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1. Stap 1 
1.1 Thema vertalen in een aantal trefwoorden of zoektermen 

Veranderingsmanagement:  

synoniem= change management, verandermanagement, 

Er bestaan 2 soorten veranderingsmanagement: spontane en geplande verandering 

 

1.2 Drie zoektermen vergelijken in verschillende zoekmachines 

Change management in Google 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 1.780.000.000 

Video’s 145.000.000 

Nieuws 229.000.000 

Boeken 52.400.000 

Tijdschriften 177.000 

Kranten 140.000 

 

 

 

 

  

Change management in Ecosia 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 94.900.000 

Video’s 1000 

Nieuws Niet vermeld 

Boeken 9.000 

Tijdschriften Niet vermeld 

Kranten Niet vermeld 

Verandermanagement in Google 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 419.000 

Video’s 7.040 

Nieuws 6.340 

Boeken 3.300 

Tijdschriften 1 

Kranten 0 

Verandermanagement in Ecosia 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 113.000 

Video’s 582 

Nieuws 0 

Boeken 10 

Tijdschriften Niet vermeld 

Kranten Niet vermeld 

Veranderingsmanagement in Google 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 180.000 

Video’s 591 

Nieuws 308 

Boeken 2.030 

Tijdschriften 0 

Kranten 0 

Veranderingsmanagement in Ecosia 

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 18.400 

Video’s 40 

Nieuws 0 

Boeken 1 

Tijdschriften 0 

Kranten 0 



1.3 Drie zoektermen via Limo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.4 Kwaliteit van zoekresultaten 

https://www.qanz.nl/wp-content/uploads/2011/06/Succesvolle-veranderingen_De-8-stappen-van-

verandermanagement.pdf 

Currency: Februari 2013 

Reliability: Er wordt vermeld naar een boek dat wordt gebruikt, de inhoud is partijdig. 

Authority: Het is geschreven door Anna Berends van Loenen, zij begeleid tandartspraktijken op vlak 

van organisatie communicatie en praktijkmanagement. 

Point of View: gemaakt om mensen te overtuigen, het is gericht op tandartsen met een praktijk en 

die een team moeten leiden, er wordt geen reclame gemaakt. 

  

https://veranderingsmanagement.wordpress.com/ 

Currency: Bij elk nieuw bericht staat de datum   

Reliability: Er wordt verwezen naar een bedrijf (RedactiePartners)  

Veranderingsmanagement  

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 284 

Artikels 66 

Eindwerken 6 

Boeken 214 

Video’s 5 

Games 1 

Verandermanagement  

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 115 

Artikels 27 

Eindwerken 6 

Boeken 84 

Video’s 20 

Hoofdstukken in boeken 2 

Change management  

Soort bron Aantal 

Totaal zoekresultaten 1.769.634 

Artikels 1.646.213 

Eindwerken 876 

Boeken 11.233 

Video’s 3 

Hoofdstukken in boeken 7.260 

https://www.qanz.nl/wp-content/uploads/2011/06/Succesvolle-veranderingen_De-8-stappen-van-verandermanagement.pdf
https://www.qanz.nl/wp-content/uploads/2011/06/Succesvolle-veranderingen_De-8-stappen-van-verandermanagement.pdf
https://veranderingsmanagement.wordpress.com/


Authority: Het wordt geschreven door het zelfde bedrijf (RedactiePartners) 

Point of View: gemaakt om mensen te informeren 

https://www.desteven.nl/leiderschapsontwikkeling/leidinggeven-aan-

veranderingen/veranderingsproces-fasen 

Currency: er is geen datum 

Reliability: De Steven geven trainingen over leiderschap, teamontwikkeling, … 

Authority: Het artikel is geschreven door Jan Stevens hij werkt bij De Steven. 

Point of View: gemaakt om leidinggevenden te informeren. 

1.5 Kritische terugblik 

a. Het zoekproces ging minder vlot dan gehoopt. Ik had gehoopt dat ik meerdere synoniemen 

gevonden zou hebben. 

b. Ik denk niet dat ik andere trefwoorden zou gebruikt hebben. Ik heb er nog geen gevonden. 

c. Ik heb alle informatie en bronnentypes die ik wil gevonden. 

d. Ik heb geen andere bemerkingen 

1.6 Mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 

Hoe belangrijk is verandermanagement?  

2. Stap 2 
2.1 Bronvermelding 

Vanhee D. Hondeghem A., Veranderingsmanagement bij een bevoegdheids- en/of 

middelenoverdracht n.a.v. een staatshervorming: methodologie om dit type verandering te 

bestuderen (2009) Vlaams Tijdschrift voor overheidsmanagement Vol. 14 , p. 59 – 70 

2.2 Bronvermelding bis 

Om de realiteit van verandering te kunnen vatten is het van belang een conceptueel kader uit te 

werken die veranderingsmanagement in beeld brengt. ( Vanhee, 2009)  

2.3 Context 

Dit artikel komt uit het tijdschrift: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement. Er is een volledig 

redactieteam die oordeelt over de artikels. Het doel van dit tijdschrift is om het referentieblad te zijn 

voor professionals die bestuur en beleid vanuit een algemene interesse willen volgen.   

2.4 De auteurs 

Dieter Vanhee is programmaverantwoordelijke bestuurlijke vernieuwing binnen het departement 

kanselarij en bestuur van de Vlaamse overheid. 

 

Annie Hondeghem is hoogleraar en directeur van het KU Leuven Instituut voor de Overheid en 

coördinator van de leuvense afdeling van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

https://www.desteven.nl/leiderschapsontwikkeling/leidinggeven-aan-veranderingen/veranderingsproces-fasen
https://www.desteven.nl/leiderschapsontwikkeling/leidinggeven-aan-veranderingen/veranderingsproces-fasen


2.5 Structuur     

Er is een logische duidelijke structuur. De tekst is voorzien van tussentitels. Er zijn ook verschillende 

illustraties voorzien in de tekst. Ook is er een bronnenlijst op he einde van het document die 

opgesteld zijn volgens de APA. Er worden geen voet- of eindnoten gebruikt. 

2.6 Gelijkaardige info 

Onderlijn = bronnen 

Rood = Specialisten 

Geel = Definities en moeilijke woorden 

Groen = Instellingen en organisaties   

Blauw = regelgeving 

2.7 Lijsten met gelijkaardige info 

Organisaties 

FAVV: Federaal agentschap 
voor de veiligheid van de 
voedselketen 

Tel: 011 26 39 84 
E-mail: info.lim@favv.be 
Adres: Kempische steenweg 
297, 3500 Hasselt   

Controle van de veiligheid in de 
voedselketen in 3 sectoren: 
primaire productie, transformatie 
& verwerking  en distributie 

 

Specialisten 

Andrew Pettigrew Pettigrew is een professor aan 
de Saïd Business school aan de 
universiteit van Oxford. 

Gregory Northcraft Nortcraft is professor aan de 
universiteit van Illinois aan de 
school van business 
administratie  

John Kotter Kotter is professor 
organisatiekunde en  
veranderingsmanagement 
aan de Harvard universiteit.  

Linda Stroh Stroh is een doctoraat aan de 
Loyola universtiteit in Chicago 
aan de school of business. 



Margaret Neale Naele is professor aan de 
school of business aan de 
Stanford universiteit. 

 

Vaktermen 

Implementatie Een planmatige invoering van een verandering, 
met doel dat de verandering verbetering 
oplevert. 

Inhoudsdimensie Een inhoudsdimensie tonen hoe iemands 
levensbeschouwing eruit ziet.  

Organisatiewerking De manier waarop een organisatie werkt: 
manier waarop de dossiervorming loopt, 
verloopt het proces digitaal of analoog, … 

Terugkoppelingsmomenten Een moment waar feedback in een proces 
waarbij de uitput van een proces wordt 
teruggevoerd aan de invoer. 

 

Soorten Bronnen 

Tijdschrift/kranten artikel 
Handboek/monografie/boek 
Hoofdstuk uit boek 

18 
16 
7 

 

  



 

Top 5 bronnen 

Bron Waarom? 

Andriessen, m., pelgrims, c. & Steen, T. (2003). 
Aandachtspunten in het veranderingsproces. 
Methodologie om de roep om verandering te 
beantwoorden. Vlaams Tijdschrift voor 
Overheidsmanagement, 8 (1), 20 – 28. 

Verandering is een heel proces, weten waar je 
op moet letten is zeer belangrijk. 

Duck, J. (2000). Veranderingsmanagement. De 
kunst van het balanceren. In: X., Harvard 
Business Review over verandering. Zaltbommel: 
thema 

Een goede balans vinden kan zeer moeilijk zijn. 

Kotter, J.P. (2000). Leidinggeven over 
verandering. Waarom veranderingsprocessen 
mislukken. In: X, Harvard Business Review over 
verandering. Zaltbommel: Thema 

Het lukt niet elke keer om iets te veranderen 
een ander point of view is daarom zeer 
interessant om eens te bekijken. 

Parys, M., Pelgrims, C. & Hondeghem, A. (2005). 
Veranderingsmanagement in de federale 
overheid: casestudie van de 
Copernicushervorming. Leuven: Steunpunt 
Bestuurlijke organisatie Vlaanderen. 

Ook in de overheid moeten er soms 
veranderingen gebeuren. 

Steen, T. (2001). Gemeenten in verandering. De 
sturing en implementatie van de krachtlijnen 
voor een nieuw personeelsbeleid. Brugge: die 
Keure 

Het is belangrijk om te weten hoe je een ideaal 
personeelsbeleid doorvoert. 

 

3. Stap 3 
3.1 Vindplaats bronnen uit basistekst. 

Bron Vindplaats 

Andriessen, m., pelgrims, c. & Steen, T. (2003). 
Aandachtspunten in het veranderingsproces. 
Methodologie om de roep om verandering te 
beantwoorden. Vlaams Tijdschrift voor 
Overheidsmanagement, 8 (1), 20 – 28. 

Fysiek: FOD BOSA Beleid en Ondersteuning 

Duck, J. (2000). Veranderingsmanagement. De 
kunst van het balanceren. In: X., Harvard 
Business Review over verandering. Zaltbommel: 
thema 

Online: https://hbr.org/1993/11/managing-
change-the-art-of-balancing  

Kotter, J.P. (2000). Leidinggeven over 
verandering. Waarom veranderingsprocessen 
mislukken. In: X, Harvard Business Review over 
verandering. Zaltbommel: Thema 

Online: https://hbr.org/2007/01/leading-
change-why-transformation-efforts-fail 

Parys, M., Pelgrims, C. & Hondeghem, A. (2005). 
Veranderingsmanagement in de federale 
overheid: casestudie van de 
Copernicushervorming. Leuven: Steunpunt 
Bestuurlijke organisatie Vlaanderen. 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

https://hbr.org/1993/11/managing-change-the-art-of-balancing
https://hbr.org/1993/11/managing-change-the-art-of-balancing
https://hbr.org/2007/01/leading-change-why-transformation-efforts-fail
https://hbr.org/2007/01/leading-change-why-transformation-efforts-fail


Steen, T. (2001). Gemeenten in verandering. De 
sturing en implementatie van de krachtlijnen 
voor een nieuw personeelsbeleid. Brugge: die 
Keure 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Abbot, A. (1992). From Causes to Events. Notes 
on Narrative Positivism. Sociological Methods 
and research 20 (4), 428 – 455 

Online : 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004 
9124192020004002 

Alen, A., Craenen G. e.a. (2002). De vijfde 
staatshervorming van 2001. Brugge: die Keure. 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Alen, A & Suetens, L.P. (1993). Het federale 
België na de vierde staatshervorming. Brugge: 
die Keure. 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Algoed, K. & Heremans, D. (2008). De 
bijzondere Financieringswet en de 
staatshervorming van 2001: feiten en cijfers. 
Leuven: Steunpunt fiscaliteit en begroting. 

Online:  
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldispla 
y?docid=LIRIAS1696504&context=L&vid=L 
irias&search_scope=Lirias&tab=default_t 
ab&lang=en_US 

Barzelay, M. (2001). The New Public 
Management. Improving Research and Policy 
Dialogue. Berkeley:  University of California 
Press. 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Baumgartner, F.R. & Jones, B.D. (1993). 
Agendas and instability in American Politics. 
Chicago: University of Chicago Press. 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Belga (2002, 23 januari). Vanthemsche 
begeleidt overstap 1300 landbouwambtenaren. 

Online: Belga.be 

Clement, J., D’hondt, H., Van Crombrugge, J. & 
Vanderveeren, C. (1993). Het Sint-
Michielsakoord en zijn achtergronden; 
Antweren: Maklu. 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Deschouwer, K. (2002). Falling apart together. 
The changing nature of Belgian 
consociationalism, 1961-2000. Acta Politica, 37 
(1-2), 68-85. 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Dewachter, W. (2001). De Mythe van de 
parlementaire democratie. Leuven: Acco.  

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

 

3.2 Auteurs van basistekst 

Dieter Vanhee 

Titel Vindplaats 

De leidraad Organisatiebeheersing van de 
Vlaamse overheid: een ingeburgerd en levend 
instrument 

Fysiek: FOD BOSA Beleid en Ondersteuning 

Vanhee, D., Erauw, S. (2014). De leidraad Organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid: een 
ingeburgerd en levend instrument. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 19, 13-24 

De interne Vlaamse staatshervorming: op zoek 
naar faal- en succesfactoren 

Fysiek: bibliotheek KU Leuven 

Vanhee, D., Hondeghem, A. (2010). De interne Vlaamse staatshervorming: op zoek naar faal- en 
succesfactoren. Leuven : Steunpunt beleidsrelevant onderzoek  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124192020004002
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124192020004002
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1696504&co
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1696504&co
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71174361420001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71174361420001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71174361420001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71174361420001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71174361420001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71153629040001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71153629040001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71153629040001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71153629040001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Dieter%20Vanhee&offset=0


Annie Hondeghem 
Detectie en ontwikkeling van potentieel 
leidinggevenden in de Vlaamse overheid 

Fysiek: FOD BOSA Beleid en Ondersteuning 

Ruebens, S., Demuzere, S., Hondeghem, A. (2013). Detectie en ontwikkeling van potentieel 
leidinggevenden in de Vlaamse overheid, Leuven : Steunpunt beleidsrelevant onderzoek.  

 

 

3.3 Het colofon 

3.4 Buiten de basistekst 

Boeken 
Zoekterm Waar Aantal Bron 

Changemanagement Limo 4 What the army needs to 
know to align its 
operational and 
institutional activities. 
Frank Camm 
Santa Monica, CA: RAND 

Camm, F. (2007). What the army needs to know to align its operational and institutional activities., 
Santa Monica, CA: RAND 

Verandermanagement Limo 88 Organiseren in een 
veranderende wereld: 
naar een dynamisch 
organisatieontwikkelings- 
en kwaliteit- 
managementmodel 
Jan Jaap Brouwer & 
Henny Van Leeuwen 
Antwerpen: Garant 

Brouwer, J., Van Leeuwen, H. (2007). Organiseren in een veranderende wereld: naar een 
dynamisch organisatieontwikkelings- en kwaliteitmanagementmodel, Antwerpen: Garant 

Veranderingsmanagement Limo 220 De lerende 
overheidsorganisatie: 
Veranderingsmanagement 
in 10 praktijklessen 
Eva Platteau 
Tielt: LannooCampus 

Platteau, E.(2018). De lerende overheidsorganisatie: Veranderingsmanagement in 10 
praktijklessen, Tielt: LannooCampus 

 

 

 

 

 

 

https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71164483090001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Annie%20Hondeghem&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,154537365&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71164483090001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Annie%20Hondeghem&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,154537365&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71164483090001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Annie%20Hondeghem&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,154537365&offset=0
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71164483090001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_content_tab&query=any,contains,Annie%20Hondeghem&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,154537365&offset=0


Artikels uit vaktijdschriften 
Zoekterm Waar Aantal Bron 

Changemanagement Limo 132 About the necessity of 
changemanagement in 
regional tourism policy 
Cassens M. 
Prävention und 
Gesundheitsförderung, 
2012, Vol.7(3), pp.214-
219 

Cassens, M. (2012). About the necessity of changemanagement in regional tourism policy. 
Prävention und Gesundheitsförderung, vol. 7, P. 214-219 

Verandermanagement Limo 28 Strategieën en 
instrumenten voor 
verandermanagement 
Martha MacPhee 
In: Leiderschap in zorg., 
(2007) nr. 5, p. 94-108 

MacPhee, M. (2007). Strategieën en instrumenten voor verandermanagement. Leiderschap in zorg 
Vol. 37 (nr.5), P. 94-108 

Veranderingsmanagement Limo 66 Veranderingsmanagement 
Jeroen Maesschalck 
In: Panopticon : tijdschrift 
voor strafrecht, 
criminologie en forensisch 
welzijnswerk., Jrg. 29 
(2008) nr. 5, p. 1-86 

Maesschalck, J. (2008). Veranderingsmanagement. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, 
criminologie en forensisch welzijnswerk., Jrg. 29 (nr.5), P. 1-86 

 

Eindwerken 
Zoekterm Waar Aantal Bron 

Changemanagement Doks 47 Implementation of life 
cycle assessment and 
sustainability in an 
industrial company 
Joanna Stanecka 
Professionele bachelor in 
de agro- en 
biotechnologie 

Stanecka, J. (2015). Implementation of life cycle assessment and sustainability in an industrial 
company [eidwerk].PXL hogeschool  Hasselt: agro- en biotechnologie 

Verandermanagement Doks 8  Op pad met het team 
richting belevingsgerichte 
zorg. 'Let’s inspire each 
other and create new 
things’ 
Anne-Sophie Weckx 
Bachelor in het 
zorgmanagement 



Weckx, A. (2016). Op pad met het team richting belevingsgerichte zorg. 'Let’s inspire each other 
and create new things’, [eidwerk]. PXL hogeschool  Hasselt: zorgmanagement 

Veranderingsmanagement Doks 8 Wat is mijn rol als 
leidinggevende bij het 
maken van een 
infobrochure 
Els Diliën 
Bachelor in het 
zorgmanagement 

Deliën, E. (2016). Wat is mijn rol als leidinggevende bij het maken van een infobrochure, [eidwerk]. 
PXL hogeschool  Hasselt: zorgmanagement 

 

Onderzoeksliteratuur 
Zoekterm Waar Aantal Bron 

Changemanagement Lirias 29 Handboek zelfevaluatie in 
het secundair onderwijs 
Devos Geert, Verhoeven 
Jef & Verbeeck Bruno 
Kluwer, Diegem, 2000 

Devos, G., Verhoeven, J., Verbeeck, B. (2000). Handboek zelfevaluatie in het secundair onderwijs, 
Kluwer, Diegem, 2000  

Verandermanagement Lirias 1 Anders organiseren & 
beter werken: handboek 
sociale innovatie en 
verandermanagement 
Van Hootegem Geert, van 
Amelsvoort Pierre, Van 
Beek Gert & Huys Rik 
Leuven: Acco 

Van Hoogtegem, G., van Amelsvoort, P., Van Beek, G., Huys, R., (2008). Anders organiseren & beter 
werken: handboek sociale innovatie en verandermanagement, Leuven: acco 

Veranderingsmanagement Lirias 68 De Copernicushervorming 
in perspectief: 
veranderingsmanagement 
in de federale overheid 
Dépre Roger & 
Hondeghem Annie 
Brugge: Vanden Broele  

Depré, R., Hondeghem, A., (2005). De Copernicushervorming in perspectief: 
veranderingsmanagement in de federale overheid, Brugge: Vanden Broele 

 

E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines. 
Zoekterm Waar Aantal Bron 

Changemanagement Gopress Academic 19 Gemeente betaalt mee 
aan hbo-onderzoek 
Algemeen 
dagblad/rivierenland 
31 juli 2019 

(31 juli 2019), Gemeente betaalt mee aan hbo-onderzoek,  Algemeen dagblad/rivierenland, P.30 
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4. Stap 4 
4.1 Organisaties 

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwingen: deze organisatie houdt zich vooral bezig met 

wetenschappelijk onderzoek uit te voeren van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, op 

basis van de verwachtingen van de Vlaamse overheid en de jaarlijkse beleidsprioriteiten. 

Vroeger stond deze organisatie bekend als Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen maar in 

2016 is de naam verandert naar Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwingen.   

De website ziet er op het eerste zicht zeer verzorgt uit er wordt in een redelijk zakelijke taal gewerkt, 

persoonlijk vind ik het iets te zakelijke ze mogen er een iets persoonlijkere touch aan geven. 

Er is een zeer duidelijke onderscheid naar verschillende tabbladen voor verschillende informatie die 

je kunt opzoeken.   

Deze website is duidelijk gemaakt om de mensen te informeren naar wat precies de bedoeling is van 

deze organisatie. Bij het tabblad contacten kan ik duidelijk de verschillende contactpersonen vinden. 

Zo beginnen ze met de algemene contacten, adres, telefoonnummer en e-mail van het secretariaat 

zelf.  Daaronder kan ik ook enkele specifieke contacten vinden van personen met specifieke taak 

deze zodat je zeker bij de persoon die u zoekt kunt geraken. Ik heb wel de indruk dat dit een zeer 

betrouwbare website is, dit vooral door het feit dat enkele van de partners van deze organisatie 

enkele grote Belgische universiteiten zijn, waaronder: Universiteit van Gent, Universiteit van Hasselt 

en de Universiteit van Antwerpen.  Ik denk dat deze site wel relevant kan zijn voor mensen die een 

bepaald rapport willen in kijken. Ook voor mensen met bepaalde vragen over het voeren van een 

onderzoek kunnen hier zeker terecht.  

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwingen organiseert ook enkele studiedagen en workshops mensen 

die daar in geïnteresseerd zijn kunnen alle nodige informatie is ook zeer duidelijk te vinden op hun 

website.   

Document: 

Vanschoenwinkel, J., Hondeghem, A. & Blindeman, B. (2019) Personeelsbeschikbaarheid binnen de 

Vlaamse overheid [Rapport].  Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwingen. Geraadpleegd via 

https://steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/publicaties/vanschoenwinkel-hondeghem-blindeman-

2019-rapport-p.pdf 

4.2 Juridische documenten 

Ik vond geen juridische documenten in verband met Veranderingsmanegment, wel over 

management: 

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werkverdeling van de regeringscommissarissen in 

het kader van het toezicht in het hoger onderwijs en betreffende sommige aangelegenheden met 

betrekking tot het statuut van de regeringscommissarissen (B.S.05/07/2019) 

https://steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/publicaties/vanschoenwinkel-hondeghem-blindeman-2019-rapport-p.pdf
https://steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/publicaties/vanschoenwinkel-hondeghem-blindeman-2019-rapport-p.pdf


Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan 

personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst (B.S.20/06/2019) 

Omzendbrief MOW 2019 02 betreffende het geïntegreerd investeringsprogramma Beleidsdomein 

Mobiliteit en Openbare Werken (B.S.20/06/2019) 

Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien regie tot delegatie van 

sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van het agentschap 

Opgroeien regie (B.S.24/07/2019) 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse 

Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S.01/08/2019) 

4.3 Maatschappelijke context 

De enige maatschappelijke organisatie die zich hier mee bezig zou houden dat ik gevonden heb is 

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwingen (zie punt 4.1) 

5. Persoonlijk besluit 
5.1 Gevonden info 

Ik vond niet altijd voldoende info, soms heb ik redelijk lang moeten zoeken tot ik de informatie vond 

die ik wou. De databanken die ik via deze opdracht ontdek heb zal ik zeker nog in de toekomst 

kunnen gebruiken. 

5.2 Verloop opdracht 

Deze opdracht verliep iets minder vlot dan ik gehoopt had. De manier waarop ik naar informatie zoek 

is wel lichtjes veranderd doorheen de opdracht. Het kiezen van de juiste bronnen is voor mij zeker 

nog een werkpunt, hier heb ik soms wat moeilijkheden bij gemerkt doorheen de opdracht. 


