
 

 
 

 

 

Voorbeeld kwalitatieve gespreksleidraad expertinterview  

De vragenlijst is een voorbeeld van een expertinterview waarbij de expert een teler was.  

 

Introductie 

- Stel de persoon die het interview afneemt voor.  

-  

Gaat u akkoord dat er een audio-opname van dit gesprek gemaakt wordt? Deze opname 

dient enkel om de analyse achteraf te vergemakkelijken. Het gesprek zal later worden getranscribeerd 

(letterlijk uitgetypt worden) en gecodeerd. Dit zal altijd op een anonieme wijze gebeuren.  

Heeft u nog vragen of wenst u nog verdere toelichting in verband met de gegevensverzameling en –

verwerking van dit gesprek voor de onderzoeksdoeleinden?  

- Het doel van het gesprek:  

 

Ik wil graag weten wat u vindt van de innovatie / oplossing die ontwikkeld zal worden. Bijvoorbeeld: 

In welke mate bent u bereid om in de toekomst dergelijk systeem te gebruiken? Wat zijn de positieve 

aspecten van het systeem en welke (eventuele) bedenkingen heeft u?  

 

Uw mening zorgt ervoor dat de innovatie rekening houdt met de behoeften, wensen en 

behoeften van de telers zodanig dat de innovatie hierop afgestemd kan worden.  

Wij hechten dus veel belang aan de mening van de telers. Belangrijk is dat u weet dat u geen juiste of 

foute antwoorden kan geven. Het gesprek gaat over uw mening, en het is dus ook uw mening die telt.  

- Is deze uitleg duidelijk voor u? Heeft u nog bijkomende vragen vooraleer we verder gaan naar 

de andere vragen?  

 

De vragen 

 

Telersprofiel  

- Kan u vertellen wie u bent (naam, leeftijd, opleiding die u gevolgd heeft)?  

- In welke teelt(en) bent u actief? 

- Hoe lang bent u al actief als teler?  

- Hoe bent u in de teelt gerold (familiebedrijf, door de opleiding, andere, ect.) 

- Hoe groot is uw bedrijf?  

- Hoeveel vaste werknemers heeft uw bedrijf ongeveer in dienst?  

- Op hoeveel seizoenarbeiders doet uw bedrijf per jaar beroep (gemiddeld genomen)?  

 

Informatiekanalen voor innovatie, nieuwe systemen en technieken  

- Via welke kanalen tracht u informatie in te winnen over nieuwe systemen, technieken en 

ontwikkelingen in de glastuinbouwsector? (Open bevragen, maar voorbeelden van kanalen zie 

de lijst hieronder).  

o Samenkomst met collega-telers 
o Beurzen 
o Vakbladen en tijdschriften 
o Websites 
o Rondgang bij proeftuinen of kennisbedrijven  
o Bijscholingsmomenten 

 



 

 
 

 

 

 

 

o Vertegenwoordigers van bedrijven / verkopers van nieuwe technologieën of systemen 
o Contacten op de veiling 
o Andere kanalen, namelijk: 

 

Innovator profiel 

- Als u in het verleden nieuwigheden of innovaties doorvoerde in het bedrijf of de manier van 

telen, hoe ging dit dan in zijn werk?  

o Wat was de aanleiding of de trigger waarop u besliste om zaken te veranderen? 
o Hoe verliep het proces dan om deze innovaties door te voeren? (Bijvoorbeeld: info 

zoeken, ten rade gaan bij collega’s, extra info opvragen bij bedrijven, iemand langs 

laten komen die een offerte opstelt, ect.)?  
 

- Beschouwt u zichzelf als een innovatieve teler (Bijvoorbeeld: bent u geneigd om als één van 

de eerste innovaties die op de markt komen te gebruiken, of neemt u eerder een afwachtende 

houding aan)?  

- Beschouwen collega-telers u als een referentie over nieuwe systemen en technieken?  

- Hoe lang is het geleden dat u een innovatie heeft doorgevoerd in uw teeltbedrijf?  

o Over welk soort innovatie ging het dan?  
o Bent u achteraf gezien tevreden over deze innovatie? 

▪ Waarom wel/ waarom niet?  

 

Motivaties en barrières om te innoveren:  

- Welke factoren bepalen of u al dan niet bereid bent om te investeren in nieuwe technologie?  

o Waarom?  

- Welke factoren zijn voor u doorslaggevend in de beslissing om al dan niet te innoveren?  

o Waarom?  

 

Milieu/ duurzaamheid:  

- Hoe belangrijk vindt u milieu in uw teeltactiviteiten? (Houdt u hier bewust rekening mee?) 

- Hoe belangrijk vindt u het om op een duurzame manier te telen? (Houdt u hier bewust 

rekening mee of doet u dit enkel om u merkt dat de consumenten hier mee bezig zijn)?  

- Denkt u dat consumenten specifiek op zoek gaan naar duurzaam geteelde groenten of fruit?  

o Waarom denkt u dit?  

 

Specifieke vragen met betrekking tot de innovatie  

Dan ga ik u nu specifieke vragen stellen over de innovatie die ontwikkeld wordt. Eerst en vooral ga ik 

u enkele vragen stellen over uw huidige teeltactiviteiten die te maken hebben met de innovatie.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Gebruikt u momenteel een belichte teelt?  

o Waarom wel/ Waarom niet?  

▪ Indien ja:  

• Welk type belichting gebruikt u momenteel? 

• Wat is uw ervaring met dit type verlichting/ de verschillende types 

belichting? (Bent u er tevreden van? Waarom wel of waarom niet 

precies?) 

• Hoe ervaart u het onderhoud van deze belichting (lastig in de 

praktijk, duur om armaturen/ lampen te vervangen, lastig om te 

ontsmetten tussen verschillende teelten in etc. ?  

▪ Indien Nee:  

• Ondervindt u problemen doordat u geen belichting gebruikt?  

 

Indien de teler belichting gebruikt: Factoren bij aankopen van belichting:  

- Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waar de belichting in een teelt aan moet voldoen 

voor u? 

- Wat zijn voor u de belangrijkste doorslaggevende factoren bij het aankopen van 

belichting?  

o Kostprijs, onderhoudsservice, garantie? 

o Rendement dat u behaald 

o Ervaring van andere telers?  

o Hoe bekend een bedrijf is dat de belichting produceert?  

o Anders, namelijk:  

- Moet er volgens u een standaardisering komen over de manier waarop 

belichtingsproducenten de eigenschappen van de belichting beschrijven?  

 

Indien de teler geen belichting gebruikt:  

- Momenteel maakt u geen gebruik van belichting in uw teelt. Verloopt dit makkelijk? Heeft dit 

een positieve invloed op de teelt?  

- Heeft u hieromtrent bezorgdheden of zijn er bepaalde problemen die opduiken?  

- Zou belichting een oplossing kunnen bieden voor bepaalde moeilijkheden die u nu ondervindt?  

- Denkt u dat het gebruik van belichting de teelt zou vergemakkelijken en een positief effect op 

de teelt zou hebben?  

 

Voorstel innovatie  

Meer specifiek zal dit gesprek gaan over de innovatie.  

 

HIER DIENT U DAN DE INNOVATIE TE BESCHRIJVEN EN TOE TE LICHTEN, EVENTUELE CONCEPTEN TE 

TONEN ETC.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van het gehele systeem:  

- Wat denkt u van het systeem nu u deze informatie hebt gekregen?  

- Welke impact zal dit systeem hebben op de teelt / het telen?  

- Nu dat u meer informatie heeft over systeem, vindt u het systeem nuttig?  

- Biedt het systeem voordelen ten opzichte van de huidige manier van telen?  

- Zijn er goede zaken aan het systeem volgens u?  

o Indien ja: welke dan precies?  

o Indien neen: waarom niet?  

- Zijn er negatieve zaken aan het systeem?  

o Indien ja: welke dan precies?  

o Indien neen: waarom niet?  

- Zijn er zaken die u zou aanpassen, toevoegen, veranderen aan het systeem? 

o Zo ja: welke zijn dit? Waarom zou u deze toevoegen, veranderen of aanpassen?  

 

Adoptie-intentie: 

- Heeft u de intentie om in de toekomst het systeem te gaan gebruiken denkt u?  

o Waarom wel / waarom niet?  

 

▪ Indien wel op vorige vraag:  

- Welke factoren of welke kenmerken van het systeem zorgen ervoor dat u bereid bent om het 

systeem in de toekomst te gaan gebruiken?  

 

- Op welke termijn denkt u dat u zou overgaan tot het gebruiken van dit systeem (Bijvoorbeeld: 

komende 5 jaar, komende 10 jaar, komende 20 jaar)?  

o Waarom? 

 

o Indien nee op vorige vraag: 

- Welke factoren of welke kenmerken van het systeem zorgen ervoor dat u niet bereid bent om 

het systeem in de toekomst te gaan gebruiken?  

- Wat zou er moeten veranderen aan het systeem opdat u bereid bent om het systeem te gaan 

gebruiken?  

 

De kas/serre van de toekomst:  

- Hoe ziet de kas/serre van de toekomst eruit volgens u?  

o Welke trends / evoluties zullen we hier zien? 

o Zal de manier van telen volledig anders zijn dan de huidige manier van telen?  

o Denkt u dat het systeem hier deel van zal uitmaken?  



 

 
 

 

▪ Waarom wel/ waarom niet? 

▪  

- Zijn er momenteel richtlijnen van de overheid over hoe energie-efficiënt een kas moet zijn?  

o Welke richtlijnen zijn dit dan?  

 

 

 

 

 

 

- Denkt u dat er strengere richtlijnen gaan komen van de overheid over hoe energie-efficiënt 

een kas moet zijn?  

 

Negatieve ervaringen met eerder doorgevoerde innovaties 

- Heeft u in het verleden al eens een negatieve ervaring gehad met een doorgevoerde - 

innovatie?  

o Indien ja, wat liep er precies fout? 

o Wat heeft u daar dan uit geleerd?  

 

Afsluiter:   

- Heel erg bedankt voor uw deelname en tijd!  

- Heeft u nog vragen voor mij?  

 


