
Masterproefatelier
Voedseldemocratie

Dit document geeft een idee hoe het
masterproefatelier rond voedseldemocratie er

het academiejaar 2022-2023 zal uitzien.
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J o o s t  D e s s e i n



Dit stadsacademietraject* maakt deel uit
van mijn doctoraat rond

voedseldemocratie. De overkoepelende
vraag die het traject vorm geeft is "Hoe

betrekken we de unusual suspects in
lokale beleidsvorming rond voedsel?"

Dit masterproefatelier* is dus ook
een case in een participatief

actieonderzoek rond
voedseldemocratie in Gent

Het traject heeft daarom 3 doelen: 
- Inwoners een stem geven in lokaal

voedselbeleid 
- Een trans-disciplinaire context creëren

waarin over dit thema nagedacht en
gediscussieerd kan worden 

-  Onderzoeken of een traject zoals dit een
goede manier is om aan

voedseldemocratie te werken op lokaal
niveau

De�context

 

*Heb je nog nooit van een masterproefatelier of een stadsacademietraject gehoord? Check
dan de laatste pagina.



Probleem
Op basis van de input tijdens de twee

Stadsacademiesessies kwamen we tot de
drie onderstaande problemen met

betrekking tot participatie in het Gentse
voedselbeleid



Beperkt bereik
Lang niet alle inwoners kennen het Gentse
voedselbeleid en de bestaande initiatieven.

Beperkte participatiemogelijkheden
De meeste Gentse initiatieven beperken zich tot

informeren of mee doen. Er zijn weinig initiatieven
waar inwoners kunnen mee denken of mee

beslissen.

Zoektocht naar relevantie
Het is moeilijk om een manier te vinden die burgers
betrekt op een manier die zowel relevant is voor de

Stad, de organisatie en de burgers zelf. 



Het idee
Een participatietraject op

niveau van de wijk



Samen denken
Aan gefaciliteerde tafels gaan deelnemers met

elkaar in gesprek rond één van de thema's a.d.h.v.
de resultaten van de studenten

Samen komen
Als de studenten hun dataverzameling hebben

afgerond brengen we een diverse en
representatieve groep inwoners van de wijk samen.

Samen beslissen
De gesprekken leiden tot concrete

beleidsvoorstellen. De tweede helft van de dag
nodigen we beleidsmakers en middenveld uit om

te komen luisteren naar en mee na te denken over
deze voorstellen.

Samen onderzoeken
Een groep masterstudenten gaat aan de slag rond
verschillende voedsel gerelateerde thema's binnen

één of twee Gentse wijken.



Sessie met studenten en
organisaties actief in de wijk om
onderzoeksvraag af te bakenen
September 2022

Participatie events
Eind maart 2022

Stadsacademiesessie: delen
voorlopige resultaten + invulling
events
Eind februari 2022

Start dataverzameling
studenten
Oktober 2022

Voorlopige planning
Doorheen het jaar zal de

planning worden aangevuld
naargelang de vraag van

wijkbewoners / studenten /
organisaties



De wijken
 De wijk(en) waarin we werken liggen

op dit moment nog niet vast. We zijn
in overleg met de wijkregisseurs en

andere stedelijke actoren. Suggesties
zijn echter zeer welkom!



Gezond in de klas
Schoolmaaltijden 
Voeding in het schoolbeleid
Educatie rond voeding

De lokale producent
Stadslandbouw
Relatie burger - boer
Ruimte voor productie

De  lokale supermarkt 
Voedselwoestijnen /
Voedselmoerassen
Connectie supermarkt - wijk
Marketing voor duurzame /
gezonde voeding

Mogelijke thema's
Dit zijn thema’s die we mogelijk in het traject kunnen

behandelen. De uiteindelijke selectie hangt af van
het engagement en de voorstellen van promotoren

en studenten.



Toegang tot voedsel
Voedselongelijkheid 
Duurzaam versus betaalbaar

#food
Rol van sociale media in
voedselconsumptie
Communicatie rond
voedselbeleid

Voeding en gezondheid
Kennis van gezonde voeding
Voedingspercepties 

Ruimte voor voedsel
Grondenbeleid 
Ruimte voor connectie rond
voeding (vb. picknick tafels,
wijkkeukens, ...)



Aankoopbeleid
Legale moeilijkheden voor
duurzaam aankopen
 Afweging prijs / gezond /
duurzaam 

Het participatief proces
Participatie in
duurzaamheidsprocessen 
Impact proces op voedselbeleid

Voedseloverschotten
Buurtcompost
Verminderen van voedselafval
Afvalbeheer

Voedselcultuur
 Culturele praktijken rond voeding
(Multi)culturele supermarkt (e.g.
Afrishops) 



Vragen?
Opmerkingen?

Interesse?
Feedbackmoment: 1/3 om 15u

amber.steyaert@ugent.be

https://stadsacademie.be/traject/voedseldemocratie/



Wat is de Stadsacademie?

De Stadsacademie is een collaboratorium voor transdisciplinair onderzoek en
onderwijs. We focussen op het organiseren van langdurige trajecten rond
duurzaamheidskwesties van Stad Gent en Universiteit Gent.

Wat is een Stadsacademiesessie?
In een stadsacademiesessie komt een brede groep van academische en
stedelijke actoren samen om op een specifiek thema input te verzamelen
vanuit verschillende disciplines en vanuit de ervaring van stedelijke actoren
(beleidsmedewerkers, middenveld). In een sessie werken actoren aan een
gemeenschappelijke omschrijving van het vraagstuk en de vertaling in concrete
onderzoeksvragen die door studenten behandeld kunnen worden. In een
andere vorm van Stadsacademiesessies delen en bespreken studenten
resultaten met stedelijke actoren.

Wat is een masterproefatelier

In masterproefateliers wordt onderzoek uitgevoerd door bachelor- en
masterproefstudenten (i.s.m. academische en maatschappelijke actoren) rond
gedeelde opgaves die voortkomen uit Stadsacademiesessies. Hoewel
bachelorproeven en masterproeven veeleer een monodisciplinair karakter
blijven hebben en promotoren uit de eigen opleiding het werk begeleiden, laten
de masterproefateliers toe om het onderzoek te ontwikkelen en uit te werken
in een inter- en transdisciplinaire setting. Niet alleen worden studenten zo
geconfronteerd met perspectieven uit andere disciplines, ook zullen niet-
academische actoren worden betrokken bij de ontwikkeling van het onderzoek.
Tussentijdse resultaten kunnen immers verschillende keren worden
voorgesteld aan een gemengd samengestelde begeleidingsgroep, die ook
maximaal ondersteunt door toegang te leveren tot actuele data en door het
verschaffen van direct inzicht in lopende beleidsprocessen.

Wat is een Stadsacademietraject
Een traject omvat alles wat binnen de Stadsacademie gebeurt rond een
specifieke duurzaamheidskwestie. Trajecten worden opgezet wanneer er een
team van zowel academische als maatschappelijke partners kan worden
gevormd en wanneer het thema als urgente kwestie in de stad Gent of aan de
Universiteit Gent leeft. Trajecten lopen over meerdere academiejaren heen om
de kwestie grondig te verkennen en gedegen kennisontwikkeling mogelijk te
maken. Binnen ieder traject vinden uiteenlopende activiteiten plaats. In de
meeste trajecten staan masterproefateliers en ander studentenonderzoek
centraal. 

http://www.stadsacademie.be/trajecten

