
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Laura Engelen 

1 BaO B1  

20 december 2017 

Hogeschool Vives Kortrijk 



 

Inhoudstafel 
Stap1 Algemene onderwerpsverkenning .............................................................................................. 4 

1.1 Vertaal je thema/ informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen. ........................... 4 

1.2 Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen (of combinaties ervan…) voor een 

verkennende, vergelijkende zoekopdracht. ........................................................................................ 4 

1.3 Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een gelijkaardige verkennende 

zoekopdracht via Limo. Probeer aldus ook diverse soorten bronnen (zelfde? ander?) te vinden. .... 7 

1.4 Kwaliteit van je zoekresultaten ..................................................................................................... 9 

1.5 Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en vergelijking van hanteren 

algemene zoekmachine voor internet en LIMO ................................................................................ 10 

a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen ......................................................................... 10 

b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken? Welke? ............................................................. 10 

c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je dit? .......................... 11 

d. Heb je nog bemerkingen? ......................................................................................................... 11 

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag ............................................................. 11 

Wat zou je precies willen weten of onderzoeken over jouw thema? ........................................... 11 

Stap 2 De basistekst: zoeken en diverse info eruit halen .................................................................... 11 

2.1 Zoeken van een basistekst .......................................................................................................... 11 

2.2 Analyse van basistekst ................................................................................................................. 11 

1. Bronvermelding ......................................................................................................................... 11 

2. Bronvermelding bis.................................................................................................................... 11 

3. Context ...................................................................................................................................... 11 

3. Auteur ........................................................................................................................................ 12 

4. Structuur .................................................................................................................................... 12 

5. Zoek gelijksoortige info en duid die aan. ................................................................................... 12 

6. Lijsten met die gelijksoortige info. ............................................................................................ 12 

8. Powerpoint ................................................................................................................................ 15 

Stap 3 Beschikking krijgen en meer zoeken ......................................................................................... 15 

3.1 De vindplaats van elk van de bronnen uit je basistekst .............................................................. 15 

3.2 Auteur(s) van je basistekst .......................................................................................................... 16 

3.3 Het colofon als snelle info ........................................................................................................... 17 

3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst ............................................................................................ 18 

a. Boeken: Rechten ................................................................................................................... 18 



b. Artikels uit VAKtijdschriften: Rechten ................................................................................... 18 

c. Eindwerken: Rechten ............................................................................................................ 18 

d. Onderzoeksliteratuur: Rechten (via Lirias) ................................................................................ 19 

e. Digitale anderstalige bronnen: Rechten .................................................................................... 19 

f. E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines.: Rechten (via Gopress Academic) . 19 

g. Internet algemeen: Rechten ...................................................................................................... 19 

h. Beeldmateriaal: Rechten ........................................................................................................... 19 

Stap 4 Contextualiseren ....................................................................................................................... 19 

4.1 Organisaties (hulp- of dienstverlening) ....................................................................................... 19 

4.2 Juridische documenten ............................................................................................................... 21 

4.3 De maatschappelijke context: politiek/ beleid/ visie/ middenveld groeperingen ...................... 21 

a. Ministers/agentschap ................................................................................................................ 21 

b. Maatschappelijke organisaties .................................................................................................. 22 

4.4 Statistieken .................................................................................................................................. 22 

Stap 5 Afwerking individuele werkdocumenten ................................................................................. 23 

5.1 Besluit .......................................................................................................................................... 23 

Bronnenlijst ....................................................................................................................................... 24 

 

 



4 
 

Discriminatie 

Stap1 Algemene onderwerpsverkenning 

1.1 Vertaal je thema/ informatievraag in een aantal trefwoorden of 

zoektermen. 
Ik vond onderstaande woorden op:  https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=discriminatie 

• Achterstelling 

• Onderscheiding 

• Verschil 

• Favoritisme 

• Nepotisme 

• Vriendjespolitiek 

Woorden die ik zelf vond: 

• Taal 

• Afkomst 

• Werk 

• Rechten 

 

1.2 Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen (of combinaties 

ervan…) voor een verkennende, vergelijkende zoekopdracht. 

Nepotisme 

Soort bron Aantal 

Zoekbalk Bing → Nepotisme → filter: alles 146.000 

Zoekbalk Bing → boek Nepotisme → filter: alles 10.300 

Zoekbalk Bing → artikel krant Nepotisme → filter: nieuws 10 

Zoekbalk Bing → site concrete organisatie Nepotisme → filter: alles 168.000 

Zoekbalk Bing → afbeelding Nepotisme → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Bing → video Nepotisme → filter: video 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=discriminatie
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Zoekbalk Bing → eindwerk Nepotisme → filter: alles 54 

 

Nepotisme 

Soort bron Aantal 

Zoekbalk google → Nepotisme → filter: alles 1.060.000 

Zoekbalk google → boek Nepotisme → filter: alles 33.800 

Zoekbalk google → artikel krant Nepotisme → filter: nieuws 224 

Zoekbalk google → site concrete organisatie Nepotisme → filter: alles 24.600 

Zoekbalk google → afbeelding Nepotisme → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk google → video Nepotisme → filter: video 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk google → eindwerk Nepotisme → filter: alles 124 

 

Vriendjespolitiek 

Soort bron Aantal 

Zoekbalk Bing → vriendjespolitiek → filter: alles 28.900 

Zoekbalk Bing → boek vriendjespolitiek → filter: alles 12.700 

Zoekbalk Bing → artikel krant vriendjespolitiek → filter: nieuws 15 

Zoekbalk Bing → site concrete organisatie vriendjespolitiek→ filter: alles 167000 

Zoekbalk Bing → afbeelding vriendjespolitiek → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Bing → video vriendjespolitiek → filter: video Resultaten worden 
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niet weergegeven. 

Zoekbalk Bing → eindwerk vriendjespolitiek → filter: alles 968 

 

Vriendjespolitiek 

Soort bron Aantal 

Zoekbalk google → vriendjespolitiek → filter: alles 126.000 

Zoekbalk google → boek vriendjespolitiek → filter: alles 64.900 

Zoekbalk google → artikel krant vriendjespolitiek → filter: nieuws 1.820 

Zoekbalk google → site concrete organisatie vriendjespolitiek→ filter: alles 20.400 

Zoekbalk google → afbeelding vriendjespolitiek → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk google → video vriendjespolitiek → filter: video 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk google → eindwerk vriendjespolitiek → filter: alles 247 

 

Taal 

Soort bron Aantal 

Zoekbalk Bing → taal → filter: alles 12.100.000 

Zoekbalk Bing → boek taal → filter: alles 2.640.000 

Zoekbalk Bing → artikel krant taal → filter: nieuws 15 

Zoekbalk Bing → site concrete organisatie taal→ filter: alles 1.940.000 
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Zoekbalk Bing → afbeelding taal → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Bing → video taal → filter: video 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Bing → eindwerk taal → filter: alles 87.200 

 

Taal 

Soort bron Aantal 

Zoekbalk google → taal → filter: alles 73.100.000 

Zoekbalk google → boek taal → filter: alles 
Resultaten worden niet 
weergeven. 

Zoekbalk google → artikel krant taal → filter: nieuws 86.700 

Zoekbalk google → site concrete organisatie taal→ filter: alles 3.170 

Zoekbalk google → afbeelding taal → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk google → video taal → filter: video 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk google → eindwerk taal → filter: alles 485 

 

1.3 Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een 

gelijkaardige verkennende zoekopdracht via Limo. Probeer aldus ook 

diverse soorten bronnen (zelfde? ander?) te vinden. 
 

Nepotisme 

Soort bron Aantal 
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Zoekbalk Limo→ nepotisme → filter: alles 177 

Zoekbalk Limo→ boek nepotisme → filter: alles 66 

Zoekbalk Limo→ artikel krant nepotisme → filter: nieuws 103 

Zoekbalk Limo → site concrete organisatie nepotisme → filter: alles 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Limo → afbeelding nepotisme → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Limo→ video nepotisme → filter: video 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Limo → eindwerk nepotisme → filter: alles 1 

 

Taal 

Soort bron Aantal 

Zoekbalk Limo→ taal → filter: alles 44.784 

Zoekbalk Limo→ boek taal → filter: alles 20.409 

Zoekbalk Limo→ artikel krant taal → filter: nieuws 13.292 

Zoekbalk Limo → site concrete organisatie taal → filter: alles 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Limo → afbeelding taal → filter: afbeelding 317 

Zoekbalk Limo→ video taal → filter: video 1.552 

Zoekbalk Limo → eindwerk taal → filter: alles 5.406 

 

Vriendjespolitiek 
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Soort bron Aantal 

Zoekbalk Limo→ vriendjespolitiek → filter: alles 14 

Zoekbalk Limo→ boek vriendjespolitiek → filter: alles 3 

Zoekbalk Limo→ artikel krant vriendjespolitiek → filter: nieuws 10 

Zoekbalk Limo → site concrete organisatie vriendjespolitiek → filter: alles 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Limo → afbeelding vriendjespolitiek → filter: afbeelding 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

Zoekbalk Limo→ video vriendjespolitiek → filter: video 1 

Zoekbalk Limo → eindwerk vriendjespolitiek → filter: alles 
Resultaten worden 

niet weergegeven. 

 

1.4 Kwaliteit van je zoekresultaten 
Bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nep
otisme 
 

 

Currency 12 sep 2017 om 09:57 
Reliability Niet volledig vertrouwbaar, de site bevat geen bronnen 

waardoor je dus nooit zeker kunt zijn of het correct is 
wat er staat. 

Authority Geen specifieke auteur, het is een open site waar 
iedereen eigen aanpassingen kan maken. 

Point of view Het is vooral aangemaakt om iedereen die hierin 
geïnteresseerd is te informeren. 

 

Besluit:  

➔ Ik besluit hieruit dat het niet volledig betrouwbaar is aangezien iedereen hier aanpassen 

op kan maken. Je weet dus niet met zekerheid of alles klopt wat je op deze pagina kunt 

terugvinden. 

Bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taal 
 

 

Currency 10 sep 2017 om 11:13 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nepotisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nepotisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
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Reliability Niet volledig vertrouwbaar, de site bevat geen bronnen 
waardoor je dus nooit zeker kunt zijn of het correct is 
wat er staat. 

Authority Geen specifieke auteur, het is een open site waar 
iedereen eigen aanpassingen kan maken. 

Point of view Het is vooral aangemaakt om iedereen die hierin 
geïnteresseerd is te informeren. 

 

Besluit:  

➔ Ik besluit hieruit dat het niet volledig betrouwbaar is aangezien iedereen hier aanpassen 

op kan maken. Je weet dus niet met zekerheid of alles klopt wat je op deze pagina kunt 

terugvinden. 

 

Bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ach
terstelling 
 

 

Currency 31 aug 2011 om 21:16 
Reliability Niet volledig vertrouwbaar, de site bevat geen bronnen 

waardoor je dus nooit zeker kunt zijn of het correct is wat 
er staat.  

Authority Geen specifieke auteur, het is een open site waar iedereen 
eigen aanpassingen kan maken. 

Point of view Het is vooral aangemaakt om iedereen die hierin 
geïnteresseerd is te informeren. 

 

Besluit:  

➔ Ik besluit hieruit dat het niet volledig betrouwbaar is aangezien iedereen hier aanpassen 

op kan maken. Je weet dus niet met zekerheid of alles klopt wat je op deze pagina kunt 

terugvinden. 

 

1.5 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 

Soms was het wel wat zoeken naar het resultaat dat ik wou, maar het is al bij al weg goed 

gegaan. Zo heb ik andere zoekprogramma’s leren kennen en heb ik ontdekt dat dit wel nog 

handig is. 

b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken? Welke? 

Nee, eigenlijk niet want de trefwoorden die ik heb gevonden konden mij goed genoeg helpen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterstelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterstelling
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c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe verklaar je dit? 

Als ik resultaten opzocht van afbeeldingen dan vond ik hiervan geen cijfer van de aantal 

afbeeldingen dus kon ik hier nergens een cijfer bijzetten. 

d. Heb je nog bemerkingen? 

Nee 

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 

Wat zou je precies willen weten of onderzoeken over jouw thema? 

Ik zou wel willen weten wat het voor de mensen zelf moet zijn die te maken krijgen met 

discriminatie en hoe zij zelf graag willen hoe we ermee omgaan. 

Stap 2 De basistekst: zoeken en diverse info eruit halen 

2.1 Zoeken van een basistekst 

➔ Gevonden via Limo 

➔ Kwaliteit van leven: ‘onder invloed’ van methadon p.45-58 

 

2.2 Analyse van basistekst 

1. Bronvermelding 

De Maeyer, J., Dekkers, A. & Vanderplasschen, W. (2012). Verslaving, Kwaliteit van leven: ‘onder 

invloed’ van methadon. 45-58 

2. Bronvermelding bis 

(De Maeyer, Dekkers en Vanderplasschen, 2012, pp. 45-58) 

3. Context 

Titel artikel: Verslaving 

Ik heb de informatie gevonden via de site Springer Link 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12501-012-0029-9 

 

→ Verslaving is een nieuw tijdschrift dat de achtergronden van de dagelijkse 

beroepspraktijk in de verslavingszorg belicht. Het biedt toegankelijke en gedegen 

informatie over de preventie, de behandeling en de maatschappelijke opvang van 

verslaafden. Daarnaast besteedt Verslaving aandacht aan de verslavende middelen zelf 

en aan de omgang met verslaafden. Deze achtergrondinformatie wordt afgewisseld met 

onderhoudende korte bijdragen, prikkelende discussies, toelichtingen en actuele 

literatuurinformatie. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12501-012-0029-9
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3. Auteur 

Over de auteur vond ik dit in mijn basistekst: 

J.DeMaeyer,Phd, is postdoctoraal onderzoeker bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de 

Universiteit Gent. E-mail:jessica.demaeyer@ugent.be. A. Dekkers, master, is onderzoeker 

bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. W. Vanderplasschen, Phd, is 

universitair docent bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. 

Wat vind ik nog meer over de auteur op het internet? 

https://biblio.ugent.be/person/801001965319 

Na het opzoeken van de auteur kon ik deze site vinden, je kan er wat werk informatie op 

vinden maar ook nog werken die ze samen met anderen gemaakt heeft. 

4. Structuur 

De tekst kent een duidelijk structuur, elk hoofdstuk begint met tussentitels. 

Afbeeldingen en dergelijke zijn niet aanwezig. Er wordt aan alle voorwaarden gehouden 

van het referentiesysteem en ze maken gebruik van een bronnenlijst-referentie. Er 

wordt ook aan tekst-referentie gedaan. Dit bestaat uit de familienaam van de auteur(s), 

publicatiejaar en bij een letterlijk citaat de pagina(’s) van waar het citaat zich bevindt. 

Voet- of eindnoten worden niet gebruikt. 

5. Zoek gelijksoortige info en duid die aan. 

Zie basistekst 

6. Lijsten met die gelijksoortige info. 

1. Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen betrokken bij je thema.  

2. Lijst van specialisten.  

3. Lijst met vaktermen 

4. Lijst met soorten bronnen 

 

1. 
Organisatie
s/ diensten/ 
voorziening
en 

Gegevens Algemene informatie 

WHOQOL http://www.who.int/mental_health/media/en
/76.pdf 
  

De WHOQOL is een 
levenskwaliteitsbeoorde
ling ontwikkeld door de 

WHOQOL Group met 
vijftien internationale 

veldcentra, 
tegelijkertijd, in een 

https://biblio.ugent.be/person/801001965319
http://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf
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poging om een 
levenskwaliteitsbeoorde
ling te ontwikkelen die 

cross-cultureel van 
toepassing zou zijn. 

 
Aanpassingen zijn 
ontwikkeld voor 
mensen met hiv 

(WHOQOL-HIV) en een 
extra 32 items 
instrument is 

ontwikkeld om aspecten 
van spiritualiteit, religie 

en persoonlijke 
overtuigingen 

(WHOQOL-SRPB) te 
beoordelen. 

 

 

 

 

 

2.Specialist Functie Foto 
Jessica De Maeyer Is Postdoctoraal 

onderzoeker bij de 
Vakgroep Orthopedagogiek 
van de Universiteit Gent. 

 
 

3. Vaktermen Uitleg 
(Gevonden via http://www.vandale.be/ & 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina & 

http://www.encyclo.nl/begrip/fenomenologie) 
Ambivalent Met twee verschillende waarden of 

http://www.vandale.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://www.encyclo.nl/begrip/fenomenologie
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mogelijkheden. 
Opiaatafhankelijke personen Personen die afhankelijk zijn van pijnstillende, 

kalmerende of verdovende middelen uit opium. 
Consensus Overeenstemming van mening; = 

eenstemmigheid. 
Individuele perceptie Persoonlijke waarneming. 
Kwantitatieve Volgens de hoeveelheid. 
Sociodemografische variabelen Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 

werksituatie, het hebben van schulden, niet in 
de mogelijkheid zijn je leefsituatie te 
veranderen in het afgelopen jaar, het hebben 
van een intieme relatie, het hebben van 
minstens één goede vriend, het hebben van een 
gestructureerde dag invulling, veroordeeld zijn 
voor een misdrijf in het afgelopen jaar, niet in 
de mogelijkheid geweest zijn om meer contact 
te hebben met familie in het afgelopen jaar en 
de ASI-compositescore voor justitie. 

Drugs- en behandeling gerelateerde 
variabelen 

Leeftijd eerste heroïnegebruik, leeftijd eerste 
methadongebruik, aantal jaren regelmatig 
heroïnegebruik, aantal jaren regelmatig 
methadongebruik, intraveneus gebruik, aantal 
dagen ambulant in behandeling voor alcohol- 
of drugsproblemen tijdens de afgelopen dertig 
dagen, momenteel in methadonbehandeling, 
aantal gevolgde methadonbehandeling, ASI-
compositescore voor drugs, ASI-
compositescore voor alcohol. 

Gezondheid gerelateerde variabelen Medicatie voor psychische problemen, ooit 
gehospitaliseerd voor psychische problemen, 
slachtoffer van geweld in het afgelopen jaar, 
het hebben van chronische medische klachten, 
de ASI-compositescore voor lichamelijke 
gezondheid en de globale ernstscore van de 
Brief Symptom Inventory die de ernst van 
psychische klachten meet. 

Holistisch Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Empirisch-analystische benadering Empirisch= volgens de leer dat ervaring de 

enige bron van kennis is.  
Analystisch= Analyse maken  
 

Fenomenologische benadering Stroming die verschijnselen wil leren kennen 
zoals ze zich aan ons voordoen. 

Stigma Iets dat afbreuk doet aan iemands reputatie. 
Emotionele stabiliteit Emotioneel stabiel zijn. 
Prominent Vooraanstaand 
 

4. Bronvermelding  Soort bron 
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Ahern, J., Stuber,J. & Galea, S. (2007). 
Sigma, discrimation and the health of illicit 
drug users. Drug and Alcohol Dependence, 
88, 188-196 

Boek 

Braun, V.& Clake, V.(2006). Using thematic 
analysis in psychology. Qualitative 
Research in Psychology,3,77-101.  

Boek 

Brink, W. van den, Goppel, M. & Ree, J.M. 
van (2003). Management of opioid 
dependence. Current Opinion in 
Psychiatry, 16, 297-304. 

Boek 

Harris, K.A., Arnsten, J.H., Joseph, H., Hecht, 
J., Marion, I., Juliana, P. & Gourevitch, 
M.N.(2006). A 5-year evaluation of a 
methadone medical maintenance 
program. Journal of Substance Abuse 
Treatment, 31,433-438. 

Boek 

Saleebey, D. (1996). The strengths 
perspective in social work practice: 
extensions and cautions. Social Work, 41, 
296-305. 

Boek 

 

 

8. PowerPoint 

Zie wikidot 

Stap 3 Beschikking krijgen en meer zoeken 

3.1 De vindplaats van elk van de bronnen uit je basistekst 

 Bron Vindplaats 
1  Ahern, J., Stuber,J. & Galea, S. (2007). Sigma, discrimation 

and the health of illicit drug users. Drug and Alcohol 
Dependence, 88, 188-196. 

Limo 

2 Braun, V.& Clake, V.(2006). Using thematic analysis in 
psychology. Qualitative Research in Psychology,3,77-
101. 

Limo 

3 Brink, W. van den, Goppel, M. & Ree, J.M. van (2003). 
Management of opioid dependence. Current Opinion in 
Psychiatry, 16, 297-304. 

/ 

4 Harris, K.A., Arnsten, J.H., Joseph, H., Hecht, J., Marion, I., 
Juliana, P. & Gourevitch, M.N.(2006). A 5-year evaluation 
of a methadone medical maintenance program. Journal 
of Substance Abuse Treatment, 31,433-438. 

Limo 

5 Saleebey, D. (1996). The strengths perspective in social 
work practice: extensions and cautions. Social Work, 41, 
296-305. 

Limo 
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6 Costanza,R.,Fisher,B.,Ali,S.,Beer,C.,Bond,L.,Boumans,R.,...
&Snapp,R. (2007). Quality of life: an approach 
integrating opportunities, human needs, and subjective 
well-being. Ecological Economics, 61, 267-276. 

Limo 
 

7 Cummins,R.A. (2000). Objective and subjective quality of 
life: an interactive model. Social Indicators Research, 52, 
55-72. 

Limo 
 

8 DeMaeyer,J.(2010). Quality of life among opiate-
dependent individuals after starting methadone 
maintenance treatment. Orthopedagogische reeks Gent, 
35. Gent: Academia Press. 

Limo 

10 Diener, E. & Ryan, K. (2009). Subjective well-being: a 
general overview. South African Journal of Psychology, 
39, 391-406. 

Limo 

11 
11 

Drumm, R ., McBride, D., Metsch, L., Page, J., Dickerson, K. 
& Jones, B. (2003). ‘The rock always comes first’: drug 
users’ accounts about using formal health care. Journal 
of Psychoactive Drugs, 35, 461-469. 
Drumm, R ., McBride, D., Metsch, L., Page, J., Dickerson, K. 
& Jones, B. (2003). ‘The rock always comes first’: drug 
users’ accounts about using formal health care. Journal 
of Psychoactive Drugs, 35, 461-469. 

/ 
/ 

12 Holt, M. (2007). Agency and dependency with 
intreatment: drug treatment clients negotiating 
methadone and antidepressants. Social Science and 
Medicine, 64, 1937-1947. 

/ 

13 King, L.A. & Napa, C.K. (1998). What makes a life good ? 
Journal of Personality and Social Psychology, 75, 156-
165. 

Limo 
 

14 Kolind, T. (2007). Formor content: the application of 
user perspectives intreatment research. Drugs: 
Education Prevention and Policy, 14, 261-275. 

Limo 

15 Radcliffe, P. & Stevens, A. (2008). Are drug treatment 
services only for ‘thieving junkie scumbags’? Drug users 
and the management of stigmatized identities. Social 
Science and Medicine, 67, 1065-1073. 

/ 

 

3.2 Auteur(s) van je basistekst 

Auteur Andere werken Bronnen 
Jessica De Maeyer A good quality of life under 

the influence of 
methadone: A qualitative 
study among opiate-
dependent individuals 

De Maeyer, Jessica ; 
Vanderplasschen, Wouter ; 
Camfield, Laura ; Vanheule, 
Stijn ; Sabbe, Bernard ; 
Broekaert, Eric 
International Journal of 
Nursing Studies, Oct, 2011, 
Vol.48(10), p.1244(14) 
[Peer reviewed tijdschrift] 
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Cengage Learning, Inc. 
Anne Dekkers Buurtvervlechting, een oud 

recept met frisse kruiden ? 
Pitteljon, Griet ; Dekkers, 
Anne ; Roels, Joke 
In: Tijdschrift voor 
welzijnswerk., 36 (2012) 
327 ; p. 28 - 36 
Brussel : VIW (Verbond van 
instellingen voor 
welzijnswerk)., 2012. 

Wouter Vanderplasschen Effectiveness of case 
management for homeless 
persons: a systematic 
review 

De Vet, Renée ; Van 
Luijtelaar, Maurice J A ; 
Brilleslijper-Kater, Sonja N ; 
Vanderplasschen, Wouter ; 
Beijersbergen, Mariëlle D ; 
Wolf, Judith R L M 
American journal of public 
health, October 2013, 
Vol.103(10), pp.e13-26 
[Peer reviewed tijdschrift] 

 

 

3.3 Het colofon als snelle info 

Ik vond niets dat ik fysiek kon vastnemen uit men bronnenlijst dus heb ik in de 

bibliotheek van Roeselare een ander boek gekozen i.v.m. discriminatie. 

➔ De Witte, J. O. Z. E. F. (2012b). Enerzijds/Anderzijds. Tielt, België: Lannoo. 

Colofon: 

❖ Vormgeving cover: Compagnie Paul Verrept 

❖ Vormgeving binnenwerk: Crius Group 

Voorflap: 

❖ De voorflap is in 2 kleuren, de bovenste helft zwart en de onderste helft wit. De 

titel staat in spiegelbeeld. Enerzijds staat normaal in het zwarte vak en anderzijds 

staat omgekeerd in het witte vak. Onder anderzijds staat de ondertitel. 

Discriminatie, diversiteit en migratie staat in het rood. 

❖ Titel: Enerzijds. Anderzijds. 

❖ Ondertitel: Over omgaan met discriminatie, diversiteit en migratie. 

❖ De auteur: Jozef De Witte 

❖ De uitgever: Lannoo Campus 

Achterflap: 
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❖ In dit boek vraagt Jozef De Witte om het debat niet langer uit de weg te gaan. Om 

wél bezorgd, maar niet bang te zijn voor de toekomst. Om na te denken over het 

welbegrepen eigenbelang. Het boek wil een antwoord bieden op vragen zoals:  

- Als je geen onderscheid mag maken, waar staan we dan met het recht op 

verschil? 

- Is diversiteit wel een haalbare kaart? 

- Hoeveel migratie kunnen we aan? 

- Wat met mensenhandel? 

 

3.4 Zoek nu verder buiten je basistekst 

 

a. Boeken: Rechten 

Zoekresultaten Limo boeken: 8.321 

1. De rechten van de patiënt: gids voor patiënten en zorgverleners die in deze Eis-

tijd voor een vertrouwensrelatie kiezen. Nys, Herman. Leuven : Universitaire pers 

Leuven, 2001. 

2.  Kinderrechten en onderwijs: een driedubbele opdracht: recht op onderwijs, 

rechten in onderwijs, rechten door onderwijs. Brussel: Ministerie van de Vlaamse 

gemeenschap. Departement onderwijs, 1999. 

3.  Fundamentele rechten van ouderen. Van Leuven, Nathalie (Editor). Antwerpen: 

Intersentia, 2011. 

b. Artikels uit VAKtijdschriften: Rechten 

Zoekresultaten Limo artikels: 18.640 

1.  De toepassing van de wet op de rechten van de patiënt. Nys, Herman In : Droit de 

la consommation., (2008)178 ; p. 3-26 Bruxelles : Larcier, 2008.  

2. Rechten en plichten bij fiscale en sociale controle. Van Hoogenbemt, Herman; 

Verhoeye, Jan 

3.  Keure, rechten, wetten, vrijheden ende liberteijten der stede, poorte ende 

vrijheijt van Rupelmonde. Hoornaert, Lodewijk 

c. Eindwerken: Rechten 

Zoekresultaten Limo eindwerken: 1.296 

1. Hebben dieren ook rechten? Lemahieu, Annelies Katho-departement ReNo : 

Torhout, 2005 

2. Mijn rechten, mijn geluk. Verlinde, Maia Torhout : Katholieke Hogeschool VIVES 

Torhout, 2017  

3. Patiënten met dementie hebben ook rechten!: De maatschappelijk werker als 

beschermer van de rechten. Tuytens, Hanne Kortrijk: KATHO. Departement 

Sociaal-Agogisch werk (IPSOC), 2011. 
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d. Onderzoeksliteratuur: Rechten (via Lirias) 

Geen gevonden 

e. Digitale anderstalige bronnen: Rechten 

1. Unbundling democracy: Political rights and civil liberties. Research article Journal 

of Comparative Economics, Volume 42, Issue 3, August 2014, Pages 552-568Ariel 

BenYishay, Roger Betancourt http://www.sciencedirect.com/  

2. Unbundling democracy: Political rights and civil liberties. Research article Journal 

of Comparative Economics, Volume 42, Issue 3, August 2014, Pages 552-568 Ariel 

BenYishay, Roger Betancourt http://www.sciencedirect.com/  

3. Unbundling democracy: Political rights and civil liberties. Research article Journal 

of Comparative Economics, Volume 42, Issue 3, August 2014, Pages 552-568 Ariel 

BenYishay, Roger Betancourt http://www.sciencedirect.com/  

f. E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines.: Rechten (via Gopress 

Academic) 

1. De rechten van leerlingen zonder wettig verblijf. Van Rompaey, Lies 

2. Rechten van kinderen met een handicap. Verhellen, E. ; Vanthuyne, T. 

3. De nieuwe VN-Mensenrechtenraad: nieuwe hoop voor de rechten van het kind? 

Ryngaert, C ; De Vos, K. 

g. Internet algemeen: Rechten 

1. Jeugdadvocaten voor meer rechten minderjarigen. Van Rumst, S. In: Sociaal : 

welzijnsmagazine., Jrg. 30 (2009) nr. 5, p. 4-7 (2009). 

2.  We zijn allemaal kinderen: bruggen tussen rechten voor kinderen en rechten 

voor volwassenen. Mortier, F. In: Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten., 

Jrg. 3 (2002) nr. extra editie, p. 10-17 (2002) 

3. Alle kinderen hebben rechten! Zonnestraal In: Zonnestraal In: Zonnestraal, 7 

nov.(2014)5 ; p. 2-18 Averbode : Averbode uitgeverij 2014 

h. Beeldmateriaal: Rechten 

1. Tijdgenoten : Christine Van den Wyngaert Goovaerts, Joke (Director) Brussel : 

Canvas, 2009. 

2.  Copwatch: these streets are watching. Crawford, J. Berkeley : Berkeley copwatch, 

2004. 

3.  Unicef en de rechten van het kind. 1998-???? 

 

Stap 4 Contextualiseren 

4.1 Organisaties (hulp- of dienstverlening) 

Opgezocht via: https://www.desocialekaart.be/ & http://www.unia.be/nl  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.desocialekaart.be/
http://www.unia.be/nl
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Deze site is voor volwassenen, ik vind het een mooi website. Ze hebben tof met de 

kleuren aan het werken gegaan. Ik vind wel dat je in het begin wat gewend moet komen 

aan hoe alles gerangschikt staat. Maar eenmaal je het doorhebt is de website echt nog 

praktisch en overzichtelijk! Voor jongeren kan het een te moeilijke website zijn want er 

staan hier en daar wat moeilijkere woorden, daarom dat hij dus ook eerder voor 

volwassen is. Hij valt te lezen in 4 talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits voor 

‘iedereen’ dus leesbaar. De website is zeer ruim en het meeste is zeer goed uitgelegd. 

De organisatie zit verspreid over heel België en dit staat ook vermeld op de website 

onder contact. Eerst bespreken ze het groot kantoor in Brussel met adres, 

telefoonnummer en e-mailadres. Daar onder vermelden ze alle lokale contactpunten. 

Terug heb je voor iedere regio informatie over het adres, telefoonnummer en e-

mailadres.  

Vanaf je de site opent zal je direct zien dat er de vraag wordt gesteld of u slachtoffer bent 

van discriminatie. Ik vind dit zeer goed dat het zo duidelijk zichtbaar is en mensen die 

het willen melden niet ver moeten zoeken. Op deze site vind je veel bronnen, dit komt 

waarschijnlijk voor al omdat je veel linken hebt naar artikels enzovoort. Op het eerste 

zicht zag ik geen bronnen maar als je bronnen opzoekt in het opzoek vakje vind je er 

meer dan genoeg.  

Ik vind de lay-out van de website wel goed gedaan, ze werken met een duidelijk hoofd- 

en onderverdeling. Zoals bij discriminatiegronden vind je daar nog enorm veel 

categorieën onder zoals racisme, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, 

seksuele oriëntatie en andere discriminatiegronden. En zo is dus alles mooi 

onderverdeelt en wordt de website niet chaotisch ook al bevat hij zoveel informatie.  

Unia stamt af van het Latijnse ‘unio’ (eenheid, verbondenheid, ‘ik verenig’). Een term die 

mooi aansluit bij de filosofie die ze in hun werk willen uitstralen! Hun visie vertaalt zich 

in 3 grote lijnen.  

1. We bevorderen gelijke kansen en participatie voor iedereen. 

2. We werken hiervoor samen met verschillende spelers binnen de samenleving. 

3. We bevorderen de kennis van en het respect voor de grondwetten. 

Unia is een onafhankelijke opbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen 

bevordert. Ze zijn interfederaal bevoegd. (Wat wil zeggen dat ze in België zowel op 

federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief zijn). 

Ik ben zeer blij dat ik Unia heb leren kennen, ik vind dat wat ze doen super is! Ik denk 

dat er enorm veel discriminatie rondgaat in de wereld en dit moet stoppen. Iedere 

persoon op de wereld heeft evenveel rechten en de wereld zou niet zo verdeeld mogen 

zijn! Ik ga Unia zeker en vast verder blijven opvolgen. 

✓ Jaarverslag 2016 Inclusie onder druk Brussel, september 2017 

✓ Socio-Economisch Monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine 13 december 2017 
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✓ Het werk van Unia in 2016, uitgedrukt in cijfers 8 juni 2017 

✓ Evaluatie van de Antidiscriminatie- en Antiracismewet (2017) 9 mei 2017 

✓ … 

1 

 

4.2 Juridische documenten 

Uitspraak EHRM over het verbod op het dragen van kleding die het gezicht verbergt. 1 

juni 2011 

➔ https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/internationale

_instellingen/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_0  

Hof van Cassatie – Hoofddoek verbod op de werkvloer 14 maart 2017/ 09 oktober 2017 

➔ https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_83  

Ouders kunnen achternaam kind vrij kiezen 23 november 2015  

➔ https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-07-19 

Dinsdag 25 november; Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen 

➔ https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten/news_2014-11-25 

Requisitoir strafzaak Wilders; vrijspraak belediging groepen personen 

➔ http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/discriminatie/requisitoir

-strafzaak-wilders-vrijspraak-belediging-groepen-personen.htm  

  

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

groeperingen 

a. Ministers/agentschap 

Er is een Belgische Federale wetgeving, Anti-discriminatiewet van 23 februari 2003. 

Veroordeelt elk discriminerend gedrag en steunt op het non-discriminatieprincipe dat 

stelt dat iedereen gelijkwaardig is. Minister van Justitie Koens Geens en Staatssecretaris 

voor Gelijke Kansen Zuhal Demir strijden nog verder tegen discriminatie. Na al die jaren 

dat de wetten er zijn, is er dan zoveel verandert? Wat kan er nog gedaan worden om het 

nog beter te maken? Zij kijken ervoor. Nahima Lanjri (CD&V) als politica heeft ze één 

grote stelregel ‘Betrokken, Betrouwbaar en Bekwaam’ zijn 

                                                           
1 520 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/internationale_instellingen/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_0
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/internationale_instellingen/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_0
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_83
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-07-19
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten/news_2014-11-25
http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/discriminatie/requisitoir-strafzaak-wilders-vrijspraak-belediging-groepen-personen.htm
http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/discriminatie/requisitoir-strafzaak-wilders-vrijspraak-belediging-groepen-personen.htm
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b. Maatschappelijke organisaties 

Unia komt op alle vlakken van discriminatie op voor de mens. Via hun site kunt je 

discriminatie melden, dit kan/mag niet zomaar gebeuren. Er moet iets aangedaan 

worden. Alles wat Unia wil is gelijke kansen en rechten voor iedereen.  

 

4.4 Statistieken 

Op de site van Unia vond ik de cijfers van het jaar 2016 uitgeschreven in statistieken en 

tekst in een jaarverslag. Daarin vond ik een grafiek dat de evolutie van het aantal 

dossiers per discriminatiecriterium in kaart bracht (sinds 2010). Dat verslag zit vol 

grafieken, 74 grafieken in totaal. Ik vind grafiek 13 het interessants. 

http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2016_def_(2).pdf  

Grafiek 13 gaat dus over de evolutie van het aantal dossiers per discriminatiecriterium 

sinds 2010. Over raciale criteria, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, 

seksuele geaardheid, vermogen, gezondheidstoestand of andere (bevoegde) criteria.  

De grafiek toont van het jaar 2010 tot het jaar 2016 de hoeveelheden dossiers per 

criteria, bv-handicap had in 2010 270 dossiers en in 2013 289 dossiers en tegen 2016 al 

487 dossiers! 

  

http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2016_def_(2).pdf
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Stap 5 Afwerking individuele werkdocumenten 
 

5.1 Besluit 
De sadan opdracht was een hele opgave, soms was het lang zoeken eer je iets vondt en bij andere 

dingen had je het dan veel rapper.  Ik had deze opdracht wat onderschap, ik ben wat te laat 

begonnen door mijn uitstelgedacht dat soms wel eens de bovenhand neemt. Het heeft veel zweet en 

tranen gekost en ik heb veel momenten gehad dat ik volledig vast zat. Zoals het zoeken achter een 

basistekst, gelukkig heb ik dan uiteindelijk een tekst gevonden. Ik heb veel via limo, google en sites 

van de overheid gezocht dus ik denk dat bijna alles toch wel betrouwbaar is.  Ik heb ook veel 

bijgeleerd over andere zoekmachines. Heb ze nu niet veel gebruikt omdat ik niet goed weet hoe 

veilig en goed ze zijn, maar naar later toe wil ik er zeker meer mee gaan werken. 

De sadan-opdracht liep goed maar gaf ook veel spanning met zich mee, deel ook wel door mezelf 

omdat ik er eerder had moeten aan beginnen. Maar ik ben zeker wel trots op mezelf dat ik niet 

opgaf. Ik heb mij herpakt en 3-4 dagen ingepland en al mijn tijd hiernaartoe laten gaan. En dit is het 

resultaat en ik vind van mezelf dat ik wel blij met het resultaat mag zijn. Ik moet zeker nog oefenen 

op de bronnen, snap dit nog steeds niet zo goed. Ik heb altijd andere regels van bronnenlijsten 

geleerd en nu snap ik niet goed wat er wordt bedoeld. Hier zal ik dus nog wat over moeten leren en 

mij in verdiepen. Mijn sterkte is dan denk ik wel de opmaak. Ik wil altijd een zo mooi en proper 

mogelijk eindresultaat. Dit kwam hier dus wel van pas dan. Ik heb vooral bij geleerd om gerichter en 

efficiënter naar info op zoek te gaan. 
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