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1. Algemene onderwerpsverkenning 

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

o Verandermanagement  → bron: Wikipedia  

o organisatie-ontwikkeling → bron: sixigma 

o Change manager → bron: toolshero  

o Management modellen → bron: pearsoneducation 

o Verandertraject → bron: Vavia 

o Interne communicatie → bron: veranderingsmanagement.wordpress 

 

 

1.2. Gebruik de zoektermen voor een verkennende, vergelijkende zoekopdracht 

Verandermanagement in Bing 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 89 600 

boek 40 800 

artikel krant 13 500 

site concrete organisatie 48 000 

afbeelding Veel 

video Veel 

eindwerk 7 390 

hoofdstuk uit boek 669 000 

Totaal zoekresultaten: “Verandermanagement” intikken in de zoekbalk in Bing, daaronder stond dan het 

aantal zoekresultaten. 

Boek:  

 

Artikel krant:  
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Afbeelding:  

 

Video: 

 

 

 

 

 

Site concrete organisatie: 

 

 

 

 

 

Eindwerk: 

 

 

 

Hoofdstuk uit boek: 

 

 

Hoofdstuk uit boek: 
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Verandermanagement in Google 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 413 000 

boek 3 100 

artikel krant 577 

site concrete organisatie 231 000 

afbeelding Veel 

video 6 380 

eindwerk 434 

hoofdstuk uit boek 88 700 

Totaal zoekresultaten: 

 

Boek: 

 

 

 

 

 

Artikel krant:  

 

 

 

fff 

 

Concrete organisatie:  
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Afbeelding: 

 

 

 

 

 

Video: 

 

µ 

 

 

 

Eindwerk: 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk uit boek: 
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1.3. Gebruik deze zoektermen voor een verkennende, vergelijkende zoekopdracht 

Verandermanagement 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 113 

artikel krant 27 

boek 83 

video 20 

eindwerk 5 

hoofdstuk uit boek 2 

 

Verandertraject 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 14 

artikel krant 4 

boek 10 

eindwerk 1 

Fysieke exemplaren 9 

  

 

1.4. Kwaliteit: betrouwbaarheid van je zoekresultaten 

 

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

• Actualiteit = Er wordt een datum vermeld : 17 december 2017 

• Betrouwbaarheid = Er wordt verwezen naar de bronnen 

En deze informatie gaat niet over iemands mening 

 

 

 

 

 

 

 

• Autoriteit = Wikipedia zelf 

• Er is wel geen bewijs dat de auteur/organisatie een expert is in het onderwerp 

• Objectiviteit = Deze bron is gemaakt om mensen te informeren. 

Doelpubliek is iedereen die er informatie over wilt. 

Er wordt geen reclame gemaakt voor een product. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veranderingsmanagement
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DUS: Volgens mij is deze bron betrouwbaar. 

 

 

 

http://www.pearsoneducation.nl/kleijn/pdf/verandermanagement_modellenen_technieken.pdf 

• Actualiteit = Februari 2005 

• Betrouwbaarheid = Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn 

• Autoriteit = Er zijn 2 auteurs voor dit eindwerk → geen bewijs dat zij experts zijn hierin 

• Objectiviteit = Het doel is informeren, het doelpubliek is iedereen en er wordt geen reclame 

gemaakt in deze bron. 

DUS: Ik denk dat deze bron te oud is om betrouwbaar te zijn omdat deze uit 2005 komt. 

https://veranderingsmanagement.wordpress.com/2014/01/20/intrinsieke-en-extrinsieke-motivatie-

voorbeelden/ 

• Actualiteit = 20 januari 2014 

• Betrouwbaarheid = RedactiePartners 

• Autoriteit = Er is een verzamelgroepsnaam → Geen bewijs dat dit experts zijn 

• Objectiviteit = Het doel is informeren, doelpubliek is iedereen en er wordt geen reclame gemaakt in 

deze bron. 

DUS: Ik vind het niet zo duidelijk dat er geen effectieve naam wordt gegeven als auteur. 

1.5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je zoektocht 

a) Ik vond het moeilijker om bronnen te zoeken op internet (via bing, google,…), dan via LIMO 

b) Ik zou dezelfde zoektermen gebruiken omdat deze dicht aansluiten bij het onderwerp. 

c) Ik vond via LIMO enkele soorten bronnen niet meteen terug. 

 

1.6. Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 

Is verandering in het gedrag belangrijk voor een organisatorische verandering? 

 

 

 

 

http://www.pearsoneducation.nl/kleijn/pdf/verandermanagement_modellenen_technieken.pdf
https://veranderingsmanagement.wordpress.com/2014/01/20/intrinsieke-en-extrinsieke-motivatie-voorbeelden/
https://veranderingsmanagement.wordpress.com/2014/01/20/intrinsieke-en-extrinsieke-motivatie-voorbeelden/
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2. Basistekst 

 

2.1. Bronvermelding 

Cozijnsen, A. (2014). Verander-V’s. In A. Cozijnsen (red.), De 7 V’s van verandermanagement. (pp. 105-

183). Amsterdam: Pearson Benelux 

 

Juist de risicofactor verandercapaciteit dient over eigenschappen of sturingsvormen te beschikken om 

veranderprocessen te versnellen. (Cozijnsen, 2014, p.111) 

 

 

2.2. Context 

uit welk vaktijdschrift/boek/verzamelwerk komt het? 

➔ Het komt uit het boek: “De 7 v’s van verander management” 

 

Welke organisatie is verantwoordelijk voor dat tijdschrift/boek 

➔ Er is geen organisatie aanwezig maar wel een persoon 

 

Is er naast de auteur ook een redactieploeg of werkte hij voor alles alleen? 

➔ Hij werkte voor alles alleen. 

 

Voor welke doelgroep / professionelen is het geschreven? 

➔ Dit boek is geschreven voor personen die meer willen weten over verandermanagement 

 

2.3. Auteur 

Wie precies schreef de tekst? 

➔ Prof. Dr. Anton J. Cozijnsen 

Wat vind je nog op het internet? 

➔ Cozijnsen is sinds 1982 zelfstandig organisatieadviseur. Hij werd in 2000 benoemd tot hoogleraar 

Verandermanagement aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Cozijnsen 

heeft inmiddels als (co) auteur 20 boeken geschreven op de gebieden veranderen en adviseren. 
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Verder voerde hij de redactie en presenteerde hij een Teleac tv-programma op het gebied van 

verandermanagement. 

 

 

 

 

2.4. Structuur 

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het één lange doorlopende tekst? 

➔ Deze tekst kent een duidelijke structuur. Er zijn alinea’s en foto’s. 

 

b. Zijn er tussentitels? 

➔ In de tekst zijn er tussentitels aanwezig, deze zijn ook genummerd wat het extra duidelijk maakt. 

 

c. Is er enkel tekst of vind je andere zaken terug (welke?) 

➔ Je vindt er ook tabellen, grafieken en foto’s in terug. 

 

 

d. Hoe worden de referenties / bronvermeldingen opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de 

bronnenlijst (= welk wordt gebruikt, omschrijf kort hoe en waar bronvermeldingen gebeuren en/of 

vergelijk met APA)  

➔ De bronvermeldingen staan achteraan in een lijst, maar deze is niet volledig. Er wordt verwezen 

naar een site waar alle gebruikte bronvermeldingen geraadpleegd kunnen worden. 

 

e.  Wordt er met voet- of eindnoten gewerkt en zo ja, wat staat daar precies in? 

➔ Ja, de titel van het boek en het paginanummer  

 

2.5. Gelijkaardige info 

➔ Aangeduid. 

 

2.6. Lijsten 

 

2.6.1. Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen 

Organisatie Contactgegevens, algemene werking, doelgroep 

Geen  
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2.6.2. Lijst van specialisten 

Specialisten Uitleg 

Lewin 
 
Bron gevonden op 28/11/2018 via 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin  
 

- Kurt Lewin 
- Een van de oprichters van de 

gestaltpsychologie 
- Professor voor kinderpsychologie 
- Directeur van het onderzoekscentrum 

voor groepsdynamica.  

Gun Semin 
 
Bron gevonden op 28/11/2018 via 
https://www.psychologicalscience.org/observer/new-
aps-officers  
 

- Lisabon 
- Professor in onderzoek 
 

Manfred Floran Robert Kets de Vries 
 
Bron gevonden op 28/11/2018 via 
http://www.ketsdevries.com/images/manfred-kets-
de-vries.jpg  

- Nederlands psycoanalyticus 
- Managementwetenschapper 
- Econoom die als hoogleraar 

humanresourcemanagement en 
leiderschapsontwikkeling verbonden is 
aan INSEAD.  

 

 

2.6.3. Lijst met vaktermen: 

 

Definities Uitleg 

Abstracties een begrip dat los staat van de dagelijkse werkelijkheid 

Anticiperen tijdig voorzien; vervroegen; vooruitlopen op een termijn 

of een toekomstige gebeurtenis. 

Benchmarking vergelijken van prestaties van een organisatie (een 

onderneming, een non-profit instelling) 

Beoogd Bedoeld, gewenst 

Casuïstiek redeneerwijze waarbij getracht wordt een algemene 

regel af te leiden uit een of meerdere concrete gevallen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
https://www.psychologicalscience.org/observer/new-aps-officers
https://www.psychologicalscience.org/observer/new-aps-officers
http://www.ketsdevries.com/images/manfred-kets-de-vries.jpg
http://www.ketsdevries.com/images/manfred-kets-de-vries.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mogilno_tablica_pamiatkowa_Kurta_Lewina.jpg
https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_FjLqI11g0VOJEL-fecpKchjP9aHJUh6rsGNu58_r_clEcRqGDTFUZBRVbL4HnJy_&trk=public_profile_tc-view
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Chaostheorie  

Charismatisch  

Commitment   

Complexiteit  

Complexiteitstheorie  

Consequenties  

Cruciaal  

Digitale toolbox  

Dimensionaal  

Face-to-facecontacten  

Fonologie  

Framing  

Gemor  

Globaal  

Groupthink  

Interdependentie  

Interventie  

Intuïtief  

Karikatuur  

Legitieme  

Leitmotiv  

Mechanismes  

Mirror diagrams  

Multi-interpretabel  

Operationele  

Overrulen  

Parafernalia  

Perceptieverschillen  

Plausibel  

Productlevenscycli  

Psycholinguïstische  

Referentiepunt  

Repertoires  

Semantiek  

Simulatie  

Small scale  

Thermodynamica  

Transparantie  

Uberhaupt  

Veranderklimaat  

Widespread participation  
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2.6.4. Lijst met soorten bronnen 

Soorten Bronvermelding voorbeeld 

Boek Nadler, M.D. (1999). Meesters der verandering: het 
leiden van complexe veranderingsprocessen. 
Amsterdam/Antwerpen: Contact. 

Tijdschrift Kets de Vries, M.F.R. & Miller, D. (1986). 
Personality, Culture, and Organization. Academy of 
Management Review, Vol 2, No. 2, p. 256-279. 

Verzamelwerk Boonstra, J.J. & Caluwé, L.I.A. de (red.) (2006). 
Interveniëren en veranderen: zoeken naar 
betekenis in interacties. Denver: Kluwer. 

  

 

 

Maak een top 5 van bronnen 

1 Cozijnsen, A.J., Dun, P. van & Kimman, E. (2009). 
Het theater van verandering. Londen/Amsterdam: 
Prentice Hall/Pearson Benelux. 

Ik zet deze bron op nummer 1 omdat de 
schrijver van dit boek al eerder boeken heeft 
geschreven met andere auteurs, waardoor 
deze bron veel informatie kan opleveren. 
Deze bron is uit 2009 en is daarmee ook niet 
zo oud. 

2 Boonstra, J.J. (2011). Leiders in cultuurverandering. 
Hoe Nederlandse organisaties succesvol hun 
cultuur veranderen. Assen: Van Gorcum. 

Deze bron is de meest recente bron vermeld 
in dit boek. De titel is ook passend voor het 
onderwerp 

3 Kets de Vries, M.F.R. & Miller, D. (1997). De 
neurotische organisatie. Irrationele 
onderstromingen van het management. 
Amsterdam: Management Bibliotheek 

De auteur is een Managementwetenschapper 

en zal veel over dit onderwerp weten te 
vertellen. 

 

4 Tapscott, D. (1997). The digital Economy. Promise 
and Peril in the Age of Networked Intelligence. New 
York: McGraw-Hill. 

Deze bron is al iets ouder daarom zet ik hem 
ook niet op de eerste plaats. Tapscott heeft 
het in het boek over de methoden van 
verandermanagement. 

5 Strebel, P. (1998). The change pact, building 
commitment to ongoing change. New York: 
Prentice Hall. 

In het boek gaat het vaak over commitment 
en ‘change’ = ‘verandering’. Deze bron is al 
iets ouder maar de titel van van dit boek 
hoort bij mijn onderwerp.:::= 
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3. Beschikking krijgen en meer zoeken 

3.1. De vindplaats van de bronnen uit je basistekst 

 

Bron Google Limo 

Steers, R.M. & 
Black, J.S. 
(1994). 
Organizational 
Behaviour. New 
York: McMillan 
Company. 

Ik vond op google dat dit een boek is en je kan deze kopen op: 
https://www.amazon.com/Organizational-Behavior-5th-Richard-
Steers/dp/0673468305  

Wanneer ik de 
bronvermelding 
intik via limo vind 
ik een artikel 
terug. Wanneer ik 
de naam van het 
boek intik, dan 
vind ik deze niet 
via Limo. 

Lawrence, P.R. 
& Lorsch, J.W. 
(1972). Het 
verbeteren van 
organisaties.  
Alphen aan den 
Rijn: Samsom 

Ik vond op google dat dit een wetenschappelijk artikel is: 
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=47693  

Op Limo vind ik 
niks als ik de 
bronvermelding 
intik. 

Kets de Vries, 
M.F.R. (2001). 
Leiderschap 
ontraadseld. 
Amsterdam: 
Nieuwe-zijds. 

Ik vond op google dat dit een boek is en deze kon je kopen op: 
https://www.deslegte.nl/leiderschap-ontraadseld-142523/  
 

Ik heb deze 
bronvermelding 
gevonden via 
Limo. Dit is een 
boek en kan je 
vinden in Artes 
Universiteitsbiblio
theek, maar op 
aanvraag. 

Boonstra, J.J. 
(2011). Leiders 
in 
cultuurverande
ring. Hoe 
Nederlandse 
organisaties 
succesvol hun 
cultuur 
veranderen. 
Assen: Van 
Gorcum 

Dit is volgens Google een boek en deze kan je kopen op: 
https://www.bol.com/nl/p/leiders-in-
cultuurverandering/9200000022383183/?country=BE&Referrer=
ADVNLYAH002008B-7ROD54MCYFURA-77790506933209  

Via Limo vond ik 
geen resultaten 

https://www.amazon.com/Organizational-Behavior-5th-Richard-Steers/dp/0673468305
https://www.amazon.com/Organizational-Behavior-5th-Richard-Steers/dp/0673468305
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=47693
https://www.deslegte.nl/leiderschap-ontraadseld-142523/
https://www.bol.com/nl/p/leiders-in-cultuurverandering/9200000022383183/?country=BE&Referrer=ADVNLYAH002008B-7ROD54MCYFURA-77790506933209
https://www.bol.com/nl/p/leiders-in-cultuurverandering/9200000022383183/?country=BE&Referrer=ADVNLYAH002008B-7ROD54MCYFURA-77790506933209
https://www.bol.com/nl/p/leiders-in-cultuurverandering/9200000022383183/?country=BE&Referrer=ADVNLYAH002008B-7ROD54MCYFURA-77790506933209
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Zaltman, G. & 
Duncan, R. 
(1977). 
Strategies for 
planned 
change. New 
York: Wiley & 
Sons. 

Dit is volgens Google een boek en deze kan je kopen via deze link: 
https://www.amazon.com/Strategies-Planned-Change-Gerald-
Zaltman/dp/0471981311  

Via Limo vond ik 
geen resultaten 
als ik deze 
bronvermelding 
intikte. 

Chin, R. & 
Benne, K.D. 
(1961). General 
strategies for 
effecting 
change in 
human 
systems. In 
W.G. Bennis, 
K.D. Benne & R. 
Chin (eds.), The 
Planning of 
Change (p. 32-
59). Londen: 
Holt, Rinehart 
& Winston. 

Deze bronvermelding is een artikel. Via Limo vond ik 
geen resultaten. 

French, W.L? & 
Bell, C.H. 
(1978). 
Organization 
Development. 
Englewood 
Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall. 

Dit is een boek en deze kan je kopen via deze link: 
https://trove.nla.gov.au/work/6066986  

Via Limo vond ik 
een artikel waarin 
een 
bronvermelding 
staat naar het 
boek die ik vond 
via Google. 

Fliegel, F.C. & 
Kivlin, J.E. 
(1986). De 
eigenschappen 
van 
vernieuwingen 
en hun invloed 
op het 
verspreidingspr
oces. In A.J. 
Cozijnsen & 
W.J. Vrakking 
(red), 
Handboek voor 
strategisch 
innoveren; een 
internationale 
balans (p. 119-

Via Google vind ik geen zoekresultaten wanneer ik de 
bronvermelding invoeg. 

Via Limo vond ik 
geen 
zoekresultaten. 

https://www.amazon.com/Strategies-Planned-Change-Gerald-Zaltman/dp/0471981311
https://www.amazon.com/Strategies-Planned-Change-Gerald-Zaltman/dp/0471981311
https://trove.nla.gov.au/work/6066986
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129). Deventer: 
Kluwer. 

Jacobs, R.W. 
(1997). Real 
Time Stragetic 
Change. San 
Francisco: 
Berrett-Koehler 
Publishers. 

Dit is een boek en deze kan je kopen op de site: 
https://www.biblio.com/9781576750308  

Ik vond geen 
zoekresultaten op 
limo met de 
bronvermelding of 
de titel van het 
boek zelf. 

Quinn, T. 
(1988). 
Managing 
innovations: 
Controlled 
Chaos. In T.J.B. 
Quinn, J.H. 
Mintzberg & 
R.M. James, 
The strategy 
process. 
Concepts, 
contexts and 
cases (p. 627-
637). 
Englewood 
Cliffs, N.J. 
Prentice Hall. 

Ik vond resultaten op google maar niet met het exacte boek, 
tijdschrift. 

Op Limo vond ik 
geen resultaten. 

 

3.2. Auteurs 

a. Van weerstand naar veranderbereidheid: over willen, moeten en kunnen veranderen. 

Metselaar E., Cozijnsen A., & van Delft P. (2016). Van weerstand naar veranderbereidheid: over 

willen, moeten en kunnen veranderen. Nederland: Bricklayer Productions. 

 

b. Kets de Vries en Ajzen, I. 

Kets de Vries: 

You will meet a tall, dark stranger: executive coaching challenges → Dit is een digitaal boek 

de Vries, K., Manfred, F. R. (2016). You will meet a tall, dark stranger: executive coaching challenges. New 

York: Palgrave Macmillan. 

https://www.biblio.com/9781576750308
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Ajzen, I.: 

The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. → Dit is een digitaal artikel 

Azjen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

Vol. 50, Issue 2, p. 179-211. 

 

 

3.3. Het colofon als snelle info 

Boonstra, J.J. (2011). Leiders in cultuurverandering. Hoe Nederlandse organisaties succesvol hun cultuur 

veranderen. Assen: Van Gorcum 

• Gorcum B.V., Koninklijke van 

• 2014 

• 1ste druk 

• Paperback 

• Nederlandstalig 

• >1000 exemplaren  

 

Korte samenvatting van de achterflap: 

Cultuurverandering is veelal en het meest gecompliceerde weg voor verandermanagement. In dit boek 

vind je oorzaken waarom het zo gecompliceerd is geworden. Het is gebaseerd op 19 studies. Er wordt een 

overzicht gegeven van de veranderstrategieën. 

3.4. Zoek nu verder buiten je tekst 

a) Boeken  

(verandermanagement: limo – 6 resultaten) 

- Verandermanagement – basisprincipes en praktijk 

Van den Akker, T. (2012). Verandermanagement. Basisprincipes en praktijk. Zaltbommel: Van Haren 

Publishing  

 

(verandertraject: limo – 14 resultaten) 

- Graven in organisatiestructuren, -culturen en -veranderingen 

Moreels, A. (2009). Graven in organisatiestructuren, -culturen en -veranderingen. Mechelen: 

Kluwer. 

 

(verandermanagement: google – 109.000 resultaten) 

- Verandermanagement 

Kleijn, H. & Rorink, F. (2016). Verandermanagement. 4e druk. Pearson Benelux B.V. 
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b) Artikels uit VAKtijdschriften 

(verandermanagement: google – 38.700 resultaten) 

- Verandermanagement: wat is het? 

Moerkerken S. (2018, 5 december). Verandermanagement: wat is het? Geraadpleegd via 

https://www.managementimpact.nl/verander-management/artikel/2018/12/column-shirine-

moerkerken-duurzaam-veranderen-10117486 

 

(Change management: limo – 1.773.222 resultaten) 

- Change management 

Abdelhak, M. (2012) Change management. Health Information Management Journal, Vol.41(1), p. 

A1-A1. 

 

 

 

 

(verandertraject: limo – 14 resultaten) 

- Participatie in een veranderingsproces 

Begemann, D. (2010) Participatie in een veranderingsproces. Kwartaaltijdschrift over human 

recources development. Vol.6, p. 27-36 

 

 

c) Eindwerken 

(verandermanagement – limo: 6 resultaten) 

- Veranderen is voor anderen: een onderzoek naar verandermanagement bij woningscorporaties 

Dreimüller, A.P. (2008) Veranderen is voor anderen: een onderzoek naar verandermanagement bij 

woningscorporaties [theses]. Rotterdam: Erasmus universiteit. Geraadpleegd via limo.libis.be  

 

 (verandertraject – bing: 61 resultaten) 

- Onze bewoner is ook mijn bewoner 

Cordie, N. (2015) Onze bewoner is ook mijn bewoner. [eindwerk]. Hasselt: Hogeschool PXL. 

Geraadpleegd via doks.pxl.be 

 

(verandermanagement – google: 872 resultaten) 

- Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken 

Zorgman, I. (2008) Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken. [scriptie]. Utrecht: Universiteit 

Utrecht. Geraadpleegd via dspace.library.uu.nl 
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d) Onderzoeksliteratuur 

(verandermanagement – lirias: 1 resultaat) 

- Anders organiseren & beter werken: handboek sociale innovatie en verandermanagement 

Van Hootegem, G., van Amelsvoort, P. Van Beek, G., Huys, R. (2008). Anders organiseren & beter 

werken: handboek sociale innovatie en verandermanagement. Leuven: Acco. 

 

(verandertraject – lirias: 1 resultaat) 

- Systematisch performance Management. Met mensen naar duurzame verandering. 

Van Nieuwenhuyse, D., Vermeylen, S., Devos, P. (2012). Systematisch performance Management. 

Met mensen naar duurzame verandering. Lannoo Campus. 

 

 

(management model – lirias: 153 resultaten)  

- The LOGMAN model: a logical brand management model 

Logman, M. (2004). The LOGMAN model: a logical brand management model. The journal of 

Product & Brand Management. Vol. 13, pp. 94-104. 

 

 

e) Digitale anderstalige bronnen 

(change management: springerlink – 28 resultaten) 

- Global Change Management Approaches in MNCs and Distinct National Trajectories: Britain and 

Germany Compared 

Williams, K., Matten, D., Geppert, M. (2002) Global Change Management Approaches in MNCs and 

Distinct National Trajectories: Britain and Germany Compared. K. Williams, D. Matten, M. Geppert 

(red.), Global Change Management Approaches in MNCs and Distinct National Trajectories. (pp. 42-

67). London: Palgrave Macmillian. Geraadpleegd via www.springerlink.com 

 

(Management models: science direct – 904.650 resultaten) 

- Waste Management: Modelling solid waste management solutions: The case of Compania, Italy 

Di Nola, M. F., Escapa, M., Ansah, J.P. (2018). Modelling solid waste management solutions: The 

case of Compania, Italy. Waste Management, Vol. 78, 717-729. Geraadpleegd via 

https://www.sciencedirect.com 

(Change management: science direct – 1.094.999 resultaten) 

- Safety Change Management – A new method for integrated management or organizational and 

technical changes. 

Gerbec, M. (2017). A new method for integrated management of organizational and technical 

changes. Safety Science, Vol. 100, 225-234. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com 

 

 

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

 

(verandermanagement – gopress academic: 21 resultaten) 

- De managementmonologen 
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Vergouw, G. (03, september, 2018). De managementmonologen. HR Square, 170. Geraadpleegd via 

academic.gopress.be 

 

(verandertraject – gopress academic: 12 resultaten) 

- LAB: de teamleader bij change 

Miechielsen, M. (14, mei, 2018). LAB: de teamleader bij change. VOKA, 0. Geraadpleegd via 

academic.gopress.be 

 

 

(verandermanagement – gopress academic: 21 resultaten) 

- Hoe topmanagers grote bedrijven transformeren 

Debruyne, B. (19, april, 2018). Hoe topmanagers grote bedrijven transformeren. Knack VIP. 

Geraadpleegd via academic.gopress.be 

 

 

 

 

g) Internet algemeen 

(google-schoolar – 38 resultaten) 

- Anders veranderen (boek) 

Cozijnsen, A.J. (2014). Anders veranderen. Amsterdam: Pearson Education Benelux. 

Dit is een bijna volledige tekst (104 paginas), sommige pagina’s zijn weggelaten. 

 

(google books – 3740 resultaten) 

- Handboek verandermanagement: theorieën en strategieën voor organisatieverandering 

Cozijnsen, A.J. (2003). Handboek verandermanagement: theorieën en strategieën voor 

organisatieverandering. Mechelen: Kluwer. Geraadpleegd via http://www.google.be/books  

 Dit is een boek die je kan kopen online. Er is geen samenvatting te vinden en ook geen reviews 

over het boek. 

 

(google-schoolar – 38 resultaten) 

- Waardevol organiseren en veranderen 

Ten Have, W.D. (2017). Waardevol organiseren en veranderen. [eindwerk]. Amsterdam: Vrije 

universiteit Amsterdam. 

Hier geeft prof.dr. W.D. een korte samenvatting van veranderingsmanagement, waar bepaalde 

stukken inkomen dat Cozijnsen heeft geschreven. 

 

 

h) Beeldmateriaal 

Ik vond geen resultaten via Limo en ITunesU-beeldbank (VIVES).  

(verandermanagement, google – video’s : 7.070 resultaten) 

Mastenbroek, W. [Ondernemerszaken]. (2014, 19 mei). Willen Mastenbroek over 

bedrijfsontwikkeling [YouTube]. Geraadpleegd via 
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https://www.youtube.com/watch?v=j72VWkKWbDk 

 

 (verandertraject, YouTube) 

 Miras [cvo MIRAS]. (2017, 25 april). Verandertraject cvo MIRAS [YouTube]. Geraadpleegd via 

https://www.youtube.com/watch?v=leyEl8eoPMA 

 

 (verander modellen, YouTube) 

 Van Soest, E. [evsevs289]. (2016, 21 augustus). VeranderManagement EvanSoest videoles4 

Verandermodellen [YouTube]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=PfjxaXOgEqg  
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4. Contextualiseren 

4.1. Organisaties  

Via de Sociale kaart: zoekterm ‘veranderen’ → 253 resultaten. Veranderingsmanagement gaat over hoe je 

iets/iemand/jezelf kan veranderen. 

• Maatwerkbedrijf Entiris Centrale Diensten 

o Projecten op industriële schaal, veeleisende oplossingen voor de medische sector 

o Geen probleem: Entiris zorgt er voor 

• Bewust veranderen 

o Zelfhulpgroep voor mensen met verslavingen en ook familie. 

• Stebo Loopbaanbegeleiding 

o Werknemers en zelfstandigen kunnen hier gecoacht worden 

o Ze krijgen nieuwe inzichten en worden op weg gezet door een goede oplossing of 

verandering 

Bewust veranderen 

 

Bespreking van de website: 

• Ik vond via de sociale kaart de website https://www.bewustveranderen.be/index.php . Het 

allereerste wat ik merk als ik de site bekijk is dat deze duidelijk is qua taal (lettertype, marges, 

titelkoppen en illustraties) en de lay-out is goed gestructureerd. Er zijn titels en tussentittels 

aanwezig. De inhoud ziet er geloofwaardig uit. De site bevat geen inhoudstafel. Voet- of eindnoten 

zijn niet zo verzorgd, want vaak staat de tekst geplakt tegen het einde. De makers willen mensen 

met alcoholproblemen informeren en overtuigen om te veranderen. Er is een uitleg over hoe deze 

organisatie te werk gaat met mensen. Er is ook een korte geschiedenis hoe deze organisatie is 

ontstaan. Het is persoonlijk, want niemand anders kan beslissen dat je zal veranderen, dat moet je 

voor jezelf doen. Op andere sites wordt deze organisatie gebruikt om hulp aan te bieden aan 

alcoholisten en dit is ook waarvoor de organisatie dient. Ik heb ook nagekeken of er gebruik werd 

gemaakt van ‘knippen en plakken’ , maar de maker van deze site hebben alles zelf geformuleerd. 

De site eindigt op ‘.be’, waardoor dit minder professioneel lijkt dan een site die eindigt op ‘.org’ 

omdat deze een organisatie is. Ik vond op deze site geen datum. Er zijn wel verschillende 

contactgegevens aanwezig zoals meerdere e-mails, telefoonnummer en de plaats waar deze 

organisatie zich gevestigd heeft. Ook staat vermeld wanneer hun vergaderingen wekelijks 

doorgaan. Het bestaat uit feiten, zoals hoeveel de gemiddelde Belg per jaar drinkt, er zijn veel 

cijfers aanwezig. Deze site heeft enkele onderverdelingen, waaronder links. Deze links zijn actueel. 

Deze links kunnen handig zijn om je meer informatie te geven of je door te verwijzen naar andere 

organisaties. Het laden verloopt snel en je hebt geen extra software nodig om deze site te kunnen 

bezoeken. Daarnaast zijn er afbeeldingen te vinden, maar deze zijn niet overbodig. De foto’s passen 

bij het onderwerp en er zijn er ook niet te veel. Het volgen van compositieprincipes wordt bij deze 

site niet toegepast. Foto’s staan willekeurig. Er is geen sponsoring aanwezig en er worden feiten 

vermeld over het gebruik van alcohol. Er worden geen verkooppraatjes gebruikt om je aan te zetten 

voor iets te kopen. (Bewust veranderen, Z.J.) 

https://www.bewustveranderen.be/index.php
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4.2. Juridische documenten 

• Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aanpassing van de 

groenestroomdoelstellingen, de WKK-doelstellingen en de energieheffing (B.S.28/12/2017) 

• Omzendbrief Omzendbrief BB 2011/6. Aanvullende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en 

de budgetten 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse 

Gewest (B.S.13/01/2012) 

• Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen houdende de werking van het 

Agentschap Ondernemen, de indeling van het Agentschap Ondernemen in subentiteiten, de vaststelling van 

zijn organogram en de delegatie van sommige bevoegdheden (B.S.05/02/2010) 

• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten 

(B.S.18/10/2017) 

• Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 

(B.S.18/12/2017) 

 

Referentielijst 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekopdracht.aspx 

Codes Vlaanderen. (2018). Zoekresultaten 

 

 

4.3. De maatschappelijke context 
a) Ik heb gezocht naar een minister van (veranderings)management, maar deze vond ik niet. 

b) Ik vind geen organisaties terug die actief zijn rond het thema veranderingsmanagement. Wanneer 

ik op zoek ging op Google kwam ik terecht bij de site: 

https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/doelgericht/v

eranderingsmanagement . Hier wordt een definitie vermeld, doel en de aanpak van 

veranderingsmanagement. 

 

 

 

 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekopdracht.aspx
https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/doelgericht/veranderingsmanagement
https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/doelgericht/veranderingsmanagement
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4.4. Statistieken 

- Ik zocht via google statistieken over verandermanagement, te vinden bij afbeeldingen. 

a) Hier is een voorbeeld met de vraag of verandering altijd noodzakelijk is. De cijfers zijn positief. 

Deze cijfers tonen aan of ze hun beleid moeten aanpassen of niet. Er staat geen periode 

vermeld. Het onderwerp is business intelligence en deze info 

wordt verzameld op deze site: https://www.passionned.nl/onderzoek-business-intelligence-zet-

organisaties-op-zijn-kop/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Passioned Group. (2012, 29 januari). Business Intelligence zet organisaties op zijn kop! 

[Dataset]. Geraadpleegd via https://www.passionned.nl/  

c) (Passionned Group, 2012) 

 

Verder vond ik geen nuttige statistieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.passionned.nl/onderzoek-business-intelligence-zet-organisaties-op-zijn-kop/
https://www.passionned.nl/onderzoek-business-intelligence-zet-organisaties-op-zijn-kop/
https://www.passionned.nl/
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5. Besluit 

5.1. Maak jouw werkdocument aantrekkelijk en gestructureerd 

5.2. Controleer op volledigheid 

5.3. Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht 

 

5.3.1. Gevonden info -zoekresultaten 

• Ik vond vaak niet voldoende informatie. Veranderingsmanagement is een minder voorkomend onderwerp 

dan bijvoorbeeld; radicalisering of vrouwenrechten. Statistieken en organisaties vinden vond ik moeilijk. Ik 

gebruikte vaak Limo en google, andere databanken gebruikte ik enkel waar nodig. 

• Ik vond het zeer interessant om te leren op welke manieren je overal op het internet kan zoeken. Ik vond 

Limo een handige site om boeken en artikels te vinden. 

• Ik denk dat de informatie betrouwbaar is want ik heb betrouwbare databanken gebruikt om mijn informatie 

te vinden. 

 

5.3.2. Verloop opdracht – vaardigheden 

• Ik vond deze Sadan-opdracht heel stresserend om eerlijk te zijn. Maar nu ik klaar ben moet ik toegeven dat 

dit een nuttige opdracht was. Je leert hoe je op een juiste manier informatie moet verzamelen. 

• Ik vind dat ik nu gerichter naar informatie op zoek ga door alle hulpmiddelen die er bestaan. 

• Doelen stellen is voor mij nog een werkpunt. 

• Zelfstandigheid is een vaardigheid waar ik sterk in ben. 

• Ik heb geleerd hoeveel informatie je kan halen uit 1 onderwerp, en hoeveel verschillende manieren er 

bestaan van deze informatie te zoeken. 
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