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Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

Op 19 augustus 2016 lanceerde het Departement Landbouw
en Visserij een oproep om steunaanvragen voor de oprich
ting van producentenorganisaties in te dienen. Dit was de
eerste oproep voor deze PDPO III-maatregel. Verder in deze
nieuwsbrief kunt u dan ook lezen welke aanvragen het uit
eindelijk gehaald hebben.

Dag lezer,
2017 is intussen al even bezig. Het begin van een nieuw jaar
is voor ons steevast het moment om het afgelopen jaar eens
onder de loep te nemen. Maar nog belangrijker: de plan
ning voor het huidige jaar op te maken. Bij de opmaak van
onze planning nemen we in de mate van het mogelijke de
feedback mee die u kon doorgeven in onze jaarlijkse en
quête. U kunt onze evaluatie van 2016 en planning voor
2017 terugvinden op onze website. Dit jaar zetten we in op
het thema ‘(be)leefbaar platteland’. Zo hebben we in janu
ari een studiedag georganiseerd rond samenwerken in de
land- en tuinbouwsector en organiseren we later dit jaar een
infomoment over erosie, een studiedag over voorzieningen
voor dorpsbewoners… Voor meer informatie verwijzen wij u
graag door naar onze jaarplanning.
In deze nieuwsbrief belichten we ook graag een spraakma
kend LEADER-project, namelijk ‘Zot van (‘t) Boeren’. We gingen in gesprek met de coördinator van het project, Geert
Storme.
Naast Geert, hebben we ook een interview afgenomen met
Riet De Schrijver. Zij is landbouwster op ’t Stappeshof in
Merchtem. Dat is een zorg- en kijkboerderij waar ze onder
andere aan plattelandseducatie doen. U kunt lezen waarom
Riet en haar man ingestapt zijn in het verhaal van land
bouwverbreding, hoe ze dit ervaren en welke impact dit
heeft op hun dagdagelijkse taken.
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De Europese Commissie is nu al bezig met de voorbereidin
gen van het volgende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). In dat opzicht heeft landbouwcommissaris Phil Hogan
een openbare bevraging gelanceerd. Niet enkel landbouwers,
maar zowaar iedereen met interesse in de land- en tuin
bouwsector kan zijn of haar ei kwijt over het GLB na 2020.
U kan uw mening nog laten horen tot 2 mei 2017. De resul
taten van de enquête worden door Hogan in juli voorgesteld
op een conferentie in Brussel.
Verder wensen we u veel leesplezier!
Ariane, Julie en Alexander

EERSTE GOEDGEKEURDE PRODUCENTEN
ORGANISATIES IN PDPO III
Steun voor oprichting van
producentenorganisaties
Een individuele landbouwer is vaak
een prijsnemer en heeft zelf weinig
inspraak in de leveringsvoorwaar
den. Door zich te groeperen in een
producentenorganisatie (PO) kunnen
landbouwers hun marktmacht ver
beteren, wat zou moeten leiden tot
betere prijzen en voorwaarden. Door
opstartsteun te geven aan producen
tenorganisaties wordt de onderhan
delingsmacht van landbouwers bin
nen de voedselketen dus bevorderd.
In het kader van deze PDPO III-maat
regel lanceerde het Departement
Landbouw en Visserij op 19 augustus
2016 een oproep om steunaanvragen
voor de oprichting van producenten
organisaties in te dienen. Wanneer
die aanvraag is goedgekeurd, krijgt
de begunstigde een opstartsteun ge
durende vijf jaar na de datum van
erkenning. Het steunbedrag is een
percentage van de jaarlijks afgezette
productie óf een percentage van de
som van de productie van de indivi
duele leden van de producentenor
ganisatie, telkens met een maximum
van 30.000 euro per jaar. Hiervoor
moet de producentenorganisatie wel
een bedrijfsplan opmaken met de
doelstellingen voor de komende vijf
jaar. Enkele algemene voorwaarden
zijn dat het om een KMO gaat (en be
staat uit actieve landbouwers), maar
ook dat de producentenorganisatie
erkend is als producentenorganisatie
na 1 januari 2014.

Producentenorganisaties die betrekking hebben op de vermarkting van tabak ko
men niet in aanmerking vanwege ethische redenen. Ook producentenorganisaties
die groenten of fruit vermarkten, komen niet in aanmerking omdat deze al gebruik
kunnen maken van de zogenaamde Europese Gemeenschappelijke Marktordening
voor groenten en fruit (Pijler I van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).

Goedgekeurde producentenorganisaties
Nadat de selectiecriteria zijn toegepast op de aanvragen, komen enkel de hoogst
gerangschikte aanvragen in aanmerking en dit voor zover het budget nog niet is
uitgeput. Vier producentenorganisaties hebben een aanvraag ingediend na de eerste
oproep in 2016. Deze zijn allemaal goedgekeurd en vertegenwoordigen in totaal drie
sectoren. Hieronder ziet u een overzicht van de goedgekeurde PO’s.

Beste Melk vzw

Dairycam vzw

Sector: melk- en zuivelproducten

Sector: melk- en zuivelproducten

Tweede PO in de sector

Derde PO in de sector

Enkele doelstellingen:
• Organisatie en bevordering van
innovatieve processen
• Marktinformatie verzamelen

Enkele doelstellingen:
• Stimulering van samenwerking
• Marktinformatie verzamelen

Vlaamse Producenten Organisatie
Varkenshouders (VPOV) cvba

Vlaamse Producenten Organisatie
Leghennenhouders (VPOL) cvba

Sector: varkensvlees

Sector: eieren

Eerste PO die is opgericht in deze sector

Eerste PO die is opgericht in deze sector

Enkele doelstellingen:
• Benchmarking
• Marktinformatie verzamelen

Enkele doelstellingen:
• Benchmarking
• Marktinformatie verzamelen

Is uw interesse gewekt?
Het budget voor deze PDPO III-maatregel is nog niet volledig opgebruikt! In 2018 zal
een nieuwe oproep gelanceerd worden waarop u kunt inschrijven.
Meer informatie:
Lea Elst (lea.elst@lv.vlaanderen.be) of
Karolien Truyen (karolien.truyen@lv.vlaanderen.be)

‘ZOT VAN (’T) BOEREN’
INTERVIEW MET GEERT STORME
In één van onze vorige edities hebt u misschien de vacature voor ‘Boerenfans’ opgemerkt. Deze vacature kadert in het LEADER-project
‘Zot van (‘t) Boeren’. Boeren op een Kruispunt is promotor van dit project. Deze vzw verleent noodhulp aan landbouwers. De vereniging bestaat tien jaar en heeft ondertussen heel wat ervaring met allerlei problemen in de landbouwsector en met het vinden van
oplossingen. Vaak ligt de oplossing bij het inzetten van hulpverlening. Maar de medewerkers van Boeren op een Kruispunt merkten
dat de land- en tuinbouwwereld enerzijds, en de wereld van de hulpverlening anderzijds niet genoeg op de hoogte waren van elkaar.
Om hieraan te verhelpen werd het LEADER-project ‘Zot van (‘t) Boeren’ opgezet.
Wij wilden hier graag meer over weten en legden ons oor te luister bij projectcoördinator Geert Storme.

Vier uitdagingen

Directe omgeving

Wanneer we polsen bij Geert naar de boerenfans, steekt
hij meteen vurig van wal. “De vacature voor ‘Boerenfans’
loopt al even. We willen namelijk graag een netwerk van
vrijwilligers uitbouwen rond Boeren op een Kruispunt. Op
die manier kunnen we de contacten met de land- en tuinbouwers in elke gemeente volgen en onderhouden, en kunnen vrijwilligers doorverwijzen naar de passende hulpverlening. Dat vormt onze eerste uitdaging.” Geert geeft ook aan
dat bij de start van dit project nog drie andere uitdagingen
geformuleerd werden. ”We willen het hulpverleningsaanbod
dichter bij de wereld van de land- en tuinbouw brengen, zodat bijvoorbeeld de doorverwijzing vlotter kan verlopen. De
geestelijke gezondheidszorg kent de landbouwsector en de
manier van leven van landbouwers namelijk niet voldoende.
Maar ook de landbouwers zijn onvoldoende op de hoogte
van de geestelijke gezondheidssector en de sociale diensten.
Deze twee werelden samenbrengen is echt nodig, ook op gemeentelijk vlak. Een derde uitdaging is om initiatieven op te
zetten waarbij land- en tuinbouwers overtuigd worden om
te praten over problemen en om te praten met elkaar. Vandaag praten landbouwers vaak niet over hun problemen.
Daarom willen we landbouwers juist naar een sfeer leiden
waarin het geen schande is om problemen te hebben en
erover te praten. Een vierde uitdaging draait rond de erfbetreders, ofwel de commerciële, ondersteunende en controlerende bezoekers van land- en tuinbouwers. In dit project
willen we nagaan welke rol deze erfbetreders kunnen spelen
in het detecteren van signalen en hoe ze kunnen meehelpen
om problemen op te lossen. Zij komen vaak op de bedrijven,
en zien en horen veel. Helaas weten ze soms niet wat ze kunnen doen en naar welke diensten en organisaties ze mensen
kunnen doorverwijzen. Daar willen we dus ook graag verandering in brengen.”

Geert benadrukt dat vrijwilligers ook heel belangrijk zijn.
“We moeten realistisch zijn: niet alle problemen kunnen via
betalende hulp opgelost worden. Het niveau van de directe
omgeving is daarom ook heel belangrijk. Vrienden, familie,
buren … die even een praatje slaan, en een landbouwer met
problemen proberen te steunen en te helpen, kunnen al een
wereld van verschil maken. De laatste jaren zijn deze contacten echter steeds meer verwaterd. We willen de mensen uit
de directe omgeving dus ook graag sensibiliseren. Vandaar
ook de vacature voor ‘Boerenfans’. Want binnen de landbouwgemeenschap is er echt veel verarming van contact
en veel vereenzaming.” Een andere heel belangrijke persoon
is volgens Geert de huisarts, ook voor psychische problemen. Daarnaast haalt hij nog aan dat de stap om naar een
psycholoog te gaan voor veel landbouwers te groot is. Hij
verwacht dan ook veel van de mobiele teams van psychiatrische instellingen. Nog volgens Geert moet er ook meer
aandacht gaan naar preventie.

Praten en doen
Zoals eerder aangehaald, praten land- en tuinbouwers niet
vaak over hun problemen. Hier is nog heel wat werk aan de
winkel. “Er zijn verschillende organisaties voor jonge landen tuinbouwers. Ik merk echter dat ook daar weinig aandacht gaat naar het bespreken van problemen. Nochtans is
hier ook bij jonge mensen nood aan. Dit gaat ruimer dan
problemen op het landbouwbedrijf. Relatieproblemen bijvoorbeeld komen ook in de landbouwsector vaak voor. Hier
zou aandacht voor moeten zijn. Al te vaak wordt gezegd:
“Als de prijzen beter zijn, zijn er geen problemen.” Dat vind
ik nogal kort door de bocht. Het gaat in veel gevallen om
meer dan alleen financiële problemen. Landbouwers ervaren
enorm veel druk, van heel veel kanten.
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“De landbouwsector kent al jaren hoge zelfmoordcijfers.
Toen ik merkte dat niemand bewoog, heb ik een vergade
ring opgezet om te kijken wie wat kan doen. Want dat er
iets moet gebeuren, dat staat vast en daar zijn de betrokken
partners zich van bewust. Er is een grote gedrevenheid bij
de promotor en de copromotoren.”
“Ik vraag vaak aan mensen met wie ik over het project
spreek, wat zij gaan doen om de problemen aan te pakken.
Want vaak houdt men een ander verantwoordelijk. Maar
daar gaat het niet om. Het gaat erover dat je problemen
moet aanpakken, dingen moet doen. Vaak gaat het over klei
ne zaken. Maar als ze niet gebeuren, dan blijft het probleem
bestaan”, aldus Geert.

PDPO III-steun

De meeste land- en tuinbouwers wonen en werken op één
en dezelfde plaats. Ze kunnen de deur niet achter zich dicht
trekken en afstand nemen, zoals veel andere werknemers
dat wel kunnen. Verder kan iedereen zien wat de landbou
wer doet en wil elk er graag zijn zegje over doen. Dat maakt
het allerminst evident om vandaag de dag dat beroep uit
te oefenen.”
Maar Geert heeft goede hoop: “Ik hoop en denk dat de sfeer
van bespreekbaarheid er komt. Ik hoop dat er na afloop
van het project vlottere contacten zullen zijn tussen de
landbouwsector en de sector van de hulpverlening, en dat
hulpverlening meer en sneller wordt ingeschakeld. Het zou
ook goed zijn mochten land- en tuinbouworganisaties meer
informatiemomenten organiseren voor hun leden over on
derwerpen zoals ‘Hoe praat je met elkaar?’.” Een belangrijke
bedenking die Geert hierbij maakt, is dat heel wat land- en
tuinbouwers niet aangesloten zijn bij een vakorganisatie.
“We moeten ook bekijken hoe we hen kunnen bereiken.”

Op de vraag of de PDPO III-steun doorslaggevend was om
dit project op poten te zetten, antwoordt Geert van wel.
“Zonder PDPO III-steun was dit project er niet gekomen. De
doelstellingen van een dergelijk project passen niet binnen
de gewone werking van een organisatie. Het gaat namelijk
toch hoofdzakelijk om een experiment. Anderzijds komt er
bij dergelijke projecten ook heel wat administratie en moni
torings- en evaluatiewerk kijken. Dat maakt het soms lastig.
Maar los van deze obstakels hopen we met dit project veel
zaken los te weken.”
Wie meer wil weten over dit project, kan terecht op
www.zotvantboeren.be

HET MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN
MULTIFUNCTIONELE LANDBOUW
Land- en tuinbouwers kunnen meerdere activiteiten uitvoe
ren die gekoppeld zijn aan de agrarische onderneming, maar
die geen betrekking hebben op de ‘normale’ voedselproduc
tie. De land- en tuinbouwsector vervult op deze manier een
multifunctionele rol. Het kan bovendien een voordeel ople
veren voor de land- en tuinbouwer zelf: het genereert mo
gelijk een extra inkomen en het zorgt voor risicospreiding.
De land- en tuinbouwer kan diverse soorten activiteiten uit
oefenen naast de traditionele landbouwactiviteit: het ver
werken en verkopen van hoeveproducten, het starten met
plattelandseducatie of hoevetoerisme, het verzorgen van
groepsbezoeken, het creëren van energiewinst, het beheren
van natuurelementen, enzovoort.
Het Vlaams Ruraal Netwerk ging op bezoek bij ’t Stappeshof,
het gemengd landbouwbedrijf van Hendrik Vanderstappen
en Riet De Schrijver. Ze houden melkvee en braadkippen en
ze telen suikerbieten en maïs. Zij zijn de vijfde generatie op
het bedrijf. Sinds 2007 is het ook een kijk- en zorgboerderij.
Het Vlaams Ruraal Netwerk zal er op 30 maart met zijn sta
keholders brainstormen over de toekomst van de multifunc
tionele landbouw.

’t Stappeshof, zorg- en kijkboerderij

Daarnaast participeert ‘t Stappeshof ook in verschillende
educatieve projecten, waarbij jongeren op een speelse ma
nier kennismaken met het verhaal van koe tot melk. Zo zijn
ze ingestapt in plattelandsklassen, ‘Boeren met klasse’ en
Melk4Kids.

Mogelijkheden en subsidiekanalen
De provincie Vlaams-Brabant verleent subsidies aan landen tuinbouwers via het project ‘Boeren met klasse’. Ook via
de gemeente Merchtem krijgen Riet en Hendrik een subsi
die voor plattelandseducatie. Melk4Kids biedt subsidies aan
klassen voor plattelandseducatie. Voor de zorgboerderij krij
gen land- en tuinbouwers een subsidie vanuit het Departe
ment Landbouw en Visserij. Dit gaat om € 20 voor een halve
dag en € 40 voor een hele dag, ongeacht hoeveel personen
worden opgevangen.
Riet en Hendrik beschikten over een oude koeienstal die leeg
kwam te staan. Hiervan hebben ze dan een ontvangstruimte
en een sanitaire voorziening met douche gemaakt, waarvoor
ze VLIF-steun hebben ontvangen. De sanitaire voorziening is
ook aangepast aan de noden van de zorggasten. In de toe
komst willen ze nog een verwerkingsruimte installeren voor
de verwerking van hoeveproducten.

Het was een drukke bedoening op het landbouwbedrijf
van de familie Vanderstappen - De Schrijver toen ik aan
kwam. Riet De Schrijver nam net afscheid van haar zorggast
Sieglinde. Verder kwamen ouders hun kinderen ophalen die
aan het spelen waren op de kijkboerderij. De kinderen vertel
den enthousiast aan hun ouders dat ze paardjes en koetjes
hadden gezien en dat ze graag terug wilden komen.
Riet De Schrijver trouwde met Hendrik Vanderstappen, die
in 2005 het landbouwbedrijf van zijn ouders overnam. Riet
is ergotherapeut van opleiding en werkte vroeger deeltijds
buitenshuis. Eén jaar na de overname van het bedrijf, is ze
fulltime mee op de boerderij gaan werken en is ze gaan
nadenken over haar rol binnen het bedrijf. De administra
tie kwam in haar handen en nadat ze een artikel over een
zorgboerderij had gelezen, wist ze dat dit iets voor haar was.
Op deze manier kon ze haar opleiding en haar idealen per
fect combineren met het werk op de boerderij. In maart
2007 ging ze van start met de zorgboerderij. Vandaag de
dag heeft ze zes dagen per week een zorggast die meehelpt
op de boerderij.

“Riet
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Op de vraag of Riet dezelfde verbredende activiteiten zou
doen zonder de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen
op subsidies, antwoordde ze dat ze dit waarschijnlijk wel
zou doen, maar niet zo veel. Het is namelijk een tijdsinvestering en je lijdt een efficiëntieverlies.

Hoe start je als landbouwer een verbredende
activiteit?
“Op zich heb je niets nodig om met een verbredende activiteit te beginnen”, aldus Riet. “Behalve misschien voldoende
enthousiasme en een toilet voor de bezoekers. Je moet er
voor zorgen dat het bedrijf er proper bij ligt, maar dat hebben we altijd al belangrijk gevonden. Ook met het oog op
veiligheid moet je bekijken welke aanpassingen nodig zijn.
Wanneer de kinderen bijvoorbeeld mee naar de wei gaan,
bakenen we een wandelpad af met linten. We letten er ook
op dat de straatpoort toe blijft wanneer er bezoeken zijn.”
Het idee voor de zorg- en kijkboerderij is vanzelf gegroeid.
Met het project ‘nabijheidsboerderij’ zocht een school een
boerderij in de buurt waar ze drie keer per jaar konden
langsgaan. Riet en Hendrik stelden hun boerderij hiervoor
open. De ouders die hun kinderen kwamen ophalen, stelden
de vraag of het mogelijk was om er verjaardagsfeestjes te
organiseren. Omdat ze ook klassen uit het bijzonder onderwijs ontvingen, kwam er ook de vraag of ze eventueel een
zorggast wilden opnemen. Momenteel komen er per jaar 50
klassen op bezoek. Het totaal aantal bezoeken per jaar ligt
op honderd. “Door de jaren heen is de vraag sterk gegroeid,
maar nu zitten we wel aan ons maximum. Het is ook nooit
de bedoeling geweest om deze activiteiten zodanig uit te
breiden dat het nodig wordt om iemand aan te werven. Uiteindelijk moeten we hier zelf ook nog iets aan overhouden”,
stelt Riet.

De weg vinden naar ’t Stappeshof
Schoolgaande zorggasten vinden hun weg naar de boerderij
via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), dat op
zijn beurt contact opneemt met Steunpunt Groene Zorg.
Steunpunt Groene Zorg zoekt dan een boerderij in de buurt
van de school en neemt contact op. Zodra een voorziening
de boerderij kent, neemt deze vaak ook rechtstreeks contact
op. Je wordt als boerderij ook op voorhand gescreend door
het steunpunt om na te gaan of je motivering wel juist is en
wat de mogelijke taken op je boerderij kunnen zijn. Daarmee
wordt bedoeld dat ze screenen of je niet gewoon een beroep
wil doen op een gratis werkkracht. “Dat zou trouwens een
zeer onterechte motivering zijn”, aldus Riet, “want je haalt
hier geen winst uit”. De subsidie bestaat om het economisch
verlies, dat je lijdt door de zorgende taken, te compense
ren. Je kan als zorgboer ook de doelgroep van mensen uit
kwetsbare groepen opgeven waar je voorkeur naar uitgaat
en waarmee je wil samenwerken. Het is eveneens belangrijk
dat het hele gezin instemt met de keuze om “hulpboeren”
op te vangen. Riet en Hendrik passen ook een proefperiode
toe. Dit wordt zo aangeraden door Steunpunt Groene Zorg.

De persoon komt dan vier keer en als het klikt, kan de persoon opnieuw komen. Het is belangrijk dat je de zorggast
leert kennen en dat de zorggast ook jou leert kennen. Riet
nam al verschillende zorggasten onder haar hoede: jongeren
die van school werden geschorst, jongeren met een verslaving, een dementerende persoon, personen met een beperking … Het gaat zowel om mensen met een motorische als
een mentale beperking.

De impact op het reilen en zeilen van de
boerderij
Riet vindt de verbredende activiteiten nog steeds leuk, maar
er kruipt wel veel werk en tijd in. Ze besteedt nu meer dan
de helft van de tijd aan de zorg- en kijkboerderij. Anderzijds
helpen de zorggasten op het bedrijf en is deze manier van
werken voor Riet en Hendrik eerder een gewoonte geworden. “In de klasbezoeken kruipt eigenlijk nog het meeste
tijd”, aldus Riet.
De taken voor de zorggasten zijn erg gevarieerd en worden
ook ingepland naargelang de persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Van negen uur ’s ochtends tot elf uur bestaan
de taken normaal gezien uit werken in de jongveestal, de
dieren voederen en de stallen vrijmaken. Van elf tot twaalf
uur doet de zorggast een meer persoonlijke activiteit. Dit
kan gaan om boodschappen doen, in de tuin werken, knutselen, eten klaarmaken, een klasgroep mee begeleiden, confituur maken enzovoort. “Mensen tonen vaak veel bewondering voor het feit dat iemand met een beperking toch nog
veel kan doen”, zegt Riet.

Maatschappelijke drijfveer, maar de boerderij
is en blijft prioriteit
Het maatschappelijk engagement primeert voor Hendrik en
Riet boven de economische inkomsten. Het heeft een grote
impact op het reilen en zeilen van de boerderij. Riet vindt
de combinatie van de kijk- en de zorgboerderij ook een zeer
belangrijke maatschappelijke waarde hebben. “Kinderen komen op deze manier bijvoorbeeld ook in contact met mensen met een beperking, maar ook personen met een verslavingsproblematiek leren zich hier opnieuw integreren. Maar
de boerderij is en blijft nog steeds de eerste prioriteit.”
Bent u geïnspireerd en wilt u de mogelijkheden voor een
verbredende activiteit ontdekken?
Meer informatie over VLIF-steun en de subsidie voor
zorgboerderijen vindt u alvast op
www.vlaanderen.be/landbouw/subsidies

AGENDA
Studiedag erosie
In juni organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk een studiedag
over erosie. Meer informatie hierover volgt nog. Blijf zeker op
de hoogte van alle events en check regelmatig onze agenda op
www.ruraalnetwerk.be.

Stakeholderoverleg
Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert regelmatig een stake
holderoverleg rond een specifiek thema. Zo komen we op 30
maart 2017 samen rond het thema ‘multifunctionele landbouw’.

Het stakeholderoverleg is gericht aan personen werkzaam in de
land- en tuinbouwsector. Tijdens een stakeholderoverleg kun
nen de aanwezigen voorstellen geven voor studiedagen, noden
die leven op het platteland onder de aandacht brengen, een
welbepaald thema uitdiepen en bespreken … Wenst u ook deel
te nemen aan ons stakeholderoverleg, stuur dan gerust een mail
naar vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be.

7 mei - Europa in je buurt, Stadshal Gent

VARIA
Verslag Studiedag ‘Samenwerking loont!’ (Gent)

Enquête

Op 12 januari organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk zijn eerste
studiedag van 2017 getiteld ‘Samenwerking loont!’. U kon er alles
te weten komen over PDPO III-maatregelen waar samenwerking
mogelijk is, de sociale competenties die nodig zijn om samen te
werken en de verschillende samenwerkingsvormen. Het verslag en
de presentaties van deze studiedag vindt u terug op onze website:
www.ruraalnetwerk.be. Ga vervolgens naar ‘PDPO III’ > ‘Activiteiten
verslagen’ > ‘Activiteiten Vlaams Ruraal Netwerk’.

Intussen is onze enquête over het sociale mediagebruik van
land- en tuinbouwers afgelopen en werden de winnaars van
de geschenkbonnen op de hoogte gebracht. Bedankt voor jullie
massale reacties! De analyse verschijnt later nog op onze website.

YouTube-kanaal Departement Landbouw en
Visserij
Wilt u meer weten over de PDPO III-maatregelen? Het Departe
ment Landbouw en Visserij beschikt over een YouTube-kanaal
waar het Vlaams Ruraal Netwerk regelmatig filmpjes post die
over de PDPO III-maatregelen gaan. Deze filmpjes mogen door
externen gebruikt worden. U kan deze filmpjes terugvinden op
onze website door te surfen naar: www.ruraalnetwerk.be. Ga
vervolgens naar ‘PDPO III’ > ‘Video’s PDPO III-maatregelen’.

Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP)
De nieuwe oproep voor het indienen van operationele groepen
in het kader van Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) wordt
binnenkort gelanceerd. Heb je een innovatief idee voor een toepassing op het landbouwbedrijf, neem dan zeker een kijkje op
www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen.

Openbare raadpleging over het Gemeenschap
pelijk Landbouwbeleid (GLB) door de Europese
Commissie
De Europese Commissie wil nagaan hoe u denkt over het hui
dige landbouwbeleid. Daarom voert ze een raadpleging over
de modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschap
pelijk Landbouwbeleid (GLB). Laat uw stem horen en ga naar
de enquête via https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/
cap-modernising/2017_nl.

Contact

Colofon

Vlaams Ruraal Netwerk
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel
T. +32(0)2 552 77 39
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be, www.ruraalnetwerk.be
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