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INLEIDING 
 

Studenten dienen in het kader van verschillende opleidingsonderdelen schrijfopdrachten zoals papers, 

besprekingen, verslagen, stageprojecten, eindwerk, … te vervullen. Hiervoor hebben ze via 

verschillende kanalen toegang tot een massa informatie. Ze worden werkelijk overspoeld door 

informatie. Studenten dienen dus selectief te zijn in de informatie die ze al dan niet opnemen. Om 

bovenstaande opdrachten tot een goed einde te brengen, dienen studenten dus niet alleen kennis te 

hebben van het bronnenmateriaal eigen aan het sociaal-agogisch vakgebied m.a.w. ze dienen te weten 

welke informatiebronnen en –kanalen er beschikbaar zijn. Maar studenten dienen  daarenboven ook de 

kwaliteit van de informatie te beoordelen om zo op een deskundige manier met deze informatie om te 

gaan teneinde deze te verwerken in inhoudelijk samenhangende en vlot leesbare teksten. 

 

In dit onderdeel van het vak Informatievaardigheden is het hoofdzakelijk de bedoeling om studenten 

de kennis aan te reiken rond de inhoud en de strategie (hoe bronnen juist opzoeken) van het 

bronnenonderzoek. Met bronnen verwijzen we naar de informatiedragers, zowel gedrukte/fysieke als 

elektronische /digitale (boeken, tijdschriften,  wetteksten, statistieken), die voor het sociaal-agogisch 

vakgebied relevant zijn. 

 

Dit onderdeel is opgebouwd aan de hand van twee vragen: 

 

1. Over welke bronnen beschikt het sociaal-agogisch vakgebied (Sociaal Werk, Toegepaste 

Psychologie, Orthopedagogie en Maatschappelijke Veiligheid)? 

 

- soorten bronnen (inhoud) 

 

 sociaal-wetenschappelijke of gedragwetenschappelijke bronnen: fysieke/gedrukte en 

digitale/elektronische bronnen met betrekking tot het sociaal-agogisch vakgebied. Dit zijn 

voornamelijk wetenschappelijke boeken en (vak-)tijdschriften die tot de verschillende 

disciplines behoren. Daarnaast is er in het werkveld ook een groot aanbod aan niet 

gepubliceerde (grijze) literatuur, bv. brochures, jaarverslagen, rapporten, … . 

 

 juridische bronnen: regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.  

 

 overheidspublicaties: beleidsdocumenten uitgaande van één of andere overheidsdienst of 

openbare instelling. 

 

 statistische bronnen: kwantitatieve gegevens onder de vorm van cijfers, tabellen en 

grafieken. 

 

- soorten bronnen (vorm) 

 

 fysieke/gedrukte bronnen en digitale/elektronische bronnen (boeken, tijdschriften, e-

tijdschriften, e-boeken). Vandaag wordt veel informatie opgeslagen op elektronische 

dragers, bv. internetpagina’s, audioregistraties (o.b.v. interview), e-mails. 
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 Naar periodiciteit kunnen we een onderscheid maken tussen bronnen die eenmalig 

verschijnen (bv. boeken), dagelijks (bv. dagbladen/kranten) maandelijks tot wekelijks (bv. 

magazines, (vak-)tijdschriften), een keer per jaar (bv. jaarboeken, jaarverslagen). 

 

 Indeling naargelang de doelstellingen van de auteur, afhankelijk van het doelpubliek: 

algemene inleiding in het vakgebied (bv. handboek), monografie (specifiek publiek), 

verzamelwerken (cf. infra). 

 

 primaire versus secundaire bronnen. Primaire bronnen bieden ruwe informatie, die nog 

niet werd bewerkt of geïnterpreteerd (bv. politiestatistieken, opiniestukken in kranten, 

nieuwe onderzoeksresultaten). Primair materiaal omvat ofwel originele empirische 

gegevens ofwel een orginele theoretische bijdrage aan een wetenschapsdomein. De vorm 

van primaire bronnen kan verschillen van vakgebied tot vakgebied. Secundair materiaal 

maakt bij de opbouw van een argumentatie gebruik van ander primair of secundair 

materiaal. Secundaire bronnen bewerken (selecteren, evalueren, synthetiseren) deze 

primaire bronnen. Secundaire bronnen, meestal boeken en tijdschriftartikelen, baseren 

zich daarnaast ook op ander, reeds eerder verschenen, secundair materiaal. Ook 

bibliografieën en catalogi (cf. infra) kunnen als secundaire bron beschouwd worden. 

 

- kwaliteit van bronnen: wetenschappelijk bronnenmateriaal 

 

 relevante bronnen: bronnen die bruikbare informatie opleveren voor de formulering en 

beantwoording van de onderzoeksvraag (centrale vraagstelling in 

onderzoek/schrijfopdrachten). Om de relevantie van bronnen na te gaan, beoordeel je de 

bron aan de hand van onderstaande criteria: 

- publicatiedatum controleren 

- auteur(s)/redactie: specialisten in een vakgebied 

- inhoudsopgave doornemen  

- inleiding en besluit doornemen 

- abstract (samenvatting) doornemen 

- grafieken, figuren en tabellen bekijken en nagaan van welke bron ze 

afkomstig zijn 

- gedetailleerde beschrijving van onderzoeksmethode: hoe is men tot deze 

informatie gekomen  objectieve informatie 

- bibliografie doornemen 

- toetsing door andere wetenschappers: peer review 

- vindplaats: stedelijke bibliotheek vs. vakbibliotheek (hogeschool- en 

universiteitsbibliotheken), wetenschappelijke databank die boeken en 

artikels uit vaktijdschriften ontsluit 

 

 transparante bronnen: bronnen die op een wetenschappelijke manier informatie 

verzamelen en presenteren. Om de transparantie van bronnen na te gaan, beoordeel je de 

bron aan de hand van onderstaande criteria:  

- de nauwkeurigheid van bronvermeldingen in de tekst en in de bibliografie 

nagaan (cf. onderdeel refereren) 
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- primaire informatie (meer dan secundaire informatie): nieuwe empirische 

gegevens 

- logische en systematische opbouw van de tekst: inleiding, samenvatting, 

methode, resultaten, discussie en conclusie  

- objectiviteit van bronnenmateriaal en taalgebruik (zakelijk, genuanceerd 

wetenschappelijk taalgebruik) 

 

2. Hoe zoekt men op een snelle en efficiënte manier boeken op (zoekheuristiek)? 

 

Hoe vindt men boeken, in boeken relevante bijdragen, (vak-)tijdschriftartikels die relevant zijn voor 

bepaalde onderwerpen? Voor deze tweede vraag duiden we op het belang van catalogi en databanken 

(e-bronnen).  

 

Het antwoord op deze twee bovenstaande vragen komt in elk onderdeel aan bod. In een eerste deel 

bespreken we de sociaal-wetenschappelijke bronnen (+ ontsluitingsmiddelen), in een tweede deel de 

juridische (+ ontsluitingsmiddelen) en in een derde deel de statistische bronnen (+ 

ontsluitingsmiddelen). 

I. SOCIAAL – WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN 
 

1.1 Overzicht van sociaal-wetenschappelijke bronnen 

In dit onderdeel behandelen we bronnen die hun materiaal in een bewerkte vorm presenteren. Dit zijn 

meestal boeken en (vak-)tijdschriften. Binnen deze categorie onderscheiden we, naargelang de 

doelstelling van deze bronnen en het doelpubliek voor deze bronnen (breed publiek, o.a. studenten, 

collega’s, onderzoekers, …), een aantal types van bronnen.  

1.1.1 Naslagwerken 

Onder naslagwerken verstaan we encyclopedieën, (vak)woordenboeken, e.d. Deze werken zijn 

vandaag de dag online te consulteren. Een bekende en door studenten frequent gehanteerde 

encyclopedie is Wikipedia. Deze encyclopedie verzamelt heel wat actuele informatie. Maar… iedereen 

kan vrijwillig als auteur zijn of haar bijdrage hieraan leveren. Er is geen officiële redactie die de 

inhoud van Wikipedia aan een kritische wetenschappelijke evaluatie (peer review) onderwerpt. Die 

controle gebeurt door andere auteurs of internetgebruikers. Dit betekent dat Wikipedia niet altijd even 

betrouwbaar is. Bovendien is Wikipedia allesbehalve volledig. Mag je Wikipedia dan niet gebruiken? 

Uiteraad wel, maar hanteer Wikipedia ter verkenning van een onderwerp. Het is een snelle manier om 

gratis aan informatie te komen. Maar wees kritisch en zorg er dus voor dat je via andere – 

wetenschappelijke- bronnen de juistheid van de informatie kan bevestigen. Dit betekent dat je in het 

kader van een literatuuronderzoek nooit volledig een online encyclopedie als primaire bron kan 

aanwenden.  
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Ook (vak-) woordenboeken - zoals het medisch woordenboek- en de Sociale Kaart, behoren tot deze 

categorie van bronnen. De Sociale Kaart biedt een overzicht van de welzijns- en 

gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel. 

1.1.2 Handboeken en losbladige werken 

Handboeken behandelen op een systematische maar onvolledige manier een bepaald onderwerp. 

Meestal zijn handboeken pedagogisch opgevat en zijn ze bijgevolg waardevolle pedagogische 

instrumenten. Deze bronnen hebben, onderzoeksmatig, ook een meerwaarde voor studenten die zich in 

een bepaald onderwerp willen verdiepen. Handboeken gebruik je dus om een onderwerp te verkennen 

én uit te diepen. Visies, overzichten, inzichten, invalshoeken en samenhangen komen aan bod. 

Regelmatige heruitgaven, aanvullingen en correcties zorgen voor actualiteitswaarde. Om die reden zijn 

de meeste handboeken losbladig uitgegeven. Zo wordt de complete herdruk vermeden. Handboeken 

bestaan vaak uit delen en slorpen een pak ruimte op; ze zijn omvangrijk, duur, arbeidsintensief en 

moeilijk hanteerbaar. De meeste werken leer je pas na ervaring kennen. 

Dit kan je versnellen als je oog hebt voor: 

 de titels met betrekking tot je onderwerp, de naam en de kwaliteiten van de auteurs.  

 de inleiding en de handleiding.  

 de interne ordening, de inhoudsopgave, de [soorten] registers.  

 de datum en de verschijningsfrequentie.  

Bovenstaande argumenten zorgen ervoor dat de werken meestal enkel in vakbibliotheken aanwezig 

zijn. De ontwikkeling van elektronische versies enerzijds en zakboekjes anderzijds maken de 

naslagwerken toegankelijker. Kleine [goedkope] zakboeken en gidsen geven [fragmentarische] 

overzichten. Elektronische versies slorpen minder papier op en zijn handig bij het zoeken. 

Wetenschappelijke uitgeverijen, overheidsdiensten en universitaire instellingen verzorgen doorgaans 

de samenstelling, de publicatie en het uitgeven van handboeken en zakboekjes (cf. bijlage 1). Voor 

ons vakgebied zijn ondermeer Bohn Stafleu Van Loghum [www.bsl.nl], Kluwer [www.wkb.be], Die 

Keure [www.diekeure.be], Maklu [www.maklu.be], Politeia [www.politeia.be] en Elsevier. 

Kenmerkend voor handboeken is het gepersonaliseerd auteurschap, van de hand van één auteur of 

enkele auteurs. 

1.1.3 Verzamelwerken  

Verzamelwerken, readers  of geredigeerde boeken worden samengesteld door een redacteur of een 

redactie (red.), die een aantal auteurs uitnodigt/uitnodigen om rond een bepaald onderwerp een 

bijdrage te leveren. De redacteur of de redactie neemt het initiatief voor de publicatie, verzamelen de 

bijdragen van de andere auteurs, integreren deze bijdragen in een logisch geheel met een inleiding en 

een besluit. De inhoud van de bijdragen correspondeert dus niet noodzakelijk met de visie(s) die de 

redacteur/redactie er zelf op nahoudt. In dit soort boeken wordt ieder hoofdstuk/bijdrage dus door een 

andere auteur of een groep auteurs geschreven. Ook bij deze werken kan je een onderscheid maken 

tussen algemeen oriënterende verzamelwerken en werken naar disciplines en deeldomeinen binnen het 

sociaal-agogisch vakgebied. Deze werken bieden wel vaak een meer diepgaande en gespecialiseerde 

http://sadan.wikidot.com/handboeken-en-zakboekjes
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kijk op bepaalde onderwerpen in vergelijking met handboeken, die hoofzakelijk een algemeen 

overzicht bieden over een bepaald onderwerp en dus hoofdzakelijk inleidend van aard zijn. 

 

1.1.4 Monografieën 

In tegenstelling tot handboeken (en sommige verzamelwerken) beperken monografieën zich tot een 

uitgebreide behandeling van één onderwerp. Deze werken bieden dus geen overzicht van een 

vakgebied of een deeldomein ervan. In tegenstelling tot verzamelwerken worden monografieën 

integraal geschreven door één, enkele of een groep auteurs die gezamenlijk tekenen voor de inhoud 

van het werk. Een opsomming geven van deze werken is nogal omslachtig. Hiervoor verwijzen we 

graag naar de verschillende cursussen en de daarin opgenomen bronnenlijsten. Opgelet niet alle 

monografieën kunnen als ‘wetenschappelijk’ beschouwd worden. Dit betekent uiteraard niet dat deze 

geen waardevolle informatie bieden. Bv. Je maakt een werk over zelfmoord, dan baseer je je best niet 

hoofdzakelijk op een boek waarin iemand zijn persoonlijk verhaal vertelt, maar ook op handboeken, 

verzamelwerken of artikels uit vaktijdschriften (cf. infra) die een meer wetenschappelijke insteek 

bieden.  

1.1.5 E-boeken 

 

Steeds meer boeken zijn online verkrijgbaar en consulteerbaar. Het aanbod e-boeken zal in de 

toekomst alleen maar toenemen. Niet alle e-boeken zijn voor iedereen toegankelijk en hanteerbaar. Bv. 

VIVES-studenten kunnen via een login-procedure in gespecialiseerde databanken zoals Springer e-

books boeken integraal online consulteren en downloaden. Dit is mogelijk aangezien de 

onderwijsinstelling, VIVES, een abonnement heeft op die databank. Gebruikers zonder een login 

kunnen deze boeken dus niet raadplegen. Boeken die je online opspoort via Google Books zijn dan 

wel voor iedere internetgebruiker online beschikbaar. 

 

1.1.6 Onderzoeksliteratuur 

Onderzoeksliteratuur kan verschillende vormen aannemen: onderzoeksrapporten, congresbijdragen en 

proceedings, doctoraatsscripties, … . 

Een onderzoeksrapport heeft vaak de vorm van een boek in de zin dat het eruit ziet als een boek en dat 

het inhoudelijk ook opgebouwd is als een boek. Het is vaak één tekst die verslag maakt van een 

bepaald onderzoek. Het wordt echter vaak door de onderzoeker of onderzoeksinstanties (bv. 

universiteit, experticecentrum, overheid) zelf uitgegeven en verspreid. Er komt met andere woorden 

geen uitgeverij aan te pas. Maar heel wat onderzoeksrapporten worden wel uitgegeven door een 

gespecialiseerde uitgeverij. Ook proefschriften of doctoraatsthesissen behoren hiertoe. Deze 

publicaties zijn wetenschappelijk maar worden niet altijd gepubliceerd. 

Congressen (of studiedagen) zijn bijeenkomsten van experten uit een bepaald vakgebied en/of 

werkveld die samenkomen om de laatste stand van zaken te presenteren, bespreken en bediscussiëren. 

Vaak krijgen deelnemers een abstractboek (bundeling van samenvattingen) of een informatiemap met 

de verschillende bijdragen mee. Een uitgebreider resultaat van een congres is een proceedingsboek. 

Hierin worden alle bijdragen integraal gepubliceerd.  
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1.1.7 Periodieken of tijdschriften 

Periodieke bronnen verschijnen met een zekere regelmaat (dagelijks, wekelijks, maandelijks, 

tweemaandelijks, driemaandelijks, …). Binnen deze categorie van bronnen kunnen we een 

onderscheid maken tussen wetenschappelijke publicaties, publicaties die gebonden zijn aan een 

beroeps- of een belangengroep en commerciële publicaties. Een voorbeeld van het eerste type is het 

Tijdschrift voor Sociologie, een voorbeeld van het tweede is het Tijdschrift voor Welzijswerk 

(uitgegeven door het Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk) en een voorbeeld van het derde is 

Knack of De Standaard. 

1.1.7.1 Dagbladen en commerciële week- en maandbladen 

Kranten berichten via artikels over actuele gebeurtenissen en zijn dus ideaal om actuele informatie 

over internationale, nationale en lokale gebeurtenissen, om redactionele artikels, commentaren of 

opinies te vinden. Kranten zijn geen bronnen van wetenschappelijke informatie. Kranten berichten wel 

vaak over wetenschappelijk onderzoek. Heel veel van die berichtgeving kenmerkt zich door een 

vereenvoudinging van de informatie waardoor deze niet altijd meer accuraat is. 

Wat de commerciële week- en maandbladen betreft kunnen we een onderscheid maken tussen 

algemene tijdschriften en populair-wetenschappelijke tijdschriften. Algemene bladen of tijdschriften 

zoals Humo, Knack, P-magazine, …bevatten artikels over allerhande populaire onderwerpen. De 

inhoud van deze artikels is zeer subjectief en dus allesbehalve wetenschappelijk. Populair-

wetenschappelijke bladen of tijdschriften, bv. Psychologie Magazine,  Psyche en Brein, Pedagogiek in 

Praktijk Magazine, …, pogen wetenschappelijke informatie te vertalen naar een breed publiek. Ze zijn 

echter op zich niet wetenschappelijk. 

 

Deze bronnen kunnen dus zowel als primaire (verslaggeving als basis) als secundaire (de opinies van 

de journalist worden overgenomen) bron geraadpleegd worden. Als deze bronnen als secundaire 

bronnen gebruikt worden, dan dient men zich echter steeds bewust te zijn van de selectiviteit en 

subjectiviteit van de verslaggeving. Deze bronnen kunnen dus gebruikt worden maar dienen aangevuld 

te worden met wetenschappelijk bronnenmateriaal. 

1.1.7.2 Wetenschappelijke vaktijdschriften 

In een doorsnee wetenschappelijk vaktijdschrift vindt men een aantal artikels, eventueel aangevuld 

met boekbesprekingen. Soms worden er ook tribunes opgenomen, waarin beroeps- of 

drukkingsgroepen hun standpunt ten aanzien van specifieke problemen duidelijk maken. De inhoud is 

van de hand van wetenschappers en/of specialisten in een vakgebied. De inhoud is bijgevolg veel 

gedetaileerder en diepgaander dan artikels uit algemene en populair-wetenschappelijke tijdschriften. 

De meeste vaktijdschriften worden uitgegeven door een wetenschappelijke organisatie/redactie en 

richten zich op een doelpubliek van wetenschappers/onderzoeker, hoger opgeleiden en studenten.  

Vaktijdschriften worden meestal ingedeeld in jaargangen (volumes), met daarbinnen een aantal 

nummers. Bv. een vaktijdschrift dat driemaandelijks verschijnt geeft per jaargang vier nummers uit. 

Sommige vaktijdschriften bieden op bepaalde momenten artikelen aan over specifieke onderwerpen, 

de zogenaamde ‘themanummers’. Naast heel wat Nederlandstalige vaktijdschriften bestaan er ook 

anderstalige, vaak Engelstalige, vaktijdschriften.  
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Vaktijdschriften vormen voor studenten en onderzoekers de belangrijkste bron van informatie. 

Tijdschriften bieden, in tegenstelling tot boeken en verzamelwerken, de meest recente informatie aan. 

In boeken wordt informatie veel grondiger uitgewerkt, alleen verschijnen ze vaak later op de markt. 

 

Het merendeel van de tijdschriften kunnen zowel digitaal (E-tijdschriften> E-artikels) als in 

fysieke/gedrukte vorm (bibliotheek) geraadpleegd worden. Sommige tijdschriften zijn enkel online of 

enkel in gedrukte vorm (vaak oudere tijdschriften of jaargangen van tijdschriften) consulteerbaar. Heel 

wat vaktijdschriften zijn online beschibaar via gespecialiseerde databanken. Niet iedereen heeft 

toegang tot deze databanken? Deze zijn enkel via een login consulteerbaar. Dus heel wat artikels zijn 

online te consulteren en te downloaden, de zogenaamde e-artikels uit e-tijdschriften, maar die zijn niet 

door iedere internetgebruiker op te sporen. De wetenschappelijke artikels die via online zoekmachines, 

bv. Google scholar, terug te vinden zijn, zijn voor elke internetgebruiker toegankelijk. 

 

Een overzicht van alle vaktijdschriften voorhanden in VIVES-bibliotheek (campus Kortrijk) vind je 

via de webpagina van de bibliotheek. Alle tijdschriften bevinden zich op het gelijkvloers met een 

plaatsing volgens vakgebied. 

Van een aantal tijdschriften aanwezig in de VIVES-bibliotheek (campus Kortrijk) zijn de 

inhoudstafels vanaf een bepaalde jaargang online te raadplegen. Een aantal tijdschriften zijn fulltext 

online te raadplegen, bv. het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, Info Revue: tijdschrift van 

de geïntegreerde politie, Justitiële Verkenningen, Vlaams Tijdschrift voor Othopedagogiek, 

Weliswaar: welzijnsmagazine voor Vlaanderen, … .  Een aantal tijdschriften zijn fulltext te raadplegen 

via de databank van de vakbibliotheek BSL (Bohn Stafleu van Loghum).  Ook via Springer (e-

journals) en een aantal anderstalige/Engelstalige databanken (cf. infra) kan je elektronische 

tijdschriftartikels consulteren. 

 

Daarnaast zijn er een aantal fulltext te raadplegen via een login te verkrijgen aan de balie van de 

bibliotheek, bv. Panopticon, tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 

Systeemtherapie, tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie, Talent: tijdschrift over 

hoogbegaafdheid, Tijdschrift Klinische Psychologie, Tijdschrift voor criminologie, Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, Tijdschrift voor Sociologie, … . 

 

1.1.7.3 Jaarboeken 

Een jaarboek is een kruising tussen een boek (een reader) en een tijdschrift. Sommige tijdschriften  

komen slechts één keer per jaar uit. Een reader omdat het artikelen/hoofdstukken van verschillende  

auteurs samenbrengt, een tijdschrift omdat het met een zekere periodiciteit verschijnt onder dezelfde  

titel.  

 

1.1.8 Grijze literatuur 

Onder grijze literatuur verstaan we publicaties van verenigingen, stichtingen, scholen en universiteiten 

(eindwerken, scripties, thesissen), bedrijven, overheidsinstellingen, websites en webpagina’s onder de 
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vorm van rapporten, nota’s, brochures, verslagen, beleidsdocumenten, nieuwsbrieven … . Grijze 

literatuur wordt niet door een uitgever uitgegeven.  

 

1.2 Ontsluitingsmiddelen  

Kennis hebben van verschillende soorten primaire en secundaire bronnen in het sociaal-agogisch 

vakgebied is een belangrijke voorwaarde om aan (wetenschappelijke) opdrachten te beginnen en te 

vervolledigen. Helaas volstaat deze kennis niet. Het aantal bronnen binnen ons vakgebied is 

omvangrijk. Een bibliotheek binnenstappen en lukraak in de boekenrekken en tijdschriften relevante 

informatie opzoeken om zo een bronnenlijst rond een bepaald thema samen te stellen, is uiterst 

inefficiënt. Voor dit soort zoekacties dienen andere middelen te worden aangewend. In dit onderdeel 

pogen we een antwoord te formuleren op de vraag hoe we zo efficiënt mogelijk relevante informatie 

m.b.t. een bepaald thema vinden. Dit deel heeft dus betrekking op ontsluitingsmiddelen, instrumenten 

die de student in de bibliotheek of online (ook van thuis uit/off campus via de stuiterproxy of via 

http://desktop.vives.be ) kan raadplegen om op een snelle en efficiënte manier een bronnenlijst samen 

te stellen.  

1.2.1 Catalogi (LIMO & Antilope) 

Via de VIVES-website (voor studenten/Bibliotheek/Kortrijk) heb je toegang tot de fysieke en digitale 

collectie van VIVES campus Kortrijk via de LIMO-catalogus.  Ook via Toledo, tabblad ‘bibliotheek’ 

kan je de collectie van de associatie K.U. Leuven raadplgen. De catalogus van de VIVES-bibliotheken 

maakt sinds 1 september 2009 deel uit van het netwerk van bibliotheekcatalogi van o.a. universiteit 

K.U.Leuven en de hogescholen van Associatie K.U. Leuven. De zoektips  in de catalogus wijzen je 

verder de weg om jouw zoekopdracht succesvol te laten verlopen. 

Via LIMO is het mogelijk om na te gaan of er boeken, tijdschriften en artikels of andere bronnen 

aanwezig zijn in een aangesloten bibliotheek en in welke van de aangesloten bibliotheek/bibliotheken 

dat het geval is. Zo kunnen we gedetailleerde informatie over een bron opzoeken (bv. bibliografische 

referenties). Bovendien kunnen we verwante bronnen opsporen op basis van een eerder gelokaliseerde 

bron. Catalogi laten evenwel niet  altijd toe om de inhoud van de gevonden bronnen (opgenomen 

artikelen, boeken) te raadplegen. In dat geval spreken we van gedrukte of fysieke bronnen die je nog 

steeds in een bibliotheek dient te raadplegen. In catalogi worden momenteel meer en meer 

elektonische boeken, artikelen, of andere e-bronnen opgenomen, die wel integraal fulltext online te 

consulteren zijn. Op basis van catalogi kan je wel verwijzingen opsporen naar op het eerste zicht 

relevante bronnen. Op basis van die verwijzingen kan je dan op zoek gaan naar de concrete vindplaats 

van die bron (in de bibliotheek of in een aantal gevallen online aan de hand van een fulltext (pfd-) 

document).  

In catalogi vind je ook titels van tijdschriften en verzamelwerken maar niet altijd titels van de 

opgenomen artikelen in dat tijdschrift of bijdragen in een verzamelwerk. Een aantal bibliotheken 

binnen de LIMO-catalogus nemen ook artikels en bijdragen uit gedrukte tijdschriften en boeken op in 

LIMO. Dit is niet het geval voor alle bibliotheken waardoor de collectie van fysieke artikels en 

bijdragen onvolledig is. Je dient dus je zoekstrategie op basis van een catalogus, zoals LIMO, aan te 

vullen met behulp van databanken. Deze databanken, vaak Engelstalig, ontsluiten op hun beurt een 

http://opac.libis.be/
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aantal vaktijdschriften (artikels) en boeken (hoofdstukken). Heel wat databanken zijn reeds 

doorzoekbaar via LIMO maar een aantal nog niet. Hierover meer in punt 1.2.2 (cf. Infra). 

De LIMO-catalogus laat evenwel niet toe om bronnen buiten het aangesloten bibliotheekbestand op te 

zoeken. Via LIMO kan je dus o.a. geen bronnen opsporen in de universiteitsbibliotheek van de 

Universiteit van Gent, de Hogeschool Universiteit Brussel, de Universiteit van Antwerpen en de 

bijhorende hogescholen. Als je de collecties van deze onderwijsinstellingen wil doorzoeken dan dien 

je via de website van die instellingen hun catalogus te raadplegen. 

Voor het opsporen van tijdschriften kan je gebruik maken van de overzichtslijsten per bibliotheek. Een 

overzicht van alle tijdschriften voorhanden in VIVES-bibliotheek (campus Kortrijk) vind je via de 

webpagina van de bibliotheek. Uiteraard betreft dit een uitgebreide doch limitatieve lijst van 

vaktijdschriften. Bekijk dus ook eens de overzichtslijsten van tijdschriften van 

universiteitsbibliotheken. Via deze  link kan je de tijdschriftencollecties van oa. de bibliotheek van de 

sociale wetenschappen, de bibliotheek van de psychologische en pedagogische wetenschappen en de 

rechtsbibliotheek (oa. een overzicht van alle aanwezige criminologische tijdschriften) raadplegen. 

Indien je bepaalde tijdschriften niet terugvindt in de collectie van een bepaalde bibliotheek, kan je 

gebruik maken van  ANTILOPE. In deze catalogus vind je een titelbeschrijving van alle tijdschriften 

(en dus niet van de artikelen in dat tijdschrift!) aanwezig in de meeste Belgische bibliotheken 

(wetenschappelijke, bedrijfs- en hogeschoolbibliotheken). Je ziet ook meteen in welke bibliotheek het 

tijdschrift zich bevindt. Soms vind je er ook fulltextartikels. Indien je een kopie van een 

tijdschriftartikel wenst (dat niet in het bezit is van bibliotheek), dan kan je dit aan de balie aanvragen 

(IBL, InterBibliotheek Leenverkeer).. 

 

1.2.2. Databanken 

Een degelijk bronnenonderzoek gebeurt niet alleen via het gebruik van catalogi. In de eerste plaats 

omdat catalogi nog grotendeels enkel fysieke/gedrukte, zelfstandige publicaties (boeken, tijdschriften, 

rapporten, eindwerken) ontsluiten en een nog te beperkt aantal niet-zelfstandige publicaties (artikelen 

in tijdschriften, bijdragen in verzamelwerken). Bovendien blijven catalogusbestanden vaak beperkt tot 

een aantal bibliotheken. Het blijft dus noodzakelijk om het zoekproces via databanken, die een aantal 

boeken en (vak-)tijdschriften ontsluiten, te vervolledigen. Catalogi en databanken vullen elkaar dus 

aan!! Het is wel zo dat het reeds mogelijk is om ook heel wat databanken te doorzoeken via LIMO. 

Helaas is dit nog niet het geval voor alle databanken, bv. Mediargus is niet via LIMO te consulteren. 

Een overzicht van de databanken te doorzoeken via LIMO en niet via LIMO vind je op de website van 

de bibliotheek. Je kan beschikbare databanken en websites zowel op de campus als off campus via de 

stuiterproxy of desktop doorzoeken.  

We lijsten alvast een aantal belangrijke databanken op 

 eindwerken 

http://www.katho.be/apps.aspx?smid=2079
http://bib.kuleuven.be/ub
http://anet.ua.ac.be/submit.phtml?UDses=22140769%3A279747&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopac=opacantilope&UDextra=
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Eindwerken zijn te raadplegen via LIMO en via DOKS. Via deze databank kan je eindwerken van 

bepaalde opleiding fulltext downloaden. Voor SAW zijn enkel eindwerken van de opleiding 

Maatschappelijke Veiligheid opgenomen. De collectie van deze databank zal op termijn verdwijnen en 

integraal worden opgenomen worden in LIMO. 

 kranten  

Via Mediargus kan je zoeken in het archief van Vlaamse kranten en de magazines Knack, Le Vif, 

Trends, Tendances, … . Heel wat kranten hebben ook een eigen website. Ook op de websites van 

nieuwsredacties vind je heel wat informatie. Opgelet om via Mediargus materiaal op te zoeken dien je 

je eerst on-campus te registreren. 

 boeken en tijdschriftartikelen 

 

- In Springer e- books vind je een ruim pakket Engelstalige e-books. Het 

pakket Nederlandstalige e-books betreft hoofdzakelijk gezondheidszorg doch vind je er ook 

een aantal  sociaal-agogische en onderwijsgerelateerde bronnen. 

- In Vakbibliotheek BSL (Bohn Stafleu v. Loghum) vind je artikels in Nederlandstalige 

vaktijdschriften. Deze vakbibliotheek is vanaf 1 maart 2013 consulteerbaar via Limo 

aangezien de volledige collectie raadpleegbaar is via databank Springerlink. Dus “In 

Springerlink vind je artikels in Nederlandstalige vaktijdschriften”. 

- EBSCO host: Academic Search Elite is een algemeen wetenschappelijke databank, ERIC 

bevat Amerikaanse Pedagogische en onderwijskundige literatuur  

- Web of Science en  science direct zijn algemeen wetenschappelijke databanken 

- HBO kennisbank: Nederlandstalige onderzoekspublicaties 

- Lirias ontsluit de onderzoeksoutput van K.U. Leuven. Het is mogelijk om per 

organisatorische eenheid op zoek te gaan naar documenten. Via het geavanceerd zoekscherm 

in Limo kan je uitsluitend in Lirias zoeken. 

- Oxford Journals (o.a. Britisch Journal of Criminology, the Britisch Journal of Social Work  

- Sociale Kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de 

welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. 

- Van Dale is enkel via VIVES-netwerk online te raadplegen. Aangezien heel wat databanken 

Engelstalige tijdschriften ontsluiten is het aan te raden om zoektermen (trefwoorden) te 

vertalen of voldoende synoniemen op te zoeken.  

- Andere: Sage (http://online.sagepub.com/) 

Ook hier verwijzen we naar een overzicht van alle e-bronnen die via universiteitsbibliotheken (ter 

plaatse!) te raadplegen zijn!  

 

De databank hulpmiddelen bundelt alle informatie voor personen met een handicap 

(www.vlibank.be, www.blijfactief.be). 

 

Ook via websites van Experticecentra vind je heel wat relevante informatie. Een overzicht van alle 

Expertisecentra van VIVES vind je via hier. 

http://www.mediargus.be/vowb/
http://www.mediargus.be/vowb/
http://academic.mediargus.be/
http://www.springerlink.com/books
http://www.springerlink.com/books/?sortorder=asc&Language=Dutch
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie
http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d500d36b-6efb-41b9-b081-c90a95905378%40sessionmgr14&vid=1&hid=21
http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=4687ead3-5708-4ac9-9a91-56dcd588e696%40sessionmgr4&vid=1&hid=25
http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=943b63dd-7258-4155-8d9d-d321d88157a6%40sessionmgr11&vid=1&hid=25
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=V27551DCeAFCCHfdC4j&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://www.sciencedirect.com/
http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/home/
http://www.oxfordjournals.org/subject/social_sciences/
http://www.desocialekaart.be/zoeken/index.cfm
http://vowb.vandale.be/vandale/zoekservice/?type=pro
http://online.sagepub.com/
http://www.vlibank.be/
http://www.blijfactief.be/
http://www.katho.be/page.aspx?smid=759
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1.2.3 Online zoekmachines 

 

Via online zoekmachines als Google kan er een massa informatie opgespoord worden. Uiteraard is het 

aan de internetgebruiker om de kwaliteit en betrouwbaarheid en dus ook bruikbaarheid ervan na te 

gaan. Een tip: gebruik Google-books als je op zoek bent naar e-boeken en Google Scholar als je op 

zoek bent naar wetenschappelijke publicaties.  
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II. JURIDISCHE BRONNEN 

2.1 Overzicht juridische bronnen 
 

In het recht worden drie rechtsbronnen onderscheiden: regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.   

2.1.1 Regelgeving 

De regelgeving omvat het geheel aan gemaakte en bestaande rechtsnormen in een land. Ook de 

voorbereidende documenten op basis waarvan parlementen deze normen hebben gestemd (cf. punt 

2.1.2), plaatsen we onder de  noemer regelgeving. Rechtsnormen worden onderscheiden naar inhoud 

(in materiële zin) en naar vorm (in formele zin). 

In materiële zin zijn er de  algemene, abstract geformuleerde, herhaaldelijk toepasbare en bestaande 

rechtsnormen, zoals bv. de grondwet, wetten, decreten, ordonnanties, Koninklijke Besluiten, 

Ministeriële Besluiten, Collectieve Arbeidsovereenkomsten (C.A.O’s), omzendbrieven, … . 

In formele zin gaan deze akten uit van de wetgevende of decreterende macht. Op federaal niveau zijn 

dit de Koning, de Kamer en de Senaat, op gemeenschaps- en gewestelijk vlak zijn dat de Vlaamse, 

Franse en de Duitse Gemeenschapsraad, de Waalse en de Brusselse Gewestraad en de 

overeenkomstige gewest en gemeenschapsregeringen (cf. opleidingsonderdelen recht). 

Daarnaast kan er ook een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de federale en regionale 

regelgeving en anderzijds de internationale regelgeving, bv. bilaterale en multilaterale verdragen, 

akkoorden, … . 

Wetten, decreten, KB’s, MB’s zijn bindend vanaf de tiende dag na hun bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad (de officiële vindplaats van wetgeving). Pas na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 

kunnen deze wetten, decreten worden overgenomen in officieuze publicaties (oa. juridische 

tijdschriften, codexen). 

2.1.2 Parlementaire documenten 

2.1.2.1 Federale wetgeving 

 

 Parlementaire Stukken van België bevatten alle documenten die tot stand kwamen bij de 

voorgeschiedenis van de wet of bij de uitwerking ervan, bv. wetsvoorstellen, 

wetsontwerpen, de memorie van toelichting, etc. Deze Parlementaire Stukken van België 

worden per legislatuur gebundeld.  

 

 Parlementaire Handelingen van België bevatten volledige en woordelijke verslagen van 

de besprekingen en van de stemmingen, alsook van de mondelinge vragen in de 

wetgevende kamers. Ze worden voor beide kamers gebundeld per zittingsjaar. 
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 Het beknopt verslag van de Handelingen der Wetgevende Kamers bevat onder de vorm 

van samenvattingen en als voorlopig proces-verbaal, de besprekingen en de stemmingen 

in de vergaderingen van de wetgevende kamers.  

2.1.2.2 Regionale wetgeving (Vlaanderen) 

 

Parallel aan de procedure in de federale kamers worden de decreetvoorbereidende stukken van het 

Vlaams Parlement gepubliceerd in: 

 

 Stukken van het Vlaams Parlement  

 

 Handelingen van het Vlaams Parlement 

 

 Het beknopt verslag van de Handelingen van het Vlaams Parlement.  

 

Hierin verschijnt grotendeels hetzelfde soort informatie als in de federale bronnen, zij het beperkt tot 

de bevoegdheidsdomeinen van de regio’s, bv. jeugdbescherming, welzijnswerk, slachtofferzorg, … . 

 

2.1.2.3 Vragen en Antwoorden 

 

De leden van het federale parlement en regionale parlementen en/of raden hebben de mogelijkheid om 

mondelinge vragen te stellen in de verschillende Kamers of Raden. Over deze mondeling gestelde 

vragen wordt verslag uitgebracht in de Handelingen en in het Beknopt Verslag van het betreffend 

wetgevend orgaan. Verder bestaat ook de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen aan een lid 

van de regering of deelregering. De betrokken minister of lid van de (deel-)regering dient dan binnen 

een bepaald aantal dagen te antwoorden aan de voorzitter van de betreffende Kamer of Raad, die het 

antwoord meedeelt aan de vraagsteller en het tevens laat opnemen in het Bulletin van Vragen en 

Antwoorden, op regionaal vlak Bulletin van Vragen en Antwoorden van het Vlaams Parlement. 

 

2.1.3 Rechtspraak 

Jurisprudentie of rechtspraak betreft de interpretatie van rechtsregels zoals die tot uiting komt in de 

beslissingen van hoven en rechtbanken naar aanleiding van de toepassingen van de abstracte wet op 

concrete gevallen. De rechtspraak neemt de vorm aan van vonnissen en arresten (van het 

Grondwettelijke Hof, Raad van State, Hof van Cassatie, rechtbanken van eerste aanleg, 

vredegerechten, politierechtbanken, …).  

 

2.1.4 Rechtsleer 

 

Doctrine of rechtsleer omvat het geheel aan geschriften die juridische onderwerpen behandelen op een 

theoretische en een systematische wijze, bv. een kritiek op bestaande wetgeving aan de hand van eigen 

empirisch onderzoeksmateriaal). Deze geschriften nemen de vorm aan van boeken, verzamelwerken, 

tijdschriftartikelen, … . 
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2.1.5 Omzendbrieven 

 

Ministeriële omzendbrieven en dienstorders hebben geen juridische draagwijdte en worden bijgevolg 

ook onterecht onder de noemer juridische bronnen behandeld. Deze bronnen richten zich namelijk 

slechts tot mensen, die handelen in naam van of op bevel van de minister (ambtenaren) en zijn 

bijgevolg niet bindend voor personen die niet tot die administratie behoren. Ministeriële 

Omzendbrieven maken aan ambtenaren duidelijk hoe wetten en besluiten moeten worden 

geïnterpreteerd. 

 

2.2 Ontsluitingsmiddelen 

2.2.1 E-bronnen 

Het Belgische Staatsblad  is een officiële doorlopende publicatie waarin de wetgeving chronologisch 

op datum is gerangschikt. Sinds 1 juni 1997 kan het Belgisch Staatsblad, indirect via de Federale 

Overheidsdienst Justitie of rechtstreeks worden geraadpleegd. Via Justel krijg je zowel toegang tot de 

databank van de wetgevingsindex (BS) als de databank van de geconsolideerde wetgeving  

Via Belgielex, de kruispuntbank van de wetgeving, vind je een overzicht van wetgeving, parlementaire 

voorbereiding en rechtspraak. Via Belgielex kan je ook de Vlaamse Codex raadplegen. Deze bevat 

een verzameling van wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Parlementaire 

documenten kan je ook rechtstreeks raadplegen via www.fed-parl.be, www.dekamer.be, 

www.senate.be, www.vlaamsparlement.be. 

Via de webstek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vind je heel wat relevante 

informatie (dus niet alleen beleidsinformatie) rond de betreffende thema’s. De codificatie van het 

welzijnsrecht, welke leidde tot de oprichting van de Juriwel-databank (overzicht van de 

Vlaamse welzijns, gezondheids- en gezinsregelgeving) en tot een driedelige Codex 

Welzijnsrecht (te consulteren in de bibliotheek van campus Kortrijk). 

Via Edulex  vind je wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaamse onderwijs. 

Via de webstek van de Vereninging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG,), de 

koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s, vind je relevante informatie (en 

niet alleen beleidsinformatie) rond volgende thema’s: sociaal beleid, welzijnsvoorzieningen, 

onderwijs, veiligheid, etc.   

Via Vigilis (FOD Binnenlandse Zaken) vind je alle relevantie informatie m.b.t. private veiligheid.  

Het Politievademecum  bundelt alle vigerende wet- en regelgeving inzake politie, die sedert 1789 in 

het Staatsblad verschenen zijn. Alle noodzakelijke wetten, Koninklijke besluiten, ministeriële 

besluiten, omzendbrieven... die betrekking hebben op de politie, hoe klein ook worden opgenomen in 

http://www.just.fgov.be/
http://www.just.fgov.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
http://www.belgielex.be/
http://www.fed-parl.be/
http://www.dekamer.be/
http://www.senate.be/
http://www.vlaamsparlement.be/
http://steunpuntwvg.be/
http://www.juriwel.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/
http://www.vvsg.be/
http://www.vigilis.be/
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deze publicatie. Ook in Vigiles. Tijdschrift voor Politierecht en in het Handboek Politiediensten 

vind je heel wat relevante informatie. 

Juridat  biedt een overzicht van de Belgische wetgeving en rechtspraak. De rechtspraak van de drie 

hoogste rechtscolleges beschikken over een eigen website www.grondwettelijkhof.be, 

www.cassonline.be , www.raadvst-consetat.be. 

Ook Rechtskundig Weekblad, van bij de aanvang tot op de dag van vandaag het meest 

gediversifieerde juridische tijdschrift in ons land, waarin rechtspraak en doctrine (rechtsleer) over 

nagenoeg alle rechtstakken verschijnen.  

Doordat het wekelijks verschijnt, behalve in de maanden juli en augustus, is het Rechtskundig 

Weekblad zeer goed in staat om de juridische actualiteit op de voet te volgen. De redactie streeft ernaar 

om commentaar op nieuwe wetgeving, alsmede belangrijke rechterlijke uitspraken, vaak geannoteerd 

door vakspecialisten, zo snel mogelijk te publiceren. 

Jura ontsluit wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Via Jura kan je ook een groot aantal 

Nederlandstalige  (juridische) tijdschriften ontsluiten, bv. Panopticon, … . Jura is niet te raadplegen 

via het VIVES-netwek. Om deze databank te raadplegen dien je aangesloten te zijn op het netwerk van 

de rechtsbibliotheek van de  K.U.Leuven (Kulak, campus Kortrijk).  

Alle beleidsinformatie is te raadplegen via de website van Federale Overheidsdiensten (FOD Sociale 

Zekerheid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg, FOD Volksgezondheid, FOD 

Binnenlandse Zaken, FOD justitie en FOD Mobiliteit) en van Vlaamse overheidsdiensten (bijstand 

aan personen is een regionale bevoegdheid). Beleidsinformatie over jeugd, gezin, welzijn en 

gezondheid vind je via www.vlaanderen.be. Via deze weg kan je ook per overheidsdienst een 

overzicht van alle omzendbrieven raadplegen. De volgende website www.rechtslinks.be kan je goed 

op weg helpen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juridat.be/
http://www.grondwettelijkhof.be/
http://www.cassonline.be/
http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.rw.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.rechtslinks.be/
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III. STATISTISCHE BRONNEN 

Statistische bronnen verwijzen naar kwantitatieve gegevens, ruwe data (primaire bron) of voorgesteld 

in de vorm van tabellen en grafieken terug te vinden in boeken en vaktijdschriften (bewerkte 

statistische gegevens, secundaire bronnen). Vaak vormen ze onafhankelijke primaire bronnen. 

Een overzicht geven van alle beschikbare statistische bronnen, relevant voor het sociaal-agogisch 

vakgebied, is onbegonnen werk. In tegenstelling tot sociaal-wetenschappelijke en juridische bronnen 

beschikken we niet over duidelijke ontsluitingsmiddelen die ons toelaten om op een systematische 

manier statistieken te vinden en te raadplegen. Cijfers zoeken staat dus gelijk met weten waar het 

betrokken materiaal – indien dit er is - te vinden is. 

3.1 Een aantal belangrijke vindplaatsen van statistieken 

 

Overheidsdiensten stellen steeds vaker statistieken ter beschikking via hun webpagina. De federale 

regering doet dit via www.statbel.fgov.be, via de websites van de verschillende federale 

overheidsdiensten, de Vlaamse regering via www.vlaanderen.be of via de studiedienst van de Vlaamse 

regering. Data over gemeenten zijn beschikbaar via www.lokalestatistieken.be. De overheidsdiensten 

publiceren daarnaast ook informatie over hun organisatie, bevoegdheden en werkzaamheden 

(allerhande publicaties (boeken en tijdschriftartikels) en beleidsinformatie, cf. supra). 

 

3.1.1 lokale statistieken 

 

De website lokale statistieken is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en lokale 

besturen (o.a de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeensten, de Steundienst voor het Algemeen 

Regeringsbeleid, het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, de Vereniging van Vlaamse Provincies). 

Via deze website vind je heel wat cijfermateriaal rond een aantal domeinen zoals arbeidsmarkt, cultuur 

(o.a. jeugd), demografie, mobiliteit, onderwijs en vorming, welzijn en kansarmoede en criminaliteit, 

o.m. aantallen geregistreerde diefstallen en afpersingen, aantal geregistreerde diefstallen tegen de 

lichamelijke integriteit en een aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen de eigendom.  

 

Naast cijfermateriaal vind je er ook projecten rond lokaal sociaal beleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal 

jeugdbeleid-maatschappelijke achterstelling. 

 

3.1.2 Regionale statistieken 

 

De website van de studiedienst van de Vlaamse regering biedt een overzicht van heel wat cijfer-en 

beleidsmateriaal over een aantal relevante thema’s zoals gezondheid, welzijn en kansarmoede, gelijke 

kansen, onderwijs, … . 

Andere belangrijke websites zijn www.kindengezin.be, www.caw.be, www.gelijkekansen.be, 

www.vaph.be, www.zorg-en-gezondheid.be (Vlaams Agentschap voor zorg en gezondheid), 

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/, http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/ 

 

 

http://www.statbel.fgov.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/default.aspx
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/default.aspx
http://www.lokalestatistieken.be/
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
http://www.kindengezin.be/
http://www.caw.be/
http://www.gelijkekansen.be/
http://www.vaph.be/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/
http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
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De website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering bundelt  cijfers, enquêtes, onderzoeken en 

publicaties. Deze site biedt een overzicht van cijfers m.b.t verschillende beleidsdomeinen (o.a. cultuur, 

gelijke kansen, gezondheid, mobiliteit, onderwijs en vorming, ontwikkelingssamenwerking, welzijn en 

kansarmoede, etc.). Naast cijfers vind je de resultaten van de SCV-survey (Sociale Culturele 

Verschuivingen in Vlaanderen). De SCV-survey 'Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen' is 

een jaarlijkse survey bij een representatieve steekproef van Nederlandstalige Belgen (inclusief niet-

Belgen vanaf 2009) in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De survey peilt 

naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijk en 

beleidsrelevante thema's. Daarnaast  vind je er ook een overzicht van de grote onderzoekslijnen en -

themata van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, zoals de kwaliteit van het leven, de relatie 

burger/politiek, sociaal-culturele verschuivingen, sociale cohesie, uitsluiting en armoede.  

 

3.1.3 Federale statistieken 

 

3.1.3.1 NIS ( www.statbel.fgov.be) 

In 2003 werd de naam Nationaal Instituut voor de Statistiek officieel gewijzigd in Algemene Directie 

Statistiek en Economische Informatie, maar zowel de benaming Nationaal Instituut voor de Statistiek 

als het acroniem NIS worden nog steeds gebruikt.  

Er zijn zes hoofdthema’s: bevolking, arbeidsmarkt en levensomstandigheden, economie, verkeer en 

vervoer, leefmilieu en energie. 

3.1.3.2 Federale overheidsdiensten 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid werkt het beleid uit rond de sociale zekerheid 

in België. 

Op de website (www.socialsecurity.fgov.be)) vind je nieuws, publicaties, wetgeving en informatie 

over de sociale zekerheid voor burgers, ondernemingen, zelfstandigen, professionals, personen met 

een handicap, oorlogsslachtoffers, vrijwilligers, kunstenaars en artiesten. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 

Via www.werk.belgie.be vind je informatie over o.a. non-discriminatie en diversiteit, sociaal overleg, 

welzijn op het werk etc.  

 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu 

 

Informatie over gezondheidszorg (crisibeheer, gezondheidsberoepen, medische expertise, 

zorginstellingen, gespecialiseerde zorgen) vind je terug op www.health.fgov.be. 

 

http://www.statbel.fgov.be/
http://www.socialsecurity.fgov.be/
http://www.werk.belgie.be/
http://www.health.fgov.be/
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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

 

Op de webstek van Binnenlandse Zaken vind je heel wat informatie. Relevant is de rubriek ‘veiligheid 

en preventie’ (beleid integrale veiligheid, voetbalcel, private veiligheid en lokaal geïntegreerd 

veiligheidsbeleid). Je vindt er naast criminografische informatie ook kadernota’s, actieplannen, 

evaluatie van beleidsmaatregelen, wetenschappelijk onderzoek, … . 

 

Federale Overheiddienst Justitie 

 

De webstek van de overheidsdienst justitie biedt naast statistieken ook informatie over de organisatie 

van de dienst, over de rechtelijke orde, publicatie, Belgische wetgeving (Justel, wetgeving, 

omzendbrieven en rechtspraak. Informatie over thema’s gevangenissen, justitiehuizen, kinderen en 

jongeren, veiligheid en criminaliteit, bemiddeling, strafrechterlijke uitspraken vind je via de website 

van overheidsdienst justitie. Via publicaties vind je overzichten van activiteitenrapporten en –

verslagen die belangrijke cijfers bundelen.  

Federale Overheidsdienst Mobilteit 

 

Deze overheidsdienst biedt informatie over o.a. verkeersveiligheid (http://www.mobilit.belgium.be/  

en www.bivv.be). 

 

 

3.1.3.3 Politiestatistieken, Gerechtelijke statistieken en strafuitvoeringsstatistieken 

 

Politiestatistieken 

 

Cijfergegevens over criminaliteit kunnen worden ontleend aan politiestatistieken en surveys, self-

reports en slachtofferenquêtes (grootschalige bevragingen van daders en slachtoffers van criminele 

feiten). In de politiestatistieken worden aan de politie gemelde of door de politie vastgestelde 

inbreuken opgenomen. Politiecijfers zijn dus zowel aangiftecijfers als registratiecijfers, gekenmerkt 

door een groot ‘Dark number’ (aantal inbreuken die niet aangegeven en geregistreerd werden). Ook 

gegevens over het slachtofferschap van inbreuken vind je niet terug in politiestatistieken. Omwille van 

bovenstaande tekortkomingen werden alternatieven ontwikkeld gebaseerd op surveys. 

 

 

 Belgische politionele statistieken 

 

De Belgische politiestatistieken verschijnen twee keer per jaar. Sinds 2001 zijn deze elektronisch te 

raadplegen op de webstek van de federale politie (www.fedpol.be) en van de federale overheid 

(www.statbel.fgov.be).  

 

o specifieke categorieën 

 verkeersproblematiek: gegevens te vinden in het tijdschrift Via Secura en de 

jaarrapporten van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. 

http://www.ibz.be/
http://www.just.fgov.be/
http://justitie.belgium.be/nl/publicaties/
http://www.mobilit.belgium.be/
http://www.bivv.be/
http://www.fedpol.be/
http://www.statbel.fgov.be/
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 Sociaalrechtelijke misdrijven: deze betreffen inbreuken op de wetgeving rond 

arbeidshygiëne en arbeidsgeneeskunde, arbeidsbescherming, 

arbeidsbetrekkingen en –reglementeringen, arbeidsveiligheid, sociale 

zekerheid en sociale bijstand. Het betreft werkzaamheden en inbreuken 

vastgesteld door de sociale inspectiediensten van de overheidsdiensten 

Tewerkstelling en Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Leefmilieu en 

Economische Zaken. Cijfergegevens zijn te vinden in de jaar- en 

activiteitenverslagen van deze diensten en via de databank van de federale 

politie (ww.fedpol.be) 

 jongeren: Tot op heden zijn er geen politionele cijfergegevens met betrekking 

tot minderjarigen voorhanden. In politiestatistieken worden geen gegevens 

m.b.t. de leeftijd van daders opgenomen. Zie infra gerechtelijke statistieken 

m.b.t. jongeren.  

 

 

 

 Buitenlandse politionele statistieken 

 

o statistieken van Interpol. Interpol verzamelt nationale politiecijfers van een aantal 

landen en brengt jaarlijks een internationale vergelijkende studie uit. Meer informatie 

vind je via www.interpol.int. 

o Het European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics van de Raad van 

Europa. Deze gegevens dienen vergelijkingen van criminaliteit in verschillende 

landen in Europa mogelijk maken. Voor meer informatie zie 

http://www.europeansourcebook.org. 

o De internationale vergelijking van de Home Office in Engeland. Internationale 

criminaliteitsanalyses gepubliceerd door het Britse Ministerie van Binnenlandse 

Zaken 

o De statistieken van de Verenigde Naties 

 

 slachtofferenquêtes 

 

Alternatieve meettechniek die gebruik maakt van surveybevragingen. Aan representatieve 

steekproeven uit de bevolking wordt gevraagd waarvan zij in de loop van een  referentieperiode (bv. 

één jaar) slachtoffer geworden zijn. Deze bevragingen peilen ook naar de effecten van 

slachtofferschap, het aangiftegedrag en het preventief optreden van slachtoffers. Er bestaan reeds een 

aantal lokale, nationale en internationale slachtofferenquêtes (http://www.unodc.org/unodc/en/data-

and-analysis/Crime-Victims-Survey.html). Slachtofferenquêtes  (+ resultaten) rond seksueel en fysiek 

geweld bij vrouwen vind je ook op de www.vlaanderen.be.  

 

De veiligheidsmonitor is een nationale slachtofferenquête die reeds meermaals werd afgenomen 

(2006- ). Deze bevragingen bevatten een aantal modules: slachtofferschap van criminaliteit en het 

aangiftegedrag, een evaluatie van buurtproblemen, een meting van onveiligheidsgevoelens, preventie 

en een evaluatie van het politiegebeuren. Voor de resultaten van de veiligheidsmonitor kan je terecht 

op de webstek van de federale politie (www.fedpol.be). 

http://www.interpol.int/
http://www.europeansourcebook.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Crime-Victims-Survey.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Crime-Victims-Survey.html
http://www.vlaanderen.be/
http://www.polfed-fedpol.be/pub/veiligheidsMonitor/monitor_nl.php
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 self- reports (daders) 

 

Aan representatieve steekproeven uit de bevolking wordt gevraagd aan te geven welk soort delicten zij 

in de loop van een bepaalde periode gepleegd hebben. In België werden een aantal self-report enquêtes 

afgenomen bij jongeren (publicaties van Junger-Tas, Vettenburg, Goedseels, Burssens). Ook rond 

druggebruik werden er een aantal self-reportstudies uitgevoerd.  

  

Gerechtelijke statistieken 

 

Gerechtelijke statistieken zijn statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van parketten, 

hoven en rechtbanken. Deze werden tot 1995 gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de 

Statistiek, NIS.  

 

 straftoemetingsstatistieken 

Vanaf 1995 is er in België sprake van een nieuwe veroordelingsstatistiek. Tot 2001 kunnen de 

rapporten in papieren vorm worden geraadpleegd. Sinds 2005 vinden we de veroordelingsstatistieken 

op de webstek van de Dienst Strafrechtelijk Beleid of via de Federale Overheidsdienst Justitie ( 

statistieken). Zie verder ook de activiteiten van Hoven en Rechtbanken en Justitie in cijfers in de 

rubriek statistieken van de webstek justitie).  

 parketstatistieken 

 

Parketstatistieken zijn beschikbaar op de webstek van het College van procureurs-generaal via 

www.just.fgov.be, statistieken, college van procureurs-generaal. Voor statistieken m.b.t. bemiddeling 

in strafzaken dien je vanaf 1999 (bemiddelingsadviseurs werden overgeheveld naar de justitiehuizen) 

te consulteren in de jaarverslagen van de justitiehuizen, eveneens via www.just.fgov.be.   

 

Cijfergegevens over herstelbemiddeling vind je op de webstek van de vzw Suggnomé, Forum voor 

Herstelrecht en Bemiddeling die lokale initiatieven in verschillende gerechtelijke arrondissementen 

coördineert. Informatie is te vinden in de jaarverslagen van Suggnomé sinds 1999. 

 

 

  

 gerechtelijke statistieken mbt jongeren 

 

Tot 1985 werden er cijfers over jeugdbescherming gepubliceerd door het NIS. Sinds 2005 wordt er 

gewerkt een jeugdbeschermingsstatistiek, waarvan er in 2007 een betrouwbare analyse werd 

gepubliceerd. Relevante informatie is te vinden op de webstek van het Nationaal Instituut voor 

Criminologie en Criminalistiek, NICC.  

http://www.dsb-spc.be/
http://www.just.fgov.be/
http://www.just.fgov.be/
http://www.just.fgov.be/
http://www.suggnome.be/
http://nicc.fgov.be/home
http://nicc.fgov.be/home
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Strafuitvoeringsstatistieken 

 

Deze statistieken hebben betrekking op vrijheidsstraffen, alternatieven voor vrijheidsstraffen (probatie, 

alternatieve sancties en gemeenschapsdienst, vrijheid onder voorwaarden, voorwaardelijke 

invrijheidsstelling). Voor staf- en herstelbemiddeling (niveau parket), cf. supra parketstatistieken. De 

belangrijkste bronnen zijn de penitentiaire statistieken voor de uitvoering van vrijheidsstraffen en de 

jaarverslagen van de Dienst Justitiehuizen voor de uitvoering van de alternatieven en de opvolging van 

de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Beide zijn de raadplegen op de webstek van Justitie. 

 

Internationaal vergelijkende gegevens over strafuitvoering vind je in het European Sourcebook, via 

www.prisonstudies.org, … . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.just.fgov.be/
http://www.europeansourcebook.org/
http://www.prisonstudies.org/
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BIJLAGE I HANDBOEKEN EN ZAKBOEKJES 

Algemene sociale dienstverlening 

 Handboek maatschappelijk werk methodiek [Bohn Stafleu, Van Loghum, losbladig]. 
Handboek in zes afdelingen. Na een algemene inleiding over methodiek, ethiek en betrekking 

volgt de fasering van een hulpverleningsproces. Afdeling B, de beginfase van de 

hulpverlening heeft het over de intake. Afdeling C is opgedeeld in concrete dienstverlening, 

procesmatige hulpverlening en signalering. Afdeling D behandelt problemen en vragen. 

Concreet gaat het om de thema’s seksuele problemen, traumatische ervaringen, hiv-

hulpverlening, methoden zoals video-hometraining en telefonische hulpverlening, materiële 

aspecten en onvrijwillige cliënten. Afdeling E gaat in op de evaluatie, de afsluiting of de 

effectmeting. Een register sluit het werk af.  

 Handboek social casework in de 21ste eeuw [Kluwer]. Methodiekboek met traditionele en 

eigentijdse beroepstermen, checklist en fasering van de methodiek.  

 Ocmw-zakboekje [Kluwer]. Instrument voor wie beleidsmatig of functioneel betrokken is bij 

de werking van het Ocmw; overzicht wetgeving en reglementering.  

 Ocmw dienstverlening en bestaansminimum [Die Keure, losbladig]. Praktische handleiding 

inzake de individuele maatschappelijke dienstverlening, volledige info voor juristen en niet 

juristen, raadsleden, maatschappelijk werkers, hulpverzoekers,…  

 Praktisch handboek voor Ocmw-Recht [Die Keure]. Over de bestuursorganen, het 

administratief toezicht, de bevoegdheden, de dienstverlening, het bestaansminimum, de 

terugvordering en het verhaal, het personeel…  

 Welzijns-wijzer [Kluwer, losbladig]. De inhoud betreft beroepsuitoefening met deelterreinen, 

dossierspecifieke onderwerpen worden algemeen en juridisch behandeld. Niet juristen 

bekijken maatschappelijke problemen vanuit juridische invalshoeken. Doelgroep: politie, 

Ocmws, preventiewerkers, welzijnswerkers, hulpverleners, verantwoordelijke sociale 

diensten.  

 Ocmw 2001-2006. Handboek voor het Ocmw-raadslid [Uga]. Behandelt de zaken waarmee 

een Ocmw-raadslid geconfronteerd wordt.  

 Sociale Landkaart. Informatiewijzer federale en Vlaamse voorzieningen. [Vanden Broele]. 
Richt zich naar personen met een handicap, bejaarden en zieken en geeft een antwoord op 

vragen zoals: welke voorzieningen bestaan er, welke zijn de voorwaarden om ervan te 

genieten, hoe kun je ze aanvragen en waar kan ik terecht voor info.  

 Welzijnszakboekje “Beroepsuitoefening van de welzijnswerker” [Kluwer, zakboekje, 

jaarlijks]. Brengt alle aspecten van het beroep als welzijnswerker in kaart: de rol van de 

welzijnswerker in de rechtstaat, de beroepsopleiding, de beroepsbescherming, 

aansprakelijkheid en deontologie. Plaats van de vrijwilliger, tewerkstelling, verloning en 

informatieverwerving.  

 Welzijnszakboekje Wetgeving – toelichting 2002 [Kluwer, zakboekje en Cd-rom]. Over de 

organisatie van de welzijnszorg, dienstverlening, subsidiekader; toepassing wetten, decreten 

en besluiten, adressen voorzieningen, koepels en federaties. Doelgroep: jeugdbijstand, sociale 

organisaties, beleid, bejaardeninstellingen. De Cd-rom heet “Wetgeving in de Welzijnssector.”  

 Wegwijzer geld [Davidsfonds].  

Communicatie en multimedia 

 Handboek internet communicatie [Samson]. Strategie, doelen, middelen, voorzieningen, 

theorie, management, reorganisatie, kwaliteit, communicatie, vertalingen, feiten, literatuur, 

opleiding.  
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 Mediagids [Kluwer, losbladig]. Twaalf banden over radio en televisie, film en video, audio, 

multimedia, telecommunicatie, on-line diensten, internet, marketingcommunicatie, 

communicatie, boeken, dagbladen, tijdschriften, journalistiek en recht.  

 Media zakboekje [Kluwer, zakboekje]. Overzicht van documentatiecentra, agentschappen, 

persknipselbureaus, ambassades, overheid, journalisten, dagbladen, tijdschriften, raden, 

beroepsverenigingen, opleidingen.  

 Zakboekje internet voor welzijnswerkers [Kluwer, zakboekje & Cd-rom]. Databestand met 

url’s in een boomstructuur. Zoeken kan op trefwoord of via organisatie. Woordenlijst 

internettermen. Bespreekt evoluties en heeft aandacht voor de mogelijkheden van internet in 

het welzijnswerk.  

Cultureel werk en erfgoed 

 Digitaal archiefbeheer in de praktijk. Handboek [Stadsarchief Antwerpen].  
 Gids kunst in Vlaanderen [Kluwer, losbladig]. Band 1 is een overzicht van beeldende kunst, 

letteren, film, fotografie, mediakunst, muziek, podiumkunsten, architectuur, dans, 

documentaire film, elektronische dansmuziek, folk, fotografie, jazz en blues, jeugdliteratuur, 

nieuwe muziek, opera, strips,… Band 2 geeft adressen en gaat in op het management en 

marketing van cultuurorganisaties, de overheid, de regelgeving en ontwikkelingen.  

 Gids sociaal-cultureel en educatief werk [Kluwer, losbladig]. Na de ontwikkelingen gaat de 

gids in op thema’s: etnisch - culturele minderheden, jeugdwerk, vorming, onderwijs, opleiding 

en bijscholing voor volwassenen, samenlevingsopbouw, sociaal cultureel werk met 

volwassenen. Aandacht voor theoretische achtergronden, openbare voorzieningen, 

organisaties en instellingen.  

 Handleiding en ideeën voor buurt- en wijkontwikkeling [KBstichting, losbladig]. 
Methodieken, ideeën en praktijkvoorbeelden voor het opmaken van wijk- of 

buurtontwikkelingsplannen door de gemeente: concepten en methodieken, wijkplanning en 

stedelijk beleid, bestuurlijke vernieuwing, bewonersparticipatie, netwerkvorming, analyse en 

diagnose, strategische planning en actieprogramma’s.  

 Volgt de gids? Nieuwe perspectieven voor educatie en gidsing in kunstmusea [KBstichting]. 
Richt zich naar museummakers, 'educatoren', bemiddelaars en gidsen over het doelgroep en de 

educatieve opdracht van musea. Kritische reflecties aangevuld met wetenschappelijke, 

technische en praktijkbeschouwingen. Gratis.  

 Wegwijs in Europa [Europees bureau voor volksontwikkeling en Vlaams centrum voor 

volksontwikkeling]. Gids voor sociaal-cultureel werkers over de Europese projectwerking en 

subsidieregeling. Overzicht instellingen, programma's en steunmaatregelen. Concentreert zich 

op info voor organisaties binnen de sociaal-culturele sector: niet-formele 

volwasseneneducatie, de culturele instellingen, relevante subsidieprogramma's voor vorming 

en cultuur, projectwerking en tips die de slaagkansen van een project verhogen. Gratis.  

 Kunstenaarszakboekje [Kluwer]. Wegwijzer voor kunstenaars en adviseurs in verband met 

de expressievrijheid, subsidies, prijzen, wedstrijden, overheidsopdrachten en –aankopen, 

auteursrechten, sponsoring, verzekering, sociale en fiscale positie, de oprichting van een 

vennootschap of vereniging.  

 Wegwijzer Cultuur [Davidsfonds].  

 Projectbeheer en fondsenwerving voor het cultureel erfgoed. Praktijkgids [KBstichting]. 
Wie een monument wil restaureren, herbestemmen, ontsluiten voor het doelgroep heeft naast 

restauratiepremies fondsen nodig. De gids bundelt praktijkervaring en theoretische knowhow 

inzake fondsenwerving. De inhoudelijke, de organisatorische en de communicatieve inbedding 

van het project wordt besproken aan de hand van tips, modellen, oplossingen, valkuilen en 

werkwijzen om fondsen te verzamelen. Andere onderwerpen zijn projectteam, organisatie, 

competenties, knowhow, langetermijnvisie, beheer, publiciteit, promotie, planning, budget, 
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communicatie, persrelaties, folders en nieuwsbrieven, website, doelgroepen, activiteiten, 

bemiddelingsorgaan…  

 Milieuzakboekje [Kluwer]. Overzicht bepalingen in Vlaanderen van toepassing inzake 

leefmilieu op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal van oorsprong.  

 Handboek milieurecht. [Die Keure]. Overzicht van het hedendaagse internationaal, Europees, 

federaal en regionaal milieurecht.  

 Kwaliteitszorg in cultuur [www.politeia.be]. richt zich tot beleidsverantwoordelijken en 

kwaliteitsmedewerkers in de culturele sector [Cd-rom en diskette].  

 Werken, leren en leven met groepen. [Bohn Stafleu, Van Loghum, losbladig]. Deel A biedt 

de voornaamste grondleggers, auteurs en benaderingen van de groepsdynamica. Delen B en C 

gaan in op praktische groepsprocessen. Deel D schetst toekomstperspectieven en in deel E 

komen instrumenten aan bod.  

Etnisch-culturele minderheden 

 Administratieve wegwijzer voor vreemdelingen [Kluwer, losbladig]. Thema’s zijn welzijn, 

migranten, vluchtelingen, vreemdelingen, wetten, reglementen, procedures, formulieren, 

verblijfsregeling, nationaliteit, arbeid en tewerkstelling, sociale zaken, familierecht, onderwijs, 

opleiding, vorming, gezondheid, huisvesting, maatschappelijk welzijn, religie, anti-racisme. 

Doelgroep: overheid, lokale besturen, Ocmw, jeugdbijstand, sociale organisaties, beleid.  

 Handboek interculturele zorg [De Tijdstroom, Elsevier gezondheidszorg, losbladig]. Het 

handboek is Nederlands georiënteerd, toepassing mogelijk inzake interculturele 

communicatie, methodieken, thema’s, info over landen en religies, traditionele geneeswijzen, 

uitvaart en rouw.  

Gezondheid en geestelijke gezondheid 

 Gids in de geestelijke gezondheidszorg. Leidraad doorheen het aanbod van voorzieningen in 

de ggz [Van Den Broele]. Overzicht van aanbod en kost van voorzieningen in de geestelijke 

gezondheidszorg, psychische stoornissen, de inkomenssituatie van psychisch zieken, het 

erfrecht, extra financiële tegemoetkomingen, het beheer van de goederen, fiscale voordelen, 

regelingen voor schade aan anderen toegebracht, het verkeer, tewerkstelling en opleiding, 

gehuwd zijn, gedwongen behandeling in een ziekenhuis en de gedwongen verpleging in een 

gezin, internering, patiëntenrechten, onderhoudsplicht, activering, wonen in een pleeggezin of 

onder begeleiding van een particulier, jong en psychisch ziek zijn, als familielid, werknemer 

en zorgverlener.  

 Codex medicus [Elsevier, Cd-rom]. Naslagwerk voor de medische praktijk en ziektebeelden.  

 Gezin en gezondheid [Cambium, 1999]. Vertaling van de Amerikaanse editie Mayo clinic 

family health book. Bevat een atlas van de anatomie, de levenscyclus, gezond blijven, 

moderne medische zorg, ziekten en afwijkingen, beschrijving van medische onderzoeken, 

geneesmiddelengids en een woordenlijst.  

 Handboek ergonomie [Samsom]. Verschaft inzicht in de ergonomie, theorie, methoden en 

technieken.  

 Handboek groepspsychotherapie [Bohn Stafleu]. Overzicht van psychotherapiegroepen: 

referentiekaders, inleidingen over psychoanalytische-, groepsdynamische, 

gedragstherapeutische, klinische groepen, praktijktoelichtingen, toepasbare info, methoden, 

groepen [allochtonen, kinderen, adolescenten, mannen, vrouwen,…].  

 Handboek gezondheidszorg, ziekenhuiswetgeving [Samsom] Cijfers en statistieken over de 

gezondheidszorg, artikels over beleid- en managementaspecten.  

 Handboek psychofarmacotherapie [Academia Press]. Basismechanismen 

psychofarmacologie, farmacotherapeutische know how volgens de Dsm-IV.  
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 Handboek seksuele hulpverlening [Van Loghum Slaterus, losbladig]. Afgesloten eind jaren 

tachtig en verdient dus een kritische lezing! Deel 1 behandelt de hulpverlening, modellen, 

achtergronden, vraag en aanbod, research, vorming en opleiding. Deel 2 heeft het over 

seksueel gedrag en beleving, problemen, opvoeding, voorlichting, preventie. Van deel 3 is de 

actualiteitswaarde verdwenen.  

 Handboek voedingszorg. Een multidisciplinaire aanpak [Kluwer]. Vijf delen: voeding voor 

de gezonde mens [van zuigeling tot hoogbejaarde], voor de zorgafhankelijke, als therapie, 

sociale voedingskaart belicht de psychosociale dimensie zoals zelfhulpgroepen en 

dienstverlening, instrumenten, wetgeving, lexicon en index. Voor medische, verpleegkundige 

en paramedische beroepen.  

 Handboek verslaving. Hulpverlening, preventie en beleid [Bohn Stafleu Van Loghum]. Het 

begrip verslaving is breed [van verslaving aan psycho-actieve stoffen tot gokverslaving]. 

Aandacht voor het verloop, de behandeling, sociaal-psychologische determinanten en 

problematisch gebruik, preventie, hulpverlening, zorg,… Zes delen. Inleidend deel A heeft het 

over visies op verslaving en verslavingszorg, deel B bevat bijdragen over hulpverlening, deel 

C over preventie, D over recht en beleid, E bevat documentatie over epidemiologie van 

verslavingsproblemen, adressen en een register. Richt zich naar hulpverleners, 

preventiewerkers, bestuurders, opleiders, onderzoekers, journalisten, politie, justitie, 

maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en jeugdhulpverleners, verslaafden, docenten, 

studenten en vrijwilligers.  

 Handboek voor ziekenhelpers [Belgische rode kruis, Vlaamse gemeenschap]. Handboek ter 

ondersteuning van de mantelzorger. Bedoeling is nuldelijnswerkers inzicht te geven in de 

zieke en het ziek zijn, kennis bij te brengen van verzorgingstechnieken en hun observatie- en 

reactievermogen te scherpen. Praktisch handboek, geen voorkennis nodig. Eerst wordt de 

zieke benaderd, nadien wordt de omgeving besproken [de ziekenhelper, de kamer en het 

verzorgingsmateriaal] en de verzorging.  

 Sexplorer [Standaard, Cd-rom]. Thema’s rond seksualiteitsbeleving, uitgegeven door Mja, 

een jongerenbeweging actief rond aids-preventie. Het bevat 400 quizvragen, een spel, 

uitgewerkte thema’s over aids, soa, voorbehoedsmiddelen, verliefdheid, relaties, seks, 

sekswoordenboek, adressenboek. Voor tieners.  

 Psychologische test [Standaard, Cd-rom]. Uitleg over psychologische testen, achtergronden 

en de testen zelf. Oefendeel en iq-test.  

 Wegwijzer gezondheid [Davidsfonds].  
 Welzijnsgids gezondheidszorg welzijnszorg [Kluwer, losbladig]. Drie delen: noden, 

welzijnszorg en gezondheidszorg. Het deel noden belicht lichamelijke klachten, psychische 

problemen, verslaving, relatieproblemen, de mentaal-gehandicaptenzorg, armoede, werken, 

wonen, handicaps, leeftijdsgebonden noden. Het deel welzijnszorg behandelt het 

welzijnswerk, Ocmw, armoedebestrijding, ambulant welzijnswerk , residentieel welzijnswerk, 

zorg voor gezinnen en kinderen, bijzondere jeugdbijstand, bejaardenzorg, gehandicapten, 

integratie van minderheden, samenlevingsopbouw, informele zorg en vrijwilligerswerk, 

zelfhulp, rechtshulp, sociale huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, methodiek, beleid en 

preventie. In het deel gezondheidzorg komen aan bod: beroepen, preventie, ethiek, 

voorlichting en opvoeding, eerstelijns en thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

ziekenhuizen, frequent voorkomende aandoeningen, patiënteninitiatieven, beleid.…  

 Zakboekje verpleegkunde en vroedkunde [Kluwer, jaarlijks]. Rechten en plichten in 

fusieinstellingen, wanneer is er sprake van een arbeidsongeval, recht op loopbaanonderbreking 

en adressengids.  

 Zakboekje voor de ziekenhuisarts [Kluwer, jaarlijks]. De organisatie van het ziekenhuis, 

juridische, deontologische en fiscale regelingen, arbeidsrecht, sociale zekerheid, 

verpleegdagprijs,…  
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Huisvesting en ruimtelijke ordening 

 De gids voor huurders en verhuurders. Wegwijs in de Belgische huurwetgeving [Globe].  

 Eigendomszakboekje [Kluwer, jaarlijks].  
 Gids voor daklozen.: http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/daklozengids_nl_2012.pdf 

 Dit naslagwerkje wijst daklozen op hun rechten aangaande het bestaansminimum, 

ziekeverzekering, het ocmw, materiële en financiële hulp,…  

 Handboek ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel [Academia Press]. Toelichting en 

commentaar op het decreet ruimtelijke ordening, wettelijk kader doorheen de bril van de 

prakticus. Doelgroep: gemeentelijke diensten, juristen, studiebureaus en architecten.  

 Huurzakboekje [Kluwer, serial].  

 Gids bij scheiding. Sociale en juridische informatie [Kav & Standaard].  

 Gids voor samenwoners. Sociale en juridische informatie [Kav & Standaard].  

 Het huurboek [Epo & huurdersbonden & overleg bewonersbelangen].  

 Wegwijzer wonen [Davidsfonds].  

 Zakboekje ruimtelijke ordening [Kluwer, jaarlijks].  

Kind en gezinnen 

 Handboek kinderen & adolescenten [Bohn Stafleu, Van Loghum, losbladig]. Nederlands 

georiënteerd. Toepasbare thema’s voor Vlaanderen: hulpverlening, opvoeding, 

gezondheidszorg, adhd, leerproblemen, risico’s…  

 De juridische positie van de minderjarige in de praktijk [Uga & Kinderrechtswinkels]. Een 

leidraad doorheen de rechten van minderjarigen.  

 Kinderrechtengids [Mys & Breesch, losbladig]. Commentaren, regelgeving, rechtspraak, 

info rond kinderrechten, opgemaakt door het centrum voor de rechten van het kind en de 

universiteit Gent.  

Onderwijs, vorming en opleiding 

 De 'Gids voor leraren' in Vlaanderen [departement onderwijs]. 
www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleraren is een site voor leraren met info over het beroep: 

solliciteren, aanstelling, anciënniteit, wedde, vakantie, minder werken en verzekeringen.  

 Studentengids http://www.guido.be voor wie op kot gaat of op zoek is naar een bijbaan of 

werk. Bevat een zoekmachine die thuis is in kamers, kopieerwinkels en stadscafés. Verder: 

evenementenkalender, onderwijs-pagina’s over studierichtingen, [web]adressen van de 

universiteiten en hogescholen.  

 Handboek effectief opleiden [Delwel, losbladig]. Inhoud: opleiden als ‘tool of managment’, 

opleidingsbeleid, opleidingsmanagement, opleidingsontwikkeling: stapsgewijs en integraal, 

inkopen van opleidingen, niet werkplekgebonden opleidingen, werkplekgebonden 

opleidingen, effectmeting en bevordering van werkplek-effecten, samenwerking tussen 

bedrijven en opleidingsinstanties, leren van individuen, leren van groepen, leren van 

organisaties, opleiden van bijzondere doelgroepen, themagericht opleiden, interne 

randvoorwaarden, externe randvoorwaarden, benchmarks in opleidingenland, trainers’ 

toolbox, documentatie.  

 Handboek leerlingenbegeleiding [Kluwer, losbladig]. Veertien rubrieken: studiekeuze- en 

beroepskeuzebegeleiding, begeleiding van leerlingen, schoolorganisatie, evaluatie, 

studiebegeleiding, ontwikkelingsbegeleiding, probleemgedrag, methoden en technieken, 

buitenschoolse begeleiding, maatschappelijke achtergronden, rechten, rechtsinstanties en 

procedures, rechtspraak en vormingsmodellen.  

http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/daklozengids_nl_2012.pdf
http://www.guido.be/
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 Handboek leerlingenbegeleiding 2 [Wolters Plantyn]. Samen met het handboek Begeleid 

zelfstandig leren [Wolters Plantyn] een vervolg op bovenstaand werk. 

Onderwijsondersteuning, klas- en schoolpraktijk als nieuw onderwijsparadigma en 

referentiekader.  

 Handboek voor de student. Study Skills Handboek [Academia Press]. Studeren kan je 

leren, dit doe boek vermijdt een belerende aanpak.  

 Onderwijs zakboekje [Kluwer, zakboekje]. Rechten en plichten inzake beleidsorganen, 

onderwijsloopbaan, onderbreking en stopzetting van de loopbaan, bezoldigingen, cumulatie, 

fiscaliteit, vergoedingen en toelagen, verlof, afwezigheid, terbeschikkingstelling, sociale 

zekerheid, zwangerschap, ziekte en gebrekkigheid, ongevallen, aansprakelijkheid en 

pensioenen. Wordt afgerond met een adressenlijst.  

Ouderen 

 Kwaliteitszorg in ouderenvoorzieningen [Vlaamse gemeenschap]. Handleiding bij het werk 

van de sectorale overleggroep ouderenvoorzieningen, downloaden op http://www.zorg-en-

gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=23534 

 Gids in de thuiszorg. 

www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/Thuiszorggids/gids_in_de_thuiszorg.php: geeft de 

zorgbehoevende, de familie, de vrijwilliger en de professioneel zicht op de thuiszorg: diensten, 

kostprijs en premies, loopbaanonderbreking, emotionele en relationele aspecten, 

maatschappelijke context, terminologie, ondersteuningsvormen en wettelijke regelingen.  

 Gids in de thuiszorg 2005, http://www.mantelzorg.be biedt een overzicht van de 

dienstverlening waar mantelzorgers beroep kunnen op het begeleiden en verzorgen van zwaar 

hulpbehoevenden.  

 Handboek geriatrie-informatorium [Samsom, Stafleu, losbladig]. Behandelt geriatrie en de 

geriatrische patiënt, klinische specialismen, bewegingsapparaat, psychiatrische en 

psychologische problemen. Voor geneeskundigen en verpleegkundigen in de geestelijke 

gezondheidszorg.  

 Handboek bejaardenzorg, wetgeving en praktijk [Ced.Samsom, losbladig]. Komt aan bod: 

demografisch kader, wettelijk kader voorzieningen, bedrijfsbeleid en beheer instelling, 

verzekeringen, personeelsbeleid, marketing, sociale voorzieningen, sociaal culturele 

activiteiten, opleiding en onderzoek, beroepsorganisaties, werkgroepen en overheidsorganen, 

adressen. Maandelijkse voorinfo. Doelgroep: Ocmw’s, sociale organisaties, social profit, 

bejaardeninstellingen en hulpverleners.  

 Handboek bejaardenzorg [Kluwer, losbladig]. Chronologisch relevante wetteksten en het 

reglementaire kader voor ouderenvoorzieningen. Doelgroep: leidinggevenden rusthuizen.  

 Handboek ouder worden [Van Loghum Slaterus, losbladig, afgesloten]. Komt aan bod: 

ouder worden in psychosociale en fysiologische zin, levensgebeurtenissen, maatschappelijke 

aspecten, positie van ouderen in de samenleving, invloed, activiteiten en zingeving, woon- en 

leefomstandigheden, voorzieningen…  

 Pensioenzakboekje [Kluwer, zakboekje]. Belicht wetgeving met betrekking tot de 

pensioenen, berekening, stelsel werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.  

Overheid 

 België voor beginners. Wegwijs in het Belgisch labyrint [Die Keure]. Schema’s, 

samenvattingen en illustraties aangaande de overheidsstructuren.  

 Handboek staatstheorie [Academia Press]. Inzichten over het begrip staat.  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=23534
http://www.zorg-en-gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=23534
http://www.mantelzorg.be/
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 In handbereik. Handbibliotheek, basisstatistieken, wegwijzer bibliografisch onderzoek, 

voornaamste overheidspublicaties voor de politoloog in opleiding [Kul, Afdeling 

politologie].  

 Politiek zakboekje instellingen [Kluwer, zakboekje].  
 Politiek zakboekje structuren [Kluwer]. Verklaart de politieke structuur van België en 

beschrijft de bevoegdheden, de samenstelling en werking van de instellingen en 

gezagsdragers.  

 Statutenboekje overheidspersoneel [Kluwer, jaarlijks].  

 Wegwijs politiek [Davidsfonds].  

Personeelsmanagement en organisatiekunde 

 Handboek integrale kwaliteitszorg [Kluwer, losbladig]. Behandelt kwaliteitszorg in 

organisaties, theorie en praktijk, methoden en technieken, cases. Tot de doelgroep behoren 

kwaliteitscoördinatoren, ingenieurs en managers.  

 Handboek kennismanagement. Documentalisten geven hun visie op de markt van 

kennismanagement en documentaire systemen. 1. Organisatie en management onderwerpen, 

specifieke functionarissen, het vastleggen en distribueren van kennis, gevolgen van invoering 

van groupware, internet… 2. Informatiebeheer, 3. Beveiliging, 4. Praktijk, 5. Wet- en 

regelgeving, 6. Normen en standaards, 7. Producten en diensten, 8. Opleidingen, 9. Literatuur, 

10. Overzicht van de relevante [branche-]organisaties. Online betalend toegang via 

www.handboekkennismanagement.nl/handboek_open.html.  

 Handboek sociaal recht [Academia Press]. Overzicht van het arbeidsrecht en de sociale 

zekerheid [vormen samen het sociaal recht] bedoeld voor juristen en niet-juristen.  

 Handboek verenigingen [Biblo]. Informatie voor vzw’s en andere verenigingen na de 

wetswijziging van 2002.  

 Handboek zorgvernieuwing [Bohn Stafleu Van Loghum]. Belicht de markt en de klant 

[kwaliteitssturing, marketing zorgaanbod, tevredenheid,…] en past de inhoud toe op de zorg 

aan somatische patiënten, chronisch zieken. Het hoofdstuk voorwaarden voor 

zorgvernieuwing is werkveldoverstijgend [zorg- en kennismanagement, functiedifferentiatie, 

arbeidskwaliteit, decentralisatie en deconcentratie, Ict…]. Het laatste hoofdstuk relateert 

wetgeving met zorgvernieuwing en belicht innovaties in medisch-ethische ontwikkelingen. 

Voorzien van Trendbrieven, tijdschrift.  

 Human resource management [Ced.Samsom, losbladig]. Thema’s zijn aanwerving, 

uitwerving, motivering, loopbaanbeleid, verloning, waardering, communicatie, relaties, 

organisatie van de Hrm, informatisering.  

 Kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen [Vvsg, losbladig]. Na de theorie van de 

kwaliteitszorg [visies, methoden, instrumenten, organisatieverandering, instrumenten, 

wetgeving] komen praktijkvoorbeelden aan bod: rust- en verzorgingstehuizen, centra voor 

kortverblijf, dagcentra, serviceflats, gezinszorg, lokale dienstencentra, kinderopvang, 

voorzieningen voor personen met een handicap, bijzondere jeugdbijstand, integratiediensten, 

thuiszorg… De bijlagen bestaan uit een adressenlijst, een begrippen- en definitielijst en een 

index.  

 Kwaliteitszorg in ouderenvoorzieningen [Vlaamse gemeenschap]. Handleiding bij het werk 

van de sectorale overleggroep ouderenvoorzieningen, http://www.zorg-en-

gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=23534 

 Kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen 'Praktijkboek voor integrale kwaliteitszorg in 

cultuur’ [Politeia]. Deel 1: theorie. Deel 2: instrumenten en toepassingen. Deel 3: 'best 

practices'. Deel 4 analyseert voorschriften bij culturele decreten [geen integrale teksten maar 

een analytische benadering van de kwaliteitseisen]. Deel 5: adressen, links, literatuur, 

woordenlijst…  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=23534
http://www.zorg-en-gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=23534
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 Leerboek personeelsmanagement [Wolters-Noordhoff]. Onderwerpen zijn 

personeelsmanagement, planning en sturing personeel, motiveren, organisatie, vragen, 

opdrachten en literatuur.  

 Management voor de non-profitsector [Kluwer, losbladig]. Belicht de bedrijfsvoering in de 

non-profit: juridisch statuut, fiscaliteit, financiën, personeelsmanagement, organisatie, 

marketing, materiële logistiek, informatica,… met infobulletin. Doelgroep: lokale besturen, 

Ocmw’s, jeugdbijstand, ziekenhuizen, sociale organisaties, social profit beleid , 

bejaardeninstellingen, sociale diensten…  

 Organisatiekunde. Praktijktheorie voor non-profit organisaties [Wolters Plantyn]. Studie- 

en praktijkgids voor non-profit belicht de basis van organisatiekunde en de methodiek om 

organisatiedoelen te realiseren. Toelichtingen, praktijkvoorbeelden en opdrachten.  

 Praktijkgids voor de vzw [Kluwer, losbladig]. Wetgeving, fiscale, financiële en 

boekhoudkundige administratieve aspecten, sociale wetgeving, interne organisatie, beleid en 

management en marketing.  

 Vzw-zakboekje [Kluwer, jaarlijks]. Doel, statuten, oprichting, organen, 

aansprakelijkheidsregeling, fiscale en sociale verplichtingen, procedures inzake 

milieuvergunningen, vzw-wet.  

Personen met een handicap 

 Administratieve wegwijzer gehandicapten [Kluwer, losbladig]. Gids doorheen wetten, 

voordelen, formulieren, bedragen; tips, adressen, modelformulieren, bedragen. 

Informatiebulletin met projecten en vormingsprogramma’s.  

 Handboek mogelijkheden [Elsevier gezondheidszorg/De Tijdstroom, losbladig]. Richt zich 

naar Nederland. Inleidend deel [beeldvorming, sociale verschillen, ethische aspecten…], 

ziekten, vroegdiagnostiek, behandelingen, stoornissen, training, compensatie en maatregelen.  

 Gids in de thuiszorg 
www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/Thuiszorggids/gids_in_de_thuiszorg.php.  

 Handigids. [Federale overheid]. Belicht de federale bepalingen. Regelmatig geactualiseerd 

op 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/private_life/PRITH_8/PRITH_8_

5.xml 

En http://www.handicap.fgov.be/nl/hulp-nodig/publicaties 

 Handinfo [Ministerie Vlaamse gemeenschap & Vlaams fonds]. www.vlafo.be/handinfo, 

thema’s zijn vaststelling, ondersteuning, diagnose, inschrijving, hulp- en zorgvormen, 

huisvesting, ziekte, revalidatie en solidariteitsfonds, onderwijs, opleiding, tewerkstelling, 

kinderbijslag, inkomens, individuele materiële bijstand, mobiliteit, toegankelijkheid, spel en 

ontspanning, fiscale , sociale , juridische maatregelen, provinciale en gemeentelijke 

ondersteuning, vrijwilligerswerk… In 2010 verscheen de laatste papieren uitgave.  

 Sociale wegwijzer personen met een handicap [Kluwer, losbladig]. Thema: welzijn, 

personen met een handicap Inhoud: adressen, hulpverleningsaanbod van instellingen en 

bedrijven met oplossingen voor dagelijkse ongemakken en problemen; onderwijs, 

tewerkstelling, dagbesteding, huisvesting, zorg- en hulpverlening, hulpmiddelen, technologie, 

vervoer, vrije tijd, sensibilisering; overheidsinstellingen, belangenorganisaties. Doelgroep: 

sociale organisaties, hulpverleners.  

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/private_life/PRITH_8/PRITH_8_5.xml
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/private_life/PRITH_8/PRITH_8_5.xml
http://www.handicap.fgov.be/nl/hulp-nodig/publicaties
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Sociaal recht 

 Advocatuur [Cd-rom, Kluwer]. Speelt in op de behoefte van kleine en middelgrote 

advocatenkantoren. Wetteksten, samenvattingen van arresten, wetsgeschiedenis, toekomstig 

recht en verwijzingen.  

 Codex welzijnsrecht [Die Keure].  
 Personeel, lonen, sociale wetten [Ced.Samsom, losbladig]. Verplichtingen en rechten 

werkgever, arbeids- en aanverwante overeenkomsten, arbeidsreglement, collectief 

arbeidsrecht, sociale zekerheid en modellen [oprichting onderneming, arbeidsovereenkomsten, 

sociale documenten, arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon, jaarlijkse vakantie, 

educatief verlof…].  

 Sociaal wetboekje arbeidsrecht [Ced.Samsom, zakboekje]. Thema’s zijn werving en 

selectie, arbeidsovereenkomst, beschermde werknemers, deeltijdse en studentenarbeid, klein 

verlet, verlof om dwingende reden, feestdagen, borstvoedingspauze, loon, sociale documenten, 

collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités, arbeidsreglement, -wet, -duur, 

nachtarbeid, vrouwenarbeid, gelijke behandeling, arbeidsregelingen, startbanen, tijdskrediet, 

betaald educatief verlof, conventioneel brugpensioen, oudere werknemers, pwa-overeenkomst, 

tijdelijke arbeid en interimarbeid, jaarlijkse vakantie, buitenlandse werknemers, stress, 

vakbondsafvaardiging, collectief ontslag.  

 Sociaal wetboekje sociale zekerheid [Ced.Samsom, zakboekje]. Deel 1 focust op 

werknemers [beginselen, arbeidsongevallen, verzekering geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, werkloosheid, beroepsziekten, pensioenen, gezinsbijslag], deel 2 op het sociaal 

statuut, de pensioenen en de gezinsbijslag voor zelfstandigen.  

 Sociaal zakboekje [Kluwer]. Arbeidsreglement, sociale zekerheid, sociaal strafrecht, 

inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers…  

 Sociale administratie [Kluwer, losbladig]. Toepassingen sociale administratie, situering 

problematieken, procedures, verwijzingen naar wetgeving, documenten… Infobulletin. 

Doelgroep: Ocmw, welzijnswerkers, maatschappelijk werkers, beleid, jeugdbijstand,…  

 Sociale gids [Sbb -Acerta, losbladig]. Bedragen en regelgeving rond arbeidsrecht, sociale 

zekerheid, statuut zelfstandigen, minimumvoorzieningen en tewerkstellingsmaatregelen. Mits 

betaling op http://trefzeker.acerta.be.  

 Sociale wetgeving en rechtspraak [Ced.Samson, Cd-rom]. Arbeidsrecht, wetgeving [wetten 

en besluiten en cao’s], rechtspraak [vonnissen en arresten].  

 Sokabib [Kluwer, Cd-rom]. Een bibliotheek wetgeving, regels en voorschriften binnen de 

sociale sector.  

 Praktische handleiding voor sociaal recht [Uga]. Praktische gids doorheen de sociale 

wetgeving voor werknemers, werkgevers, zelfstandigen, ambtenaren en studenten.  

 Wegwijzer recht[Davidsfonds].  

 Wetgeving in de welzijnszorg. Deze twee zakboekjes [wetgeving – toelichting enerzijds en 

instellingen anderzijds] vormen met de Cd-rom één geheel. Het deel Toelichting licht de 

wetgeving toe en behandelt tendensen. Het deel Instellingen vermeldt alle welzijnsinstellingen 

en hun adres. De Cd-rom bevat de regelgeving van de welzijnszorg. De zakboekuitgave 

beperkt zich vanaf 2002 tot een inleiding op de wetgeving en toelichting bij het 

welzijnsbeleid. Aan de orde zijn: de samenhang van het internationale, het federale, het 

regionale en het lokale welzijnsbeleid [deel 1], welzijnsbeleid, samenlevingsopbouw, 

armoedebestrijding, het maatschappelijk werk, gezins- en thuiszorg, residentiële 

bejaardenvoorzieningen, bijzondere jeugdbijstand, statistieken [deel 2], Kind en gezin [deel 

3], Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap.  

 Wegwijzer Sociale Wetgeving [Acv]. Naslagwerk in pocket gidst door het arbeids en 

socialezekerheidsrecht, info over tewerkstellingsmaatregelen.  

http://trefzeker.acerta.be/
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Veiligheid 

 Handboek forensisch welzijnswerk [Academia Press]. Forensisch wil zeggen betrekking 

hebbende tot de welzijnsgeoriënteerde disciplines en activiteiten rondom de 

strafrechtsbedeling en justitiële interventies.  

 Handboek manifestaties en evenementen. Integrale veiligheid – Organisatie en structuur 

[Politeia & Vvsg, losbladig]. Plaatst het begrip veiligheid centraal. Praktijkbijdragen 

concretiseren voor lokale overheden, organisators, politie- en hulpdiensten 

veiligheidsaspecten: actief en passief, crowdmangement, medische inzet, persoonscontrole, 

geluidsoverlast, verzekeringen, afsluiten van protocols, omgaan met media… Aangevuld met 

checklists, modellen en adressen.  

 Gemeentelijke adminstratieve sanctie. De bestuurlijke aanpak van overlast. [Politeia & 

Vvsg, losbladig]. Met wegwijzer, intrumentarium, toepassingen en praktijk, wetgeving, 

rechtspraak en verwijzingen.  

 Handboek speelterreinen. Een praktische leidraad voor uitbaters van speelterreinen 

[Ministerie economische zaken, bestuur kwaliteit en veiligheid, afdeling veiligheid] is te 

downloaden via: 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Handboek_Veiligheid_Speelterrein_3de_editie_1213-11-

01_tcm325-31343.pdf 

  Handhavingszakboekje drugs [Kluwer, jaarlijks].  
 Handhavingszakboekje ruimtelijke ordening [Kluwer, jaarlijks]. Wegwijzer voor de 

handhavers van de ruimtelijke ordening bij openbare besturen en politie.  

 Tucht - Handboek voor leidinggevende politieambtenaren [Politeia, losbladig]. 
Praktijkgericht handboek over de tuchtreglementering: wetten, uitvoeringsbesluiten, 

rechtspraak en commentaren. Iedere fase in de tuchtprocedure geanalyseerd en geïllustreerd 

aan de hand van vonnissen en arresten. Tevens aangevuld met het Handboek Deontologie.  

 Vademecum politiële slachtofferbejegening [Academia Press]. Aandacht voor slachtoffers 

gelinkt aan evoluties in de gezondheidszorg, het welzijnswerk, de rechtshulp, relatie politie en 

justitie enerzijds en diensten voor opvang en begeleiding anderzijds.  

 Politievademecum [Politeia]. Verzamelt relevante wet- en regelgeving betreffende het 

politiewezen dat sedert 1986. Naslagwerk voor elke politieambtenaar die op de hoogte moet 

blijven van de wetgevende evolutie inzake politie.  

 Zakboekje politiestatuut [Kluwer].  

 Zakboekje voor de preventieadvieur [Kluwer].  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Handboek_Veiligheid_Speelterrein_3de_editie_1213-11-01_tcm325-31343.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Handboek_Veiligheid_Speelterrein_3de_editie_1213-11-01_tcm325-31343.pdf
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