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Stap1: algemene onderwerpsverkenning 

1. Vertaal je thema / informatievraag in een aantal trefwoorden of 

zoektermen 

• structuur 

• organisatie 

•  verandering 

• Bedrijf 

• Leerdoelstelling  

• Verbetering 

• Streven naar Ontwikkeling  

• Verandermanagement  

• Lean productie 

Ik heb dit onderwerp ingetypt  op google, Wikipedia en eigen kennis. Zo heb 

ik deze woorden gevonden en vond ik deze goed om te gebruiken. 

2. Gebruik stapsgewijs drie van je zoektermen (of combinaties ervan…) voor 

een verkennende, vergelijkende zoekopdracht.  

Veranderingsmanagement  

Yahoo:  14.700 

video geen 

Afbeeldingen Zeer veel 

Bing:  14.500 

Video 35 

Afbeeldingen Veel 

Boeken 1000 

 Leerdoelstelling 

Yahoo:  5900 

Afbeeldingen Zeer veel 

Video veel 

Bing:  2970 

Afbeeldingen Veel 

video 1 

Lean productie 

Yahoo: 99.600 

Afbeeldingen Zeer veel 

Video 1 

Bing:  75.500 

Afbeeldingen Zeer veel 

Video 75 

2.1: Zoekresultaten op google 
veranderingsmanagement  

Soort bron Aantal 

Totaal aantal zoekresultaten 172.000 resultaten 

Boek 2.080 resultaten(filter op boek) 



Artikel krant 342 resultaten (filter op nieuws ) 

Video 691 resultaten (filter op video) 

afbeelding Geen specifiek resultaat 
 

 

Leerdoelstelling  

Soort bron Aantal 

Totaal aantal zoekresultaten 215.000 resultaten 

Boek 4300 resultaten (filter op boek) 

Artikel krant 431 resultaten (filter op nieuws) 

Video 3040 resultaten( filter op video) 

Afbeelding Niet specifiek resultaat 
 

Lean productie  

Soort bron Aantal 

Totaal aantal zoekresultaten 241.000.000resultaten  

Boek 2.320.000 resultaten (filter op boeken) 

Artikel krant 315.000 resultaten( filter op nieuws) 

Video 2.720.000 resultaten (filter op video) 

afbeelding Niet specifiek weergegeven 
 

het valt mij zeer op dat als je filtert bij afbeeldingen je geen zoekresultaten weergeven ziet. 

 

 

3. Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een 

gelijkaardige verkennende zoekopdracht via LIMO. Probeer aldus ook diverse 

soorten bronnen (vind je dezelfde ? andere ?) te vinden 

Limo 

Veranderingsmanagement:  282 

Boeken:  212 

Artikels:  66 

Eindwerken 6 

Hoofdstukken in boeken 6 

Video 5 

Diverse teksten 4 

 
limo 

Leerdoelstelling 1 resultaat 

Boeken 0 

Artikels 1 

Eindwerken 0 

Hoofdstukken in boeken 0 

Video 0 

Diverse teksten 0 
 



Limo  

Lean production 98.454 resultaten 

Boeken 4.042 resultaten 

Artikels 90.112 resultaten 

Eindwerken 188 resultaten 

Hoofdstukken in boeken 230 resultaten 

Video 2resultaten 

Diverse teksten 495 resultaten 
 

 

4. Kwaliteit van je zoekresultaten 

Veranderingsmanagement 

 https://www.vivosocialprofit.org/veranderingsmanagement 

➢ currency: 

o er wordt vermeld  dat het vivo is opgericht in 2000 maar een specifieke datum 

van het ontstaan van deze site is niet terug te vinden, ik denk dat deze site wel 

niet echt recent zal zijn aangezien het al bestaat van 2000 

➢ reliability 

o er is geen literatuurlijst beschikbaar maar bij de pagina publicaties vind je wel 

bronvermeldingen van boeken, artikels, onderzoeksrapporten enzovoort, van 

hen. Deze site is wellicht betrouwbaar genoeg aangezien ze veel publicaties 

hebben en ze een Vlaams instituut zijn. 

➢ Authority 

o Het Vlaams instituut is verantwoordelijk voor deze site. 

➢ Point of view 

o Het is hun bedoeling voor een samenwerking tussen Vlaamse overheden en 

andere partners te creëren. Het is een koepelorganisatie die de belangen 

behartigt van de Vlaamse en federale sectoren. 

 https://www.lerenindesocialprofit.be/?pagina=home 

➢ Currency 

o Onderaan de pagina vind je een datum 2011-2018 is veronderstel dat dit de 

datum van deze site is, dus ontstaan in 2011.  

➢ Reliability 

o Volgens mijn ondervindingen is er geen literatuurlijst beschikbaar , ik vind 

nergens een bronnenlijst. De site is wel betrouwbaar genoeg aangezien ze 

van het Vlaams instituut komt. 

➢ Authority  

o Deze site is geschreven door het vivo( Vlaams instituut voor vorming en 

opleiding). 

➢ Point of view 

o Het is een site met de bedoeling meer inzicht te krijgen in de social profit, leren 

in je organisatie. Het is ook een beetje een platform voor beginners in 

opleiding, hoe je een opleiding beter kan afmaken. 

http://www.pvo.be/nl/lean-manufacturing/ 

➢ Currency 

o Er is niet echt een datum terug te vinden op de site zelf. Pvo is opgericht in 

1976 dus veronderstel ik dat de site niet zo recent zal zijn. 

➢ Reliability 

o Ik denk wel dat dit een zeer betrouwbare site is aangezien het voor 

ondernemers is en ze erkend staan in de KMO portefeuille. Er is wel geen 

literatuurlijst beschikbaar of terug te vinden 

➢ Authority 

o Deze is werd geschreven door Pvo( partners voor onderneming). 

https://www.vivosocialprofit.org/veranderingsmanagement
https://www.lerenindesocialprofit.be/?pagina=home
http://www.pvo.be/nl/lean-manufacturing/


➢ Point of view 

o Ze zijn gestart als opleidingsplatform voor arbeidsanalyse, werd het aanbod al 

snel uitgebreid met consultancy en adviesverlening. 

5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en 

vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO.  

a) het was een moeilijk zoekproces, ik vond niet meteen wat ik wou vinden en 

vond nergens resultaten van het aantal afbeeldingen, boeken enzovoort. 

b) ik zou niet echt andere trefwoorden gebruiken want mijn trefwoorden 

brachten me al snel rond mijn thema, ze waren ook goed gerelateerd aan 

mijn onderwerp wat wel een moeilijk te zoeken thema was . 

c) ik vond vooral geen boeken, artikels en video’s, ik snap dat dit niet 

makkelijk te vinden is want het thema is gewoon een soort 

bedrijf/studierichting en organisaties geen echte onderwerpen waar iets over 

gemaakt kan worden, ik vond alleen boeken op limo, maar van het moment 

je op google begint te zoeken kom je niet snel boeken en artikels tegen, 

vooral studierichtingen. 

d) ik ben tot conclusie gekomen dat ik  een moeilijk thema heb om rond te 

zoeken, je hebt ook niet superveel synoniemen rond 

veranderingsmanagement waardoor het niet simpel is om veel zoekresultaten 

te vinden met beperkt aantal woorden. 

6. Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 

Hoe word er gekeken naar veranderingsmanagement ?  

Is het thema wel populair en belangrijk aangezien er niet veel zoekresultaten 

zijn. 

 

Stap 2 De basistekst : zoeken en diverse info eruit halen 
Boek: informatiedossier. Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk: een aantal 

praktijkvoorbeelden  

Hoofdstuk 1: sociale innovatie op organisatieniveau : een beknopte literatuurstudie  

1. Bronvermelding : 
Beek, D. V. (2019). Datacratisch werken. Nederland. 

2.bronvermelding bis : 
Sociale innovatie1 is een relatief jong begrip waarvan in de literatuur diverse definities zijn 

terug te vinden (zie bijlage 1). Wanneer men spreekt over innovatie, maakt men vaak een 

onderscheid in diverse types van innovatie. Productinnovatie gaat over het op de markt 

brengen van nieuwe of verbeterde producten of diensten(Hedebouw, L.,2011, p.11). 

 

Is het centraal kenmerk om bedrijven 

en hun organisatiekenmerken van elkaar te onderscheiden de ontwikkeling van 

competenties 

van werknemers (zie ook Totterdill, 2002, pg. 12). 

3. context 
Dit gekozen hoofdstuk komt uit het boek Informatiedossier, de uitgever is gekend uit Brussel: 

SERV( sociaal- economische Raad van Vlaanderen), het is een online boek en  E- books. De 

auteur werkte niet alleen aan dit boek ze kreeg hulp van SERV en stichting innovatie en 

arbeid, ook kreeg ze hulp van de begeleidende deskundigengroep: Bjorn CUYT (UNIZO), 



Kristel De Roy (Verso), Katrien GORIS (BB), Stijn GRYP (ACV), Sonja TEUGHELS (VOKA), Gert 

TRUYENS (ACLVB), Françoise VERMEERSCH (ABVV) 

Dit boek is gericht op de doelroep met vooral professionelen in de arbeid, werknemers, 

sociale partners. 

 

4. verneem meer over de auteur 
Liselotte Hedebouw is een SERV-onderzoekster, de tekst die zij schreef ligt natuurlijk in haar 

aard, ze heeft al verschillende boeken en artikels geschreven en die gingen allemaal over 

werknemers en werkgevers, haar richtdoel is dus vooral de bedrijfspraktijk. 

 

5. structuur 
De tekst is goed opgebouwd, er zit een logische structuur in: 

Het begint met een inleiding, daarna volgen verschillende hoofdstukken. 

In die hoofdstukken zijn nog een tussentitels en die tussentitels zijn nog onderverdeeld in nog 

specifiekere tussentitels. 

Het boek bestaat wel alleen maar uit tekst er is geen media aanwezig, geen foto’s, er zijn wel 

af en toe schema’s te zien. 

De bronvermeldingen worden opgemaakt in de tekst zelf, achter de zin is er een verwijzing, 

de verwijzing gebeurd volgens APA. 

Er word met voet en eindnoten gewerkt, er is een goede opbouw en afsluit bij de teksten bij 

elk deeltje, ze geven een kleine inleiding en op het einde een klein slot van wat overlopen is 

en wat nog moet komen. 

 

6. zoek gelijksoortige info en duid die aan 
Vaktermen: 

Productinnovatie: Van dale online; geen resultaten 

Via google op site encyclo.nl 

-het met succes op de markt brengen van 

een nieuw product 

Sociale innvovatie: Op van dale online: geen resulaten 

Google  wikipedia 

Sociale innovatie is een begrip dat aan het 

eind van de twintigste eeuw in zwang is 

geraakt om te onderstrepen dat 

technologische vernieuwing sociale 

vernieuwing vereist 

strategie Op van dale online:  

- Wetenschap, kennis 

van het oorlogvoeren 

- Bekwaaheid om met 

behulp van de ter 

beschikking staande 

middelen een gesteld 

doel te bereiken 

- Plan van handelen 

 

Sociotechniek: Op van dale online: geen resultaten 

Op google encyclo.nl 

-De sociotechniek is een bedrijfskundige 

stroming gericht op het verbeteren van het 

functioneren van mens en organisatie door 

aanpassing of herontwerp van 

werkprocessen en organisatie van de 

techniek of diensten én van de menselijke 

arbeidstaken 



arbeidsverhouding Op van Dale online: geen resultaten 

Via google Wikipedia 

- Arbeidsverhoudingen 

zijn de betrekkingen 

tussen werkgevers en 

werknemers en in een 

aantal gevallen ook 

de overheid 

Specialist: 

 

Peter Brödner Hij is een prof honorary aan de universiteit 

van Siegen en hij is ook een dokter. 

Hij is schrijver van verschilende boeken die 

allemaal wat gerelateerd zijn met innovatie. 

 

 
Jan Kees Looise Professor, komt uit Amsterdam en heeft een 

diploma organisatie sociologie aan 

universiteit in Twente 

  
Tomer John F. hij is een Emeritus professor 

van Economie aan het 

Rensselaer Polytechnic 

Institute voor 7jaar en 

Union College voor 2jaar 

voor hij zich bij Manhatten 

College aansloot. 

 

 

Bronnen: 

Tijdschrift Werk/rapport/site Boek 



  Alasoini, T. (2009). 

Workplace Innovation as 

a Source of Competitive 

Advantage: A 

Comparative Study of 

Development Strategies 

in Finland, Flanders, 

Ireland and Signapore. 

Finland: Tekes - Finnish 

Funding Agency for 

Technology and 

Innovation - Paper 

presented 

on 15th World Congres of 

the International 

Industrial Relations 

Association (IIRA). 

 Beleidsnota Wetenschappelijk Onderzoek en 

Innovatie. (2009). Beleidsnota 2009-2014 

Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie. 

 

  Brodner, P., & Latniak, E. 

(2002). Der lange Weg 

zur "High Road" - Neue 

Untersuchungsergebrisse 

zu organistorischen 

Veränderungen in 

Unternehmen. 

Gelsenkirchen. 

 HIVA. (2009, mei). "De crisis anders bekeken" 

door HIVA-onderzoekers. 2009(Mei 2009). 

http://www.hiva.be/In_de_kijker_20090528_01.h

tml, België: HIVA. 

 

 Nauta, A., & Blokland, K. (2006). Sociale 

Innovatie, Kern van Goed 

Personeelsbeleid.TNOrapport. 

TNO. 

 

Volberda, H. 

W., van den 

Bosch, F. A., 

& Jansen, J. 

J. (2005). Slim 

managen & 

innovatief 

organiseren. 

  

  Van Hootegem, G., Van 

Amelsvoort, P., Van Beek, 

G., & Huys, R. (2009). 

Anders 

organiseren & beter 

werken. Handboek 

sociale innovatie en 

veranderingsmanageme

nt. 

Leuven: Acco. 



 VINNOVA. (2009). Organising Work for 

Innovation and Growth. Experiences and 

efforts in 

ten companies.VINNOVA Report. VINNOVA - 

Verket för Innovationssystem/Swedisch 

Goevernmental Agency for Innovation 

Systems. 

 

 SERV. (2009). Pact 2020: Een nieuw 

toekomstplan voor Vlaanderen. 20 

doelstellingen. 

Brussel: SERV. 

 

Appelbaum, 

E., Bailey, T., 

Berg, P., & 

Kalleberg, A. 

(2000). 

Manufacturin

g 

advantage. 

Why 

high-

performance 

work systems 

pay off. 

Ithaca, NY; 

London: 

Cornell 

University 

Press. 

  

Volberda, H. 

W., van den 

Bosch, F. A., 

& Jansen, J. 

J. (2005). Slim 

managen & 

innovatief 

organiseren. 

  

Organisaties: 

Flanders Synergy Grauwmeer 1 bus 9 - 3001 Leuven 

- info@flanderssynergy.be - T 016 66 14 11 

FS promoot, bevordert en initieert innovaties 

op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse 

bedrijven, social profit organisaties en 

overheidsbedrijven met het oog op meer 

slagvaardige organisaties 

Nationaal centrum voor sociale innvoatie Keizersgracht 174, 1016 DW Amsterdam, 020 

5756720 

Het NCSI is een actief kenniscentrum dat 

vanaf 2006 sociale innovatie in Nederland 

stimuleert 

National workplace strategy Geen adres te vinden en contactgegevens, 

Ierland, national Centre for Partnership & 

performance 

Workplace development programme Tykes Fins bedrijf,  

Organisatieontwikkeling als hefboom voor 

kwalitatieve duurzame productiviteitsgroei 

mailto:info@flanderssynergy.be


Geen contactgegevens te vinden 

 

 

Top 5 bronnen: 

(Appelbaum, Bailey, Berg, & Kalleberg, 2000) : Manufacturing advantage. Why 

high-performance work systems pay off. Ithaca, NY; London: Cornell University Press. 

 

(Brodner &Latniak, 2002) : Der lange Weg zur "High Road" - Neue 

Untersuchungsergebrisse zu organistorischen Veränderungen in Unternehmen. 

Gelsenkirchen. 

(Looise & Nijhof) : Sociale Innovatie in Nederland: methodieken om de rol van 

medewerkers in innovatie te versterken. Opgeroepen op december 21, 2009, van 

Kennisbank Nationaal Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI): 

http://www.ncsi.nl/kennisbank/artikelen/aandachtspunten_bij_werkwijze_sociale_innovatie/i

n 

dex.html 

 (van Halem, 2008) : Sociale innovatie. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 

(de Jong & Braaksma, 2005) : Sociale innovatie in het MKB. Zoetemeer: EIM. 

Stap3 : Beschikking krijgen en meer zoeken 

1 De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst 
De volledige bronnenlijst van mijn boek is achteraan te vinden op pagina 122 en 123. 

Het zijn ontzettend veel bronnen dus heb ik er 5 uitgekozen om verder op te zoeken. 

Naam bron Vindplaats 

Appelbaum, Bailey, Berg, & Kalleberg, 2000 

 

Limo: verschillende online exemplaren 

Limo: 1fysiek exemplaar in KU leuven BIB 

Brodner & Latniak, 2002 Limo: geen exemplaren 

Google: online exemplaar, idw-online.de 

Looise & Nijhof Limo: 1online exemplaar 

Google: NCSI site, werken20.nl 

Van Halem, 2008 Limo: verschillende online exemplaren en 

2fysieke exemplaren 

BIB, KU Leuven 

De Jong & Braaksma 2005 Limo: geen exemplaren 

Google: verschillende online exemplaren 

Google: Pdf bestand: 

kennisbanksocialeinnovatie.nl 

2 auteur van je basistekst 
 

Liselotte 

Hedebouw 

Vives 

Campus 

Kortrijk 

Bib: 

informatiedossier. 

Beoordelings-en 

functioneringsgesprekken: 

een enquête bij 

werknemers in 

Vlaanderen 

Liselotte, H. (2007). 

Informatiedossier. 

Beoordelings- en 

functioneringsgesprekken: 

een enquête bij 

werknemers in Vlaanderen. 

Brussel: Serv. 

 

Liselotte 

Hedebouw 

Vives 

Campus 

Kortrijk 

BIB 

Wie rijdt, moet ook rusten: 

nieuwe rij- en rusttijden in 

het 

beroepsgoederenvervoer 

Liselotte, H. (2008). 

Informatiedossier. Nieuwe 

rij- en rusttijden in het 



beroepsgoederenvervoer 

over de weg. Brussel: SERV. 

 

Liselotte 

Hedebouw 

Limo De technologie van 

morgen: technologische 

innovatie en mogelijke 

sociaal- economische 

gevolgen 

Liselotte, H. (2007). De 

technologie van morgen: 

technologische innovatie 

en mogelijke sociaal-

economische gevolgen. 

Brussel: SERV. 

 
Sterauteurs  

Van Halem  Limo Vakbeweging 

moet nieuwe 

technologie 

weer op agenda 

zetten. 

 

van, H. A. (2016). 

Vakbeweging moet 

nieuwe technologie 

weer op agenda 

zetten. 

Automatisering: kans 

of bedreiging? 

Amsterdam: 

Zeggenschap. 

 

Looise & Nijhof Limo Innovation 

through 

exemptions: 

building upon 

the existing 

creativtiy of 

employees 

 

Nijhof, A., & Looise, J. 

(2002). Innovation 

through exemptions: 

building upon the 

existing creativity of 

employees. 

Technovation. 

 

  

 

 

 

  



  

3 Het colofon (e.a. plekken in bron) als snelle info 
International fragmentation: impacts and prospects for manufactering, marketing, economy 

and growth. 

Dit boek is tot stand gekomen in Zwitserland; cham door Palgrave Macmillan in het jaar 2016. 

het gaat over international marketing en management research.  

Er wordt beschreven dat dit boek over internationale marketing gaat en ze bekijken zo 

geografische gebieden, er wordt verteld dat het eerste deel over dat we de opbouw van de 

concepten van fabricage door het oog van de lens van de kleine bedrijven in India. In het 

2de deel zullen we de disciplinaire opleiding in marketing, management en fragmentation. In 

het 3de deel zullen we kijken hoe de macro-economie groeit in politieke wijze. Dit alles zal 

over geografische gebieden bestudeerd worden. 

Colofon:  

Uitgever+ plaats: cham, springer international publishing  

Het jaar van uitgave:2016 

De drukker: niet weergegeven 

Soort papier: niet weergegeven 

Lettertype: staat er niet 

Identificatiecode: ISBN: 9783319338453 

ISBN: 3319338455 

E-ISBN: 9783319338460 

E-ISBN: 3319338463 

DOI: 10.1007/978-3-319-33846-0 

Auteur: Bacouel-Jentjens, Sabine 

Medewerker: Arora, Anshu Sexana 

Voor- en achterflap: 

Voorflap: 

- Je vind de naam van de auteur 

- De titel van het boek 

- Een illustratie 

Achterflap: 

- Een korte samenvatting van wat het boek bevat 

- De uitgeverij van onderen 

- De website van de uitgeverij 

- Het NUR- nummer 

- ISBN- nummer 

Trefwoorden: 

Long term effort 

Internationalization 

Regional markets 

Management 

Manufactering 

 4 Zoek nu verder buiten je basistekst. 
Organisatiemanagement  

limo: 34 resultaten 

boek: Uffelen, S. V. (2014). iedereen baas: over samenwerken met vier generaties. Leuven: 

LannooCampus. 

Eindwerk : Beek, D. V. (2019). Datacratisch werken. Nederland. 

Artikel: Beek, D. V. (2019). Datacratisch werken. Nederland. 

 

VERANDERING 

limo: 9868 resultaten 

artikel: Beek, D. V. (2019). Datacratisch werken. Nederland. 

boek: Beek, D. V. (2019). Datacratisch werken. Nederland. 



artikel: Peeters, P.-h. (2016). Verandering. Zorg+ Welzijn, 7-7. 

STRUCTUUR 

limo: 15.739 resultaten 

boek: Taylor, K. (1992). Structuur. S.I.: Casterman. 

artikel: Kunneman, M., Bouwman, F., Smets, E., & Flier, W. (2018). Diagnostiek van dementie: 

praktijkvariatie in Nederlandse geheugenpoliklinieken. Neuropraxis, 137-146Beek, D. V. 

(2019). Datacratisch werken. Nederland. 

artikel: Steen, P. (2018). Verpleeghuis onder verscherpt toezicht. Skipr, 41-41 

 

Stap4: contextualiseren  
 

 1 Organisaties (hulp- of dienstverlening) 
Passioned group:  

Passionned Group is een ervaren en 100% onafhankelijk advies- en consultancybedrijf. Al 

meer dan tien jaar helpen we grotere en kleinere organisaties om hun organisatie slimmer te 

laten werken. Dat doen we met onze kennisbank, opleidingen, organisatieadvies en ook 

door complete implementatieprojecten. 

Synergy: 

Dit is een organisatie waarbij het hen bedoeling is om als mistlicht om stap per stap klaarheid 

te brengen in een IAO-traject.  Het is een grote uitdaging om een klassiek georganiseerde 

functionele organisatie te veranderen naar een procesgerichte teamorganisatie. Het helpt 

als je tijdens dat leerproces kan voortbouwen op expertise en ervaringen die door de jaren 

heen opgebouwd werden.  Vanuit Flanders Synergy bundelden we onze kennis en ervaring, 

en deze van de deelnemende bedrijven, in een roadmap en stellen deze graag ter 

beschikking van iedereen die er baat bij heeft. 

Beschrijving:  

De tekst is zakelijk gebracht, maar geruststellend, de opmaak zit simpel in elkaar en zo is alles 

goed te vinden via snelkoppelingen. Een onderwerp is wat doen ze, hierbij zijn er nog deeltjes 

waar je op kan klikken om je zo verder te verdien in wat ze werkelijk doen.  

 

Het kritischer bekijken van de site passioned group: 

Passioned group is een dienst die instaat voor jouw organisatie, zij hebben oplossingen voor 

de hand om je organisatie te verbeteren. Op hun home pagina hebben ze een uitleg over 

henzelf en vooral spreken ze tegen U, ze spreken in naam van jouw organisatie, eerst stellen 

ze een aantal voorbeelden van situaties op die zich voordoen in een organisatie met de 

vraag of je deze herkent met als gevolg dat dit niet goed is voor je organisatie. 

Daarna vallen ze meteen op die voorbeelden en vertellen ze ons dat dit het moment is om 

het tij te keren, het is tijd om je organisatie te veranderen en te kantelen naar een intelligente 

organisatie. Hierbij is er een link naar hun succesverhalen wat je een positieve indruk zal 

geven van Passioned group zelf.  

Hierbij zijn er tal van succesverhalen die een organistatie aan zet zal brengen om ook de hulp 

in te schakelen van passioned group. 

Daarna geven ze wat uitleg van een intelligente organisatie, hierbij is een filmpje verbonden 

wat echt een intelligente organisatie allemaal bevat. 

Na al dit geven ze nog meer uitleg over henzelf waarbij ze vertellen dat ze al meer dan 

10jaar honderd procent onafhankelijk werken.  Ze vertellen hierbij dat ze je organisatie 

slimmer kunnen laten werken met een klik op het woord slimmer kom je op de pagina waar 

ze meer vertellen over hun aanpak om je organisatie slimmer te laten werken, daarna keer je 

terug en lees je de volgende zin waarin staat dat ze dit alles doen met hun kennisbank, 

opleiding, organisatieadvies en ook door hun completen implementatieprojecten. Waar bij 

elk woord een klik zorgt voor de pagina waar ze deze termen nog een extra in de verf zetten 

om je te overtuigen van hun dienst. 

 

https://www.passionned.be/slimmer-werken/
https://www.passionned.be/slimmer-werken/
https://www.passionned.be/kb/
https://www.passionned.be/academy/
https://www.passionned.be/slimmer-werken/advies/
https://www.passionned.be/slimmer-werken/implementeren/


Ik vind dat de site zeer persoonlijk maar ook zakelijk geschreven is, als je op de site komt is het 

alsof ze tegen jouw spreken het lijkt een dialoog tussen U en Passioned group, om samen tot 

conclusies te komen waarom je de hulp van Passioned group moet inschakelen en waarom 

jouw organisatie met verschillende niet noodzakelijk reuze erge problemen maar toch met 

problemen zit.  De site is beveiligd dus betrouwbaar 
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2 Juridische documenten 
Voor het onderwerp veranderingsmanagement vond ik geen documenten toen heb ik 

beginnen zoeken rond innovatie en vond ik er meteen een hoop. 

 

1) 23/11/18Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S.07/12/2018) 

2) 25/09/18 Ministerieel besluit betreffende de start- en stagebonus 

3) 14/09/18 Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen 

betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen 

4) 19/10/18 Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 

21 december 1974 tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de 

beroepswerkzaamheid van installateur-frigorist in de kleine en middelgrote handels- 

en ambachtsondernemingen en het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende 

de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het 

bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming  

3 De maatschappelijke context 
• Er bestaat binnen het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) een raamdienst- 

verandermanagement.  

• Ik vind geen minister voor verandermanagement 

• Ik heb wel een minister gevonden voor innovatie Phillippe Muyters 

 

4 statistieken  
Ik zocht op de site statbel, hier vond ik geen zoekresultaten die verwant waren met 

veranderingsmanagement, ik heb toen verder gezicht rond verandering waar ik hierbij wel 

wat zoekresultaten vond. 

1) Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2018, deze statistiek gaat over de 

gewerkte uren in de industrie in het 3de trimesters van 2018, waar aangegeven wordt 

dat er hier een stijging is van 1.4% tegenover 2017.  

indexen van gewerkte uren: derde trimester 2018. (2018, december 14). Opgehaald van 

statbel: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/indexen-van-gewerkte-uren-derde-trimester-

2018 

 

https://www.pdcacyclus.nl/kb/boek-datacratisch-werken/


 

 

2) Industriële productie index : julie2018, hier gaat het over een stijging die vertoont 

wordt van in juli2018 waarbij er een stijging van  1.4% ten opzichte van juni 2018, hier 

gaat het over de seizoen gezuiverde industriële productie-index. 

industriele productie-index: julie 2018. (2018, september 25). Opgehaald van statbel: 

https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/industriele-productie-index-juli-2018 

 

 


