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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning  
Vertaal je thema/informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen  

Ga op zoek naar synoniemen, vaktermen, deelthema's, verwante thema's…. Omschrijf hoe je tot die trefwoorden komt (eigen kennis of 
woorden uit cursus of ergens opgezocht, of …; maak duidelijk wat je dan precies gebruikt, hoe tot die woorden gekomen). Gebruik b.v. ter 
inspiratie ook wikipedia of ander naslagwerk over jouw thema. Baseer je op deze bron (= je vertrekbron) om een aantal zoektermen te 
formuleren waarmee je concreet aan de slag kan gaan. Kom zo tot minimaal 6 en maximaal 12 relevante zoektermen.1 

Age-ism = leeftijdsdicriminatie = discriminatie van ouderen = ouderdomsdiscriminatie  

à eigen kennis, vertrekbron (https://en.wikipedia.org/wiki/Ageism)  

Zoektermen: 

o Age-ism 
o Ageisme 
o Leeftijdsdiscriminatie 
o Dicriminatie van ouderen  
o Ouderdomsdiscriminatie  
o Discriminatie  

 

Gebruik stapsgewijs 3 van je zoektermen (of combinaties ervan…) voor een 
verkennende, vergelijkende zoekopdracht  

Breng ze in in minimaal twee van de klassieke zoekmachines (Google, Yahoo, Bing, Ecosia, … )2. Verlaat dus je comfortzone om enkel maar 
met één zoekmachine te werken. Waag het om eens te "bingen", te "yahoo-en"! Let er vooral op wat gelijkenissen en verschillen tussen 
zoekmachines zijn (die zijn er zeker, in hoe kunnen zoeken, aantal resultaten, ….). Het is een eerste stap in je bewuster worden van hoe jij op 
dit moment zoekt, om straks dan nog meer gericht en bewust te gaan zoeken in vele nieuwe, heel diverse catalogi en databanken (specifiek 
voor SAW). 

Yahoo:  

Aantal resultaten per zoekterm? 

Age-ism  1.380.000 resultaten  
Ageisme  3.350 resultaten  
Leeftijdsdicriminatie  9.800 resultaten  
Dicriminatie van ouderen  107.000 resultaten  
Ouderdomsdiscriminatie  36 resultaten  
Discriminatie  900.000 resultaten  

Welke zoekterm heeft de meeste resultaten?  

à age-ism  

Welke zoekterm heeft de minste resultaten?  
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à ouderdomsdiscriminatie  

Wat is het eerste resultaat?  

o Age-ism: https://en.wikipedia.org/wiki/Ageism  
o Ageisme: https://www.encyclo.nl/begrip/agisme  
o Leeftijdsdiscriminatie: 

https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/leeftijdsdiscriminatie  
o Discriminatie van ouderen: https://radar.nl/read/ervaringen-gezocht-ouderen-en-

discrimin  
o Ouderdomsdiscriminatie: 

https://www.intermediair.nl/carriere/carriereontwikkeling/neemt-
ouderdomsdiscriminatie-op-de-arbeidsmarkt-alleen-maar-toe  

o Discriminatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Discriminatie  

 

Google:  

Aantal resultaten per zoekterm? 

Age-ism  39.200.000 resultaten  
Ageisme  1.100.000 resultaten  
Leeftijdsdicriminatie  62.600 resultaten 
Dicriminatie van ouderen  241.000 resultaten  
Ouderdomsdiscriminatie  167 resultaten  
Discriminatie  2.330.000 resultaten  

Welke zoekterm heeft de meeste resultaten?  

à age-ism 

Welke zoekterm heeft de minste resultaten?  

à ouderdomsdiscriminatie  

Wat is het eerste resultaat?  

o Age-ism: https://en.wikipedia.org/wiki/Ageism  
o Ageisme: https://en.wikipedia.org/wiki/Ageism  
o Leeftijdsdiscriminatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeftijdsdiscriminatie  
o Discriminatie van ouderen: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/07/21/discriminatie-van-ouderen  
o Ouderdomsdiscriminatie: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160915_02470445  
o Discriminatie: https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/discriminatie-enkele-

verduidelijkingen  
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Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten in tabelvorm. Geef duidelijk 
aan met welke termen je gezocht hebt 

(nog steeds in je werkdocument, via Word of gelijkaardige tekstverwerking) 
a. Hoeveel resultaten bekom je in het totaal ? 
b. Bekijk in dat totaal de verschillende soorten / vormen van info. Welke soorten informatiebronnen bekom je ? Boeken, artikelen uit 
tijdschriften/kranten, website, wikipedia-Lemma, statistieken, beleidsdocumenten, onderzoeken, … ? Probeer die soorten uit je totaal te 
filteren en noteer hoeveel resultaten je dan per soort bekomt. 
Omschrijf ook duidelijk HOE je tot deze verschillende soorten bent gekomen (wat deed je precies met je trefwoorden in zoekvensters, welke 
tools / aspecten van de zoekmachine gebruikte je, ….).3 

Jouw overzicht kan er zo uitzien, maar een eigen opmaak, indeling en aanvulling naar soorten bronnen kan zeker, zal wellicht nodig zijn 
(neem zeker 5 tot 8 soorten; tabel hieronder is dus enkel voorbeeld, pas aan aan jouw gevonden soorten). 

Age-ism  

à Gevonden door het soort bron aan de zoekterm toe te voegen 

Soort bron Aantal resultaten per zoekmachine 
 Yahoo 

39.200.000 
resultaten 

Google 

39.200.000 
resultaten 

Boek  25  98.600  
Artikel  10 157.000 
Video  32.800  15.800.000  
Website   50.700  14.500.000 
Eindwerk  1 4.650  
Onderzoeks-rapport 0 7.640  
Afbeelding  13 52.800  

Opmerking!! Door een combinatie van beide woorden in de zoekterm in te geven, krijgen we 
meer of minder resultaten dan het totaal  

Leeftijdsdiscriminatie 

à Gevonden door het soort bron aan de zoekterm toe te voegen 

Soort bron Aantal resultaten per zoekmachine 
 Yahoo 

9.800 resultaten 

Google 

62.600 resultaten 
Boek  14.000  80.400 
Artikel  16.100 25.600 
Video  14.000 62.700 
Website   16.400 91.600 
Eindwerk  31 116 
Onderzoeks-rapport 875 2.880 
Afbeelding  4.780 28.600 
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Opmerking!! Door een combinatie van beide woorden in de zoekterm in te geven, krijgen we 
meer of minder resultaten dan het totaal  

 

Discriminatie van ouderen  

à Gevonden door het soort bron aan de zoekterm toe te voegen 

Soort bron Aantal resultaten per zoekmachine 
 Yahoo 

107.000 resultaten 

Google 

241.000 resultaten 
Boek  2.470.000  127.000 
Artikel  2.710.000 124.000 
Video  2.320.000 85.400 
Website   4.560.000 149.000 
Eindwerk  118.000 2.240 
Onderzoeks-rapport 121.000 32.300 
Afbeelding  1.890.000 57.300 

Opmerking!! Door een combinatie van beide woorden in de zoekterm in te geven, krijgen we 
meer of minder resultaten dan het totaal  

 
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  

Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten. 
a. Hoeveel resultaten bekom je in het totaal ? 
b. Welke soorten informatiebronnen bekom je ? Maak hier eveneens een overzicht van in een tabel. Doel is toch 5 à 8 soorten te vinden. 

Soort bron Zoekterm 
 Age-ism Leeftijdsdiscriminatie Discriminatie van 

ouderen 
Boek  9 11 11 
Artikel 944 26 13 
Revieuws  27 / / 
Nieuwsberichten   9 / / 
Eindwerk 5 1 4 
Diverse teksten   8 1 3 
Conferentie-
verslagen   

3 / / 

Hoofdstukken in een 
boek 

10 2 / 

Media  / 1 / 
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Kwaliteit van je zoekresultaten  

Beoordeel drie willekeurige, maar van verschillende soort, concrete bronnen uit je 'resultatenlijsten' van de globale zoektocht die je deed op 
internet (deelstap 2 hierboven). Het beoordelen begint eigenlijk al met het vaststellen welk soort bron je uit je hitlijst neemt. Bewust zijn van 
wat je uit je lijst pikt, is inderdaad een onderdeel van bewust omgaan met bronnen. Beoordeel de kwaliteit aan de hand van de criteria 
vermeld in de C.R.A.P.-test (klik ernaar), te vinden op de Toledo-community 'VIVES-tutorial', voorheen genoemd 'Onderzoeks- en 
informatievaardigheden (Stap 3, paragraaf 2.1).4 Geef voor drie bronnen telkens een antwoord op elk van de vier criteria / vragen 
(actualiteit, betrouwbaarheid, autoriteit en objectiviteit) en formuleer per bron een besluit van de test. 

Pik aldus drie zoekresultaten / gevonden bronnen en doe voor elk de test.5 

a) boek leeftijdsdicriminatie 
(https://books.google.be/books?id=4TUDAAAAQBAJ&pg=PT164&dq=leeftijdsdiscrimin
atie+boek&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwje-
P30t4jeAhXMmLQKHXutCH0Q6AEIJzAA#v=onepage&q=leeftijdsdiscriminatie%20boek
&f=false) 

currency = actualiteit  

- datum: 24 mei 2013 

reliability = betrouwbaarheid  

- geen literatuurlijst aanwezig 
- de inhoud is niet partijdig  

authority = autoriteit 

- Auteur David Bainbridge; Uitgever Lannoo Meulenhoff - Belgium, 2013 
- Auteur = Prof. dr. David Bainbridge = zoöloog aan de universiteit van Cambridge 

 
Point of view = objectiviteit 

- Mensen informeren  
- Mensen tussen de 40 en 60 jaar 
- Er wordt geen reclame gemaakt  

 
BESLUIT 
Deze bron is een nog redelijk recente bron, het is geschreven in 2013. In deze bron is er geen 
literatuurlijst aanwezig. De inhoud geeft geen mening meer en is dus niet partijdig. De auteur 
David Bainbridge is een zoöloog aan de universiteit van Cambridge. De bron dient om mensen 
tussen de 40 en 60 jaar te informeren.  
 

b) artikel leeftijdsdiscrimantie 
(https://www.hln.be/nieuws/binnenland/leeftijdsdiscriminatie-neemt-toe-bij-
sollicitaties-unia-trekt-aan-alarmbel~a34fdcba/)  

 
currency = actualiteit  

- datum: 26 september 2016  
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reliability = betrouwbaarheid 

- literatuurlijst aanwezig 
- inhoud is niet partijdig  

authority = autoriteit 

- geen auteur aanwezig 
- organisatie: het Nieuwsblad  

Point of view = objectiviteit 
- mensen informeren  
- 45-plussers  
- Onrechtstreeks wordt er reclame gemaakt  

 
BESLUIT  
Deze bron is een zeer recente bron, het is geschreven in 2016. In deze bron is er een 
litaratuurlijst aanwezig. De inhoud geeft geen mening weer maar enkel feiten en is dus niet 
partijdig. Er is geen vermelding van een specifieke auteur, wel is er organisatie genoemd nl. 
Het Nieuwsblad. De bron dient om 45-plussers te informeren.  
 

c) Website leeftijdsdiscriminatie 
(https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/leeftijdsdiscriminatie)  

 

currency = actualiteit  

- datum: 2018 

reliability = betrouwbaarheid  

- geen literatuurlijst aanwezig 
- de inhoud is niet partijdig  

authority = autoriteit 

- organisatie ANBO  
- ontwerp en realisatie: Nilsson  

 
Point of view = objectiviteit 

- Mensen informeren  
- Senioren  
- Er wordt geen reclame gemaakt  

 
BESLUIT  
Deze bron is een zeer recente bron, ze werd geschreven in 2018. Er is geen literatuurlijst 
aanwezig. De inhoud geeft geen mening weer maar enkel feiten en is dus niet partijdig. De 
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website is van de organisatie ANBO zelf en is ontworpen en gerealiseerd door Nilsson. De 
bron dient om senioren te informeren.  
 
 

Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en 
vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO 

a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen. 
b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken ? Welke ? 
c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet ? Hoe verklaar je dit ? 
d. Heb je nog andere bemerkingen, vaststellingen, voornemens ? 

a) Het zoekproces verliep in het begin zeer moeizaam omdat het niet echt duidelijk was 
wat er verwacht werd bij welke stap. Na een tijdje zoeken, ging het al veel vlotter.  

b) Ik zou geen andere trefwoorden gebruiken omdat ik met de trefwoorden die ik 
gekozen had zeer veel resultaten had.  

c) De basic brontypes vond ik meteen maar wanneer ik zocht naar een 
onderzoeksrapport of een converentieverslag vond ik deze niet. Ik heb aan mijn 
trefwoorden een woordje moeten toevoegen om betere resultaten te krijgen. 
Vb. leeftijdsdiscriminatie à leeftijdsdiscriminatie onderzoeksrapport  

d) Door een combinatie van beide woorden in de zoekterm in te geven, krijgen we meer 
of minder resultaten dan het totaal 
Vb. leeftijdsdiscriminatie à leeftijdsdiscriminatie krant  

 
Formulering mogelijk informatie-of onderzoeksvraag  

Formuleer nu zelf een aantal mogelijke (verdere) informatie- of onderzoeksvragen. Na deze 
globale verkenning en overzicht van aantal resultaten per soort bron : Wat zou je precies 
willen weten of onderzoeken over jouw thema ? 

 
- Wat is leeftijdsdiscriminatie?  
- Wanneer spreekt men van leeftijdsdiscriminatie? 
- Welke gevolgen heeft leeftijdsdiscriminatie?  
- Is leeftijdsdiscriminatie toegestaan bij wet?  
- …  
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Stap 2: de basistekst, zoeken en diverse info eruit halen 
Eerst: zoek een wetenschappelijke tekst die als basis voor verder speuren naar 
bronnen dient 

Als eerste stap in dit ruime zoekproces naar meer wetenschappelijke bronnen, zoekt elke student één recente én degelijke, 
wetenschappelijke basistekst over het eigen thema. Die tekst moet zeker voldoen aan de volgende criteria : 

• De tekst is een artikel uit een vaktijdschrift OF is een hoofdstuk uit een vakboek of een bijdrage uit een verzamelwerk 
(reader). 

• De tekst telt tussen de zeven en vijftien pagina's. Meer mag, minder niet. 
• De tekst dient meerdere bronvermeldingen ( ! minimaal 10) te hebben. 

• Recent : laatste 6 jaar.2 

Gebruik bij het zoeken naar een geschikte tekst (tref)woorden / zoektermen uit je algemene onderwerpsverkenning (zie stap 1.1) of baseer 
je op jouw zoekresultaten bekomen in stap 1.3. Zoek via een geschikte catalogus of databank (start met LIMO; zeker niet zomaar googlen) en 
noteer de concrete vindplaats. Deze laatste kan zowel fysiek (rek in de bibliotheek) als digitaal (databank) zijn. Als de tekst aan deze 
voorwaarden voldoet, kan je ermee verder als basis voor je zoekwerk. Indien niet, zoek je een andere tekst. Best maak je een papieren kopie 
/ afdruk en werk je daarop. Maar volledig digitaal werken is ook haalbaar. Schat zelf in hoe je best werkt, start misschien digitaal. 

Opgelet ! Per thema/groep zoekt elke student een eigen tekst, verschillend van de andere. Een groep van elf studenten heeft dus elf 
verschillende teksten. Overleg en vermijd dat je na een paar weken vaststelt dat meerdere leden dezelfde tekst hebben. Advies : maak een 
pagina aan op jullie wiki met een overzicht van jullie basisteksten (in de vorm van een correcte APA-bronvermelding.3 

 
Daarna: maak een zeer grondige analyse van je basistekst aan de hand van 
volgende elementen uit je tekst 

Deze stap is vreemd. Studenten willen na het vinden van de basistekst, direct de inhoud lezen. Dat doen we niet. We willen weten hoe en 
waarom de tekst tot stand kwam. We letten eerst op belangrijke kenmerken : wie schreef het artikel, voor welke doelgroep en dergelijke 
meer. Je haalt ook diverse info uit je tekst (zie lijsten hieronder) die je later kan gebruiken voor verder zoeken naar info over je thema (= 
strategie). 
Voor je dus echt gaat lezen beantwoord je de onderstaande vragen. Noteer al je antwoorden in je eigen werk(word)document. Denk eraan, 
wanneer je info vindt (bv. over de auteur) je er best aan doet de ruwe bronvermelding op te nemen (kan bv. een internetadres zijn). Leer dit 
aan als een goede attitude bij het zoeken en vinden van info voor om het even welk werkje : steeds direct bron-gegevens noteren, die je 
later dan mogelijks omzet volgens de APA-regels. Noteer ook HOE je de info vond (bv. auteur : ik zocht met dit woord / gevonden info en 
vond dan op plaats x nieuwe info over auteur). 

ADVIES ! Gezien elk een verschillende basistekst heeft, zullen de resultaten op onderstaande vraagjes ook verschillend zijn. Ook is het zo dat 
de ene vraag vlotter zal verlopen dan de andere, terug verschillend volgens de basistekst. Haal uit je tekst wat je kan, maar ga niet bijkomend 
op zoek naar een specialist, voorziening,…. of dergelijke. Dat zal je later doen. LEES daarom bij elke deelopdracht ook goed de verdere uitleg, 
nuancering van de opdracht en tips. Deze staan direct na de opdracht of worden in voetnoten onderaan de tekst weergegeven). 

 
  Bronvermelding  

Maak allereerst de LIJST-referentie van je gevonden, eigen basistekst op volgens de APA-richtlijnen (zie KLIK vademecum bronvermeldingen 
APA; punt 3.3 Verwijzingen / bronvermeldingen in de bronnenlijst]).4 

Heemskerk, M. (2011). Leidt de hogere AOW-leeftijd tot leeftijdsdiscriminatie. Alphen aan 
den Rijn: Pensioen & Praktijk. 
Geraadpleegd via 
http://heldlaw.nl/wp-content/uploads/2016/12/held-advocaten-leidt-de-hogere-aow-
leeftijd-tot-leeftijdsdiscriminatie-2011.pdf 
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  Bronvermelding bis 

Neem één of een paar zinnen uit je basistekst over in je werkdocument (citeer aldus). Plaats daar een TEKST-referentie bij volgens de APA-
richtlijnen (zie weerom vademecum bronvermeldingen APA, punt 3.2 Verwijzingen / bronvermeldingen in de tekst). 

“Gommer wijst in zijn bijdrage op het Europeesrechtelijke eigendomsrecht eigendomsrecht, 
onder meer onder verwijzing naar artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de 
EU.” (Heemskerk, 2011, p. 17) 

  Context  
Beschrijf het geheel rond de tekst: uit welk vaktijdschrift/boek/verzamelwerk komt het ? Welke organisatie is verantwoordelijk voor dat 
tijdschrift/boek… voor de tekst. Is er naast de auteur ook een redactieploeg of werkte hij voor alles alleen ? Voor welke doelgroep / 
professionelen is het geschreven ? Schat aldus de invalshoek waarin je tekst is geschreven voldoende in. Door en voor wie een tekst is 
geschreven is bepalend voor de inhoud.5 

Uit welk vaktijdschrift komt het artikel?  

Het artikel komt uit een vaktijdschrift van Pensioen & Praktijk.  

Welke organisatie is hiervoor verantwoordelijk?  

Pensioen & Praktijk is een onafhankelijk en praktijkgericht blad, de organisatie hiervoor is dan 
ook Pensioen & Praktijk zelf.  

Werkte de auteur alleen?  

Deze vraag kan ik niet beantwoorden doordat er hierover geen informatie te vinden is. Maar 
volgens mij was er wel een redactieploeg aanwezig van Pensioen & Praktijk om alles in goede 
banen te leiden.  

Wat is de doelgroep?  

Deze doelgroep omvat medewerkers werkzaam op HR-afdelingen, de afdeling finance, OR-
leden, DGA-adviseurs, financial planners, pensioenadviseurs, actuarissen, accountants, 
advocaten, belastingadviseurs, notarissen alsmede medewerkers bij (levens)verzekeraars, 
PPI’s en pensioenfondsen. 

  Verneem meer over de auteur  

Wie precies schreef de tekst ? Vaak geeft de tekst zelf info over de auteur(s), zoek daar eerst goed naar ! Wat vind je (daarnaast) op internet 
over de auteur(s)? dat mag via Bing/Google/… maar probeer toch gerichter te werken, bv. via de site van haar of zijn werkplek.6 

Wie precies schreef de tekst?  

De tekst werd geschreven door Mark Heemskerk.  

Info over de auteur:  

Mr. Dr. Mark Heemskerk is advocaat bij Houthoff Buruma en verbonden aan het VU 
Expertisecentrum Pensioenrecht.  
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ð gevonden in de tekst zelf 

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk is naast advocaat hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij combineert al 15 jaar pensioenwetenschap met pensioenpraktijk. 
Dat stelt hem in staat om ingewikkelde pensioenproblemen via wetenschappelijke inzichten 
te vertalen naar begrijpelijke adviezen. Mark is voorzitter van de Vereniging voor 
Pensioenrecht en extern lid van de Beleidscommissie Pensioenen bij het pensioenfonds voor 
de medisch specialisten (SPMS). Mark werkte bijna 10 jaar bij Houthoff Buruma en daarna bij 
een in pensioenrecht gespecialiseerd kantoor (Blom Advocaten). Zijn economische graad 
gecombineerd met state of the art juridische kennis helpt hem cliënten beter te adviseren. 
Mark schreef meerdere boeken over pensioenrecht – waaronder het standaardwerk 
Pensioenrecht –  en talloze artikelen. Mark is een veelgevraagd spreker en docent en lid van 
diverse tijdschriftredacties. Mark (1976) woont samen en heeft drie kinderen. Hij maakt zijn 
hoofd leeg op de fiets of met een racket. 

ð Gevonden op: http://heldlaw.nl/held-law-advocaten/prof-mr-drs-mark-heemskerk/  

Structuur  

Beschrijf kort hoe de tekst is opgebouwd. a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het één lange doorlopende tekst ? b. Zijn er 
tussentitels ? c. Is er enkel tekst of vind je andere zaken terug (welke) ? 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) ? e. Wordt er met voet- of eindnoten gewerkt en zo ja, wat staat daar precies in ?7 

 
a) Kent het een duidelijke structuur, is die logisch?  

De tekst is zeer duidelijk en logisch opgebouwd. Het is in kolommen verdeeld en er zijn 
illustraties aanwezig.  

b) Zijn er tussentitels?  

Ja, er zijn tussentitels aanwezig in de tekst.  

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

In de tekst zijn er ook illustraties aanwezig. Ook wordt er telkens de belangrijkste zin per 
pagina, uitvergroot.  
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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 referenties zijn op het einde van het vakartikel weergegeven. Alle informatie wordt per 
bron/referentie gegeven maar niet volgens een speciale bronvermelding. De bronnen zijn als 
noten weergegeven. 

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

Ja, alle bronnen worden weergegeven via eindnoten.  

 
Zoek gelijksoortige info en duid die aan 

Zoek vanuit de structuur verder naar diverse info. Verlies je niet in de inhoud. Daar is het hier niet om te doen. Onderlijn of breng kleur aan, 
markeer volgens een eigen logisch systeem. Voorbeeld Onderlijn verwijzingen naar bronnen, specialisten (o.a. belangrijke auteurs, personen 
met een belangrijke functie, personen uit het werkveld) kleur je rood, begrippen, definities en moeilijke woorden kleur je geel, namen van 
instellingen of organisaties kleur je groen, vermeldingen van regelgeving krijgen een oranje kleur.8 

  Lijsten met die gelijksoortige info  

Maak nu aansluitend lijsten van wat je zonet in je tekst aanduidde. Noteer alles in je werkdocument. Merk op: afhankelijk van je basistekst 
zal je in de ene lijst veel en in de andere weinig of misschien niks kunnen opnemen. Het gaat er om diverse "sporen" van informatie te 
hebben, op dit moment, IN je basistekst zelf. Doe voldoende moeite om deze diverse info te vinden en op te lijsten. Elk info element (naam 
specialist, vakterm, ….) kan waardevol zijn in het geheel van je zoekproces. (In latere stappen verlaten we dan de basistekst om bijkomend 
naar specialisten, voorzieningen enzovoort te zoeken).  

1. Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen betrokken bij jouw thema. Zoek via de Sociale kaart Vlaanderen-
Brussel (databank) of gelijkaardige ander land/regio (indien niet Vlaams/Brussels) de contactgegevens op van deze 
organisaties vermeld in je tekst9, en hun algemene werking en doelgroep. Presenteer deze gegevens, alfabetisch in 
tabelvorm in je werkdocument. 

Organisatie Contactgegevens Algemene werkvorm Doelgroep 
CBS  Den Haag:  

Bezoekadres: Henri Faasdreef 
312, 2492 JP Den Haag  
Tel. Algemeen: (070) 337 38 00  
 
Heerlen:  
Bezoekadres: CBS-weg 11, 6412 
EX Heerlen  
Tel. Algemeen: (045) 570 60 00  

Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) 
maakt het mogelijk dat 
maatschappelijke 
debatten gevoerd 
kunnen worden op basis 
van betrouwbare 
statistische informatie. 
Het CBS 
In een samenleving 
waarin informatie 
explosief toeneemt, is 
het vrij kunnen 
beschikken over 
betrouwbare en 
integrale data cruciaal. 
Het CBS levert als hét 

De burgers in 
de 
Nederlanden  
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statistische bureau van 
Nederland met 
betrouwbare 
statistische informatie 
en data inzicht in 
maatschappelijke 
vraagstukken. Daarmee 
voedt het CBS het 
maatschappelijk debat, 
de beleidsontwikkeling 
en de besluitvorming en 
draagt zo bij aan 
welvaart, welzijn en 
democratie. 
Het CBS werd in 1899 
opgericht vanuit de 
behoefte aan 
onafhankelijke, 
betrouwbare informatie 
om maatschappelijke 
vraagstukken te 
begrijpen. Deze rol 
heeft het CBS nog altijd. 
De organisatie is 
inmiddels uitgegroeid 
tot een innovatieve 
kennisorganisatie, die 
voortdurend nieuwe 
technologieën en 
ontwikkelingen toepast 
om de kwaliteit van de 
gegevens en de 
onafhankelijke positie te 
kunnen blijven borgen. 
 

CPB Contact via telefoon: 088-
9846000 
Contact via e-mail: vul 
het contactformulier in. 
Contact met de bibliotheek, bij 
vragen over CPB 
publicaties: bibliotheek@cpb.nl 
 

Het Centraal Planbureau 
(CPB) is een 
onderzoeksinstituut dat 
sinds 1945 economische 
beleidsanalyses maakt. 
Dat doet het CPB op 
eigen initiatief, of op 
verzoek van de regering, 
het parlement, 
Kamerleden, vakbonden 
en 
werkgeversorganisaties. 

De burgers in 
de 
Nederlanden  
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EHRM  Bordet A 

Waterloolaan 115 
1000 Brussel 
T 02 542 65 11 
F 02 542 70 39 
E info@just.fgov.be 
 

De rechten en vrijheden 
van de burger worden 
gewaarborgd door 
het Europees Verdrag tot 
bescherming van de 
Rechten van de Mens en 
de Fundamentele 
Vrijheden(externe 
link) dat in 1950 in Rome 
ondertekend werd. Dit 
Verdrag is rechtstreeks 
toepasselijk binnen onze 
rechtsorde. 
  
Elke burger die meent 
dat zijn rechten 
geschonden worden door 
een lidstaat van de Raad 
van Europa, kan klacht 
indienen bij het Europees 
Hof voor de Rechten van 
de Mens te 
Straatsburg(externe link). 
Wel moet de burger alle 
rechtsmiddelen in eigen 
land hebben uitgeput. Hij 
kan  immers ook 
rechtstreeks voor de 
Belgische rechtbanken 
aanvoeren dat zijn 
rechten geschonden zijn, 
terwijl de rechtbanken en 
hoven de bepalingen van 
dit verdrag rechtstreeks 
kunnen toepassen. 
 

De burgers 
van de EU 

Nederlandse 
overheid 

Telefonisch 
U kunt uw vraag telefonisch 
stellen via het 
telefoonnummer 1400. Dit kan 
op werkdagen tussen 08.00 en 
20.00 uur. U betaalt voor dit 
nummer alleen de gebruikelijke 
belkosten. 
Vanuit het buitenland kunt u 
bellen naar: +31 77 4656 767. 

De website 
Rijksoverheid.nl is de 
gezamenlijke website van 
de 12 ministeries. 
Ministeries houden zich 
onder andere bezig 
met wetsvoorstellen, 
regels en beleidsplannen 
maken. Op 
Rijksoverheid.nl 

De burgers 
van de 
Nederlanden  
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Bent u doof of slechthorend? 
Via de bemiddelingsdienst van 
KPN Teletolk kunnen doven, 
slechthorenden en mensen met 
een spraakbeperking met ons 
bellen met tekst, spraak en 
beeld. 
E-mail 
U kunt uw vraag stellen via 
het contactformulier. 
Twitter 
U kunt uw vraag stellen aan 
het Twitteraccount 
@Rijksoverheid. Wij zijn op 
werkdagen tussen 08.00 en 
20.00 uur online. 
Facebook 
U kunt uw vraag stellen op 
de Facebookpagina van de 
Rijksoverheid of via Facebook 
Messenger. Wij zijn op 
werkdagen tussen 08.00 en 
20.00 uur online. 
WhatsApp 
Ook via WhatsApp kunt u uw 
vraag stellen. Dat kan via 06 - 
5500 1400. 
 

informeren we u 
hierover. Wij kondigen 
bijvoorbeeld aan als een 
belangrijk wetsvoorstel 
naar de Tweede Kamer is 
gestuurd. En als de wet is 
aangenomen, leggen we 
op Rijksoverheid.nl uit 
wat de wet voor u 
betekent. 
 

Raad van 
State  

Bezoekadres 

Kneuterdijk 22  
2514 EN Den Haag 

Postadres 

Postbus 20019  
2500 EA Den Haag 
 
Oranjestraat 15 
2514 JB  Den Haag 

De Raad van State is 
onafhankelijk adviseur 
van de regering over 
wetgeving en bestuur en 
hoogste algemene 
bestuursrechter van het 
land. De Raad van State is 
een Hoog College van 
Staat. De Staten-
Generaal, de Algemene 
Rekenkamer en de 
Nationale ombudsman 
zijn dat bijvoorbeeld ook. 
Dit zijn bij de Grondwet 
geregelde instituten 
belast met een eigen 
taak, die zij onafhankelijk 
van de regering 
uitvoeren. De Raad van 

De burgers in 
de 
Nederlanden  
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Algemeen telefoon- en 
faxnummer 

Telefoon: 070 - 426 44 26 
Fax: 070 - 365 13 80 

 

 

State bevindt zich in het 
centrum van Den Haag. 

 

SZW Telefoon 
0800-5151 (ook bij spoed) 
Bellen vanuit het buitenland 
 

De Inspectie SZW is de 
toezichthouder op het 
terrein van het ministerie 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Dat 
toezicht is gericht op de 
naleving van de wet- en 
regelgeving over 
arbeidsomstandigheden, 
de arbeidsmarkt, 
arbeidsverhoudingen en 
het sociale 
zekerheidsstelsel. 
Daarnaast onderzoekt ze 
de werking van het stelsel 
van sociale zekerheid en 
signaleert ontwikkelingen 
en risico’s op de 
beleidsterreinen van het 
ministerie van SZW. Ook 
werkt de Inspectie op het 
gebied van pgb- en 
declaratiefraude als 
opsporingsorganisatie 
voor het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. 
 

De burgers in 
de 
Nederlanden  

Tweede 
Kamer  

Het algemene telefoonnummer 
van de Tweede Kamer is 070 - 
318 2211. Via dit nummer kunt 
u doorverbonden worden met 
fracties of personen. 

 

Het werk van de 
Kamerleden bestaat voor 
een groot deel uit 
vergaderen en stemmen 
over politieke 
onderwerpen. Daar gaan 
de nodige 
voorbereidingen aan 
vooraf, zoals dossiers 
lezen, werkbezoeken, 

De burgers in 
de 
Nederlanden  
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inspraakrondes en 
gesprekken met de 
achterban en mensen in 
het land. 
 

 

2. Lijst van specialisten. Begin met namen die expliciet in je tekst worden vermeld. Geef bij elke specialist een korte 
uitleg, plaats een foto van de persoon als je er een vindt (noteer ruw je bron van die foto). Presenteer opnieuw 
alfabetisch in tabelvorm in je werkdocument.10 

Specialist
en 

Korte uitleg Foto + bron v/d foto 

Henk 
Kamp  

Henricus Gregorius 
Jozeph (Henk) 
Kamp(Hengelo 
(Overijssel), 23 juli 1952) 
is 
een Nederlands politicus. 
Kamp was van 2012 tot 
2017 Minister van 
Economische Zaken in 
het kabinet-Rutte II. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Kamp  
Theo 
Gommer  

Is oprichter van Gommer 
& Partners in 2001. Hij is 
tevens verbonden als 
partner aan de &Gommer 
Pensions Group 
(www.gommerpensions.n
l) de voormalige adviestak 
van de Akkermans & 
Partners Groep 
(www.akkermans.nl). Hij 
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treedt veel op als 
inleider/docent en 
publiceert in 
(wetenschappelijke) 
vaktijdschriften en 
algemeen publieke 
bladen/kranten. Zo was 
hij vaste columnist voor 
Het Financieele Dagblad 
en de Wegener 
Dagbladen en schrijft 
maandelijks voor De 
Telegraaf, voor 
Ondernemend Nederland 
(www.onl.nl) 
en www.balieplus.nl. Ook 
is hij verbonden 
aan www.pensioenweblo
g.nl. Tot slot is hij 
hoofdredacteur van het 
pensioenvakblad 
PensioenAlert en 
Onderneming+Pensioen. 

 

 

https://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2016/0
6/theo-gommer-nopd-ppi-heeft-de-wind-mee-
het-algemeen-pensioenfonds-niet-1011809  

 

3. Lijst met vaktermen: definities en moeilijke woorden die in je tekst staan. Gebruik ter verduidelijking van deze 
termen de woordenboeken die VIVES ter beschikking stelt en eventuele handboeken of cursussen. Maak een 
alfabetische overzicht van de woorden.11  

Vaktermen Uitleg 
Discriminatoir  Discriminerend, onderscheidend  
Doelmatigheidstoets  Mogelijkheid, gegeven om beschikkingen 

zowel juridisch te beoordelen als 
beleidsmatig, economisch en financieel.  

Geboortecohorten  Een groep personen die allemaal in een 
zelfde periode, bijvoorbeeld een 
kalenderjaar, zijn geboren 

Juridische beleidsvrijheid  vrijheid om het beleid - vaak binnen 
bepaalde grenzen - zelf te kunnen bepalen. 

Jurisprudentie  geheel van (gezagdragende) juridische 
uitspraken. 

Kansrijk Met veel kans op succes of overwinning 
Leeftijdscohorten  Een leeftijdscohort is de groep mensen in 

een bepaald leeftijdsinterval, bijvoorbeeld 
twintigers, zesjarigen, 25- tot 40-jarigen ... 
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Met het verloop van de tijd komen hier 
steeds mensen bij en gaan er mensen af. 

Pensioenopbouw  Met pensioenopbouw wordt bedoeld de 
wijze waarop een pensioen wordt 
opgebouwd vóórdat tot uitkering komt. 

Pensioenuitvoerders  Een pensioenuitvoerder is in Nederland 
een pensioenfonds of een verzekeraar waar 
pensioen wordt opgebouwd door 
werknemer en werkgever samen. Zij betalen 
samen de premies. 

Pluimage  mensen van allerlei slag 
Rechtvaardigingstoets  Een grond of reden die de werkgever of 

pensioenuitvoerder kan aandragen ter 
rechtvaardiging van een indirect 
onderscheid in de pensioenregeling. 

Rekest  Nul op het rekest krijgen betekent dat 
iemand je verzoek afwijst of dat iemand niet 
naar je wil luisteren. 
De betekenis van rekest is 'officieel 
verzoekschrift', 'schriftelijk verzoek aan de 
overheid' 

Versobering  Besparing, matiging, vereenvoudiging  

 

4. Lijst met soorten bronnen. Ga na welke soorten in je basistekst worden gebruikt en noteer dit in je werkdocument 
(overzicht in lijstje of tabel). Baseer je gewoon op de vorm van de bronvermeldingen zoals je deze ziet (bv. deze van 
tijdschriftartikel heeft meestal twee titels; editor=redacteur en wijst op een verzamelwerk; …). Let met andere 
woorden op gelijkenissen en verschillen tussen de bronvermeldingen en probeer alzo algemeen - hoeft nog niet in 
detail of helemaal exact te zijn - een paar soorten te benoemen, de bronnenlijst van je tekst in groepjes onder te 
brengen. 

Bron Soort bron 
T. Gommer, Overgangsregimes en gelijke 
behandeling (deel 2), P&P 2011/10, p. 13-
15.  

Vakartikel  

Kamerstukken II 2011-12, 33 046. Twee 
eerdere wetsvoorstellen die verhoging van 
de AOW-leeftijd beoogden zijn daarmee 
achterhaald (Kamerstukken 32 247 en 32 
767).  

Wetsvoorstel  

 Kamerstukken II 2011-12, 33 046, nr. 4, p. 
2; vergelijk ook Kamerstukken II 2009-10, 32 
247, nr. 4.  

Wetsvoorstel  

Kamerstukken II 2011-12, 32 846.  Wetsvoorstel  
Kamerstukken II 2011-12, 32 846, nr. 6, p. 4.  Wetsvoorstel  
Kamerstukken II 2011-12, 32 846, nr. 6, p. 6.  Wetsvoorstel  
Kamerstukken II 2011-12, 32 767, nr. 8. Zie 
daarover ook M. Heemskerk, De 

Wetsvoorstel  
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arbeidsdeelname van oudere werknemers, 
diss VU  

Amsterdam, BJU Den Haag 2009, p. 534.  
 NRC 8 oktober 2011, Politieke 
jongerenpartijen strijden samen tegen 
pensioenakkoord; www.pensioen-
opstand.nl  

Website  

Wet gelijke behandeling op grond van 
leeftijd bij de arbeid, Stb. 2004, 30.  

Wet  

HvJ EG 31 mei 1995, r.o. 46, NJ 1996, 97; 
JAR 1995/198 (Royal  

Copenhagen), zie ook HvJ EG 16 oktober 
2007, r.o. 68 JAR 2007,  

288, NJ 2008, 38 (Palacios). 

Wet  

Zie M. Heemskerk, De arbeidsdeelname van 
oudere werknemers,  

diss VU Amsterdam 2009, BJU Den Haag, p. 
38-43. 

Boek  

Zie reeds Persbericht SZW 16 oktober, 
AOW-leeftijd sociaal en verantwoord naar 
67 jaar, nr. 09/115. 

Persbericht  

 

5. Maak een top 5 van bronnen uit de bronnenlijst van je basistekst die jou meest interessant lijken om later door te 
nemen. Vermeld kort waarom je deze interessant vindt. Je zal je dus moeten baseren op elementen van de 
bronvermelding (titel, datum, auteur, ….) en/of misschien viel er iets op over die bron in de tekst. Je kan daarbij 
eventueel de informatievraag / onderzoeksvraag die je formuleerde op het einde van stap 1 gebruiken (of 
misschien heb je ondertussen al een andere info-onderzoeksvraag die je kan leiden in je verdere zoektocht.12  

Top 5 Waarom? 
1) Wet gelijke behandeling op grond 

van leeftijd bij de arbeid, Stb. 2004, 
30.  

Ik heb deze bron gekozen omdat het een 
wet is van gelijke behandeling van leeftijd bij 
de arbeid. Dit is een zeer interessante bron 
voor mijn thema, leeftijdsdiscriminatie.  

2) T. Gommer, Overgangsregimes en 
gelijke behandeling (deel 2), P&P 
2011/10, p. 13-15. 

Ik heb deze bron gekozen omdat er in mijn 
tekst vaak verwezen wordt naar het 
vakartikel van Theo Gommer. Mijn vakartikel 
is de tegenovergestelde mening van Theo 
Gommer wat zeer interessant is om te 
vergelijken.  

3) NRC 8 oktober 2011, Politieke 
jongerenpartijen strijden samen 

Ik heb deze bron gekozen omdat het gaat 
over jongeren die strijden tegen 
pensioenakkoord. Wanneer we denken aan 
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tegen pensioenakkoord; 
www.pensioen-opstand.nl 

het pensioen, denken we daarbij meteen 
aan oudere mensen maar ook jonge mensen 
zijn hiermee bezig.  

4) Zie M. Heemskerk, De 
arbeidsdeelname van oudere 
werknemers, diss VU Amsterdam 
2009, BJU Den Haag, p. 38-43. 

Ik heb deze bron gekozen omdat het een 
boek is over de arbeidsdeelnamen van 
oudere werknemers. Dit is een zeer 
interessante bron dat gebruikt werd in mijn 
vakartikel.  

5) Zie reeds Persbericht SZW 16 
oktober, AOW-leeftijd sociaal en 
verantwoord naar 67 jaar, nr. 
09/115. 

Ik heb deze bron gekozen omdat het 
verwijst naar een persbericht over mijn 
vakartikel. Een persbericht kan altijd 
interessant zijn en het geeft ook een andere 
kijk op mijn thema dan een boek, website, …  
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Stap 3: beschikking krijgen en meer zoeken  

Doel 

In deze stap leer je: 

• je verdiepen in het onderwerp. 

• de gepaste ontsluitingsmiddelen (toegangspoorten) verder gebruiken : catalogi (klik voor definitie) en databanken (klik 
voor definitie) 

• meer en meer specifieke bronnen vinden. 
• je systematisch de vindplaats van een bron noteren, zodat je die later ook effectief kan ophalen in een bieb of 

terugvinden in een databank. 

• systematisch bronvermeldingen te maken volgens het APA-referentiesysteem. 

In deze stap diep je nog even verder je basistekst uit op zoek naar aanvullende informatie en sporen naar andere (soorten) info/bronnen. Je 
zoekt specifieke informatie en vakliteratuur. We noemen dit de onderwerpsverdieping. We verlaten stilaan de basistekst (je haalde er reeds 
vele info uit) en gaan breder zoeken, diverse catalogi en databanken raadplegen. Concentreer je op onderstaande vragen en opdrachten. 
Blijf zoals steeds alle antwoorden goed bijhouden in je werkdocument; noteer zowel het resultaat (met oog op ruwe gegevens van de bron 
waar je de info haalde; kopieer en plak die maar) als hoe je tot dat resultaat kwam (en vaak is dat niet rechtlijnig, verwoord je stappen, 
acties, motivaties om het zus of zo aan te pakken). Je mag dit voorlopig nog doen zonder tijd te steken in lay-out. Daar kan je later aandacht 
aan besteden (maar lay-outen kan een afwisseling tussendoor zijn). Uiteraard zorg je voor een minimale structuur van je werkdocument, 
zorg je dat je antwoorden, zeker van het HOE gezocht, helder zijn geformuleerd. Neem als structuur steeds weer deze van de 
deelopdrachten binnen elke stap. Binnen deze stap zijn dit de volgende. 

 De concrete vindplaats van de bronnen uit je basistekst 

De bronnenlijst van je basistekst biedt mogelijkheden om verder te zoeken (=nog een zoekstrategie). We gaan na waar deze bronnen 
effectief te vinden zijn; enkel vaststellen waar te vinden, je moet ze niet doornemen of verwerken. Zijn er publicaties uit de bronnenlijst van 
je basistekst binnen handbereik? Ga na of je de bronnen van je tekst terug kan vinden in de meest nabije campusbibliotheek of andere 
bibliotheken aangesloten op Limo, of digitaal in een databank.1 Start met het zoeken en vinden van de vijf bronnen die je in stap 2.7.5 als 
interessant hebt vooropgesteld en kies er een tien bij.2 
Maak een overzichtstabel met de vindplaats van elke bron : locatie (bij fysieke bronnen : bibliotheek, plaatsnummer of -letter of andere); 
naam databank of website (bij digitale bronnen).3  

 
Bron Vindplaats 

Wet gelijke 
behandeling op grond 
van leeftijd bij arbeid 
Stb. 2004, 30.  

Nederlands Staatsblad  

T. Gommer, 
Overgangsregimes en 
gelijke behandeling 
(deel 2), P&P 2011/10, 
p. 13-15.  

/  

NRC 8 oktober 2011, 
Politieke 
jongerenpartijen 
strijden samen tegen 
pensioenakkoord; 
www.pensioen-
opstand.nl 

www.pensioen-opstand.nl  
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Zie M. Heemskerk, De 
arbeidsdeelname van 
oudere werknemers, 
diss VU Amsterdam 
2009, BJU Den Haag, p. 
38-43. 

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42180748/complete+
dissertation.pdf  

Zie reeds Persbericht 
SZW 16 oktober, AOW-
leeftijd sociaal en 
verantwoord naar 67 
jaar, nr. 09/115. 

http://heldlaw.nl/wp-content/uploads/2016/12/held-advocaten-
leidt-de-hogere-aow-leeftijd-tot-leeftijdsdiscriminatie-2011.pdf  

Tot welke leeftijd is 
beroepsarbeid 
mogelijk? 
Bos, Judith ; Gulden, 
Joost 
Tijdschrift voor 
gezondheidswetenscha
ppen, 2011, Vol.89(2), 
pp.69-71 

Limo  

Leeftijdsdiscriminatie 
van werknemers; 
vechten tegen de 
bierkaai? Emile Mot. 
Budel: DAMON, 2004  

Limo  

Leeftijdsdiscriminatie: 
in welke mate krijgen 
oudere werknemers de 
carrières die ze 
verdienen? 
Dotreppe, Ivan 
Brussel : HUB, 2013. 
 

Limo  

Bel, MJ. (2013). 
Doorwerken als 
AOW'er. Welke 
belemmeringen zijn er 
en hoe kunnen deze 
worden weggenomen? 
HM Zutphen: Paris.  
 

Managementboek  

Leeftijd is een -isme, 
maar anders dan 
racisme 
Breda, J. ; 
Schoenmaekers, D. 
2003 

Limo  
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In: De gids op 
maatschappelijk gebied 
: blad met mening 
(m/v)., jrg. 94, nr. 7 
(2003) ; p. 4-62 
 
Ageism 
Auteur: Bill Bytheway 

 Gedrukt boek Alle 
materiaalsoorten en 
talen bekijken » 
Taal: Engels   
Uitgever: Maidenhead 
Open Univ. Press 2010 
 

WorldCat  

Ageism : Negative and 
Positive. 
Auteur: Erdman 
Palmore 

 eBoek : 
Document Alle 
materiaalsoorten en 
talen bekijken » 
Taal: Engels   
Uitgever: New York : 
Springer Pub. Co., 
1999. 
 

WorldCat  

50 plus en 
afgeschreven. 
Auteur: Hans Hattink; 
Bas Hattink; Titus 
Bovenberg 

 Gedrukt boek Alle 
materiaalsoorten en 
talen bekijken » 
Taal: Nederlands   
Uitgever: Assen : Van 
Gorcum & Comp. b.v. 
2014 
 

WorlCat  

Leeftijdsdiscriminatie: 
Wat is het en wat kan u 
eraan doen? (2010) 
 

https://www.unia.be/nl/publicaties-
statistieken/publicaties/leeftijdsdiscriminatie-wat-is-het-en-wat-
kan-u-eraan-doen  

Leeftijd  https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/leeftijd  
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 Auteur(s) van je basistekst 

Een volgende zoekstrategie start van de auteur(s) van je basistekst. Uitzoeken of deze een veelschrijver is of juist niet, geeft je verdere info. 
Ontdekken dat de auteur een autoriteit is, kan je stimuleren om nu via 'auteur' bijkomende info rond je thema te zoeken (i.p.v. op 
onderwerp / thema). 

• a. Zoek uit of er van de auteur(s) van je tekst andere werken aanwezig zijn in de campusbibliotheek.4 Kies titels die 
verwant zijn met je thema (niet meer dan drie echter). Maak van deze bronnen een lijst-bronvermelding op 
volgens de APA-richtlijnen. 

Auteur: Mark Heemskerk  
Boek  Heemskerk, M. (2015).  Pensioenrecht. Den 

Haag: Boom Juridische uitgevers.  
Hoofdstuk uit boek  Heemskerk, M. (2006). Leeftijdsdiscriminatie 

bedreigt arbeidsvoorwaarden: Hoe 
demonteer ik de tijdbom van 
leeftijdsdiscriminatie. Deventer: Kluwer.  

Boek  Heemskerk, M. (2016). Pensioen 2020. 
Deventer: Wolters Kluwer.  

 

• b. Zoek daarnaast twee ‘sterauteurs’. Dit zijn auteur(s) die meer dan eens worden aangehaald in je basistekst, 
waarvan je aldus kan veronderstellen dat ze belangrijk zijn. Zoek verder op hun naam en noteer titels verwant met 
het thema, evenals de vindplaats (fysiek of digitaal). Maak ook van deze bronnen (ook niet meer dan drie per 
auteur) een lijst-bronvermelding op volgens APA-systeem.  

Sterauteur: Theo Gommer 

ð geen andere werken van Theo Gommer gevonden!! 

 
Het colofon als snelle info 

Kies één van de publicaties uit de bronnenlijst van je basistekst die je fysiek binnen handbereik hebt (in bibliotheek campus Kortrijk of andere 
campus / hogeschool / unief bieb in je buurt).5 Ga deze effectief opzoeken, even ontlenen is aan te raden. Bestudeer het colofon (klik voor 
definitie) alsook voor- en achterflap. Beschrijf kort wat je in het colofon en op de flappen vindt. Neem verder uit colofon en flappen enkele 
trefwoorden / vaktermen.  

Gekozen publicatie: Bel, MJ. (2013). Doorwerken als AOW'er. Welke belemmeringen zijn er en 
hoe kunnen deze worden weggenomen? HM Zutphen: Paris.  

Beschrijving colofon:  

In het colofon van deze publicatie zijn de uitgeverij, het jaar van uitgave, de hoeveelste druk, 
de taal en het EAN nummer aanwezig. Ook wordt er vermeld welk soort boek het is 
(paperback) en hoeveel pagina’s het boek telt (150 p.)  

- Uitgeverij: Paris 
- Jaar van uitgave: 2013  
- Druk: 1e druk  
- Taal: Nederlandstalig  
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- EAN: 9789490962821  

Beschrijving voorflap:  

De voorflap van deze publicatie is blauw gekleurd. Op de voorflap zien we de titel in het wit 
en de ondertitel in het donkerblauw. Ook zijn de auteur en de uitgeverij aanwezig op de 
voorflap. 

Beschrijving achterflap: 

De achterflap van deze publicatie is blauw gekleurd. Op de achterflap zien we een korte 
inhoud van de publicatie. Ook is er een barcode aanwezig op de achterflap.  

Enkele trefwoorden/vaktermen:  

-  AOW-gerechtigde leeftijd 
- Arbeidzame leven  
- Arbeidsrechterlijke belemmeringen  
- Pensioenbeding  
- Uitgeverij  
- Auteur  

 
Zoek nu verder buiten je basistekst 

Je hebt tot nu toe reeds vele info gevonden vanuit je basistekst. Deze kan je even aan de kant leggen. Spoor nu bijkomende soorten/vormen 
informatiebronnen op rond je thema. Durf gericht te variëren in het gebruik van trefwoorden/zoektermen (je vanaf het begin aangemaakte 
lijstje met vaktermen kan daarbij goed helpen) en hou deze bij. 

• Geeft bij de volgende zoekopdrachten telkens kort aan welke zoekterm(en) je precies hebt gebruikt en waar je zocht. Vermeld 
ook bij elke type/soort bron het totaal aantal resultaten dat je bekomt. 

• Selecteer telkens gericht drie zoekresultaten per type bron (a tot h), bv. op basis van publicatiedatum, inhoudelijke relevantie, 
korte inhoud6. Maak telkens per type (a tot h) de LIJST-bronvermelding van de (drie) geselecteerde zoekresultaten in APA-stijl. 

Zoek met bovenstaande instructies gericht naar de volgende 8 verschillende types bronnen. Maak zeker gebruik van het "vademecum 
bronnen" (klik hier) om te weten waar je best zoekt. Hieronder staat meestal al een goede richting aangegeven, maar mogelijks lukt het daar 
toch niet zo goed en zal je andere databanken / catalogi moeten gebruiken. 

• a. Boeken (naar keuze handboeken, losbladige werken, monografieën, verzamelwerken of onderdelen ervan zoals 
hoofdstukken/bijdragen). Gebruik hiervoor Limo maar ook relevante databanken die deze bronnen ontsluiten.  

Boek (APA) Zoekterm #resultaten Vindplaats 
Van Berkel, E. (2003). 
Leeftijdsdiscriminatie. 
Lelystad: IVIO.  

Leeftijdsdiscriminatie 38 UniCat 

Maarsen, P. (2003). 
Leeftijdsdiscriminatie? 
Alphen aan den Rijn: 
Samsom 
Bedrijfsinformatie.  

Leeftijdsdiscriminatie  38 UniCat 
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Heemskerk, M. 
(2006). 
Leeftijdsdiscriminatie 
bedreigt 
arbeidsvoorwaarden: 
Hoe demonteer ik de 
tijdbom van 
leeftijdsdiscriminatie. 
Deventer: Kluwer.  

Leeftijdsdiscriminatie  38 UniCat 

 

• b. Artikels uit VAKtijdschriften. 

Vaktijdschrift (APA) Zoekterm #resultaten Vindplaats 
Korver, T. (2016). 
Leeftijdsdiscriminatie. Geron, vol. 
18 (1), pp. 18-18.  

Leeftijdsdiscriminatie  26 Limo 

Bakkerode, H. (2015). 
Arbeidsparticipatie van ouderen. 
Geron, vol 17 (4), pp. 25-27.  

Leeftijdsdiscriminatie  26 Limo  

Smalhout, B. (1997). Pensionering 
en leeftijdsdiscriminatie. Tijdschrift 
voor gezondheidswetenschappen, 
jrg. 75 nr. 7, pp. 439-441.  

Leeftijdsdiscriminatie  26 Limo  

 

• c. Eindwerken. Welke relevante eindwerken (afstudeerprojecten) vind je in de campusbibliotheek, via DoKS, via 
nog andere… die relevant zijn voor je thema?  

Eindwerken (APA) Zoekterm #resultaten Vindplaats 
Hendrickx, F. & 
Hendrickx W. (2016). 
Actief ouder worden en 
het arbeidsrecht. Een 
grondslagenonderzoek 
naar de rol van het 
arbeidsrecht in de 
vergrijzingsproblematiek. 
KU Leuven, Leuven.  

Leeftijdsdiscriminatie  20 UniCat 

Benzaza, Y. & De Vos, M. 
(2014). 
Leeftijdsdiscriminatie op 
de arbeidsmarkt. 
Universiteit Gent, Gent.  

Leeftijdsdiscriminatie  20 UniCat 

De Vos, M. & Impens, C. 
(2010). 

Leeftijdsdiscriminatie  20 UniCat 
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Leeftijdsdiscriminatie en 
arbeidsmarkt. 
Universiteit Gent, Gent.  

 

• d. Onderzoeksliteratuur. Ga hiervoor op zoek in de databank Lirias.  

Onderzoeksliteratuur 
(APA) 

Zoekterm #resultaten Vindplaats 

Vandeputte, W. 
(2011). Oud, ouder, 
out: opzegging van 
de 
arbeidsovereenkomst 
voor bedienden 
tegen de 
pensioenleeftijd en 
het verbod op 
leeftijdsdiscriminatie. 
Rechtspraak 
Antwerpen Brussel 
Gent CAHIERS, iss. 3, 
pp. 173-177.   

Leeftijdsdiscriminatie  7 Lirias  

Loosveldt, G. (2001). 
Geen 
leeftijdsdiscriminatie 
bij het Vlaams fonds 
voor sociale 
integratie van 
personen met een 
handicap? Algemeen 
Juridisch Tijdschrift, 
vol. 7 iss. 36, pp. 871-
872.  

Leftijdsdiscriminatie  7  Lirias  

Hoorens, V. (2005). 
Waargenomen 
leeftijdsdiscriminatie. 
De Morgen. 

Leeftijdsdiscriminatie  7  Lirias  

 

• e. Digitale anderstalige bronnen (boeken (>hoofdstukken), verzamelwerken (>bijdragen), vaktijdschriften (>artikels) 
uit minimaal 2 verschillende belangrijke databanken (bv. Springerlink, Web of Science, Science Direct, … ). Vergeet 
hierbij niet de nodige trefwoorden/zoektermen te vertalen. Gebruik hiervoor de Van Dale vertalende 
woordenboeken. 
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Digitale anderstalige 
bron (APA) 

Zoekterm #resultaten Vindplaats 

Grefe, D. (2011). 
Combating Ageism 
with Narrative and 
Intergroup Contact: 
Possibilities of 
Intergenerational 
Connections. 
Pastoral Psychology, 
Vol. 60 iss. 1, pp. 99-
105.  

Ageism = 
leeftijdsdiscriminatie  

1191 SpringerLink  

Pope, A. (2016). A 
Psychological History 
of Ageism and Its 
Implications for Elder 
Suicide. Carrollton: 
University of West 
Georgia.  

Ageism = 
leeftijdsdiscriminatie  

2030 SpringerLink  

Farnham, D. (2010). 
Tackling Ageism in 
Employement: Age 
the Final Frontier of 
Discrimination. 
London: Palgrave 
Macmillan.  

Ageism = 
leeftijdsdiscriminatie  

2030 SpringerLink  

 

• f. E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines. Welke recente (afgelopen zes maanden) kan je vinden? 
Gebruik de databank Gopress Academic.7 

E-artikel (APA) Zoekterm #resultaten Vindplaats 
Rigter, N. (2018, 30 
nov.). Bonje bij 
50plus blijft. De 
Telegraaf. (p. 8).  

Leeftijdsdiscriminatie  213 Gopress acadamic  

Belga. (2018, 1 okt.). 
Oudere chauffeurs 
wordt nog te vaak 
verzekering 
geweigerd. Belga.  

Leeftijdsdiscriminatie  213 Gopress acadamic  

Het Parool. (2018, 29 
nov.). 
Leeftijdsdiscriminatie. 
Het Parool. (p. 25).  

Leeftijdsdiscriminatie  213 Gopress acadamic 
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• g. Internet algemeen (cfr. stap 1 Alg. onderwerpsverkenning). Zoek nu gerichter en zoek bv. uit of er van de auteur 
van je basisartikel ander werk online, via het internet, te vinden is. Zoek bv. ook via google-books of google-scholar 
om online naar meer wetenschappelijke bronnen op zoek te gaan. Beschrijf kort of je van de publicaties de 
volledige tekst, een samenvatting of enkel een verwijzing (korte gegevens) vindt. 

Internet (APA) Zoekterm #resultaten Vindplaats 
Den Hartogh, G. (1994). 
Leeftijdsdiscriminatie, 
bestaat dat? Tijdschrift voor 
gezondheidsrecht.  

leeftijdsdiscriminatie 645 

 

=>Verwijzing 

Google Scholar 

“De grote boze werkgever?: 
leeftijdsdiscriminatie tegen 
oudere werkzoekenden op 
de Nederlandse 
arbeidsmarkt.“ (Van 
Bommel, 2011). 

Leeftijdsdiscriminatie  645 

 

 

=>Citaat 

Google Scholar 

“Leeftijdsdiscriminatie en 
redelijke aanpassingen: naar 
een nieuwe benadering van 
de work-life balance.” 
(Cuypers, 2018). 

Leeftijdsdiscriminatie 645  

 

=>Citaat 

Google Scholar 

• h. Beeldmateriaal. Bestaan er video's over je thema ? Zoek in eerste instantie in Limo en ITunesU-beeldbank 
(VIVES), maar misschien zul je andere databanken / catalogi moeten aanboren.  

Boek (APA) Zoekterm #resultat
en 

Vindplaats 

Duran, M. (2017, 04 juni). Arbeidsmarkt: 
leeftijdsdiscriminatie; journaal. Geraadpleegd van 
https://onderwijs.hetarchief.be/media/journaal-
leeftijdsdiscriminatie-op-de-
arbeidsmarkt/UQMYoD9TEHjWkbOoT0RgQwB1  

Leeftijds-
discriminatie  

2 Het Archief 
Onderwijs 

VRT (2016, 30 mei). Journaal: 
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. 
Geraadpleegd van 
https://onderwijs.hetarchief.be/media/journaal-
leeftijdsdiscriminatie-op-de-
arbeidsmarkt/UQMYoD9TEHjWkbOoT0RgQwB1  

Leeftijds-
discriminatie  

2 Het Archief 
Onderwijs 

Laureys, B. (2018, 14 september). Organisatie 
van het sociale veld: welvaartsstaat. 
Geraadpleegd van 
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/64101
1  

Ouderen op 
de 
arbeidsmark
t 

2 Het Archief 
Onderwijs  
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Stap 4: contextualiseren  

Doel:  

In deze stap leer je : 

• informatie over de ruimere context - in meer algemene betekenis van het woord - verkennen en verzamelen. Zo krijg 
je nog meer (soorten) informatie. 

We verlaten verder onze basistekst en zoeken in welke mate ons thema in de ruimere 'context' van ons samenleven aanwezig is : zijn er 
aspecten van het thema die 'gereguleerd' worden door de overheid, welk zijn standpunten van bepaalde groepen t.a.v. het thema en 
dergelijke. Ga dus zeer gericht op zoek naar onderstaande zaken betreffende je thema (in Vlaanderen / België1). Blijf gebruik maken 
van VADEMECUM Bronnen. Soorten bronnen versus hun ontsluiting en vindplaats. Verwoord voor elke deelstap hieronder (1-4) opnieuw 
TELKENS jouw zoekproces (=HOE verhaal) : waar gezocht, waarom daar, hoe gezocht, welke zoekterm(en), vaststellingen gedaan, zoeken 
moeten aanpassen….? 

 
 Organisaties (hulp- of dienstverlening)  

Zoek een paar organisaties/voorzieningen die met dit thema (doelgroep, probleem, thema, ….) bezig zijn. Start je zoektocht via de Sociale 
Kaart of andere (naargelang). Lijst gewoon op, formuleer kort wat ze precies doen.   

Zoekproces: via Google omdat hier zeer veel resultaten worden weergegeven, zoekterm: 
‘organisaties leeftijdsdiscriminatie’ 

Enkele organisaties: BAS, D-SCOPE, GUTS, Actief Zorgzame Buurt, Vzw Aidants Proches, 
BuurtPensioen, WeDO, … 

 
Focus je dan op één van de gevonden organisaties. Bezoek de website van die organisatie. Bespreek die website kritisch. Het gaat om het 
geheel en de manier van info brengen op die website. Kopieer dus niet de inhoud, maar beschrijf hoe alles is samengesteld :2 wat vind je van 
de inhoud / vorm, tot wie precies is de site gericht, is de taal zakelijk of eerder gemoedelijk, zijn er identiteitsgegevens te vinden zoals datum 
/ auteur / bronnen waarop site is gebaseerd, relevantie en betrouwbaarheid, enzovoort. Maak een beschrijving van om en bij de 350 
woorden. Laat automatisch het aantal woorden tellen (functie in MSWord) en noteer het aantal woorden in een voetnoot van je 
werkdocument. 

Organisatie: Belgian Ageing Studies - BAS 

Website: http://www.ouderenbehoefteonderzoeken.be  

Wat vind ik van de inhoud/vorm?  

Ik vind de site eerder sober maar dit kan zowel positief als negatief zijn. Positief is dat alles 
meteen te vinden is en negatief is dat de lay-out saai is om er een hele tijd naar te kijken. De 
site is wel duidelijk opgebouwd. Door de inhoudsopgave waar je door kan klikken, vind je alles 
duidelijk terug. De site geeft ook informatie over hun onderzoeksmethode, hun 
doelstellingen, hun resultaten, …  

Tot wie is de site gericht?  
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De site is gericht tot mensen die geïnteresseerd zijn in diverse sociaal gerontologische 
thema’s: sociale, culturele en politieke participatie op later leeftijd, vrijwilligerswerk, inclusie 
en exclusie, kwetsbaarheid, leeftijdsvriendelijke woonomgevingen, veiligheidsgevoels en 
sociaal beleid voor en door ouderen.  

Is de taal zakelijk of eerder gemoedelijk?  

De taal is zeer duidelijk. Er staan niet al te veel moeilijke woorden op de site maar deze zijn 
wel aanwezig.  

Zijn er identiteitsgegevens te vinden zoals datum/auteur/bronnen waarop site is gebaseerd? 

 De Ouderenbehoefteonderzoeken (Belgian Ageing Studies - BAS) vinden hun oorsprong in 
een nauwe samenwerking tussen medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel en de 
Hogeschool Gent. Sinds het begin van de jaren 2000 onderzoekt het BAS-team de sociale 
aspecten van het ouder worden. De Ouderenbehoefteonderzoeken worden sinds 2002 
uitgevoerd in verschillende Vlaamse, en sinds kort ook Waalse steden en gemeentes. Ook de 
stad Brussel nam deel aan het onderzoek. De site wordt nog voortdurend aangepast met 
nieuwe informatie dus dit is een zeer actuele site. Het team van deze site is: prof. Dr. 
Dominique Verté, prof. Dr. Nico De Witte, prof. Dr. Liesbeth De Donder, Dr. Sarah Dury, Dr. 
An-Sofie Smetcoren, Dr. Dorien Brosens, Dra. Sofie Van Regenmortel, prof. Dr. Tinie Kardol, 
dr. Tine Buffel, prof. Dr. Eva Dierckx, … elk persoon is gespecialiseerd in een bepaald thema. 
Er is geen concrete verwijzing naar bronnen maar er zijn wel links naar andere projecten en 
partners.  

Uitgeschreven tekst:  

De organisatie die ik gekozen heb dat aansluit bij mijn thema leeftijdsdiscriminatie is het BAS 
met als website: http://www.ouderenbehoefteonderzoeken.be  

De site is gericht tot mensen die geïnteresseerd zijn in diverse sociaal gerontologische 
thema’s: sociale, culturele en politieke participatie op later leeftijd, vrijwilligerswerk, inclusie 
en exclusie, kwetsbaarheid, leeftijdsvriendelijke woonomgevingen, veiligheidsgevoels en 
sociaal beleid voor en door ouderen. De Ouderenbehoefteonderzoeken (Belgian Ageing 
Studies - BAS) vinden hun oorsprong in een nauwe samenwerking tussen medewerkers van 
de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent. Sinds het begin van de jaren 2000 
onderzoekt het BAS-team de sociale aspecten van het ouder worden. De 
Ouderenbehoefteonderzoeken worden sinds 2002 uitgevoerd in verschillende Vlaamse, en 
sinds kort ook Waalse steden en gemeentes. Ook de stad Brussel nam deel aan het 
onderzoek. De site wordt nog voortdurend aangepast met nieuwe informatie dus dit is een 
zeer actuele site. Het team van deze site is: prof. Dr. Dominique Verté, prof. Dr. Nico De 
Witte, prof. Dr. Liesbeth De Donder, Dr. Sarah Dury, Dr. An-Sofie Smetcoren, Dr. Dorien 
Brosens, Dra. Sofie Van Regenmortel, prof. Dr. Tinie Kardol, dr. Tine Buffel, prof. Dr. Eva 
Dierckx, … elk persoon is gespecialiseerd in een bepaald thema. Er is geen concrete verwijzing 
naar bronnen maar er zijn wel links naar andere projecten en partners. Ook kunnen we het 
hebben over de vorm en de taal van de site. Ik vind de site eerder sober maar dit kan zowel 
positief als negatief zijn. Positief is dat alles meteen te vinden is en negatief is dat de lay-out 
saai is om er een hele tijd naar te kijken. De site is wel duidelijk opgebouwd. Door de 
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inhoudsopgave waar je door kan klikken, vind je alles duidelijk terug. De site geeft ook 
informatie over hun onderzoeksmethode, hun doelstellingen, hun resultaten, … De taal is 
zeer duidelijk. Er staan niet al te veel moeilijke woorden op de site maar deze zijn wel 
aanwezig. 1 

Ga na of de besproken organisatie op haar website ook eigen documenten ter beschikking stelt (jaarverslag, folder, eigen tijdschrift, 
presentatie, foto, ….). Maak van één van deze documenten een LIJSTreferentie volgens APA. 

ð Claes, B., & Brosens, D. (2015). Verdiepingen en verschuivingen in het hulp- en 
dienstverleningslandschap aan gedetineerden. Reflecties bij het nieuwe strategische 
plan 2015-2020. Panopticon, 36(6), 519-534. 

 
Juridische documenten  

Welke regelgeving (wetten, decreten, cao’s, KB’s, omzendbrieven, ….), parlementaire documenten, rechtspraak,… bestaan er ? Gebruik de 
zoekfunctie van het Belgisch Staatsblad of werk via juridische databanken (o.a. Juriwel : zie Vlaamse Codex). Bezoek ook de website van de 
bevoegde overheden / agentschappen. Via die websites krijg je meestal een overzicht van de relevante regelgeving. Selecteer de (maximaal) 
vijf relevantste en maak van elk een LIJSTreferentie volgens de APA-normen.  

Zoekproces: via Google omdat hier zeer veel resultaten worden weergegeven, zoekterm: 
‘wetten leeftijdsdiscriminatie’ 

1. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Artikel 1 van de grondwet. 
(2012).Geraadpleegd via https://wetten.overheid.nl/BWBR0016185/2012-10-01  

2. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Artikel 2 van de grondwet. 
(2012). Geraadpleegd via https://wetten.overheid.nl/BWBR0016185/2012-10-01  

3. Algemene antidiscriminatiewet. (2007). Geraadpleegd via 
https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/wetgeving/wet-van-10-mei-2007-
ter-bestrijding-van-bepaalde-vormen-van-discriminatie  

4. Antiracismewet. (1981).  Geraadpleegd via 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name
=wet&cn=1981073035  

5. Wet ter bestrijding discriminatie tussen vrouwen en mannen. (2007). Geraadpleegd via 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name
=wet&cn=2007051036  
 
Tip : wees voldoende efficiënt en soepel in het zoeken naar regelgeving. Net als bij statistieken (zie verder) bestaat er niet over 
elk concreet onderwerp een specifieke wetgeving. Varieer gericht je trefwoorden / zoektermen. Of nog eens gezegd : in welke 
'contexten' leeft het thema. 

 
 De maatschappelijke context: politiek/beleid/visie/middenveld groeperingen 

a. Is er een beleid (regionaal of federaal), is er een agentschap of minister verantwoordelijk voor de aspecten / hulp- 
of dienstverlening van jouw thema / concrete hulpvraag… ?  

ð Er is een beleid i.v.m. leeftijdsdiscriminatie: het beleid gericht op de ouderen 

                                                        
1 315 woorden 
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ð De minister die zich bezighoudt met leeftijdsdiscriminatie is federaal minister van 
Werk, Kris Peeters (CD&V)  

Zoekproces: via Google omdat hier zeer veel resultaten worden weergegeven, zoekterm: 
‘beleid leeftijdsdiscriminatie’ 

Zoekproces: via Google omdat hier zeer veel resultaten worden weergegeven, zoekterm: 
‘minister leeftijdsdiscriminatie’ 

b. Welke maatschappelijke organisaties (middenveld, belangen- of gebruikersgroepen, zelfhulpgroepen en andere, 
politieke partijen, …) zijn actief rond het thema/probleem, hebben een standpunt daarover ? Bespreek indien 
mogelijk kort een standpunt van één partij of van één maatschappelijke groepering. 

ð Federaal minister van Werk, Kris Peeters, houdt zich bezig met leeftijdsdiscriminatie 
en wil dit dan ook bestrijden. Kris Peeters wil sancties invoegen en zegt dit over het 
thema “Ik wil samen met de werkgeversorganisaties en sociale partners bekijken hoe 
we deze specifieke vorm van arbeidsdiscriminatie kunnen aanpakken. Het gaat niet op 
dat we oudere mensen aanmoedigen om zelf werk te zoeken of hun job te behouden, 
terwijl ze tegelijkertijd afgeremd worden.”  

ð Ook Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, houdt zich bezig met dit fenomeen.  

Zoekproces: via Google omdat hier zeer veel resultaten worden weergegeven, zoekterm: 
‘minister leeftijdsdiscriminatie’ 

 
 Statistieken  

Zijn er statistieken over je onderwerp te vinden ? Zoek gericht een twee-of drietal en verwoord opnieuw je zoekproces. Met andere 
woorden: hoe/waar gezocht, welke statistieken zijn er rond je onderwerp te vinden (benoem ze) en hoe/waar zijn ze te vinden ? 
Overheidssites stellen veel cijfers ter beschikking; zie ook opnieuw 'vademecum bronnen'; denk aan verschillende niveaus in ons federale 
landje. 

Zoekproces: via Google omdat hier zeer veel resultaten worden weergegeven, zoekterm: 
‘statistieken België’ 

a. Beschrijf kort over welke statistieken / cijfers het precies gaat (doelgroep, periode, onderwerp, wie/waar 
verzameld,…) 

ð Statistieken i.v.m. de werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en 
internationale vergelijking, in % door Statbel (ADS) EAK, Eurostat LFS.  

b. Noteer telkens de verwijzing (lijst-referentie in APA-stijl) naar die gegevens. 

Eurostat. (2015, 28 juli). Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en 
internationale vergelijking. Geraadpleegd via 
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-op-arbeidsleeftijd-15-64-jaar-naar-
socio-economische-positie  

c. Kopieer/plak één tabel of overzicht met cijfers die je vond in je werkdocument. Zet een passende tekst-referentie 
bij de figuur / tabel.  
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Figuur 1: statistieken leeftijdsdiscriminatie 
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Stap 5: persoonlijk besluit  
 Gevonden info & zoekresultaten  
Ik had het thema ageism voor deze SADAN-opdracht. Hierover was zeer veel te vinden op 
Google, in LIMO en andere databanken. De algemene informatie had ik zeer snel gevonden 
maar een toepasselijke tekst vinden, was redelijk moeilijk. Ik heb voor deze opdracht vooral 
Google, LIMO, WorldCat, … gebruikt. Ik ga voor mijn verdere studie zeker veel gebruik maken 
van LIMO en WorldCat omdat dit databanken zijn waar zeer veel info op te vinden is. De 
informatie in mijn opdracht is zeker relevant en betrouwbaar.  
 
 Verloop opdracht & vaardigheden  
De SADAN-opdracht verliep zeer vlot voor mij. Het lijkt zeer veel met alle verschillende 
stappen maar wanneer je er echt aan werkt, is dit snel afgewerkt. Ik zal vanaf nu twee keer 
nadenken vooraleer ik informatie gebruik en zal dus eerst kijken of het wel betrouwbare en 
relevante info is. Wat mij vooral bijblijft na deze opdracht is het feit dat er overal informatie 
te vinden is maar dat deze niet altijd even betrouwbaar en relevant is.   


