
Werkt u mee aan een 
onderzoeksagenda voor 

voeding en duurzaamheid?



Experts gezocht
Wilt u bijdragen aan een Onderzoeksagenda Voeding 
en duurzaamheid? Deel dan uw visie in een online 
onderzoek van onderzoeksinstituut IVO. In deze fol-
der leest u meer over het onderzoek. 

Waarom dit onderzoek?
Om op een duurzame manier de wereldbevolking 
van voedsel te voorzien is wetenschappelijke kennis 
onmisbaar. De klimaatverandering en teruggang in 
biodiversiteit vragen om doorbraken op het gebied 
van voeding en duurzaamheid. Om te achterhalen 
welk onderzoek nodig is om deze doorbraken te be-
reiken voert onderzoeksinstituut IVO een onderzoek 
uit, via de Delphi-methode. In dit onderzoek zijn we 
op zoek naar belangrijke onderzoeksthema’s rondom 
bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk, het huidi-
ge voedingssysteem, voedselonzekerheid, voedsel-
verspilling en hyperconsumptie. Om tot deze onder-
werpen te komen is een bijdrage van experts uit 
diverse werkvelden nodig. De resultaten leiden tot 
een Onderzoeksagenda Voeding en duurzaamheid.



Wie doen mee?
We benaderen organisaties zoals universiteiten en 
kennisinstituten, boerenorganisaties, milieuorgani-
saties, ministeries en provincies en andere maat-
schappelijke stakeholders. Vanuit deze organisaties 
kunnen bijvoorbeeld wetenschappers, diëtisten, 
beleidsmakers, bestuurders en sociaal ondernemers 
deelnemen aan het onderzoek. 

Hoe werkt de Delphi-studie?
De Delphi-methode is gericht op het bereiken van 
consensus en bestaat uit drie rondes. In de eerste 
ronde geven deelnemers aan welke vraagstukken 
volgens hen aan de orde zijn, binnen de genoemde 
terreinen: de ecologische voetafdruk, het huidige 
voedselsysteem, voedselverspilling, voedselonze-
kerheid en hyperconsumptie. In de tweede ronde 
beoordelen deelnemers hoe urgent deze vraagstuk-
ken zijn om doorbraken te veroorzaken. In de derde 
ronde wordt de deelnemers nogmaals gevraagd aan 
te geven hoe belangrijk zij de vraagstukken vinden. 
Zij krijgen daarbij ook de resultaten uit de vorige 
ronde te zien.



Wat verwachten wij van u? 
U helpt ons het meest wanneer u alle drie de vra-
genlijsten van de Delphi-studie invult. 
We verwachten dat alle rondes ongeveer 10-30 
minuten in beslag nemen. 

Wanneer is het onderzoek afgelopen?
Uw deelname aan het onderzoek stopt als de laat-
ste Delphi-ronde in januari heeft plaatsgevonden. 
De onderzoekers laten u na afloop van het onder-
zoek weten wat de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek zijn. 



Hoe gebruiken en bewaren wij uw 
gegevens?
U geeft toestemming zodat wij deze gegevens mo-
gen gebruiken. De antwoorden op de vragenlijsten 
zijn niet herleidbaar naar u als persoon. Uw per-
soonsgegevens worden waar nodig vervangen door 
een cijfercode. De vertaalsleutel voor deze code is 
alleen bij de onderzoekers in bezit, niemand anders 
heeft toegang tot deze code. Op deze manier is het 
niet mogelijk om gegevens naar u terug te herlei-
den. De gegevens die wij met het onderzoek ver-
krijgen worden maximaal 10 jaar bewaard. In deze 
periode hebben alleen de betrokken onderzoekers 
toegang tot de gegevens.

Wilt u meedoen?
Meld u dan voor 24 november aan via secretariaat@
ivo.nl (o.v.v. Onderzoeksagenda Voeding en duur-
zaamheid)! Wanneer u besluit mee te doen geeft u 
automatisch toestemming tot het gebruiken van uw 
gegevens. Wanneer voldoende deelnemers de eer-
ste ronde ingevuld hebben, laten we u weten wan-
neer de volgende rondes plaatsvinden. 



Onderzoeksinstituut IVO
Kon. Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
www.ivo.nl

Heeft u vragen?
Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opne-
men met de onderzoekers: Elske Wits (wits@ivo.nl) 
en Debora Noordhoek (noordhoek@ivo.nl).
Indien u klachten hebt over het onderzoek, kunt u 
dit bespreken met de onderzoekers. 


