
1. Een (wetenschappelijk) tijdschriftartikel 
 

Citaat 1:  

“Een voorziening, systeem of een deel daarvan op het grondgebied van de lidstaten dat van 

essentieel belang is voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de 

veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn, waarvan de 

verstoring of vernietiging in een lidstaat aanzienlijke gevolgen zou hebben doordat die functies 

ontregeld zouden raken.”1 

 

Citaat 2: 

Volgens de richtlijn zelf moet in dat geval alvast “voorrang worden verleend aan de ICT-sector.”2 

 

2. Een boek 
 

Citaat 1: 

“Integrale beleidsvoering verondersteld dat de bijdragen van de verschillende actoren worden 

gecoördineerd. Belangrijk hierbij is de mate waarin tussen de actoren in het beleidsnetwerk 

consensus bestaat over de probleemformulering.”3 

 

Citaat 2: 

“Het is toch merkwaardig ... Hoe een beleidsconcept dat begin de jaren negentig in Nederland is 

ontwikkeld nu pas, anno 2005, de geesten van beleidsmakers beroert in ons land.”4 

 

3. Een eindwerk of thesis 
 

Citaat 1: 

“Tenslotte willen wij ook graag doctoraatstudent en hoogleraar Wim Hardyns bedanken die tevens 

ook assistent is van professor Lieven Pauwels van de Gentse universitaire onderzoeksgroep "Sociale 

Veiligheidsanalyse" voor het verschaffen van de allereerste bevindingen uit het onderzoek naar de 

sociale cohesie en onveiligheid in de Belgische kustgemeenten.”5 

 

Citaat 2: 

“Om diefstal en inbraak tegen te gaan maakt de zone gebruik van extra politiepatrouilles, 

technopreventie, vakantietoezicht en diefstal gerichte acties.”6 
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 (PIETERS, 2009, p. 34) 
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 (PIETERS, 2009, p. 35) 
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 (PONSAERS, 2005, p. 335)  

4
 (PONSAERS, 2005, p. 1)  

5
 (DEMARCKE, HALLEMEERSCH, DEPREZ, BEKAERT, DUBOIS EN TIJTGAT, 2008-2009, p. 2) 

6
 (DEMARCKE, HALLEMEERSCH, DEPREZ, BEKAERT, DUBOIS EN TIJTGAT, 2008-2009, p. 76) 



4. Een artikel uit een boek 
 

Citaat 1: 

“Uit gesprekken met de politie blijft dat zes maanden geleden fietsrekken geplaatst werden die 

volgens de politie en ook blijkend uit observaties optimaal gebruikt worden, waardoor het probleem 

van diefstallen sterk is afgenomen op de De Keyserlei.”7 

 

Citaat 2: 

“De heer acht de Eiermarkt vooral zwak punt voor fietsdiefstal in de avond, want meestal is de 

Eiermarkt dan verlaten in de avond.”8 

 

1. Een blog over dit onderwerp 
“De actie van de Interventiedienst vond plaats van donderdagavond 16 oktober tot vrijdagochtend 

17 oktober. Tijdens deze actie werd vooral gecontroleerd in de Overpoort zelf.”9 

 

2. Een elektronische tekst (pdf of een website) over dit onderwerp 
“Mensen die een glaasje te veel op hebben, zullen sneller luidruchtig discussiëren op straat, wat vaak 
als bedreigend of overlastgevend ervaren wordt. Rond nachtwinkels die alcoholische dranken 
verkopen ontstaat ook dikwijls overlast.”10 
 

3. Wat zegt wikipedia over je onderwerp? 
“Het houdt letterlijk genomen in: zich buitenshuis ophouden, tegenwoordig is het element 

’ontspanning’ daar steeds meer bij gaan horen. Wat in vorige eeuwen beperkt bleef tot uitgaan naar 

de schouwburg, of te gast zijn bij bekenden, is nu meer divers.”11 
 

4. Een krantenartikel over je onderwerp (mediargus) 
“Ook preventief verplichten om ramen en deuren te sluiten is voor ons een brug te ver. Het is een 

schande dat agenten postvatten voor cafés om vervolgens de uitbaters en het personeel ervan dan 

te verwijten dat het hun schuld is dat de agenten zo laat moeten blijven werken.”12 
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 (PONSAERS, 2005, p. 439)  
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 (PONSAERS, 2005, p. 437)  
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 (V. P., G., Minder overlast in Gentse uitgaansbuurt. http://www.belg.be/leesmeer.php?x=6614, geraadpleegd 

op 02.12.2009, 1 p.) 
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 (KINABLE, H., Feiten en cijfers: alcohol en overlast, openbare orde en veil igheid. Feest! Handige documenten - 

Feiten en cijfers: over alcohol en overlast, openbare orde en veiligheid. 

http://www.bekijkheteensnuchter.be/feestpartners/download/handige-documenten/FEITEN_EN_CIJFERS.pdf , 

geraadpleegd op 02.12.2009, 5 p.) 
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 (Uitgaan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitgaan, geraadpleegd op 02.12.2009, 1 p.) 
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 (VAN LOOD, D., Agenten té agressief in uitgaansbuurt. Het Nieuwsblad. 
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=hb2dbpnl , 03.08.2009, 1 p.) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schouwburg
http://www.belg.be/leesmeer.php?x=6614
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