geschreven 

of bewerkt en meer dan 130 academische artikelen 
gepubliceerd. Cameron was onder andere van mening dat 

inkrimping meestal geen effectieve bedrijfsstrategie is vanwege 
de manier waarop het wordt geïmplementeerd. 

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_S._Cameron 
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Damasio 

  

 

 

 

 

 

Bron: https://images.app.goo.gl/6ehaRU7KM3hLvX3r8 

 

António Rosa Damásio (1944) is een Portugees neuroloog en 
schrijver. Hij woont en werkt al meer dan 10 jaar in de VS. 

Damasio is vooral bekend geworden door zijn boek Descartes' 
Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Hierin neemt hij 
de biologische basis van de werking van de hersenen onder de 

loep. Hij studeerde geneeskunde en promoveerde aan de 
Universiteit van Lissabon. Vandaag de dag is hij hoogleraar aan 

de University of Southern California. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio 

 
Gino 

 
bron: 

https://images.app.goo.gl/j3Kgma2gxMuKKuAN7 

 

Franesca Gino bestudeerd hoe mensen een meer productief, 
creatief en … leven kunnen hebben. Gino is naast auteur ook 

professor aan de Harvard Business School. Ze geeft vaak keynote 
speeches, biedt trainings programma’s en advies aan 

organisaties, zowel non-profit als profit.  

Bron: https://francescagino.com 

Higgins 

 

Bron: 
https://images.app.goo.gl/wcb86LMnbzv4SSCVA 

 

Edward Tory Higgins (1946) is hoogleraar psychologie, 
hoogleraar bedrijfskunde en directeur van het Motivation 

Science Center aan de Columbia University. Higgins heeft een 
brede reeks onderzoeksinteresses, waaronder motivatie en 

cognitie, oordeel en besluitvorming en sociale cognitie.  

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/E._Tory_Higgins 

Hoebeke Soldz  
Jansen Sonnaville 
Kahane Tummers  
Knoop Van der Sluis 

Pacanowsky Van Nistelrooij 
Quinn Vermaak Hans 

Scherer Weick Karl 
Schweitzer Wierdsma André 
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2.7.3 Vaktermen 

TERM UITLEG BRON 

Actionlearning 

Actionlearning is een vorm van managementtrainingen en probleem 
oplossend handelen. 

Hierbij wordt er actie ondernomen en gereflecteerd over de 
resultaten en aanpak. 

Internet: 
https://actionl
earningacade
my.nl/organis
atie/artikelen/
wat-is-action-

learning/ 

Contingentie denken Geloven dat sommige aanpakken beter passen bij bepaalde typen 
veranderingen omdat elk kleur zijn eigen sterktes en zwaktes heeft. Basistekst 

Depersonificatie 
Het gevoel buiten de werkelijkheid te staan, ervaren van een 

scheiding tussen zichzelf en de wereld, zijn identiteit of 
lichamelijkheid. 

https://nl.wiki
pedia.org/wiki
/Depersonalis

atie 

Enactment 
Het actieve proces om handelend zijn aandacht te richten. De ruwe 

data worden bewerkt en de werkelijkheid wordt gedefinieerd. 
Basistekst 

Ecological change 

Een stroom van veranderingen in de omgeving die om aandacht 
vragen. Het is ruw materiaal. Mensen pikken daaruit informatie op die 
in beginsel dubbelzinnig is. Dat is op zich weer een resultante van hun 

geheugen en van eerdere processen. 

Basistekst 

Falsificatietheorie Wanneer een wetenschappelijke theorie gedoemd is om een 
hypothese te blijven totdat ze weerlegd wordt. 

Internet: 
https://nl.wiki
pedia.org/wiki
/Falsifieerbaar

heid 

Incommensurabiliteit Wanneer er geen gemeenschappelijk kader is om de tegenstrjdige of 
competitieve perspectieven te evalueren. Basistekst 

Onproductieve 
schismogenesis 

Het proces van zelfversterking waarbij een proces voortbeweegt tot 
het extreem en niet meer functioneert. Basistekst 

Retention 
Het proces van verwerken en opslaan van informatie. De informatie 

wordt zoveel mogelijk consistent (consonant) gemaakt met wat 
daarvoor al is vastgelegd. 

Basistekst 
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2.7.4 Soorten bronnen 
 

Boeken 

 
Burger, Yvonne, Léon de Caluwé en Paul Jansen (2010). Mensen veranderen. Waarom, 
wanneer en hoe mensen (niet) veranderen. Deventer: Kluwer. 
 
 
Baron, R., D. Byrne en B. Johnson (1998). Exploring social psychology. Needham 
Heights: Allyon and Bacon.  
 
 
Caluwé, Léon de en Hans Vermaak (2006). Leren veranderen. Een handboek voor de 
veranderkundige. Deventer: Kluwer.  
 
 
Damasio, A. (1994). Descartes error: emotion, reason and the human brain. New York: 
Harper Collins Publishers. 
 
 
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston: Row, Peterson.  
 
 
Frijda, N. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.  
 
 
Gray, P. (2002). Psychology (4th edition). New York: Worth Publishers. 
 
 
Kahane, A. (2010): Power and love. Den Haag: SDU Uitgevers. 
 
 
Quinn, B. en K. Cameron (1988). Paradox and transformation: toward a theory of 
change in organization and management. Cambridge: Ballinger Publishing Company. 
 

Selection 

Het (vaak onbewust) kiezen van de manier waarop de informatie 
wordt geïnteipreteerd. Dat leidt er vaak toe dat mensen zo selecteren 

dat hun eigen ‘werkelijkheid’ voortdurend bevestigd wordt en niet 
passende informatie wordt afgestoten. 

Basistekst 

Zelfinzicht Wanneer mensen bewust zijn van hun eigen eomoties in een 
bepaalde situatie. Basistekst 

Zelfmonitoring Wanneer iemand zijn eigen gedrag kan aanpassen aan de situatie. Ze 
zijn zich zeer bewust van hun gedrag en de sociale gevolgen ervan. Basistekst 

Zelfregulering Wanneer mensen hun eigen emotionele processen kunnen volgen, 
inschatten en beheersen. Basistekst 
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Vaktijdschriften 

 
Ayduk, 0., Rodriguez, M., Mischel, W., Shoda, Y. en Wright, J. (2007). Verbal 
intelligence and self-regulatory competencies. Journal of Research in Personality, 41, 
374-388.  
 
Cameron, K. (1986). Effectiveness as paradox: consensus and conflict in conceptions 
of organizational effectiveness. Management Science, Organisation Design, 32 (5), 
539- 553. 
 
Cremer, D. de, M. Snyder en S. Dewitte (2001). The less I trust, the less I contribute (or 
not?). The effects of trust, accountability and self-monitoring in social dilemmas. 
European Journal of Social Psychology, 31, 91-107.  
 
Hermans, H. (2002). The dialogical self as society of mind: introduction. Theory and 
Psychology, 12, 147-160. 
 
Higgins, E. (1996). The ‘self-digest’: self-knowledge serving self-regulatory functions. 
Journal of Personality and Social Psychology, 71, 1062-1083. 
 

Hoofdstukken uit 
boeken 

 
Gilbert, D. (1993). The assent of man: mental representation and the control of belief. 
In: Wegner, D. en J. Pennebaker (eds): Handbook of mental control. Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall. 
 
Hoebeke, L. (2004). Dilemmas and paradoxes in organizing change processes: a critical 
reflection. In: Boonstra, J. (ed.): Dynamics of organizational change and learning. 
Chichester: John Wiley. 
 
Wierdsma, A. (2007). Methodiek voor collectieve competentieverhoging. In: Boonstra, 
J. en L. de Caluwé (red.): Intervenieren en veranderen. Zoeken naar betekenis in 
interacties. Deventer: Kluwer.  
 

 
 
Hoe ben ik tewerk gegaan?  
Ik heb goed gekeken naar de opmaak van de bronvermeldingen en heb op basis van het aantal 
auteurs, vermelding van pagina nummers, verwijzingen naar boeken, namen van uitgeverijen, … de 
bronnen ingedeel per soort. 
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2.7.5 Top 5 van bronnen 
 

1. Caluwé, Léon de en Hans 
Vermaak (2006): Leren 
veranderen. Een handboek voor 
de veranderkundige. Deventer: 
Kluwer. 

Deze bron viel mij direct op toen ik naar de bronnelijst keek. Ten 
eerste, omdat het redelijk in het begin staat en ten tweede door de 
namen van de auteurs. Dit boek is geschreven door dezelfde auteur 
van mijn basistekst nl. Léon Caluwé. Daarbij was ik de naam van de 

tweede auteur, Hans Vermaak, al enkele keren tegen gekomen 
tijdens mijn zoektocht op het internet over veranderen/verandering.  

2. Cremer, D. de, M. Snyder en S. 
Dewitte (2001): The less I trust, 
the less I contribute (or not?). 
The effects of trust, 
accountability and self-
monitoring in social dilemmas. 
European Journal of Social 
Psychology, 31, p. 91-107. 

De bron spreekt mij zeer aan omdat het in het Engels is en de titel je 
even doet nadenken. Bij veranderingsmanagement, denk je niet 

onmiddellijk aan zaken zoals vertrouwen en verantwoordelijkheid 
hoewel deze ook zeer belangrijk zijn. Daarom zou ik dit artikel zeker 

nog willen lezen om te leren hoe deze aspecten invloed kunnen 
hebben. 

3. Burger, Yvonne, Léon de 
Caluwé en Paul Jansen (2010): 
Mensen veranderen. Waarom, 
wanneer en hoe mensen (niet) 
veranderen. Deventer: Kluwer. 

Toen ik de titel van dit boek las, was ik onmiddellijk geïnteresseert. 
Ik vind het heel interessant hoe mensen en hun gedrag veranderen 

wanneer ze zich in eenbepaalde context bevinden en wat de 
onderliggende redenen kunnen zijn. Dit heeft duidelijk te maken 

met sociologie, wat ik enorm fascinerend vind. 

4. Mayer, J., Roberts R. & Barsade, 
S. (2008): Human abilities: 
emotional intelligence. Annual 
Review in Psychology, 59, p. 
507-536. 

Deze bron plaats ik ook in mijn top 5 omdat het onderwerp van dit 
artikel nl. emotionele intelligentie, direct mijn aandacht greep. Ik 
vind dit een zeer interessant toppic en ben benieuwd naar de link 

met verandermanagement. 

5. Festinger, L. (1957): A theory of 
cognitive dissonance. Evanston: 
Row, Peterson. 

Ik koos deze bron omdat ik, na deze te vergelijken met de andere 
bronnen in de lijst, merkte dat dit de oudste bron is die de auteur 
heeft gebruikt. Omdat dit boek handelt over motivatie en sociale 
psychologie zou ik het zeker wel eens willen doornemen in mijn 

eigen tijd.  

 
 
Hoe ben ik tewerk gegaan om mijn top 5 samen te stellen?  
Ik heb de bronnenlijst van mijn basistekst goed bekeken en noteerde welke mij aanspraken. Dit op 
basis van de namen van de auteurs, de titels, datums, … Vervolgens heb ik de bronvermeldingen 
ingevoerd in Google en heb ik informatie opgezocht over o.a. de inhoud zodat ik een duidelijker 
beeld kon krijgen van de bronnen. Daarna besliste ik of het mij interesseerde en of ik er meer zou 
willen over leren. 
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 Beschikking krijgen en meer zoeken 
 De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst 

 
 

FYSIEKE BRONNEN 

BRON BIBLIOTHEEK  PLAATSNUMMER 
OF -LETTER 

Caluwé, Léon de en Hans Vermaak (2006). 
Leren veranderen. Een handboek voor de 

veranderkundige. Deventer: Kluwer. 

Odisee Campus Dilbeek 
Afdeling Sociaal-agogisch werk 65.01 DECA 

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive 
dissonance. Evanston: Row, Peterson. 

KU Leuven Bibliotheken Artes 
Universiteitsbibliotheek 

MAGA6: Magazijn   
2A13229   

Frijda, N. (1986). The emotions. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

KU Leuven Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen    

SBIB: Sociale Wetenschappen 
309 H 53 FRIJ 1986   

Wierdsma, A. (2007). Methodiek voor 
collectieve competentieverhoging. In: 

Boonstra, J. en L. de Caluwé (red.): 
Intervenieren en veranderen. Zoeken naar 
betekenis in interacties. Deventer: Kluwer. 

Odisee Campus Brussel 
Bibliotheek  

Afdeling Economie & 
management  

65.01 BOON 

Vermaak, Hans (2009). Plezier beleven aan 
taaie vraagstukken. Deventer: Kluwer. 

KU Leuven Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen  

SBIB: Sociale Wetenschappen  
35 H 30 VERM 2009 

Weick, K. (1995). Sensemaking in 
organizations. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

KU Leuven Bibliotheken 
Economie en 

Bedrijfswetenschappen  
65.012.4 G WEIC 1995   

Wierdsma, A. (1999). Co-creatie van 
verandering. Delft: Eburon 

KU Leuven Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen 

SBIB: Sociale Wetenschappen    
35 H 30 WIER 1999 
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DIGITALE BRONNEN 

BRON DATABANK / WEBSITE 

Cremer, D. de, M. Snyder en S. Dewitte (2001). The 
less I trust, the less I contribute (or not?). The effects 
of trust, accountability and self-monitoring in social 

dilemmas. European Journal of Social Psychology, 31, 
91-107. 

- Wiley Online Library Database Model 2018 
- Academic Search Ultimate (EBSCO) 

Mayer, J., R. Roberts en S. Barsade (2008). Human 
abilities: emotional intelligence. Annual Review in 

Psychology, 59, 507-536. 

- Academic Search Ultimate (EBSCO) 
- Business Source Ultimate (EBSCO) 

Kahane, A. (2010). Power and love. Den Haag: SDU 
Uitgevers. 

- EBSCOhost Ebooks Collection Academic 
Worldwide (EBSCO) 

Ayduk, 0, M. Rodriguez, W. Mischel, Y. Shoda en J. 
Wright (2007). Verbal intelligence and self-

regulatory competencies. Journal of Research in 
Personality, 41, 374-388. 

- Elsevier ScienceDirect Journals Complete 

Pacanowsky, M. (1995). Team tools for wicked 
problems. Organizational Dynamics, 23, p. 36-49. - Elsevier ScienceDirect Journals Complete 

Nistelrooij, A. van, L. de Caluwé en N. Schouten 
(2007). Management consultants’ colourful ways of 
looking at change. Journal of Change Management, 

17 (3-4), 243- 254. 

- Business Source Ultimate (EBSCO) 

 
 

 Auteur(s) van je basistekst 
 

a.  Andere werken van auteur 
 

LÉON DE CALUWÉ 
BRON VINDPLAATS 

de Caluwé, L. & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een 
handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer. 

KU Leuven Bibliotheken Campus 
Kulak Kortrijk 

De Caluwé. L. (1997). Veranderen moet je leren: over de 
opzet en effecten van een grootschalige cultuurinterventie 

met behulp van een spelsimulatie. Amsterdam: Reed 
Business Information 

Niet beschikbaar in 
campusbibliotheek 

Boonstra, J. & de Caluwé, L. (2006). Interveniëren en 
veranderen: zoeken naar betekenis in interacties. Deventer: 

Kluwer. 

Odisee Campus Brussel Bibliotheek 
Economie & management 
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b. Sterauteurs 
 

ANDRÉ WIERDSMA 

BRONVERMELDING VINDPLAATS 

Swieringa, J. & Wierdsma, A. (1994). Becoming a 
learning organization: beyond the learning curve. 

Boston: Addison-Wesley. 

KU Leuven Bibliotheken 
Economie en 

Bedrijfswetenschappen 

Wierdsma, A. (1999). Co-creatie van verandering. Delft: 
Eburon 

KU Leuven Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen 

Wierdsma, A. (2007). Methodiek voor collectieve 
competentieverhoging. In: Boonstra, J. en L. de Caluwé 

(red.): Intervenieren en veranderen. Zoeken naar betekenis in 
interacties. Deventer: Kluwer. 

FOD BOSA (Beleid en 
Ondersteuning) 

 
HANS VERMAAK 

BRONVERMDLING VINDPLAATS 

Vermaak, H. (2009). Plezier beleven aan taaie vraagstukken: 
werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid. 

Deventer: Kluwer. 

KU Leuven Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen 

de Caluwé, L. & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een 
handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer. 

KU Leuven Bibliotheken Campus 
Kulak Kortrijk 

Vermaak, H. & de Caluwé, L. (2017). Creating a Colorful 
Model of Change: Reflection on Developing a Theory as 

Scholar-Practitioners. Journal of Management Inquiry, 26(2), 
225-239. 

Online via SAGE JOURNALS 
Premier 2019 

 
 Het colofon (e.a. plekken in bron) als snelle info 

 
Titel Descartes error: emotion, reason and the human brain. 

Auteur Antonio R. Damasio 

Jaar van uitgave 1994 

Aantal pagina’s 312 

Uitgever + locatie New York: Harper Collins Publishers. 

Vindplaats KU Leuven PBIB: Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen    
+25.10 DAMA 2000 

Informatie op de 
flappen 

Titel, uitgever, auteur, aanbevelingen van andere auteurs over het boek, 
barcode en een afbeelding 

Termen Emotie, rede, Phineas Gage, hersenletsels, neurobiologie 
 
 



Cabuena Anne   Hogeschool Vives 
 
 

Veranderingsmanagement  
 
 

18 

 Zoek nu verder buiten je basis tekst 

A. Boeken  

Zoekterm: organisatieverandering 
Zoekplaats: Limo > filter – boeken & hoofdstukken in boeken  
Aantal zoekresultaten: 499 
 

Titel Auteur Bronvermelding Vindplaats 
Integrale 

organisatieverandering: 
theorie, methode, 

toepassingen 

Cuyvers, G. 
Cuyvers, G. (2003). Integrale 

organisatieverandering: theorie, methode, 
toepassingen. Soest: Nelissen 

VIVES Campus 
Kortrijk Bib 1e 

verdieping 
658.015 

Graven in 
organisatiestructuren, -

culturen en -
veranderingen 

Moreels, A 
Moreels, A. (2009). Graven in 

organisatiestructuren, -culturen en -
veranderingen. Mechelen: Kluwer 

VIVES Campus 
Kortrijk Bib 1e 

verdieping 
658.015 

Veranderen met 
verstand en gevoel: 
een inleiding in de 

kunst van 
organisatieverandering. 

 

Kayzel, R. 

Kayzel, R. (1998). 
Veranderen met verstand en gevoel: een 

inleiding in de kunst van 
organisatieverandering. Bussum: Dick 

Coutinho 

Odisee Campus 
Sint-Niklaas 
Bibliotheek   

UNASSIGNED 
location 366 10 

B. Artikels uit vaktijdschriften. 

Zoekterm: organisatieverandering 
Zoekplaats: Limo > filter – artikels  
Aantal zoekresultaten: 65 
 

Titel Auteur Bronvermelding Vindplaats 
Organisatieverandering 

en het psychologisch 
contract, betrokkenheid 
en intentie tot verloop 
bij werknemers in de 

thuiszorg 

Freese, C., 
Heinen, J. & 

Schalk, R.  

Freese, C., Heinen, J. & Schalk, R. 
(1999). Organisatieverandering en het 

psychologisch contract, betrokkenheid en 
intentie tot verloop bij werknemers in de 

thuiszorg. Tijdschrift voor 
arbeidsvraagstukken, 15 (3), 208-218. 

VIVES Campus 
Kortrijk Bib 1e 

verdieping 316.8 

Graven in 
organisatiestructuren, -

culturen en -
veranderingen 

Moreels, A. 

van Es, R. (2003).Cultuur en 
organisatieverandering. Opleiding en 
ontwikkeling: tijdschrift voor human 

resource development, 5, 25-29. 

FOD BOSA (Beleid 
en 

Ondersteuning)   
BOSA   ONT 

Hoe gesprekken 
bijdragen aan 

organisatieverandering.  

de Jong, M. 
en 

Verdonschot, 
S. 

de Jong, M. en Verdonschot, S. (2016). 
Hoe gesprekken bijdragen aan 

organisatieverandering. Opleiding & 
ontwikkeling, 29 (3), 38-41 

FOD BOSA (Beleid 
en 
Ondersteuning) 
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C. Eindwerken 

Zoekterm: organisatieverandering 
Zoekplaats: Limo > filter – eindwerken  
Aantal zoekresultaten: 39 
 

Titel Auteur Bronvermelding Vindplaats 
Organisatieveranderingen 
en de impact hiervan op 

het welzijn van 
werknemers 

 

Jacobs, S. 

Jacobs, S. (2016). Organisatieveranderingen 
en de impact hiervan op het welzijn van 

werknemers. [eindwerk]. Heverlee: Sociale 
School Heverlee 

UCLL Sociale 
School   

Bibliotheek   BP 
2016-196 SW 

Verborgen krachten in de 
organisatie: een politiek 

model van 
organisatieverandering. 

Maes, G. 

Maes, G. (2012). Verborgen krachten in de 
organisatie: een politiek model van 

organisatieverandering. [eindwerk]. Leuven: 
K.U.Leuven. Faculteit Sociale wetenschappe 

Niet beschikbaar 

Verandering in 
organisatie, ook voor 

werknemers?: onderzoek 
naar het proces dat 

werknemers doormaken 
bij een 

organisatieverandering. 

De Bock, 
J. 

De Bock, J. (2006). Verandering in organisatie, 
ook voor werknemers?: onderzoek naar het 
proces dat werknemers doormaken bij een 

organisatieverandering. [eindwerk]. 
Antwerpen: Lessius hogeschool 

Thomas More 
campus Sanderus   

KVHB   TP 2473 

D. Onderzoeksliteratuur. Ga hiervoor op zoek in de databank Lirias. 

Zoekterm: veranderingsmanagement 
Zoekplaats: Lirias  
Aantal zoekresultaten: 68 
 

Titel Auteur Bronvermelding Vindplaats 

Leiderschap vanuit 
verandering 

 

Andriessen, M., 
Steen, T. & 

Hondeghem, A. 
 

Andriessen, M., Steen, T. & Hondeghem, 
A. (2003). Leiderschap vanuit 

verandering. Steunpunt bestuurlijke 
organisatie Vlaanderen; Leuven. 

Lirias – online 
beschikbaar 

Veranderingsmanagement 
in de federale overheid : 

casestudie van de 
Copernicushervorming 

Parys, M., 
Pelgrims, C., 

Hondeghem, A., 
Maesschalck, J. 

& Depré, R. 

Parys, M., Pelgrims, C., Hondeghem, A., 
& Maesschalck, J. 

(2005). Veranderingsmanagement in de 
federale overheid : Casestudie van de 

Copernicushervorming. Steunpunt 
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen; 

Leuven. 

Lirias – online 
beschikbaar 

Verborgen krachten in de 
organisatie: een politiek 

model van 
organisatieverandering 

Maes, G. &  Van 
Hootegem, G. 

Maes, G. &  Van Hootegem, G. (2012). 
Verborgen krachten in de organisatie: 

een politiek model van 
organisatieverandering. [PHD Thesis]. 

Lirias – niet 
online 

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

Zoekterm: veranderingsmanagement, organisatieverandering, organisatiestrucuur,  
Zoekplaats: Gopress Academic  
Aantal zoekresultaten voor de voorbije 6 maand: 0 
 

F. Internet algemeen  

Zoekterm: Léon de Caluwé 
Zoekplaats: Google > officiële website van Léon de Caluwé > pagina over veranderkunde 
Aantal zoekresultaten: 6 boeken en 22 artikels 
 

Titel Auteur Bronvermelding Vindplaats Beschikbaarheid 

Zoeken naar synergie 
tussen veranderkunde 

en marketing.  

Knoop, L., de 
Caluwé, L. & 
Muller, M.  

Knoop, L., de Caluwé, L. & Muller, 
M. (2009). Zoeken naar synergie 

tussen veranderkunde en 
marketing. Management en 

Organisatie, 6, 20-38. 

Website 
auteur 

Volledig artikel 
beschikbaar 

De toekomst van 
organisatieontwikkeling. 

de Caluwé, 
L., Korten, F. 
& Geurts, J. 

de Caluwé, L., Korten, F. & Geurts, 
J. (2009). De toekomst van 

organisatieontwikkeling. Leren in 
organisaties, 11, 25-27. 

Website 
auteur 

Volledig artikel 
beschikbaar 

Leren veranderen. Een 
handboek voor de 
veranderkundige. 

de Caluwé, 
L. & 

Vermaak, H. 

de Caluwé, L. & Vermaak, H. 
(2003). Leren veranderen. Een 

handboek voor de 
veranderkundige. 

Nederland:Vakmedianet. 

Google 
Books 

Enkel 
bibliografische 

gegevens 
beschikbaar 

 

G. Beeldmateriaal 

Zoekterm: verandering organisaties 
Zoekplaats: Limo > filter – audiovisueel materiaal 
Aantal zoekresultaten: 3 

 
Titel Auteur Bronvermelding 

Succesvol veranderen 
van organisaties Boonstra, Jaap 

Boonstra, J. 
(2008). Succesvol veranderen van 

organisaties. S.l: Mainpress. 
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Zoekterm: organisatieverandering 
Zoekplaats: Google > filter – video’s 
Aantal zoekresultaten: 3 600 
 

Titel Auteur Bronvermelding 
Wat is 
Organisatieverandering? 

 
Mavim Mavin. (2015). Wat is 

Organisatieverandering? 
De 5 stappen voor een 
succesvolle 
organisatieverandering! 

 

W2 Insight 
W2 Insight. (2016). De 5 stappen 
voor een succesvolle 
organisatieverandering! 

 

 Contextualiseren 
 Organisaties (hulp- of dienstverlening) 

 

ORGANISATIE DOEL – WAT DOEN ZE 

Co-Direct 

Co-Direct is een advies- en begleidingsbureau voor bedrijven in verandering. Indien 
gewenst kan Co-Direct het veranderingstraject zelf begeleiden. Co-Direct zoekt 

mee naar een gepaste veranderingsstrategie. Hun aanpak bestaat uit een 
veranderingsmethodiek bestaande uit 5 gerichte stappen. 

Buroplus 

Buroplus is een erkend dienstverlener die hun klanten helpen de juiste 
strategische keuzes te maken én te implementeren. Buroplus wil de slaagkansen 
van bedrijven in een groei- of verandertraject maximaliseren. Buroplus wil een 
sparringpartner én vertrouwenspartner zijn voor bedrijven en organisaties die 

veranderen, met focus op bedrijfsdoelstellingen op middellange en lange termijn. 

In-transition 

In-transistion biedt een traject op maat aan in combinatie met coaching, 
begeleiding en a.d.h.v. workshops. Deze begeleiding zorgt voor inzicht in transitie 
en blijvende verandering van gedrag en mindset. Er kan gefocust worden op drie 

verschillende zaken; transitie voor een bedrijf, een team of individueel/persoonlijk. 

Propellor 
Bij Propellor wordt er gewerkt rond projecten en verandering. Ze bieden 

praktische opleidingen en begeleidingen op maat aan. Het team bestaat uit 5 
trainers/coaches. 

 
Hoe ben ik tewerk gegaan? 
Ik heb via google eerst “advies en begeleiding bij verandering” ingevoerd. Ik kreeg enkele resultaten 
te zien, maar deze waren niet helemaal wat ik zocht. Daarna heb ik het woord advies weggelaten en 
heb er vervolgens ‘voor bedrijven’ aan toegevoegd. Mijn zoekopdracht was dus ‘begeleiding bij 
verandering voor bedrijven’. Hierdoor kreeg ik een mooi aanbod van initiatieven en organisaties. Ik 
heb er meerdere opengklikt en dan op elke website gezocht naar een gedeelte ‘over ons’ of ‘wat 
doen wij’ en zo 4 organisaties gekozen die het meeste aansluiten bij het thema veranderen en op één 
of andere manier, begeleiding aanbieden. 
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4.1.1 Verder verdiepen in één organisatie  
 
Ik heb gekozen om de website van Propellor meer in detail te bekijken. De eerste indruk die ik krijg is 
dat de website dynamisch en interactief is en dat alles zeer overzichtelijk en makkelijk te vinden is. 
De layout en de interface zijn gemakkelijk in gebruik. Er is een ingedeelde topnavigatie die geen 
gebruikt maakt van een dropdown menu, maar toch kan alles snel gevonden worden. Onderaan de 
website is te vinden door wie de website is gemaakt qua design nl. Zenjoy in Leuven en Nimbu. Voor 
de rest zijn er niet veel identiteitsgegevens te vinden. Er zijn weinig bronnen te vinden waarop de 
informatie gebaseerd is. Op de blogpagina, wordt er bij de posts af en toe wel verwezen naar een 
bepaald persoon, artikel of website. 
 
Bij ‘contact’ zijn de bedrijfsgegevens te vinden, alsook een optie om een vraag in te zenden zonder 
telefonisch of via mail contact te moeten opnemen. Op de pagina ‘wie zijn wij’ staat er informatie 
over de 5 personen die deel uitmaken van Propellor zoals een foto, een korte beschrijving, de 
verschillende rollen / functies die ze uitvoeren en enkele contactgegevens. Er zijn ook verschillende 
verhalen te vinden op de website van de klanten waarmee Propellor samenwerkt. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van vakjargon, maar de taal en de teksten zijn nog steeds verstaanbaar 
voor iemand die niet bekend is met dit vakgebied. Ik denk dat deze website vooral focust op 
projectmanagers en -leiders, men richt zich naar organisaties die projecten willen realiseren en 
succesvol willen veranderen. 
 
Er is ook een blogpagina aan de site verbonden waar allerlei posts op te vinden zijn i.v.m. coaching, 
project, management,...  Bv. een post over Trending: design thinking voor projectmanagers. 
(Propellor, 2019). Hier wordt steeds de auteur en de datum bijgeplaatst. Er is geen zoekfunctie 
beschikbaar wat wel handig zou kunnen zijn voor een bezoeker die iets specifiek zoekt. 
Wat ik zowel fijn als minder fijn vind is dat de website ook beschikbaar is in een andere taal maar dit 
enkel in het Frans. Ik vind het spijtig dat er geen Engelse vertaling beschikbaar is. 
 
In het algemeen vind ik dit een zeer gebruiksvriendelijke en goed gestructureerde website. Het lijkt 
mij wel een betrouwbare site, maar het gebrek aan bronnen, stelt dit wel enorm in vraag.1 
 
 
Bronvermelding post 
Vanden Bossche, P. (2019). Trending: design thinking voor projectmanagers. [Blogpost van 
organisatie]. Bierbeek: Propellor. Geraadpleegd via https://www.propellor.be/blog/trending-design-
thinking-voor-projectmanagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
1 Aantal woorden tekst kritische kijk op website: 373 
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 Juridische documenten 
 

- Besluit van de administrateur-generaal houdende de organisatie van het agentschap 
Informatie Vlaanderen en tot vaststelling van het organogram (B.S. 14/05/2019) 
 

- Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de organisatiestructuur (B.S. 
06/08/2014) 
 

- Besluit van de gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen houdende delegatie van bevoegdheden aan de 
transitie-verantwoordelijken van het Vlaams Agentschap voor Ondernemers-vorming Syntra 
Vlaanderen (B.S. 09/03/2018) 
 

- Decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's (B.S. 17/04/2019) 
 

- Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het 
afdelingshoofd van 14 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan 
personeelsleden van de afdeling Organisatiebeleid, Financiën en Communicatie (B.S. 
11/07/2016) 

 
 
Hoe ben ik tewerk gegaan? 
Ik ben onmiddellijk naar de website codex.vlaanderen.be gegaan en heb via de zoekfunctie naar 
verschillende wetgevingen/besluiten gezocht omtrent veranderingsmanagement. Bij deze term kreeg 
ik geen resultaten. Ik had een vermoeden dat ik wel resultaten zou krijgen, moest ik meer algemene 
termen gebruiken zoals organisatiebeleid, ondernemingen, organisatiestructuur, 
organisatieverandering, … dit was dan ook het geval. Toch vond ik niet veel juridische informatie die 
echt bij deze thema’s passen. 
 
 

 De maatschappelijke context: politiek / beleid / visie / middenveld groeperingen 
 
Ik heb grondig gezocht naar een beleid, een agentschap, minister en maatschappelijke organisaties 
die verantwoordelijk zijn of die zich bezighouden met veranderingsmanagement of het begleiden van 
verandering binnen organisaties, bedrijven of ondernemingen, maar zonder veel resultaat. De enige 
persoon die ik hierbij zou kunnen plaatsen is Federaal Minister Denis Ducarme omdat hij zich 
bezighoudt met KMO’s en zelfstandigen binnen België.  
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 Statistieken 

 
Via google heb ik eerst ‘statistieken veranderingsmanagement’ opgezocht, maar dit leverde niet veel 
op. Om het eens anders aan te pakken, heb ik mijn volgende zoekopdracht in het Engels ingevoerd, 
nl. ‘organizational change charts’ en ‘organizational change stats’.   
 
- De meeste statistieken die ik vond gingen over de verschillende redenen waarom veranderingen in 
organisaties stroef verlopen of waarom er weerstand optreed en wat de grootste uitdagingen zijn bij 
het realiseren van veranderingen (Burger, P.,2012).  
 
- Tussen alle afbeeldingen vond ik onderstaande tabel. Er wordt aangetoond hoeveel pogingen tot 
verandering succesvol en niet-succesvol verlopen afhangend van verschillende factoren. 
 
 
 

 
 
 
 

Bron: McKinsey&Company, 2017 
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 Afwerking individuele werkdocumenten 
 

 Gevonden info- zoekresultaten 
 
Toen ik het thema voor deze opdracht nl. Verandermanagement, voor de eerste keer hoorde had ik 
wel een vaag idee wat dit ongeveer zou inhouden. Dit deels door het vak Organisatiepsychologie. 
Toch vond ik het niet altijd even gemakkelijk om de gevraagde informatie te vinden. Sommige 
stappen verliepen vlotter dan andere. Bij stap 4 vond ik het enorm moeilijk om relevante inforamtie 
te vinden. Doorheen de opdracht heb ik vooral gebruik gemaakt van de zoektermen die ik in stap 1 
heb genoteerd. Voor de meeste zoekopdrachten heb ik Google gebruikt. Naar de toekomst toe, zal ik 
zeker proberen om meer algemeen te gaan zoeken door andere termen te gebruiken die passen bij 
het onderwerp en deze steeds aan te passen.  
 
 

 Verloop opdracht – vaardigheden 
 
Als ik terugkijk op de SADAN-opdracht, kijk ik met voldoening naar het resultaat. Ik heb er veel tijd 
ingestoken en heb zo goed mogelijk mijn best gedaan om ze veel informatie als mogelijk te vinden en 
te verwerken. Af en toe ervaarde ik enkele frustraties omdat het soms net zo veel tijd in beslag nam 
om bepaalde kleine, maar belangrijke zaken te vinden. Wat ik van mijzelf weet is dat ik zeer detail-
gericht en gefocust te werk kan gaan. Eens ik bezig ben en weet hoe ik bepaalde informatie 
gemakkelijk kan vinden door de juiste zoekstrategie te gebruiken, kan ik goed doorwerken. Wat mij 
zeker gaat bij blijven is de zoekmachine Ecosia. Ik had er nog nooit van gehoord, maar vond het wel 
zeer interessant en gelijkaardig aan Google. Hier ga ik dan ook zeker meer gebruik van maken.  
Hoewel het een een opdracht is die ik zwaar heb onderschat, heb ik er veel van geleerd op 
verschillende vlakken zoals planning, informatieverwerking, opzoekingsstrategiën, etc.  
 
 

 Wiki aanmaken en vorm geven 
 
Zie Wiki 
 
 

 Wiki inhoudelijk opbouwen 
 
Zie Wiki 

 


