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Inleiding
Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft er opnieuw een goed gevuld jaar opzitten. Voor de evaluatie van 2018
vergelijken we opnieuw de doelstellingen met de realisaties. Hierbij vormen de overkoepelende thema’s
organisatie, communicatie en transnationale ondersteuning de rode draad doorheen dit
evaluatiedocument. Daarnaast lichten we ook kort toe wat het Vlaams EIP-Netwerk in 2018 heeft gedaan.
Verbeterpunten kunnen meegenomen worden naar de werking in 2019 en/of later. Ook uw mogelijke
opmerkingen of tips kunnen ons helpen, aarzel dus zeker niet om deze door te geven!
In 2018 is de samenstelling gewijzigd van het VRN-team. Julie Mariën heeft na drie jaar het netwerk
verlaten, en Ingrid Dekeyser heeft het netwerk vervoegd.
Veel leesplezier,

Ariane Van Den Steen
Coördinator Vlaams Ruraal Netwerk
Februari 2019
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Realisaties 2018
Organisatie
Externe evenementen
Studiedagen en informatiemomenten
In 2018 werden vier studiedagen voor het grote publiek georganiseerd, waarvan twee over hetzelfde
thema, maar op een andere locatie. Hieronder vindt u een overzicht van onze studiedagen uit 2018.

1.

Publieke bevraging over de noden van de Vlaamse landbouw, milieu gelinkt aan
landbouw en het Vlaamse platteland - 15 februari 2018,Rillaar

2.

Publieke bevraging over de noden van de Vlaamse landbouw, milieu gelinkt aan
landbouw en het Vlaamse platteland – 22 februari 2018, Waregem

Op donderdag 15 en donderdag 22 februari 2018 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk, in
samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij, twee publieke bevragingen. Deze gingen
respectievelijk door in Rillaar en Waregem. We stonden stil bij de noden van de Vlaamse landbouw, het
milieu gelinkt aan landbouw en het Vlaamse platteland.
De input van deze denkoefening zal meegenomen worden in de voorbereiding van het nieuwe
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, dat in 2021 start.
Het rapport van de publieke bevragingen vindt u terug op onze website.

3.

Samenkomst Vlaamse en Waalse landbouwjournalisten, gevolgd door een
inspiratienamiddag over innovatie in de landbouw – 25 mei 2018, Waver en
Corroy-le-Grand

Op 25 mei organiseerden het Vlaams en Waals Ruraal Netwerk een infomoment voor de Belgische
landbouwjournalisten. Er werden toelichtingen gegeven door de beide netwerken, er waren getuigenissen
van leden van de netwerken (LEADER-coördinatoren en vertegenwoordigers van landbouworganisaties)
en er was een presentatie van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP-AGRI Service Point).
Op vrijdagnamiddag 25 mei organiseerden het Vlaams en Waals Ruraal Netwerk een inspiratienamiddag
over innovatie in de landbouw. Met dit inspirerend infomoment op het landbouwbedrijf ‘Ferme des
Noyers’ van Nicolas Braibant en Nathalie Vandecandelaere in Corroy-le-Grand wilden we de aanwezigen
inspireren én informeren over enkele bestaande Vlaamse en Waalse voorbeelden op het platteland die
innovatie hoog in het vaandel dragen én willen uitdragen naar de buitenwereld. Eerst vertelde Nicolas
wat meer over de historiek van zijn bedrijf. Daarna haalde hij enkele innovatieve benaderingen aan, zoals
een slagerij op het bedrijf, in samenwerking met de winkel ‘Färm’. Maar ook de vele samenwerkingen
rond het landbouwbedrijf zijn belangrijk, zoals deze met Greenotec en Regenacterre.
Greenotec is een initiatief door en voor landbouwers die zoeken naar concrete oplossingen voor
praktische problemen die ze dagelijks ondervinden bij de bodembeschermingstechnieken op hun
landbouwbedrijf. De organisatie telt meer dan 230 leden. Het project over bodembescherming in de
landbouw (‘Agriculture de Conservation des Sols’) kwam aan bod waar, naast Greenotec, twee andere
grote partijen aan meewerken: onderzoekers (bv. Université catholique de Louvan (UCL) en Université de
Liège) en DGO3 (de Waalse overheidsdienst voor landbouw). Greenotec gaf de aanwezigen mee waarvoor
zij concreet instaan: experimenteren, delen van info (bekendmaking) en advies. Zo wordt er
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geëxperimenteerd met bodembedekkers, worden er demovelden bezocht, heeft men een website met een
heel gamma aan info…
Frédéric Muratori van Regenacterre mocht afsluiten vooraleer de aanwezigen mochten deelnemen aan de
verschillende ‘discussion corners’. Zij staan voor innovatie, demonstratie en begeleiding van landbouwers.
Zo geven ze onafhankelijk advies, demonstreren ze innovaties op proefvelden, maar bieden ze ook hulp
bij groepsaankopen. Er worden binnen Regenacterre ook machines gedeeld om innovatieve technieken te
testen.
Daarna kregen de deelnemers de kans om drie van de zes ‘discussion corners’ te bezoeken. Er waren
namelijk drie Vlaamse en drie Waalse good practices rond innovatie. Concreet gingen de drie Waalse
voorbeelden over ‘hooimelk’, ‘Route de l’Innovation’ van het Waals Ruraal Netwerk, en de samenwerking
tussen Université catholique de Louvain (UCL) en haar proefboerderijen, waaronder ‘Ferme des Noyers’.
De Vlaamse voorbeelden die werden voorgesteld, waren het Innovatiesteunpunt, het ILVO-project rond
smart farming, en de EIP-Operationele Groep ‘GreenAir’.
De dag werd afgesloten met een netwerkbarbecue.
Het verslag van de inspiratienamiddag staat op onze website.

4.

Studiedag waterkwantiteit – 23 oktober, Ardooie

Tijdens deze studiedag informeerden we de aanwezigen over het thema ‘waterkwantiteit’. In de
voormiddag kon men luisteren naar verschillende toelichtingen. Eerst schetsten we het groter geheel. Zo
hoorden de aanwezigen meer over de aanpak van droogte- en waterschaarste en van wateroverlast op
Vlaams niveau. Ook de acties die provincie West-Vlaanderen neemt omtrent waterkwantitieit kwamen
aan bod.
Nadien volgden toelichtingen m.b.t. waterkwantiteit op Vlaams landbouwniveau. Het Departement
Landbouw en Visserij gaf uitleg bij het ‘Actieplan Water’ en ILVO gaf op haar beurt meer uitleg over een
droogte-indicator die werd ontwikkeld.
In de namiddag kwam de praktische kant aan bod. Er werden verschillende PDPO III-maatregelen uit de
doeken gedaan die inzetten op het verbeteren van de waterkwantiteit. Daarna heeft een landbouwer
getuigd over de PDPO III-steun die hij heeft gekregen om de waterkwantiteit op zijn bedrijf te verbeteren.
We sloten deze studiedag af met een bezoek aan het diepvriesgroentenbedrijf Ardo dat deel uitmaakt van
het projectconsortium F2AGRI. Binnen dit Europees Interreg-project is men bezig met een
irrigatienetwerk dat gezuiverd afvalwater van Ardo naar de aangesloten landbouwbedrijven verdeelt.
Het verslag en het beeldverslag zijn terug te vinden op onze website.
Totaal aantal deelnemers
In totaal namen er 285 personen deel aan de vier georganiseerde studiedagen in 2018.

Excursies en uitwisselingen
In 2018 werden vier uitwisselingen georganiseerd.
Zo werd drie keer een stakeholderoverleg georganiseerd. Twee over ‘Opleiding en vorming, competenties
voor de toekomst’ en één over ‘landbouw en natuur’.
Daarnaast was er ook één ‘Lerend Netwerk’ voor de LEADER-coördinatoren.
Afhankelijk van de noden kan tijdens een stakeholderoverleg een bepaald thema verder uitgediept
worden. De verslagen van deze actiegroepen en lerende netwerken zijn normaal niet openbaar. Iedereen
met interesse in het stakeholderoverleg kan deelnemen.

1. Stakeholderoverleg ‘Opleiding en vorming, competenties voor de toekomst’ – 29
maart, Brussel
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Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseerde op donderdag 29 maart 2018 een stakeholderoverleg over
‘opleiding en vorming, competenties voor de toekomst’. Dit stakeholderoverleg vormde het vervolg op het
stakeholderoverleg dat we op 19 oktober 2017 organiseerden over hetzelfde thema. Hier werd reeds
bekeken wat de noden zijn van landbouwers wat betreft opleiding, vorming en competenties. Op 29
maart 2018 wensten we hier graag samen een actieplan voor op te stellen. We wouden dus samen met
onze stakeholders brainstormen over hoe we toekomstige en huidige landbouwers kunnen ondersteunen
op vlak van kennis en vaardigheden.
Het stakeholderoverleg werd goed beoordeeld door de deelnemers.

2. Lerend Netwerk LEADER: Vlaamse, Waalse en Nederlandse LEADER-ontmoeting – 12
juni, Aarschot
Voor het eerste (en enigste) Lerend Netwerk van 2018 trokken we richting Aarschot (Vlaams-Brabant),
waar we een ontmoeting hadden gepland met de Vlaamse, Waalse en Nederlandse Plaatselijke Groepen.
Na de kennismakingsronde, startte het Lerend Netwerk met de voorstelling van de rurale netwerken. Het
Nederlands ruraal netwerk werd uit de doeken gedaan door Marianne Breedijk, de PG-coördinator van
het LEADER-gebied Weidse Veenweiden. Nadien kwamen de beheersdiensten van Vlaanderen en Wallonië
aan bod om toe te lichten wat hun taken zijn m.b.t. de Plaatselijke Groepen. Wat volgde, waren drie
presentaties van good practices binnen LEADER-gebieden. Er werden in totaal 2 Vlaamse, 1 Nederlands en
drie Waalse voorbeelden voorgesteld, telkens met tijd voor interactie achteraf. Na de projectvoorbeelden
eindigden we de dag met een speeddate-sessie. Er waren een-op-een gesprekken waarbij de LAG's
mogelijke samenwerking konden bespreken, een wederzijds probleem konden bespreken, elkaar beter
konden leren kennen ...
Het Lerend Netwerk werd goed tot zeer goed beoordeeld door de deelnemers.
Het lerend netwerk werd in samenwerking met Plaatselijke Groep (PG) Hageland+ en het Waals Ruraal
Netwerk georganiseerd. De lunch werd voorzien door deze PG.

3. Stakeholderoverleg: ‘Opleiding en vorming: competenties voor de toekomst’ – 13
september, Brussel
Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseerde op donderdag 13 september 2018 een stakeholderoverleg over
‘opleiding en vorming, competenties voor de toekomst’. Dit stakeholderoverleg vormde het vervolg op het
stakeholderoverleg dat we op 29 maart 2018 en 19 oktober 2017 organiseerden over hetzelfde thema. In de
vorige vergadering stelden we reeds een actieplan op van de kennis en competenties die nodig zijn
voordat de landbouwer start met het uitoefenen van een landbouwactiviteit. Daarnaast hebben we een
actieplan opgesteld om de kennis en competenties die nodig zijn tijdens de uitoefening van een
landbouwactiviteit, in beeld te brengen. We hebben dus samen met onze stakeholders gebrainstormd
over hoe we toekomstige en huidige landbouwers kunnen ondersteunen op vlak van kennis en
vaardigheden.
Het stakeholderoverleg werd goed beoordeeld door de deelnemers.

4. Stakeholderoverleg ‘Landbouw en natuur’ – 22 november, Brussel
Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseerde op donderdag 22 november 2018 een stakeholderoverleg over
samenwerking tussen landbouw en natuur. Tijdens dit stakeholderoverleg keken we naar wat landbouw
en natuur verbindt en waar er een win-win kan zijn. We focusten ons op voorbeelden van goede
samenwerkingsverbanden en besproken de voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen. Op
basis van de ideeën en voorbeelden die hier besproken werden, bekijken we of we in 2019 een studiedag
of excursie rond dit thema kunnen organiseren.
Totaal aantal deelnemers
In totaal namen er 74 personen deel aan de uitwisselingen.
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Interne evenementen
In 2018 werden twee interne infomomenten over PDPO III-maatregelen, zogenaamde ervaringsplatformen,
georganiseerd in Brussel. De doelgroep van deze infomomenten zijn collega’s van de beheersdiensten van
PDPO III. De ervaringsplatformen van 2018 werden goed tot zeer goed beoordeeld door de deelnemers.
Op 15 maart vormde de PDPO-maatregel ‘Overnamesteun voor jonge landbouwers’ het onderwerp van
het eerste ervaringsplatform van het jaar 2018. Michael Van Zeebroeck gaf theoretische toelichting over
deze maatregel. Jonge landbouwster Ann Willems (van Hof ter Kantijne in Sint-Laureins) gaf een meer
praktische toelichting. Zij kreeg VLIF-steun voor de overname van het landbouwbedrijf. De onkosten van
de externe spreker werden vergoed en we gaven de landbouwster ook een geschenkenmand met
streekproducten als bedanking.
Op 9 juli organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk het tweede ervaringsplatform. Daar gaf Julie Mariën
van ons team een toelichting over de agromilieu-klimaatmaatregelen in andere Europese lidstaten en
regio’s.
Totaal aantal deelnemers
In totaal namen er 39 personen deel aan de ervaringsplatformen.

Andere
Europa in je buurt
Op zaterdag 12 mei 2018 vond 'Europa in je buurt' plaats. Tijdens dit jaarlijks evenement slaan de 4
Europese Fondsen (EFRO, ESF, ELFPO en EFZMV) in Vlaanderen de handen in elkaar. Dit jaar kon u ons
vinden in Leuven. Vandaar dat ook de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven mee hebben gewerkt
aan deze activiteit.
U kon er allerhande leuke activiteiten beleven. Zo kon u er uw kleine hartendief laten grimeren, over het
blote voetenpad laten lopen of zich in de pop-up kinderboerderij laten uitleven, maar u kon er ook
terecht voor enkele leuke interactieve activiteiten rond onze fondsen. Wie bij ons even kwam piepen,
kreeg een ijsje en kon meedoen aan een wedstrijd om een mooi bloemetje te winnen.
Meer informatie vindt u via www.europainjebuurt.be en op onze website.
Er waren meer dan 1.000 deelnemers.

Bevraging stakeholders
Tijdens het najaar van 2018 heeft het Vlaams Ruraal Netwerk verschillende stakeholders en partners
bevraagd. Deze bevraging hebben we gedaan aan de hand van een enquête via mail. Het doel van deze
enquête is het verzamelen van input voor de opmaak van de jaarplanning 2019. In de mate van het
mogelijke proberen we deze informatie mee te nemen in de planning voor het komende jaar.
Stakeholders kunnen ook andere opmerkingen en informatie met ons delen. 30 stakeholders reageerden
op de enquête.

Communicatie
Website Vlaams Ruraal Netwerk
Er werd getracht om minstens wekelijks de website inhoudelijk aan te passen en aan te vullen met
verslagen van bezoeken en deelnames aan studiedagen, verslagen van vergaderingen én uiteraard onze
eigen activiteiten. Alle ontvangen info omtrent studiedagen, belangrijke deadlines etc. kon ook
teruggevonden worden in de gemakkelijk te raadplegen agenda. Daarnaast komt ook onze nieuwsbrief
online, delen we regelmatig good practices en werd nog een filmpje van onze studiedag waterkwantiteit
online geplaatst. 
In 2018 werd er één filmpje toegevoegd aan onze lijst met video’s over PDPOmaatregelen, namelijk dat van KRATOS. De filmpjes van de maatregelen staan allemaal op onze website.
Ook externen kunnen steeds gebruik maken van deze filmpjes om de maatregelen toe te lichten.
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In 2018 telde onze website 32.888 pageviews en 11.371 unieke bezoekers.
Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in werking trad op 25 mei 2018,
hebben we ook onze disclaimer en privacyverklaring aangepast. Daarnaast zijn er ook opnieuw
veildigheidsupdates doorgevoerd en hebben we het veiligheidscertificaat opnieuw verlengd. Er zijn ook
de jaarlijks terugkerende kosten voor de hosting. Eind 2018 is er een nieuw contract met de website
developer afgesloten voor de toekomstige hosting van onze website.

Nieuwsbrief
Ook in 2018 werden vier edities van de nieuwsbrief gemaakt.
Het aantal abonnementen op deze nieuwsbrieven kende ook in 2018 een stijging van maar liefst 100 extra
geïnteresseerden (met een voorkeur voor de digitale versie van de nieuwsbrief). In totaal hebben we nu
1701 abonnees.
In de nieuwsbrieven werden telkens ook de komende activiteiten van het Vlaams Ruraal Netwerk
aangekondigd.
Voor het tweede jaar op rij hebben we ook in de binnenkatern van de nieuwsbrief aandacht geschonken
aan het delen van een goed voorbeeld of nieuws vanuit het Europees Netwerk voor
Plattelandsontwikkeling (ENRD) en EIP-Agri.

Andere publicaties
In 2018 publiceerden we een rapport over de publieke bevragingen die plaatsvonden in februari 2018.
Dit rapport werd alleen digitaal gepubliceerd.
Ook de samenvatting van de netwerkanalyse van het Vlaams Ruraal Netwerk is sinds eind 2018 online
terug te vinden.

Communicatie- en promotiemateriaal
Het communicatiemateriaal dat in 2018 werd aangekocht, voldoet opnieuw aan de vereisten die vanuit
Europa en Vlaanderen worden opgelegd. In 2018 werden 1.000 nieuwe eco-balpennen, 1.000 A5-noteblocs
en 200 drinkbekers ‘to-go’ aangekocht .
Andere communicatie
Bepaalde informatie, die alle landbouwers aanbelangt, trachten we ook op te nemen in de nieuwsflash
van het Departement Landbouw en Visserij. Dit deden we bijvoorbeeld voor de publieke bevragingen in
het kader van het nieuwe GLB, en voor het evenement ‘Europa in je buurt’, dat plaatsvond op 12 mei 2018.
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Transnationale ondersteuning
Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft ook een transnationale werking. Zo ondersteunt het de werking van het
ENRD op verschillende manieren: als actief lid, als co-organisator of als deelnemer. Daarnaast
beantwoordt het Vlaams Ruraal Netwerk ad hoc-vragen.
Wat Europese vergaderingen betreft, nam het Vlaams Ruraal Netwerk eerst en vooral in eigen naam en
als Belgisch aanspreekpunt deel aan de bijeenkomsten van het European Network for Rural Development
(ENRD).
Zowel tijdens de vergadering van de Rural Networks’ Steering Group op 22 oktober 2018 als tijdens de
bijeenkomst van de Rural Networks’ Assembly op 11 december 2018 was het Vlaams Ruraal Netwerk
vertegenwoordigd.
Het Vlaams Ruraal Netwerk werkte actief mee aan verschillende workshops, seminaries en conferenties:
• LEADER workshop ‘Putting simplification into practice’, 6 februari 2018, Brussel
• ENRD workshop ‘improving rural prolicy delivery: the regional dimension’, 13 februari, Rome
• ENRD workshop 'Developing common activities among NRNs operating in Members States with
regional RDPs', 14 februari, Rome
• LEADER/Community-Led Local Development 5th subgroup meeting, 8 maart 2018, Brussel
• ENRD Workshop ‘NRN Communication’, 1 juni 2018, Praag
• ENRD Workshop ‘Smart Villages’, 22 mei 2018, Brussel
• ENRD Workshop Project Examples, 8 november 2018, Brussel
In 2018 kwamen we ook een aantal keer samen met collega’s van andere Rurale Netwerken en de collega’s
van het ENRD:
• Bezoek van een Chinese delegatie, met PDPO als hoofdthema
• Bezoek aan de Waalse collega’s om onze planning aan elkaar voor te stellen en te bekijken waar
eventueel gelijkenissen en samenwerkingsmogelijkheden zitten. Zo onstond ook het Lerend
Netwerk LEADER waar o.a. de Waalse en Vlaamse PG’s elkaar konden ontmoeten
• Bezoek van delegatie uit Kroatië, ook met PDPO als hoofdthema
• Bezoek van het Fins Ruraal Netwerk en de Finse beheerautoriteit
• Bezoek van Duits Ruraal Netwerk en hun leden, met innovatie als hoofdthema
• Overlegmoment met het Waals Ruraal Netwerk om onder andere onze jaarplanning aan elkaar
voor te stellen en de studiedag innovatie (25 mei 2018) voor te bereiden.
Daarnaast werkte het Vlaams Ruraal Netwerk actief mee aan drie bijeenkomsten van de Nationale Rurale
Netwerken (NRN-meetings):
• 20-21 maart 2018: 10th NRN Meeting in Neuhardenberg, Duitsland. Het doel van deze meeting was
om te kijken naar inspirerende projectvoorbeelden over drie specifieke onderwerpen: rurale
mobiliteit, slimme toeleveringsketens en digitale dorpen. Deelnemers bezochten projecten over
deze onderwerpen en bespraken hoe ze konden leren van de beste werkwijzen op deze gebieden.
Ook de prioriteiten van 2018-2019 van het ENRD-contactpunt werden besproken Het evenement
bevatte een levendig 'simulatiespel' dat de deelnemers aanmoedigde om rekening te houden met
de sociale, economische, culturele en ecologische effecten op plattelandsontwikkelingsplanning in
plattelandsgebieden.
• 31 mei 2018: 11th NRN Meeting in Praag, Tsjechië. Tijdens deze NRN-meeting kon men
uitwisselingen doen over:
o Meest recente netwerkupdates op Europees niveau;
o NSU-activiteiten inclusief thematisch werk;
o Wat goed en minder goed werkt voor NSU's en NRN's; en
o Wat zijn de lessen en de kansen op gebieden zoals LEADER, verdere samenwerking met
belanghebbenden in de landbouw en plattelandsjongeren / generatiewissel.
• Het Vlaams Ruraal Netwerk gaf een presentatie over ‘Europa in je buurt’.
• Op 17 en 18 september vond de twaalfde NRN-meeting plaats in Talinn (Estland). Er werd bekeken
hoe het netwerkgedeelte van de ENRD-website verbeterd kon worden, met name de NRN Toolkit.
Daarnaast wisselden deelnemers ideeën uit voor de komende Rural Networking Conference, dat
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plaatsvindt in het voorjaar van 2019. Het ENRD-contactpunt presenteerde het onlangs
gelanceerde ENRD-thematische werk 'Mainstreaming the Bioeconomy' om een mogelijke
betrokkenheid van NRN-leden te onderzoeken.
Daarnaast dragen we ook bij aan het ENRD door informatie door te geven. Dit deden we onder andere
door ENRD’s ‘Digital Media Survey’ in te vullen, de ‘NRN implementation and networking profile’ in te
vullen, projecten door te geven voor hun good practices database, projecten voor de ‘Rural Inspiration
Awards’ etc.
In 2018 heeft het Vlaams Ruraal Netwerk regelmatig overleg gehad met de communicatiediensten van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) voor de organisatie van de Europadag. Het Vlaams Ruraal
Netwerk was (proactief) aanwezig op diverse binnenlandse overlegmomenten en conferenties.
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Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de toekomstige werking
Op basis van de interne evaluatie van de werking in 2018 en op basis van overleg met de Coördinerende
Cel Europees Plattelandsbeleid ziet het Vlaams Ruraal Netwerk volgende positieve- en verbeterpunten die
naar de toekomstige werking worden meegenomen:

Op het vlak van organisatie van activiteiten
 We zien dat de activiteiten van het Vlaams Ruraal Netwerk ook dit jaar op heel wat aandacht
kunnen rekenen. Bij de evaluaties worden ook vaak ideeën gegeven voor toekomstige activiteiten.
Hier merken we dat er soms onderwerpen worden aangehaald die niet binnen de scope van het
Vlaams Ruraal Netwerk vallen. Er moet met andere woorden blijvend over gewaakt worden dat
de link met PDPO behouden blijft, en er moet blijvend ingezet worden op communicatie over de
doelstellingen en de taken van het Vlaams Ruraal Netwerk.
 De organisatie van maar liefst 12 studiedagen/infomomenten (intern en extern) in totaal is meer
dan voldoende voor onze teambezetting. In 2019 zal opnieuw ingezet worden op de combinatie
van een informatiemoment (’theorie’) met een excursie (‘praktijk’).
 De organisatie van de ‘Lerende Netwerken’ voor de LEADER-coördinatoren en het
stakeholderoverleg blijft gewenst. De organisatie van beide concepten vraagt heel wat
voorbereiding, zowel praktisch als inhoudelijk. Dit moet steeds in het achterhoofd gehouden
worden bij het opmaken van de jaarplanning en het inschatten van de werklast.
In 2019 zal het Vlaams Ruraal Netwerk echter polsen bij de LEADER-coördinatoren of de Lerende
Netwerken nog steeds een meerwaarde betekenen voor hen, aangezien de grootste inhoudelijke
thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van de Plaatselijke Groepen al behandeld zijn. Er
is ook vraag naar praktische invulling van de Lerende Netwerken, maar er is afgesproken met de
beheersdienst voor LEADER (Vlaamse Landmaatschappij) dat zij dit zullen opnemen.
Ook wat betreft het stakeholderoverleg zal gekeken worden welke thema’s kunnen behandeld
worden.
 Bij de evaluaties van de studiedagen valt op dat deelnemers tevreden zijn over de praktische
organisatie. Het tijdstip (10u – 16u) wordt geapprecieerd. Als we op toekomstige activiteiten
landbouwers willen bereiken, dan is het aan te raden hier rekening mee te houden of zelfs met
halve dagen te werken, omdat landbouwers dan niet een hele dag weg zijn van het bedrijf.
 Uit de evaluatieformulieren, die na afloop van de evenementen worden ingevuld door onze
deelnemers, blijkt dat deelnemers nieuwe zaken bijleren of dat het een opfrissing vormt van wat
al gekend is. Daarnaast delen ze ook mee wat ze met de informatie die ze hebben meegekregen,
zullen doen. We trachten om bij de organisatie van onze activiteiten steeds de ruimte te laten om
te netwerken. We polsen ook naar mogelijke toekomstige onderwerpen voor onze evenementen.
 We moeten blijven waken over het feit dat de activiteiten gespreid worden over het hele jaar en
over de verschillende provincies, zodat grote pieken kunnen worden vermeden. Bepaalde
evenementen vragen meer organisatie en voorbereiding dan anderen.
 Voor de organisatie van activiteiten in het kader van ‘Europa in je buurt’ wordt samengewerkt
met de andere ESI-fondsen. Na de organisatie dit jaar, werd beslist om dit concept te herhalen op
een andere locatie, want het concept werd positief geëvalueerd.
 Opmerkingen/ suggesties van voorbije evenementen, die we meenemen naar volgend jaar:
o Interessant om te zien hoe andere lidstaten de PDPO-maatregelen implementeren
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Zeer goed dat binnen elk groepje een min of meer eerlijke, gelijke verdeling van de
verschillende organisaties, instellingen … was! (Publieke bevragingen in Waregem, februari
2018)
o Nadenken over hoe we ook landbouwers kunnen laten deelnemen aan dergelijke sessies.
Zij hebben de expertise op het terrein. (Publieke bevragingen in Rillaar, februari 2018)
o Goede indeling van de studiedagen: van theorie tot praktijk
o Rode draad doorheen evaluatieformulieren van studiedagen in 2018 m.b.t. toekomstige
studiedagen: GLB na 2020. Zodra hier voldoende en interessante info voorhanden is, zal
het VRN bekijken hoe dit gedeeld kan worden.
o Er is een vraag naar het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden. We blijven in de
toekomst inzetten op het tonen van mooie voorbeelden.
o

Op het vlak van communicatie
 Ook informatie van derden plaatsen we op onze website (inhoud, oproepen, agendapunten …).
Het merendeel van onze stakeholders weet wel dat ze steeds informatie mogen doorsturen om op
onze website te plaatsen. We blijven hier tijdens de PDPO III-periode verder aandacht aan
schenken. Ook de doorstroming van informatie van interne diensten binnen het Departement
Landbouw en Visserij is verbeterd, bijvoorbeeld deadlines van projectoproepen van PDPO IIImaatregelen. We blijven hier tijdens de PDPO III-periode verder aandacht aan schenken.
 2019 wordt het laatste jaar waarin het Vlaams Ruraal Netwerk een gedrukte versie van de
driemaandelijkse nieuwsbrief zal uitsturen. Vanaf 2020 zal de nieuwsbrief enkel via e-mail worden
verzonden, en online te raadplegen zijn op de website. Het Vlaams Ruraal Netwerk zal in 2019 de
nodige voorbereidingen treffen om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Er zal ook
bekeken worden op welke manier de nieuwsbrief het best wordt uitgestuurd naar
geïnteresseerden.
 Het is de bedoeling dat de website van het Vlaams Ruraal Netwerk tegen de start van het nieuwe
GLB vernieuwd wordt. Ook deze voorbereidingen zullen in de loop van 2019 worden opgestart.
 Het Vlaams Ruraal Netwerk hield de online projectendatabank op de website ook in 2018 up-todate. We blijven hier ook in 2019 uiteraard aandacht aan schenken.
 In 2018 hebben we voornamelijk met online evaluaties gewerkt. Na evenementen stuurden we ook
de presentaties door via een link, waar de ingeschreven personen zelf de gewenste info kunnen
downloaden.
We
willen
deze
werkwijze
ook
in
de
toekomst
verderzetten.
 Bij de aankoop van gadgets nemen we nu ook steeds duurzaamheid mee in de offertevraag. Dit
blijven we ook in de toekomst doen.

Op het vlak van transnationale ondersteuning
 Het Vlaams Ruraal Netwerk plant het verderzetten van de actieve en proactieve aanpak die
Vlaanderen in de voorbije jaren op internationaal vlak mee op de kaart heeft gezet. Hierbij blijft
de aandacht gaan naar enkele thema’s die reeds in het verleden werden behandeld, zoals de
implementatie van het GLB-beleid. Er worden echter heel wat meetings, workshops …
georganiseerd. Het Vlaams Ruraal Netwerk zal deelnemen waar mogelijk. Er moet echter over
gewaakt worden dat de eigen evenementen en publicaties hier niet onder te lijden hebben.
 We reageren ook op ad-hoc vragen van plattelandsactoren uit het buitenland die samenwerking
zoeken met plattelandsactoren in het binnenland en brengen ze met elkaar in contact.
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VLAAMS EIP-NETWERK
Het Vlaams EIP-netwerk valt onder het Vlaams Ruraal Netwerk. Collega’s van het Departement Landbouw
en Visserij die innovatie opvolgen op Vlaams en Europees niveau nemen deel aan de vergaderingen van
het Vlaams EIP-netwerk, en worden ook als lid van het Vlaams EIP-netwerk beschouwd. EIP staat voor
European Innovation Partnerships. Het Vlaams EIP-netwerk organiseerde twee informatiemomenten en
tracht ook aanwezig te zijn op evenementen van EIP-AGRI.

Realisaties 2018
Organisatie
Host van EIP-Agri seminarie “Multi-level digital strategies for agriculture and rural areas” - 12 en 13
december, Antwerpen
Het Vlaams EIP-netwerk was host van dit EIP-Agri seminarie. Concreet betekende dit dat het Vlaams EIPnetwerk aanwezig was tijdens het seminarie om het EIP-Agri Service Point te ondersteunen. Verder heeft
het Vlaams Ruraal Netwerk een diner aangeboden op 12 december aan de deelnemers van het seminarie.
Er waren ongeveer 150 deelnemers.

Tweedaags bezoek van Duits Ruraal Netwerk en hun leden – 24 en 25 oktober, Leuven en SintTruiden
Tijdens het bezoek van onze Duitse collega’s werden er presentaties gegeven over de EIP Operationale
Groepen van Vlaanderen, hoe EIP geïmplementeerd wordt in Vlaanderen, plaatsbezoeken bij landbouwers
van een EIP Operationele Groep …

Communicatie
We delen als Vlaams EIP-netwerk goede praktijken over EIP en zetten de oproepen online. Daarnaast
delen we ook de oproepen voor focus groepen van EIP-AGRI op onze website en goede voorbeelden uit
de EIP-AGRI nieuwsbrief. We zijn van plan dit te blijven doen.

Transnationale ondersteuning
Het Vlaams EIP-netwerk was aanwezig op het “EIP-AGRI seminar “Moving EIP-AGRI implementation
forward” op 10-11 mei in Athene, Griekenland.
Het Vlaams EIP-netwerk was aanwezig op volgende vergaderingen en evenementen:
• EIP-Agri seminarie ‘From Operational Group project to impact’ in Italië (Spoleto) op 17 en 18
oktober 2018.
• EIP-Agri seminarie ‘Multi-level digital strategies for agriculture and rural areas’ in België
(Antwerpen) op 12 en 13 december
• AKIS-werkgroep
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