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werkblad 2: 
Vragenlijst interview

Tips voor interviews

Voorbereiding

• Lees informatie over integraal waterbeheer (www.water4all.be onder ‘Waterinfo’), het knelpunt en de  
 wateractor. 

• Surf zeker eens naar de website van de wateractor.

• Maak een afspraak met de wateractor:

 Leg uit wie jullie zijn, van welke school jullie komen.

 Leg kort het doel van jullie interview uit: in het kader van Water4all informatie verzamelen over  
 de houding van de wateractor wat betreft integraal waterbeheer. Je wil ook zijn standpunt over  
 het lokaal knelpunt kennen.

 Maak duidelijke afspraken: tijdstip, afspraakplaats.

 Geef de vermoedelijke tijdsduur van het interview aan (richtlijn: max. 1⁄2 uur)

 Geef eventueel een gsm-nummer door en noteer het gsm-nummer van de wateractor zodat jullie  
 elkaar kunnen bereiken mocht er iets veranderen of fout lopen. 

 Vraag het e-mailadres van de wateractor. Zo kunnen jullie achteraf de resultaten van het interview  
 laten nalezen of nog bijkomende informatie opvragen.

Interviewvragen bedenken

• Bedenk op voorhand wat jullie willen vragen. 

• Onderstaande voorbeeldvragen dienen als leidraad. Vul ze zelf aan.

• Richtlijn: laat het interview niet langer dan een half uur duren. Dus 10, maximum 15 vragen volstaan.

• Noteer de vragen en laat ze nalezen door de leerkracht. 

Op pad

• Kijk of jullie het interview kunnen opnemen (op band, mp3). Zorg voor voldoende bandjes, geheugen- 
 ruimte en batterijen. Test best vooraf eens uit. Is de geluidskwaliteit voldoende?

• Ga naar de afspraak en wees op tijd! Let erop dat jullie weten hoe er te geraken.

• Als je met verschillende personen interviewt, maak dan onderling duidelijke afspraken: wie stelt welke  
 vraag, wie noteert, …  Het is handig dat diegene die notities neemt, achteraf ook de samenvatting (zie  
 verder) voor zijn of haar rekening neemt.
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Het interview

• Stel jullie groepje voor en leg de bedoeling van jullie onderzoek uit. Overhandig de wateractor  
 eventueel een folder van Water4all.
• Vermeld eventueel waarom jullie voor die wateractor gekozen hebben.
• Vraag of jullie het interview mogen opnemen. Zet de microfoon zo dicht mogelijk bij de geïnterviewde.
• Toon respect voor de geïnterviewde.
• Vraag de voornaam en de achternaam van de persoon, zijn/haar functie en organisatie of bedrijf.
• Stel de vragen die jullie hebben voorbereid. 
• Jullie kunnen ook extra vragen stellen, die spontaan opkomen tijdens het gesprek. 
 Let er wel op dat jullie niet te sterk van het onderwerp of het doel van het interview afwijken en dat  
 jullie de afgesproken duur niet overschrijden.
• Schrijf de antwoorden duidelijk op. 
• Neem rustig de tijd om te noteren. 
• Vat aan het einde het interview samen. Overloop alle antwoorden met de gesprekspartner. Zo krijgen  
 jullie de kans om onvolledigheden bij te vullen en de geïnterviewde kan zijn antwoorden bijstellen en  
 nuanceren.
• Sluit je interview duidelijk af. 
• Leg uit wat jullie met de interviewgegevens gaan doen. 
• Bedank de persoon! 

Verwerken van het interview

• Maak aan de hand van de antwoorden een verslag dat gebruikt kan worden voor het debat. 

• Doe dit meteen, want dan herinner je je nog het meest.

• Komen er nieuwe vragen op, of is iets niet duidelijk, contacteer dan de wateractor voor meer uitleg.

Het interview

Noteer zeker deze algemene gegevens voor jullie aan het interview beginnen: 

Datum van het interview ...................................................................................
..................................................

Plaats van het interview ....................................................................................................
...................................

Interviewers:  ...................................................................................
....................................................................

 ...................................................................................
.................................................................... 

 ...................................................................................
.................................................................... 

Voornaam en achternaam van de wateractor ...................................................................................
...............

Telefoonnummer  ...................................................................................
..............................................................

Emailadres  ...................................................................................
..............................................................

Bedrijf, vereniging, instelling, aard van de wateractor ...................................................................................

Adres van bedrijf / vereniging /instelling ...................................................................................
.......................
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Voorbeeldvragen

1. In het kader van ons onderzoek naar integraal waterbeheer bezoeken wij een belanghebbende bij het  
 waterbeheer, of een watergebruiker. Waarvoor gebruikt u water? Hoeveel water gebruikt u per jaar?
  Vraag ook een kleine rondleiding indien je denkt dat dit relevant is voor de inleving in zijn situatie. 

2. Gebruikt u leidingwater? 

3. Gebruikt u (ook) grondwater? Zo ja, heeft u hiervoor een vergunning nodig?

4. Kan u voor bepaalde activiteiten ook regenwater gebruiken? 
  Ga uit van het principe ‘laagwaardige waterkwaliteit voor laagwaardige toepassingen’: niet voor elk                  
  proces of elke activiteit is water van hoogwaardige kwaliteit (zoals leiding- en grondwater) vereist.
 Zo ja, voor welke activiteiten? Wordt regenwater nu al gebruikt?
 Zo nee, waarom niet? Bestaan er plannen om dit in de toekomst te veranderen?

5. Wat komt er allemaal in het water terecht (rechtstreeks of onrechtstreeks) bij het watergebruik door de  
 wateractor?

6. Worden er maatregelen genomen om te verhinderen dat gevaarlijke of niet biologisch afbreekbare  
 producten in het afvalwater terechtkomen? 
 Zo ja, hoe?
 Zo nee, waarom niet? Heeft u weet van milieuvriendelijkere alternatieven voor die bepaalde producten?

7. Zuivert u zelf uw afvalwater? 
 Zo ja, hoe? Alles of een gedeelte van het afvalwater?
 Zo nee, wordt het afvalwater afgevoerd naar het riolenstelsel? Is het een gescheiden of gemengd  
 riolenstelsel? 

8. Vergt uw activiteit veel verharde oppervlakte?
 Zo ja, worden compenserende maatregelen genomen om water te laten infiltreren?

9. Samenvattend: hoe belangrijk is watergebruik voor u? Welke knelpunten ervaart u met betrekking tot  
 uw watergebruik? Welke impact heeft uw activiteit op het water?

10. Vragen in verband met het lokale knelpunt: zie Bijlage 3: Lokaal knelpunt of lokale kans m.b.t.   
 integraal waterbeheer.


