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1. INLEIDING
Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft in 2019 opnieuw heel wat activiteiten georganiseerd. U kan de
jaarevaluatie van 2019 via deze link lezen.
Intussen is het een traditie geworden dat het Vlaams Ruraal Netwerk in het najaar een enquête
afneemt bij de stakeholoders. Enerzijds wordt aan de stakeholders gevraagd een aantal
evaluatievragen in te vullen met betrekking tot de werking van het netwerk. Anderzijds kunnen
ze ook suggesties en ideeën geven voor de activiteiten en communicatieacties van het volgende
jaar. Diegenen die input hebben gegeven, willen we van harte bedanken.
Bij de uitvoering van onze planning zullen we in de mate van het mogelijke rekening houden
met deze suggesties. Uw mogelijke opmerkingen of tips kunnen ons helpen, aarzel dus zeker niet
deze door te geven! Daarnaast kan u ook steeds nog suggesties doen voor activiteiten.
In dit document kan u verdere achtergrondinformatie terugvinden over de situering van het
Vlaams Ruraal Netwerk binnen PDPO III. Vervolgens wordt nog eens meegegeven wat de
meerjarenplanning van het Vlaams Ruraal Netwerk inhoudt. Tot slot wordt toegelicht wat we
voor u in 2020 in petto hebben. U zal hierbij merken dat we een aantal formules blijven
aanhouden, zoals het organiseren van studiedagen, het opmaken van vier nieuwsbrieven,
Lerende Netwerken LEADER … Dit jaar organiseren we echter geen stakeholderoverleg. De
huidige programmaperiode loopt op zijn einde, en de voorbereiding van het GLB-Strategisch
Plan voor de volgende periode is volop aan de gang. Tijdens deze voorbereiding hebben de
stakeholders op verschillende momenten en op verschillende manieren hun input kunnen
doorgeven. Het lijkt ons niet zinvol om dit proces nog eens opnieuw te doen via het
stakeholderoverleg van het netwerk.
We hopen in ieder geval dat we u een interessant programma kunnen bieden voor het komende
jaar, en we hopen u te mogen verwelkomen op onze activiteiten.
Alvast veel leesplezier,
Ariane Van Den Steen
Coördinator Vlaams Ruraal Netwerk
Februari 2020

2. ACHTERGROND: VLAAMS RURAAL NETWERK BINNEN PDPO
III
Situering van het Vlaams Ruraal Netwerk
Europa zet via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verder in op zowel Pijler I (directe
steun en marktmaatregelen) als op Pijler II (plattelandsontwikkeling). Pijler II wordt vanuit het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, kortweg ELFPO, gecofinancierd. Het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) geeft invulling aan het Europese
Plattelandsbeleid. Dit Vlaams programma biedt een ruime waaier aan van maatregelen die
bijdragen tot de verdere uitbouw en versteviging van de activiteiten op het platteland.
Elke lidstaat of regio moet deze prioriteiten en doelstellingen uitwerken in een eigen
programma. In België gebeurt dit op regionaal niveau. Vlaanderen werkte hiertoe het derde
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) uit.
In de uitvoering van PDPO III ligt een belangrijke rol weggelegd voor het Vlaams Ruraal Netwerk.
Dit netwerk heeft als taak om de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en
overheidsdiensten bijeen te brengen en dit overkoepelend over de verschillende maatregelen. De
missie van het Vlaams Ruraal Netwerk is ‘Motor zijn van een groepsdynamiek voor een
platteland in beweging’.

Taken Vlaams Ruraal Netwerk in PDPO III
Vanuit Europa worden een aantal verplichte taken opgelegd aan de Nationale Rurale Netwerken
(zie artikel 54.3 Plattelandsverordening (EU) nr. 1305/2013, al vertaald naar de Vlaamse context):








Het delen en verspreiden van bevindingen inzake monitoring en evaluatie van PDPO II en III;
Het voeren van de algemene communicatie rond PDPO, in overleg met de beheerautoriteit en
uitgewerkt via een communicatieplan, incl. communicatie naar een breed publiek;
Het faciliteren van het doorstromen van goede praktijken en projectvoorbeelden;
Het verstrekken 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 uitwisselingen tussen belanghebbenden in de
plattelandsontwikkeling, inclusief het delen en verspreiden van resultaten;
Het actief bijdragen aan de werking van het European Network for Rural Development 1.

Het Vlaams Ruraal Netwerk blijft het nationaal aanspreekpunt voor de beide Belgische rurale
netwerken.

1

Strategische doelstellingen en thema’s
In PDPO III heeft het Vlaams Ruraal Netwerk vier strategische doelstellingen. Deze doelstellingen
zijn een vertaling van de door Europa opgelegde doelstellingen (art. 54.2 van de
Plattelandsverordening (EU) nr. 1305/2013):
-

Doelstelling 1: Meer stakeholders meer betrekken bij en informeren over PDPO

-

Doelstelling 2: Zorgen voor een (beter) passende afstemming tussen PDPO en het Vlaams
platteland

-

Doelstelling 3: Het brede publiek informeren over PDPO en plattelandsontwikkeling

-

Doelstelling 4: Bespoedigen van innovatie in land- en bosbouw en op het platteland

De Vlaamse regering stelde vier strategische thema’s voor PDPO III voorop:
-

Inzetten op jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector

-

Investeren in innovatie en opleiding

-

Focus op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector,
zowel economisch als ecologisch

-

Versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de
sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector

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 actiegroepen rond jonge landbouwers en de start van de actiegroep
economische en ecologische weerbaarheid (voortvloeiend uit respons op enquête). De
volgende jaren volgen er mogelijks nog actiegroepen rond bepaalde thema’s, zoals ‘kennis,
opleiding en innovatie’ en ‘kwaliteit en vitaliteit van het platteland’. Deze actiegroepen dienen
voor advies inzake de werking en de planning van de activiteiten van het VRN (opmerking:
intussen zijn de actiegroepen hervormd tot het stakeholderoverleg);
(Noot: de actiegroepen zijn de afgelopen jaren vervangen door stakeholderoverleg rond een
specifiek thema. De thema’s van de actiegroepen waren te ruim om werkbaar te zijn.)



De meerjaren- en jaarlijkse werking van het Vlaams Ruraal Netwerk wordt opgehangen aan
de vier strategische doelstellingen voor het Vlaams Ruraal Netwerk en de strategische
thema’s van PDPO III anderzijds.

Organisatie Vlaams Ruraal Netwerk
Het Vlaams Ruraal Netwerk bestaat momenteel uit drie VTE’s: Ariane Van Den Steen
(coördinator), Alexander Spriet en Ingrid Dekeyser. Deze drie collega’s staan samen in voor de
uitvoering van de taken en het actieplan.

3. LESSEN UIT HET VERLEDEN: AANDACHTSPUNTEN VOOR DE
TOEKOMSTIGE WERKING
Op basis van de interne evaluatie van de werking in 2019 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
 Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat meer dan 85% van de respondenten tevreden is over
de inhoud van onze activiteiten. We lezen dat het bijvoorbeeld geapprecieerd wordt als
er keuzemogelijkheden zijn voor workshops en dat er voldoende ruimte is voor vragen
bij een studiedag. In de mate van het mogelijke nemen we dit zeker ook mee bij de
organisatie van toekomstige activiteiten.
 Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat meer dan 85% van de respondenten tevreden is over
de organisatie van onze 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 6 studiedagen/infomomenten (intern en extern) in totaal
is meer dan voldoende voor onze teambezetting, zeker in combinatie met het
publieksevenement ‘Europa in je buurt’ én een grote communicatiecampagne zoals ‘Land
InZicht!’. In 2020 zal waar mogelijk opnieuw ingezet worden op de combinatie van een
informatiemoment (’theorie’) met een excursie (‘praktijk’).
 Een grote communicatieactie met 12 bedrijven die te bezoeken zijn op 1 dag, vraagt heel
veel werk. Als dergelijke acties in de toekomst opnieuw op touw worden gezet, dan moet
de voorbereiding idealiter een jaar op voorhand starten, zodat er voldoende tijd is om
dit grondig en binnen de werkuren voor te bereiden. Ook het inzetten op lokale media
moet zeker meegenomen worden naar eventuele toekomstige gelijkaardige activiteiten.
Ondanks het vele werk, worden op deze manier veel burgers bereikt.
 De organisatie van de ‘Lerende Netwerken’ voor de LEADER-coördinatoren blijft gewenst.
De organisatie van dergelijke 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.
 Er wordt beslist om in 2020 geen stakeholderoverleg te organiseren. De laatste maanden
werden de stakeholders al meermaals betrokken in kader van de opmaak van het GLB
Strategisch Plan voor de periode na 2020. Zij zijn dus zo nauw betrokken geweest en
hebben al heel wat input kunnen geven voor het toekomstig beleid. Bij de start van het
nieuwe GLB wordt bekeken of dergelijk concept opnieuw wordt georganiseerd.

 Bij de evaluaties van de studiedagen valt op dat deelnemers tevreden zijn over de
praktische organisatie. Het tijdstip (10u – 16u) wordt ook nu nog steeds 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 geen volledige 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. Door de spreiding over het hele jaar kunnen
grote pieken worden vermeden. Bepaalde evenementen vragen meer organisatie en
voorbereiding dan anderen. Ook dit moet meegenomen worden bij het opmaken van de
planning.
 Voor de organisatie van activiteiten in het kader van ‘Europa in je buurt’ wordt
samengewerkt met de andere ESI-fondsen, wat wel wat afstemming vraagt.
 Opmerkingen/ suggesties van voorbije evenementen, die we meenemen naar volgend
jaar:
o Zeer nuttig en leerrijk om praktijkvoorbeelden te zien. Ook de opbouw was
geslaagd, van onderzoek naar praktijk. (studiedag ‘innovatie, haalbaar voor
iedereen!’).
o De studiedag is voldoende breed opgevat (presentaties vóór de pauze), ook
voldoende praktisch (workshop na de pauze). Dit is voor mij een mooie
combinatie. (studiedag ‘innovatie, haalbaar voor iedereen!’)
o Actuele thema’s (studiedag ‘hout’)
o Over algemeen goed tot zeer goed. Verschil tussen gegeven scores betreffende de
presentaties is de persoonlijk voorkeur voor het onderwerp, alsook de stijl van
presenteren. Het tweede terreinbezoek werd vergezeld met meer informatie. De
samenhang van de verschillende zaken in combinatie met de aangename
wandeling was zeer aangenaam. Geeft ook de connectiviteit weer, een belangrijk
iets inzake natuur. Was minder direct aanwezig in het eerste terreinbezoek,
hoewel het voor velen een fijne zaak was om in contact te komen met het
gebruikt materiaal. Vraag me enkel af of het gebruik van een mechanische
knijper voor dergelijke houtkanten een meerwaarde is. Zou meer tot zijn recht
gekomen zijn wanneer ook grotere bomen geveld zouden worden (studiedag
‘hout’).

Op het vlak van communicatie
 Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat meer dan 85% tevreden is over onze communicatie
(website, nieuwsbrief …). We lezen bijvoorbeeld dat wat we doen, heel goed is, maar dat
het een te klassieke benadering zou zijn.
Vanaf 2020 starten we echter met het gebruik van Mailchimp, waardoor we de alvast
‘klassieke’ opvatting van een nieuwsbrief grotendeels achterwege laten.

 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 III-maatregelen. We blijven hier
tijdens de PDPO III-periode verder aandacht aan schenken.
 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 normaliter in de loop
van 2020 worden opgestart.
 Het Vlaams Ruraal Netwerk hield de online projectendatabank op de website ook in 2019
up-to-date. We blijven hier ook in 2020 uiteraard aandacht aan schenken.
 In 2019 hebben we verder met online evaluaties gewerkt. Na evenementen stuurden we
ook de presentaties door naar de aanwezigen. We wensen deze werkwijze ook in de
toekomst
verder
te
zetten.
 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 voortzetten 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 Vlaanderen en brengen ze met elkaar in
contact.
 Buitenlandse delegaties die een bezoek wensen te brengen aan Vlaanderen, worden in de
mate van het mogelijke ontvangen. Afhankelijk van de vraag worden ook
projectbezoeken georganiseerd.

4. PLANNING VLAAMS RURAAL NETWERK IN 2020

Voorstel focus in 2020
Naar alle externen toe:
 Focus op algemene informatie over PDPO III, verdere bekendmaking van het programma:
• algemene communicatie en doelgroepgerichte communicatie (nieuwsbrief, publicaties …):
studiedagen (algemeen of over sommige of een bepaalde maatregel), informatie
verstrekken;
• aanwezigheid op events van externen.
 Informeren over het volgende plattelandsontwikkelingsbeleid (na 2020);
 Informeren over het thema ‘economische en ecologische weerbaarheid en verduurzaming van
de landbouwsector’.
Naar externen dicht bij PDPO toe:
 Ook in 2020 gaan we door interactie met onze partners na welke noden er heersen;
 Daarnaast houden we rekening met de timing van de oproepen van de verschillende PDPO IIImaatregelen. De oproepen worden gepubliceerd op onze website en/of in onze nieuwsbrief
(ofwel via een toelichting in een artikel ofwel via een korte vermelding op de achterpagina
van de nieuwsbrief);
 Verdere ondersteuning van LEADER-groepen via de organisatie van Lerende Netwerken
LEADER, excursies …
Naar niet-Vlaamse externen toe:
 Behoud actieve deelname aan European Network for Rural Development, uitwisseling met
andere Nationale Rurale Netwerken, contacteren van promotoren van voorbeeldprojecten uit
het buitenland …
Voor VRN-team zelf:
 Opvolgen van de voorbereiding van het GLB-Strategisch Plan;
 De voorbereiding van het toekomstige GLB-netwerk verderzetten;
 Verder inzetten op monitoring en evaluatie. De uitkomst hiervan nemen we mee naar de
volgende jaren en het volgende netwerk. Daarnaast voeren we ook een evaluatie uit aan de
hand van een enquête;
 Meestappen in eventuele vernieuwingen binnen de dienst Communicatie;
 Het VRN probeert meer visueel te communiceren en zal verder inzetten op sociale media
(Facebook);
 Vlaams EIP-netwerk verder ondersteunen.

Mogelijke activiteiten
In het algemeen trachten we bij het uitwerken van onze activiteiten te letten op een zo goed
mogelijke geografische spreiding.

In 2020 zal specifiek verder ingezet worden op het informeren over het volgende
plattelandsontwikkelingsbeleid (na 2020). Hier kunnen dus ad hoc nog verschillende activiteiten
en communicatieacties gevraagd worden aan het Vlaams Ruraal Netwerk.
Daarnaast wordt ook de focus gelegd op het thema ‘economische en ecologische weerbaarheid
en verduurzaming van de landbouwsector’.
Naar alle externen toe: algemene informatie en organisatie van events:
 Diverse informatiemomenten (in Brussel, in de verschillende Vlaamse provincies);
Naar externen dicht bij PDPO III toe:
 Het Vlaams Ruraal Netwerk staat steeds open voor infomomenten in samenwerking met
externen;
 Delen van good practices, onder andere via studiedagen, excursies … ;
 Uitwisseling van goede voorbeelden in andere Europese lidstaten.
Mogelijke activiteiten op vraag van derden (de link met PDPO III moet duidelijk zijn):
 Er wordt in 2020 minstens één Lerend Netwerk LEADER georganiseerd.

Geplande activiteiten:


Studiedag over innovatiemaatregelen, waarbij gekeken zal worden naar zowel economische
als ecologische weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector. De studiedag zal zo
gepland worden, dat op dat moment ook de projectoproep voor deze maatregelen loopt.
Tijdens de studiedag kunnen we geïnteresseerden informeren en inspireren. Ze hebben
meteen ook de mogelijkheid om al hun vragen te stellen aan de experten.



Lerende Netwerken LEADER
De belangrijkste doelstelling van lerende netwerken in het kader van LEADER is het
verstrekken en/of faciliteren van training- en netwerkactiviteiten voor Plaatselijke Groepen,
in het bijzonder rond regionale, transnationale en andere samenwerkingsvormen. Deze
lerende netwerken worden georganiseerd in samenwerking met de LEADER-coördinatoren en
de Vlaamse Landmaatschappij (beheersdienst LEADER). In het voorjaar van 2020 (wellicht mei
– juni) zal een Lerend Netwerk LEADER worden georganiseerd over het thema migratie. In
Vlaanderen zijn er momenteel nog niet veel LEADER-projecten rond dit thema, maar dit zou
in de toekomst wel eens een belangrijker thema kunnen worden.
Er wordt verder ook bekeken of er een tweede Lerend Netwerk LEADER kan georganiseerd
worden in de tweede helft van 2020.



Europadag
In alle lidstaten van de Europese Unie wordt traditioneel op 9 mei de dag van Europa, of
kortweg Europadag, gevierd. In Vlaanderen slaan de verschillende ESI-fondsen ook dit jaar de
handen in elkaar en organiseren ze samen een activiteit. In 2020 zal op zaterdag 9 mei een
evenement plaatsvinden in Hasselt, opnieuw onder de titel ‘Europa in je Buurt’. Het Vlaams
Ruraal Netwerk zal instaan voor de communicatie over het ELFPO (Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling).



Een studiedag waarbij verschillende maatregelen aan bod komen die zowel de economische
als de ecologische weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector beogen. Hier kan
bijvoorbeeld een (jonge) landbouwer aan bod komen die een bedrijf heeft overgenomen, en

na advies, ingewonnen via KRATOS, zowel bv. VLIF-investeringssteun als steun voor
agromilieu-klimaatregelen heeft genoten.


Eventuele voorbereiding van een studiedag op Agriflanders begin januari 2021.

Communicatie en publicaties
Nieuwsbrief
In 2020 wil het Vlaams Ruraal Netwerk opnieuw 4 nieuwsbrieven publiceren (lente, zomer,
herfst, winter). Deze nieuwsbrieven zullen in een nieuw (digitaal) jasje worden gestoken. De
nieuwsbrief zal vanaf 2020 niet meer op papier verschijnen.
Facebook
Het Vlaams Ruraal Netwerk zal regelmatig posts op Facebook plaatsen. Dit kan bv. gebeuren om
goede voorbeelden te delen, om studiedagen bekend te maken …
Website
De website van het Vlaams Ruraal Netwerk wordt up to date gehouden. Ook de
projectendatabank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe goedgekeurde projecten.
Filmpjes over verschillende PDPO III-projecten
Er wordt onderzocht in welke mate er interesse is om van bepaalde projecten/maatregelen
filmpjes te maken. De bedoeling van deze filmpjes is om potentiële begunstigden te informeren
en te inspireren. Deze filmpjes kunnen ook ingezet worden om het brede publiek te informeren
over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Er dient wel over te worden gewaakt dat deze
filmpjes ook in de volgende programmaperiode actueel zijn. Projecten/projecttypes die dan niet
meer in aanmerking komen voor steun, worden dus beter niet meegenomen in de selectie.
Wedstrijd PDPO III-projecten
Nu de huidige programmaperiode stilaan op zijn einde loopt, wil het Vlaams Ruraal Netwerk
graag een aantal goede PDPO III-projecten in de kijker zetten door de organisatie van een
wedstrijd. Zo’n wedstrijd vraagt een tijdige en grondige voorbereiding. Deze zal wellicht starten
in 2020, de wedstrijd zelf wordt dan in 2021 gelanceerd.

Mogelijke acties in kader van transnationale ondersteuning
Via het European Network for Rural Development (ENRD) zullen best practices gedeeld worden.
Dit kan aan de hand van projecten op de website van ENRD, maar ook door presentaties tijdens
evenementen van bv. ENRD (zoals NRN Meetings etc.).
Het Vlaams Ruraal Netwerk zal ook meewerken aan de Rural Inspiration Awards 2020, een
organisatie van ENRD.
Het Vlaams Ruraal Netwerk zal trachten de NRN meetings en verschillende andere evenementen
van het ENRD en EIP-Agri bij te wonen.
Indien er aanvragen komen van buitenlandse delegaties voor een bezoek aan/met het Vlaams
Ruraal Netwerk, dan zal hier, afhankelijk van de agenda, al dan niet op worden ingegaan. Zo is
alvast een delegatie uit Polen op bezoek geweest op 28 en 29 januari. Zij hebben voornamelijk
overleg gehad met de experten van de innovatiemaatregelen, maar ook het Vlaams Ruraal
Netwerk heeft een presentatie gegeven.

Activiteiten voor het VRN-team zelf


Behouden van onze interne werking met een trekker per thema;









Positie binnen de dienst Communicatie;
Opvolgen van de voorbereiding van het nieuwe GLB, met extra aandacht voor het
toekomstige GLB-netwerk;
Vernieuwing van de nieuwsbrief;
Vernieuwing van de website;
De organisatie van studiedagen, netwerkmomenten;
De communicatie van PDPO via de nieuwsbrief, website …;
Deelname aan externe events; bijdragen aan meetings, workshops, thematische groepen …
van het ENRD; …

Varia
Presentaties die gegeven worden tijdens activiteiten van het Vlaams Ruraal Netwerk worden
niet meer geprint. Het Vlaams Ruraal Netwerk maakt de presentaties via e-mail of op USB-stick
beschikbaar voor de deelnemers.
De website van het Vlaams Ruraal Netwerk zal tegen de start van het nieuwe GLB in een nieuwe
jasje worden gestoken. In 2020 zullen de eerste stappen hiertoe worden gezet.
Het nieuwe GLB houdt ook heel wat veranderingen in voor de rurale netwerken. Het Vlaams
Ruraal Netwerk zal in 2020 verder bekijken hoe de toekomst van het netwerk eruit zal zien.
Zowel de scope als de taken van het netwerk worden uitgebreid. De opbouw van het nieuwe
netwerk vergt dus wel wat denkwerk.
Verder werkt het Vlaams Ruraal Netwerk regelmatig ad hoc. Dit kan over heel diverse taken
gaan: communicatie, organisatie van activiteiten …

BIJLAGE 1: PLANNING VLAAMS RURAAL NETWERK PER MAAND
Er werd een voorlopige planning opgemaakt voor 2020. Dit document dient als werkdocument en kan nog wijzigen.
COMMUNICATIE
periodiek

extra

EVENTS
ZELF

NETWERKEN
DERDEN
24/1 VLEVA / EU-subsidieprogramma’s:
vergadering voor Vlaamse/Belgische
contactpunten

jan

ANDERE

Rural Inspiration Awards 2020

28-29/01 Poolse delegatie rond EIP

4/2 - 7th meeting of the Subgroup on Leader
and Community Led Local Development
5/2 - Joint ENRD & Copa-Cogeca Workshop:
Cultivating network connections

feb

maart

NB1

26/03 SD + EXC – econ. en ecol. weerbaarheid en
verduurzaming – innovatiemaatregelen

22 – 23/04 EIP-AGRI Seminar on “CAP
Strategic Plans: The key role of AKIS", Polen

april
09/05 – Europadag, Hasselt

mei

juni

3-5/3 – NRN Meeting + workshop

NB2

11/06 Lerend Netwerk LEADER – migratie
(aansluitend op PG-coördinatorenoverleg),
Aarschot

Overleg WRN

Rural Inspiration Awards 2020

COMMUNICATIE
periodiek

extra

EVENTS
ZELF

NETWERKEN

ANDERE

DERDEN

jul

aug

sept

NB3

Wedstrijd PDPO III-projecten:
start voorbereiding

SD – econ. en ecol. weerbaarheid en
verduurzaming

okt

Lerend Netwerk LEADER

nov

dec

Filmpjes LEADER- en OKW-projecten – thema’s af
te stemmen met VLM en CCEP

NB4

Voorbereiding AFL

Tweede helft: Enquête
planning VRN 2020

