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Geachte dames en heren,
We zijn bijna aan het einde gekomen van de studiedag ‘Vrouwen innoveren en inspireren op het
platteland’. En ik kan zeggen, dat ik vandaag inspirerende en geïnspireerde vrouwen aan het woord
heb gehoord, die zeker een applausje verdienen. Ze hebben allemaal hun eigen talenten gebruikt om
een project op te starten en vooral gezocht naar manieren om hun talent of dat van andere vrouwen
op het platteland verder te ontwikkelen en te kunnen gebruiken. Hoevetoerisme, zorgboerderijen,
een educatieboerderij, een project om plattelandsvrouwen opnieuw aan het werk te helpen,
allemaal mooie voorbeelden waarvan ik hoop dat ze u zullen inspireren.
Wat mij van deze getuigenissen vooral is bijgebleven, is dat deze vrouwen de uitdaging willen
aangaan. Een droom of fantasie wordt uitgewerkt tot een idee, op zichzelf of samen met anderen, en
groeit uit tot een realisatie. Dit kunnen we zonder meer innovatief noemen. Of je nu jong of al iets
ouder bent, een project om je eigen talenten verder te ontwikkelen wil opzetten of net een project
wil starten om de talenten van anderen te laten schitteren, maakt niet uit. Zolang je maar zoekt naar
manieren om je dromen werkelijkheid te maken, om aan de slag te gaan met je talenten.
Verder heb ik ook gelet op het feit dat een idee pas tot een innovatieve piste kan uitgroeien als je
verder kijkt dan je neus lang is. Je kan zelf op zoek gaan naar inspiratie, maar je kan ook deelnemen
aan activiteiten die door anderen (bvb door het Innovatiesteunpunt) worden georganiseerd. Het
contact met andere mannen en vrouwen geeft namelijk zuurstof aan een idee. En hoe meer zuurstof
een droom kan krijgen, hoe groter de kans dat dit uitgewerkt kan worden.
Na de goede voorbeelden uit de praktijk was het in de workshop van deze namiddag de bedoeling
dat wij zouden nadenken hoe wij zelf kunnen innoveren in onze eigen omgeving. Hopelijk is ons
samenzijn vandaag de aanzet voor het opstarten van allerlei nieuwe initiatieven en projecten en

hebben jullie allemaal ‘goesting’ gekregen om de handen uit de mouwen te steken. Ik wil graag nog
benadrukken dat innoveren niet betekent dat het om grote projecten moet gaan, of dat innoveren
enkel door managers van grote bedrijven of organisaties kan gebeuren. Elk project kan innovatief
zijn, hoe klein of hoe groot ook. Ik hoop dat deze studiedag voor ieder van jullie een echte
inspiratiebron is, en dat jullie hiermee aan de slag gaan.
Ben je je eigen talenten al aan het ontwikkelen of ken je iemand in je omgeving die schitterend werk
verricht? Aarzel dan niet om je eigen verhaal onder de spotlights te zetten, of iemand anders in het
zonnetje te zetten. Schrijf jezelf of die andere dame in voor de wedstrijd Talent op het Platteland,
waar de minister-president deze ochtend reeds naar verwees en waarvan de inschrijvingsformulieren
bij de registratiebalie liggen. En wie weet win jij dan wel één van de prijzen die door Cera, Groep
KVLV en de Vlaamse overheid in het voorjaar van 2012 uitgereikt worden!
Tot slot nog een citaat van Harriet Beecher Stowe, de schrijfster van ‘De hut van oom Tom’:
“Vrouwen zijn de ware architecten van de maatschappij”. Laat ons samen onze talenten aanboren
om het Vlaamse platteland zin en richting te geven en mee te werken aan een toekomst.
Durf dus dromen en durf doen! En met deze woorden nodig ik jullie, ook in naam van het Vlaams
Ruraal Netwerk, van harte uit op een afsluitende receptie. Bedankt voor jullie aanwezigheid en
interesse, en tot snel!

