
De luisterende tafel



De luisterende tafel?

▪ Onderzoek Vlaamse overheid departement 
omgeving

▪ Methodiek SenseMaker van Voices that count
https://nl.voicesthatcount.net/ 

▪ Gezocht: verhalen in Vlaanderen

▪ Wie werkt hieraan mee?
• Stad Gent
• Vives
• UGent
• UAntwerpen
• Uhasselt
• Artevelde

▪ Combinatie van kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek

▪ Verandering van eetgewoontes m.b.t. 
vleesconsumptie

▪ Verhalen verzamelen
• Associaties met vlees
• Situatie meer of minder vlees consumptie



Stad Gent?

▪ 600 verhalen van Gentenaars verzamelen

▪ Trends afleiden

▪ Onderbouwen toekomstige acties rond 
vleesvermindering



Wie bevragen?

▪ Mensen met diverse achtergrond

▪ Parameters

• Leeftijd

• Gender

• Opleidingsniveau

• Inkomensniveau



Methodiek



Verhalen verzamelen

▪ Interviewer begeleidt vertellers bij invullen

▪ Individueel online of offline

• 30 à 45 min per pers

▪ In groep online of offline

• 1 uur voor heel de groep

▪ Online

• Vertellers vullen rechtstreeks antwoorden 
op website app in

• OF begeleider vult de resultaten 
rechtstreeks op website app in

▪ Offline

• Vertellers vullen een boekje in 

• OF begeleider vult boekje in voor hen

• Nadien vult begeleider alle resultaten in op 
de website app



Vragen

▪ 4 categorieën

1. Het verhaal

2. Betekenisvragen over het verhaal

3. Enquêtevragen los van het verhaal

4. Vragen over de verteller



1. Het verhaal

“Denk eens aan een moment waarbij je al dan niet bewust (een 
periode) geen, minder of meer vlees/vis hebt gekocht, 
klaargemaakt of gegeten? 

Beschrijf hoe dat was, hoe je daartoe gekomen was en wat je 
daarbij voelde of dacht.”



2. Betekenisvragen over het verhaal
▪ Voorbeeldvragen



3. Enquêtevragen los van het verhaal
▪ Voorbeeldvragen



4. Vragen over de verteller
▪ Voorbeeldvragen



Resultaten

▪ Patronen



Vrijwilligers gezocht

▪ Timing

• April – augustus

▪ Aantal verhalen

• Min. 20 verhalen per vrijwilliger

▪ Vrijwilligersvergoeding per afgenomen verhaal

▪ Deelnemen?

• Registreren voor 8 april

• https://forms.gle/U2B2fzadvGwuJsEUA

https://forms.gle/U2B2fzadvGwuJsEUA



