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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning 

1. Vertaal je thema/ informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen 
Verandermanagement, equivalent change management, management, structuur, modellen 

 

→Wat:  

Is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van 

de structuur en/of de werkwijze van een organisatie 

 

Ontstaan: lean productie, business process reengineering, sociotechniek 

 

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

verkennende, vergelijkende zoekopdracht 
Verandermanagement: 

- Yahoo: 125.000 

- Bing: 95.700 

- Afbeeldingen: veel resultaten, maar geen getallen 

Equivalent change management: 
- Yahoo: 55.900.000 
- Bing: 54.500.000 
- Afbeeldingen: veel resultaten, maar geen getallen 

 
Management: 
- Yahoo: 42. 900.000  
- Bing: 26.700.000 
- Afbeeldingen: veel resultaten, maar geen getallen 

 

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 
Verandermanagement 166 resultaten 

Boek 85 resultaten 

Tijdschriften 0 resultaten 

Afbeeldingen 0 resultaten 

Audiovisueel materiaal 0 resultaten 

Databanken 0 resultaten 

Websites 0 resultaten 

Kaarten 0 resultaten 

Eindwerken 6 resultaten 

Spelmaterialen 0 resultaten 

Schoolboeken/ didactisch materiaal 0 resultaten 

Conferentieverslagen 0 resultaten 

Normen/ standaarden 0 resultaten 

Partituren 0 resultaten 
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Equivalent change management 

Boek 85 resultaten 

Tijdschriften 0 resultaten 

Afbeeldingen 0 resultaten 

Audiovisueel materiaal 0 resultaten 

Databanken 0 resultaten 

Websites 0 resultaten 

Kaarten 0 resultaten 

Eindwerken 6 resultaten 

Spelmaterialen 0 resultaten 

Schoolboeken/ didactisch materiaal 0 resultaten 

Conferentieverslagen 0 resultaten 

Normen/ standaarden 0 resultaten 

Partituren 0 resultaten 

 

Hier heb ik ‘equivalent change management’ opgezocht, maar waar Limo alleen op zocht was 

management. Bij dit resultaat heb ik dus geen duidelijke resultaten. 

 

Management 

Boeken 5.752.918 resultaten 

Tijdschriften 100.217 resultaten 

Artikels 5.100.553resultaten 

Audiovisueel materiaal 209 resultaten 

Databanken 9 resultaten 

Websites 12 resultaten 

Kaarten 107 resultaten 

Eindwerken 20.664 resultaten 

Spelmaterialen 24 resultaten 

Schoolboeken/ didactisch materiaal 79 resultaten 

Conferentieverslagen 16.256 resultaten 

Normen/ standaarden 53 resultaten 

Partituren 1 resultaten 

 

4. Kwaliteit van je zoekresultaten 
CRAP-test 

 

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

van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO 
Het thema die mijn groep en mezelf hebben gekregen vind ik moeilijk. Het is niet makkelijk 

om daar iets in te vinden en zeker omdat dit thema vreemd is voor mij.  

De zoektocht in limo verliep wel vlot, maar soms wist ik niet of enkele artikels er effectief 

wel bij hoorden. 

 

6. Formulering mogelijke informatie- onderzoeksvraag 
Hoe belangrijk is veranderingsmanagement in de wereld van marketing? 

Staat de bevolking stil bij het veranderingsmanagement? 
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Stap2: De basisteksten 

Boek: 

Supply Chain Management (2de editie) 

Integrale ketenaansturing: 10 bouwstenen 

1. Bronvermelding 

Pearson: Joris J.A.Leeman (2018) 2de editie: Supply Chain Management, Integrale ketenaansturing: 

10 bouwstenen 

 

2. Bronvermelding bis: veranderingsmanagement 

 

3. Context: 
Het hoofdstuk dat ik gekozen heb komt uit het boek: Supply Chain Management integrale 

ketenaansturing: 10 bouwstenen. 

De tekst komt uit een boek. 

Het boek werd uitgebracht door Pearson. 

Het boek kan aan meerdere doelgroepen worden aangeboden. Het kan zowel voor 

studenten die management vakken hebben. Of mensen die werken in marketing. 

Dit boek richt zich op het afstemmen en samenwerken van partners binnen de gehele keten 

en de klant optimaal resultaat te brengen. 

 

4. Verneem meer over de auteur 
Joris Leeman is de oprichter van het Instituut for Business Process Management. Voorheen 

werkte hij als manager en directeur in een kleding- en retailindustrie; momenteel is hij als 

consultant en trainer actief bij global leading companies in handel en industrie. Daarnaast is 

hij onder meer verbonden als docent aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Arnhem 

Business School. 

 

5. Structuur: 
Het boek heeft een goede opbouw. Het is heel duidelijk met veel afbeeldingen, waardoor 

dat de materie rapper wordt verstaan. Er is een duidelijk verschil wanneer een nieuw 

hoofdstuk begint. In sommige hoofdstukken staan er ook meer afbeeldingen dan in de 

andere.  

 

6. Zoek gelijksoortige info en duid die aan 
1) Bronnen: 

• M.Christopher (2004). Logistics & Supply Chain Management: Creating Value-

adding Networks. FT Prentice Hall, pp 19-21. 

• https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm  

• https://participatiemedia.wikispaces.com/file/history/Het+veranderingsmodel+van+

Kotter.pdf.  

 

 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm
https://participatiemedia.wikispaces.com/file/history/Het+veranderingsmodel+van+Kotter.pdf
https://participatiemedia.wikispaces.com/file/history/Het+veranderingsmodel+van+Kotter.pdf
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2) Specialisten: 

• Michael Dell: Deze is de oprichter van computergigant Dell. In de jaren 1983 toen 
Michael Dell nog student medicijnen was begon hij met het opkopen van overgebleven 
voorraden van verouderde IBM-pc's van lokale handelaren. 

• Kurt Lewin:Deze was een van de oprichters van de gestaltpsychologie. In Duitsland werd 
hij geboren en heeft verder gestudeerd in de Verenigde Staten, waar hij professor voor 
Kinderpsychologie werd. 

• John Kotter: Deze is een Amerikaan s bedrijfskundige en emeritus hoogleraar 
organisatiekunde en veranderingsmanagement aan de Harvard-universiteit. Hij werd in 
1970 gepromoveerd tot "doctor of business administration". En na enkele jaren werd hij 
in bedrijven betiteld als belangrijkste persoon van leiderschap. 

3) Moeilijke woorden: 

• Retail: verzamelen voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten 

verkopen. 

→Synoniem: detailhandel 

4) Namen instellingen / organisaties: 

• MyLab 

 

Stap3: De basisteksten 

1. De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst 
1) J.A. Stoner en R.E. Freeman (1989), Management (4th ed.). Prentice Hall International 

2) Volgens Wall Mart Inc. (2004) de drie belangrijkste retailkwesties van deze tijd 

3) Naar D. Kelley en D.R. Conner (1979), "The Emotional Cycle of Change", Annual 

Handbook of Group Facilitation, San Diego, California University Associates 

4) SQPI is een algemeen systeem, ontwikkeld door de auteur. Het is een onderdeel van het 

supplychainmanagementmodel dat wordt gebruikt in dit boek 

5)TQM (Total Quality Managemen) is voornamelijk ontwikkeld door W.E. Deming en 

P.Crosby in de jaren tachtig van de vorige eeuw 

6) Zie ook R.B. Chase, F.R. Jacobs en N.J. Aquilano (2004), Operations Management for 

Competitive Advantage (10th ed.). McGraw-Hill. 

R.B. Kaplan en D.P.Norton (2001), The Strategy-Focuses Organization. Harvard Business 

Press, p164 

 

2. Auteur(s) van je basistekst 
Mijn auteur is Joris Leeman. 

• Supply chain management: integrale ketenaansturing 

• Export planning: a10-step approach 

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

4. Zoek nu verder buiten je basistekst 
Modellen: 

→Limo: 11.507 resultaten 

o Artikels: Modellen, Leppink G.J 
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o Boek: 75 modellen van het onderwijs; Coppoolse, Remco 

Vroegindeweij,Dammis 

o Tijdschrift: Jaarvergadering en jaarverslag… De Backer Guy 

 

Structuur: 

→Limo:15.798 resultaten 

o Artikels: Zelfde gen, nieuwe structuur, Meijlink Frits; Deschamps Jacqueline 

o Boek: Structuur, Taylor Kim 

o Tijdschrift: Nationale bank van België. Statistisch tijdschrift, Brussel: NBB 

(Nationale Bank van België) 

 

Management: 

→Limo: 5.752.918 

o Artikels: Time-management: recapitulatie, Ryan A 

o Boek: Management, Waterbley A; Ketelers C 

o Tijdschrift: Management, Koper Slovenia: Univerza na Primorskem, Fakulteta za 

management Koper 2006 

Stap4: contextualiseren 

1. Organisaties (hulp- of dienstverlening) 

• Sociale Dienst voor gerechtelijke Jeugdhulp – Kortrijk 

De Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulp (SDGJ) is een dienst van de Vlaamse 

Overheid die, in opdracht van de Jeugdrechter,  case-onderzoek en case-

management uitvoert in de gezinscontext van jongeren die door het Parket bij de 

Jeugdrechtbank werden aangemeld. De SDGJ gaat na of het maatschappelijk 

noodzakelijk is om, via gerechtelijke jeugdhulp, tussen te komen i.v.m. de gemelde 

‘verontrusting’. Daarbij wordt gepeild naar de zorgen, krachten en te veranderen 

zaken bij de jongere en de ouder(s). 

 

• Samenwerkingsverband De Bolster – Beschut Wonen 

Een bolster is nuttig, 

ze laat de vrucht toe te groeien, 

volwassen te worden, 

tot ze het beschermende omhulsel 

niet meer nodig heeft om verder te leven. 

 

• CAW Zuid-West-Vlaanderen – maatschappelijke zetel 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en 

problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke 

moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. 

Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp 

aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van 

verkeersongevallen en misdrijven. 

 

Kritisch bekijken van de site: 

Het CAW is een organisatie die alle mensen helpt van financiële problemen tot 

mensen die misbruikt werden. Ze zijn ervan overtuigd dat iedere persoon hulp moet 
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krijgen en dit stellen ze voor aan de hand van een heel gestructureerde site. Deze 

site is opgesteld door: 

o Wie ze zijn 

o De organisatie 

o Samenwerrking 

o Maatschappelijke zetel 

o Niet tevreden? 

 

2. Juridische documenten 

Als ik het woord veranderingsmanagement opzocht dan heb ik geen enkel resultaat 

gevonden. Daarom heb ik het woord managementplan ingevoerd en met dit woord heb 

ik wel enkele resultaten gevonden.  

Het meeste ging over vacatures, maar uiteindelijk heb ik ook juridische documenten 

gevonden: 

1) 15/10/2013 samen bouwen aan 2020 

2) 23/11/2015 FOD Justitie op eg naar een beheersovereenkomst 

3) 23/11/2015 Ontdek Justitie van binnenuit 

 

3. De maatschappelijke context 

• Binnen de Belgische Agentschap heb ik het raamcontract van verandermanagement 

gevonden. De bevoegde overheidsdienst is Agentschap Overheidspersoneel (AgO). 

• Een specifieke minister van verandermanagement heb ik niet gevonden in België. 

 

4. Statistieken 

Na veel opzoekingswerk ben ik door één of andere site op de website Statbel geraakt. 

Daar heb ik de woorden veranderingsmanagement en verandermanagement opgezocht 

zonder enig resultaat. Dan heb ik de woorden in 2 gesplitst en eerst het woord 

management opgezocht. Daar vond ik enkele resultaten, maar zonder enige statistiek. 

Daardoor heb ik het woord verandering ingetypt en heb ik veel resultaten gevonden. 

 

Ik heb gekozen voor Productie-indexen in de bouwnijverheid januari 2018. 

Het artikel gaat over dat de seizoensgezuiverde productie index in de bouwnijverheid 

een daling vertoont van 0,5%  ten opzichte van december. Terwijl dat de 

werkdaggezuiverde productie index een stijging van 13,8% toont ten opzichte van 

januari. 

 

Productie-indexen in de bouwnijverheid (januari 2018): 

https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/productie-indexen-de-bouwnijverheid-januari-2018 

  

https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/productie-indexen-de-bouwnijverheid-januari-2018
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Persoonlijk besluit: 

1. Gevonden info – zoekresultaten 
In het algemeen verliep het vlot. Het was een moeilijk thema, waardoor het veel zoeken 

was. Dit thema kende ik ook volledig niet dus alles wat ik vond was ik niet zeker of dit wel 

juist was. De zoekmachine die ik het meest heb gebruikt is Google, omdat ik mij het meest 

vertrouwd voel met deze zoekmachine. 

De meeste websites die Google aantoonde waren meestal betrouwbaar en relevant, omdat 

het van beveiligde sites kwamen. 

 

2. Verloop opdracht – vaardigheden 
De Sadan-opdracht vond ik echt moeilijk. Het thema was niet iets waar ik me veilig bij 

voelde en ik wist daar totaal niets over. Doordat we ’n goede uitleg hadden van wat we 

moesten zoeken en doen verliep het wel wat makkelijker, maar het was toch nog altijd 

zoeken. 

Het gericht zoeken ging wel vlot, maar doordat het een thema is waar we al niet veel van 

vinden moest ik veel andere woorden zoeken. 

Ik moet zeker nog oefenen op het zoeken van de juiste vaktermen en daarop verder 

bouwen. 

Ik vind wel dat ik heel goed gegroeid ben in het specifiek zoeken naar woorden en deze dan 

beginnen linken of een synoniem zoeken. 

Ik heb vooral geleerd dat ook al zit iets niet in je comfortzone er toch altijd ’n mogelijkheid is 

om deze in je comfortzone te halen. 


