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1. Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de toekomstige
werking
Op basis van de interne evaluatie van de werking in 2014 en op basis van overleg met de
Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid ziet het Vlaamse Ruraal Netwerk volgende
positieve en verbeterpunten die naar de toekomstige werking worden meegenomen:

1.1 Op het vlak van organisatie van activiteiten
- Het Vlaams Ruraal Netwerk werkt steeds vaker op vraag van plattelandsactoren, wat
overeenstemt met een groeiende bekendheid en waardering van onze werking. Er moet echter
over gewaakt worden dat de link met PDPO behouden blijft en dat we geen “event-bureau” voor
anderen worden. Elke vraag dient dan ook individueel beoordeeld te worden.
- De organisatie van maar liefst 10 studiedagen en 1 excursie voor het grote publiek is meer dan
voldoende voor onze teambezetting.
In de toekomst zal opnieuw ingezet worden op de combinatie van een informatiemoment
(“theorie”) met een excursie (“praktijk”).
- Met de acht GLB-infosessies werden heel wat landbouwers, adviseurs, … bereikt. Met de juiste
informatie kunnen we onze stakeholders dus wel bereiken. Daarnaast is het Vlaams Ruraal
Netwerk hierdoor ook opnieuw een stukje bekender geworden binnen Vlaanderen.
- Voor de Leader- en As 3-coördinatoren werd een opleiding voorzien in 2013, die over
verschillende dagen werd gespreid. Na de vier dagen van dit traject in 2013 werd deze opleiding
als zeer interessant en leerrijk bevonden. Naar aanleiding van deze interesse werd er nog een
halve dag opleiding voorzien in 2014, specifiek gericht op het in de praktijk brengen van de
geziene theorie. Hieronder vindt u de bevindingen:
- het verplicht jezelf om een analyse te maken
- het is goed dat je er zelf al goed moet over nadenken op voorhand
De deelnemers vonden het ook zeer interessant om te leren van elkaar, want elke regio blijft
verschillend. De lesgevers zelf gaven ook nog enkele tips mee:
- tegenstellingen kunnen prikkelen
- in mensentaal schrijven
- best niet als een vraag formuleren, het kan eventueel wel een tussen stap zijn
- maak er een oproep van
- stel het doel duidelijk
-Er moet over gewaakt worden dat de activiteiten gespreid zijn over het hele jaar, zodat grote
pieken kunnen vermeden worden. In 2014 was dit niet helemaal mogelijk, aangezien we zo veel
mogelijk landbouwers zo snel mogelijk dezelfde informatie wilden bezorgen. Daardoor stonden

maar liefst zeven infosessies gepland op vier weken. Maar we nemen dit zeker mee als
aandachtspunt voor de komende jaren.
- Het aantal deelnemers aan de activiteiten in 2014 lag over het algemeen een stuk hoger dan in
2013. Zoals eerder aangegeven werden de GLB-infosessies druk bijgewoond, wat begrijpelijk is
wanneer geïnformeerd wordt over nieuw beleid. Dit toont ook aan dat we onze stakeholders
zeker en vast kunnen bereiken en mobiliseren.
- De voorbereiding van de studiedagen en excursies werd beter voorbereid dan de vorige jaren,
in die zin dat van bij de aanvang experten werden betrokken die heel gemotiveerd waren om
mee te werken.
- Bij de evaluatie van het Vlaams Ruraal Netwerk in 2014 werd ook voorgesteld om opnieuw met
evaluatieformulieren en een tevredenheidsenquête te werken.

1.2 Op het vlak van communicatie
- Op inhoudelijk vlak is de doorstroming van informatie van derden om op de website te
plaatsen (inhoud, oproepen, agendapunten, …) nog altijd relatief beperkt. Door de rondgang
weten onze stakeholders echter wel dat ze steeds informatie mogen doorsturen naar ons voor
de website. Een aantal onder hen heeft dit dan ook gedaan in de loop van 2014. We blijven hier
tijdens de PDPO III-periode verder aandacht aan schenken.
- Op het vlak van communicatie is de aandacht voor (activiteiten van) het Vlaams Ruraal
Netwerk verhoogd omdat we bij de organisatie van een aantal externe evenementen een
persbericht hebben gelanceerd.
- De nieuwsbrief telt sinds 2014 acht pagina’s in plaats van vier. Dit zorgt natuurlijk voor extra
werk, maar tegelijk is het zo ook mogelijk om langere en diepgaandere artikels en interviews te
publiceren.
- In 2015 zal het Vlaams Ruraal Netwerk een evaluatie maken van de afgelopen PDPO II-periode
(2007 – 2014). Er is beslist om dit niet in rapportvorm te doen, maar op een alternatieve wijze.
- Er werd ons gemeld dat de agenda niet overzichtelijk was op onze website (na het klikken op
“bekijk de hele agenda”). Dit probleem is opgelost. Vanaf 2015 worden alleen nog de agendaitems getoond die zich voordoen na de datum van het raadplegen van de website.

1.3 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 het
nieuwe GLB-beleid.

2. Achtergrond: Vlaams Ruraal Netwerk binnen PDPO III1
2.1 Organisatie Vlaams Ruraal Netwerk
Tot april 2015 nam Nele Vanslembrouck de coördinatie van het Vlaams Ruraal Netwerk op.
Daarna gaf ze de fakkel door aan Ariane Van Den Steen.
In de loop van 2015 wordt een nieuwe collega aangeworven voor het Vlaams Ruraal Netwerk.
Deze persoon zal samen met Alexander Spriet en Ariane Van Den Steen instaan voor de werking
van het Vlaams Ruraal Netwerk.

2.2 Taken Vlaams Ruraal Netwerk in PDPO III
Vanuit Europa worden een aantal verplichte taken opgelegd aan de Nationale Rurale Netwerken
(zie Verordening 1305/2013, art 54.3, al vertaald naar de Vlaamse context):
 het delen van monitoring- en evaluatiebevindingen rond PDPO III
 het verzorgen en/of faciliteren van netwerkmomenten rond advies en innovatie, o.a.
in samenwerking met het Vlaams EIP-netwerk
 het faciliteren van het doorstromen van goede praktijken en projectvoorbeelden
 het verzorgen en/of faciliteren van training- en netwerkactiviteiten voor Plaatselijke
groepen (in het bijzonder rond interterritoriale en transnationale samenwerking,
onderlinge samenwerking en andere samenwerkingsvormen)
 het faciliteren van thematische en analytische uitwisseling tussen stakeholders (incl.
communiceren van bevindingen)
 het voeren van de algemene communicatie rond PDPO, in overleg met de
beheerauthoriteit en uitgewerkt via een communicatieplan, incl. communicatie naar
een breed publiek
 het actief bijdragen aan de werking van het European Network for Rural
Development2.
Deze worden door het Vlaams Ruraal Netwerk vertaald naar de vier strategische doelstellingen
(zie verder).

2.3 Keuzes binnen Vlaanderen
Binnen Vlaanderen worden volgende keuzes gemaakt m.b.t. het Vlaams Ruraal Netwerk:
 continuering van het open en informeel karakter van het netwerk, zonder lidmaatschap
 oprichting van een stakeholderscomité voor advies inzake werking en planning van
activiteiten (zal bestaan naast het Uitvoeringscomité PDPO III, waar op regelmatige basis
wordt overlegd met de beheersdiensten en partners direct betrokken bij PDPO III)
Voor de meer uitgeschreven tekst en de correcte verwijzingen, zie PDPO III – hoofdstukken 15-17.
Het Vlaams Ruraal Netwerk blijft het nationaal aanspreekpunt voor de beide Belgische rurale
netwerken.
1
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 de meerjaren- en jaarlijkse werking van het Vlaams Ruraal Netwerk wordt opgehangen
aan de vier strategische doelstellingen (SD) voor het Vlaams Ruraal Netwerk (met name
de vertaling van de verplichte taken, zie hoger) en de strategische thema’s (ST) van PDPO
III anderzijds.

3. Meerjarenplanning Vlaams Ruraal Netwerk
De werking van het Vlaams Ruraal Netwerk wordt tijdens PDPO III opgehangen aan twee grote
clusters, namelijk de strategische doelstellingen (SD) en de strategische thema’s (ST). De
strategische doelstellingen vertalen de door Europa verplichte taken voor de rurale netwerken
(zie hoger) – de strategische thema’s zijn afgeleid van de strategie van PDPO III.
De vier strategische doelstellingen zijn:
 SD1: meer stakeholders meer betrekken bij en informeren over PDPO
 waarom: positief effect op bekendheid VRN en PDPO III, stimulans voor ideeën en
samenwerking


wat: directe communicatie naar gespecialiseerd publiek (begunstigden en
mogelijke begunstigden)



hoe: organisatie van studiedagen, publicaties, wedstrijd, website (ideeëndatabank,
projectendatabank, …)

 SD2: zorgen voor een (beter) passende afstemming tussen PDPO en het Vlaams platteland


waarom: positief effect op toepasbaarheid en effecten PDPO III en op afstand
tussen burger en beleid (administratieve bereikbaarheid en vereenvoudiging)



wat: directe communicatie naar gespecialiseerd publiek (begunstigden)



hoe: greep krijgen op ideeën en problemen stakeholders via overleg, analyse
verbeterpunten (geen studies), samenwerking met beheersdiensten, publicaties,
organiseren informatiemomenten en contactdagen, …

 SD3: het brede publiek informeren over PDPO en plattelandsontwikkeling


waarom: positief effect op algemene kennis over platteland(-sontwikkeling) en
landbouw



wat: directe en indirecte brede communicatie naar de Vlaamse burger



hoe: via eigen communicatiekanalen en via bestaande algemene
communicatiekanalen van derden + te ontwikkelen eigen kanalen (bvb
informatieve toer, scholen, …)
Opgelet: de “mogelijke begunstigden” worden meegenomen via SD1 en niet via
SD3

 SD4: bespoedigen van innovatie in land- en bosbouw en op het platteland


waarom: (h)erkennen van innovatie in de praktijk zet aan tot meer …



wat: directe communicatie naar gespecialiseerd publiek, o.a. in samenwerking
met het Vlaams EIP-netwerk
Opgelet: afspraken maken met alle administraties en ook met EIP en Operationele
Groepen



hoe: via organisatie van activiteiten, publicaties, communicatie van voorbeelden,
…

De vier strategische thema’s zijn:
 ST1: inzetten op jonge landbouwers en jonge ondernemers op het platteland
 ST2: inzetten op kennis, opleiding en innovatie
 ST3: inzetten op economische en ecologische weerbaarheid en verduurzaming van de
landbouwsector
 ST4: inzetten op de kwaliteit en vitaliteit van het platteland
Deze doelstellingen en thema’s worden jaarlijks uitgewerkt in een kader van organisatie van
activiteiten, publicaties en netwerking met verschillende doelgroepen en via verschillende
kanalen. Er is steeds ruimte voor (al dan niet overlappende) werkgroepen en aanverwante
thema’s.

Thema's

Doelstellingen Vlaams Ruraal Netwerk (uit te
werken via organisatie van activiteiten, publicaties,
netwerking)
SD1

SD2

SD3

SD4

ST1

G

G

-

G

ST2

G

G

-

G

ST3

G

G

A

G

ST4

G

G

A

G

Type communicatie:
G

Directe communicatie naar gespecialiseerd publiek

A

Algemene communicatie (direct/indirect) naar brede publiek

-

[Geen acties]

4. Planning werking Vlaams Ruraal Netwerk in 2015
4.1 Achtergrond: wat hebben we voorzien voor PDPO III
- Door EC verplichte taken:
 verspreiden resultaten M&E
 ondersteunen advies en innovatie
 goede praktijken
 ondersteunen PG’s
 thematische en analytische uitwisselingen
 algemeen communiceren
 ENRD
- Oprichten dubbel adviesnetwerk: uitvoeringscomité, opstarten stakeholderspool3
- Opstellen van zowel meerjarenplanning als jaaractieplan
- Keuzes binnen Vlaanderen: Strategische doelstellingen (SD) en thema’s (ST)
SD1 meer stakeholders meer betrekken bij en informeren over PDPO
SD2 mee instaan voor (een betere) afstemming tussen PDPO en het Vlaams platteland
SD3 informeren van het brede publiek
SD4 bespoedigen van innovatie
ST1 aandacht voor jonge landbouwers en jonge ondernemers
ST2 kennis, opleiding en innovatie
ST3 weerbaarheid en Verduurzaming Vlaamse landbouwsector
ST4 kwaliteit en vitaliteit

4.2 Voorstel focus in 2015
- Naar alle externen toe:
 focus op algemene informatie over PDPO III, bekendmaking programma, opstart
maatregelen (SD1, SD3; ST1-4)
=> algemene communicatie, doelgroepgericht (NB algemeen, niet thema-overschrijdend,
brochure, …); algemene studiedagen, informerend
=> aanwezigheid op andere beurzen of events -> 27-28/2 & 1-2/3 Roeselare; 26 en 27/9
Werktuigendagen in Oudenaarde ; 7-13/12 Agribex; …

3

Nog samen te roepen

=> focus op link vergroening & AMM (tot 21/4), op VLIF (communicatieverplichtingen), op
AMM en BO (voorjaar), Korte Keten, FAB
- Naar externen dicht bij PDPO toe:
 eerst data, nood en vraag helder krijgen:
? timing oproepen (EIP, demo’s, KRATOS, PO, … )
? effectieve start en voorstelling nieuwe groepen (LEADER, OKW) en wat doen ze zelf?
=> ondersteunen LEADER-groepen: wat verwachten ze in 2015 (begeleiding bij
voorbereiding zelfevaluaties? TNC en ITT voorbereiden? Wat plannen ze zelf?
=> andere stakeholders: wie & wat? Op welke vragen (cfr. Groene Kring) ingaan en welke
niet? -> soort van regels opmaken wanneer we wel en niet op vraag ingaan?
- Naar niet-Vlaamse externen toe:
 behoud actieve deelname aan ENRD, NRN, …
- Voor VRN-team zelf
 leren meten: aandacht voor M&E, zelfevaluatie, impactmeting ism Linn + voorbereiden
om dit als focus mee te nemen in 2016 (LEADER en OKW: M&E, indicatoren, zelfevaluatie,
…)
 meestappen in bevraging en eventuele vernieuwingen binnen Team Communicatie,
visueler communiceren (opleiding, training?), rol sociale media onderzoeken, nut
webinars onderzoeken (1e x Agriflanders)
 Vlaams EIP-netwerk opzetten

4.3 Mogelijke activiteiten
- Naar alle externen toe: Algemene informatie en organisatie van events
 kick-off event PDPO III: februari/maart , persmoment, brochure lanceren, …
 diverse infomomenten (BXL, regionaal, provincies – rol filmopnames) AMM en BO,
vergroening en Pijler I, volledig PDPO -> welke structuur !!!???
 heropstart ervaringsplatformen? Bevragen via Intraland ; al vraag van Vorming ANB
 VLIF extra aandacht nodig (naast informatieplakkaten)
 SD voor beheerdiensten over controles, sancties, overheidsopdrachten (vraag vanuit UC)
- Naar externen dicht bij PDPO toe: bevragen en meenemen openstaande vragen van derden?
 vraag OVL voor co-organisatie moment over “alternatieve financiering platteland” SD124
ST1-4?

 vraag VLEVA ivm alle Europese fondsen
 behoud focus op jonge landbouwers? Vraag Groene Kring?
 hoe aanpakken nieuwe thema’s van innovatie, adviseurs, …
 OKW en LEADER nood aan hulp bij “landbouwlink” (bvb door excursies)
 thema FAB?
 thema Bodem?
- Naar niet-Vlaamse externen toe:
/
- Voor VRN-team zelf
 behoud interne werking met thematische trekkers
 aanpassingen aan website, …
 positie binnen Team Communicatie
 uitbreiding?

4.4 Varia
Het Vlaams Ruraal Netwerk is sinds eind 2014 overgeschakeld naar de nieuwe Vlaamse huisstijl
voor EU-fondsen. Uitnodigingen, brochures, nieuwsbrieven, … worden voortaan in deze nieuwe
huisstijl opgemaakt.
Er wordt nieuw communicatiemateriaal voorzien, aangepast aan de nieuwe huisstijl, zoals:
- mapjes voor studiedagen
- enveloppen
- balpennen
…

4.4 Al ingepland per maand
Er werd een voorlopige planning opgemaakt voor 2015. Deze is bijgewerkt tot en met mei 2015.
COMMUNICATIE
periodiek

EVENTS
extra

jan

NETWERKEN

ZELF

DERDEN

Studiedag Agriflanders SD13 ST1-4

stand Agriflanders

General Assembly
CAP communication event
- 12: 1st Meeting of the Thematic
Group on Stakeholder Involvement

feb

maart

NB1

- 6: brochure PDPO III

Persmoment goedkeuring PDPO III + lancering
brochure PDPO III

VLEVA over
Partnerschapsakkoord
SD13 (uitgesteld)

- 24: Vergroening en AMM (Hotel Bloom!)

april

- 17: 1st Meeting of the Thematic
Group on Improving RDPs
Implementation
- 26: Seminarie ENRD Increasing
stakeholder involvement in RD
- 27: 2nd Meeting of the Thematic
Group on Stakeholder Involvement

ANDERE

planning voorleggen aan SC &
UC
alternatief
inschrijvingsformulier

Salon voor land- en tuinbouw
Roeselare

Filmpje Vlaamse landbouw

- brochure RDP III
- 21/4: E-loket sluit

mei

- Kick off PDPO III -> 3 mei, Europadag

- 3: Europadag

- 7: TG on ‘improving RDP
implementation’
- 12 & 13: 2nd NRN Meeting , Jurmala
(Latvia)
- 8: 2nd Meeting of theThematic
Group on Improving RDPs
Implemantation
- 28: 3rd Meeting of the Thematic
Group on Stakeholder Involvement
(treinstaking)

juni

NB2

- 9: EP PDPO III deel 1; i.s.m. ANB
- Excursie / infomoment AMM en BO

Zelf: leren meten?

- 29: Opstart ‘Lerende netwerken LEADER’

- Algemeen infomoment PDPO III

jul

aug

sep

NB3

- 14: Kick-off Leader (i.s.m. VLM?)
- Studiedag Korte keten
- EP PDPO III deel 2

Werktuigendagen Oudenaarde

- Stakeholdercomité

okt

Zelf: visueler communiceren

- Event FAB?
- Algemeen infomoment PDPO III

nov

dec

NB4

Studiedag Agribex + algemeen infomoment PDPO III

stand Agribex

