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1 Inleiding 
 

In de loop van 2007 trok de werking van het Vlaams Ruraal Netwerk zich op gang. Het grote publiek 

leerde de doelstellingen en geplande activiteiten van het Vlaams Ruraal Netwerk kennen op de 

officiële startconferentie tijdens Agribex 2007 (5/12/2007). Dit evenement heb ik als toekomstige 

coördinator officieus bijgewoond.  

 

Vanaf 1 januari 2008 begon ik officieel als coördinator van het Vlaams Ruraal Netwerk. Samen met de 

beheersdienst van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO II (met name Patricia 

De Clercq en Els Soenen) en met Hilde Villé en Koen Wellemans (beide werkzaam bij de afdeling 

Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij) werd een ambitieus 

jaarplan in elkaar gestoken.  

 

Met deze planning in de hand en de doelstellingen van het Vlaams Ruraal Netwerk in het 

achterhoofd, kijken we nu terug op een barstensvol 2008. De Vlaamse plattelandsactoren werden 

gebombardeerd met studiedagen, nieuwsbrieven, nieuwtjes op de website ...   

 

Na dit eerste werkjaar hebben we een interne evaluatie gemaakt van onze werkzaamheden. De 

bereikte resultaten werden afgezet tegen de vooropgestelde doelstellingen. Positieve en 

verbeterpunten die ons ter ore zijn gekomen, nemen we mee als aanbevelingen voor 2009. Via dit 

document willen we bij ook bij u suggesties uitlokken om onze werking in de komende jaren nog te 

verbeteren.  

 

Nele Vanslembrouck  

Coördinator Vlaams Ruraal Netwerk  

11.02.2009 
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2 Doelstellingen 2008 

Uit het startdocument van het Vlaams Ruraal Netwerk, Agribex 5 december 2007: 

 

- Het organiseren van minimum twee studie- of informatiedagen 

Het Vlaams Ruraal Netwerk zal in de loop van 2008 themagerichte studiedagen organiseren. 

Hierbij wordt naast de eigen expertise binnen het team ook beroep gedaan op de expertise 

die de verschillende plattelandsactoren reeds bezitten. De thematiek van de studiedag zal 

gericht zijn naar specifieke doelgroep van plattelandsactoren. 

 

- De opmaak van nieuwsbrieven 

Jaarlijks worden 4 nieuwsbrieven opgemaakt. 

De nieuwsbrieven zullen de lezer informeren over de stand van zaken van de uitvoering van 

het plattelandsontwikkelingsbeleid. Er wordt gefocust op specifieke assen en teruggeblikt op 

activiteiten. Goede praktijken worden toegelicht en zullen op die manier een 

voorbeeldfunctie kunnen vervullen. 

 

- Het uitwerken en up to date houden van de website met concrete informatie 

De website www.ruraalnetwerk.be wordt gelanceerd op het startmoment, 5 december 2007 

op Agribex. 

De website wordt het digitaal informatiepunt van het Vlaams Ruraal Netwerk en moet de 

bezoeker toelaten een overzicht te krijgen van de concrete uitwerking van het 

plattelandsontwikkelingsbeleid te velde. De website zal een overzicht geven van de diverse 

projecten die in het kader van plattelandsontwikkeling ontwikkeld werden. 

 

- Het begeleiden van de nieuwe Plaatselijke Groepen in het kader van Leader 

In het voorjaar 2008 moet er duidelijkheid zijn rond de afbakening van de Leadergebieden 

voor de huidige programmaperiode. Vanuit de ervaring van de vorige Leadergroepen wordt 

aan informatie uitwisseling gedaan voor het overnemen van goede overdraagbare praktijken, 

voor het leren uit fouten, … 

 

- Het faciliteren van interterritoriale en transnationale samenwerking 

In het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsbeleid zal er begin 2008 ook een 

Europees Ruraal netwerk opgestart worden. Vanuit het Vlaams Ruraal Netwerk kan, als 

partner, ondersteuning geleverd worden aan de werking van het Europees Ruraal Netwerk. 

Dit moet op lange termijn resulteren in interterrritoriale en transnationale projecten.  
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3 Realisaties 2008 

3.1 Het organiseren van vier studie- of informatiedagen 

 

In 2008 werden maar liefst vier studie- of informatiedagen georganiseerd. Hierbij poogde het Vlaams 

Ruraal Netwerk om de verscheidenheid op het Vlaamse platteland zoveel mogelijk naar voren te 

laten komen. Naast de algemene aanpak merkten we dat onze aandacht vooral werd getrokken naar 

de ondersteuning van de Leaderas (As 4) van het PDPO II: deze Plaatselijke Groepen kenden hun 

ontstaan in 2008 en zetten hun eerste schuchtere stapjes. Om hen te ondersteunen werd niet alleen 

een eerste en algemene studiedag gehouden, maar werd het werkjaar afgesloten met een gerichte 

opleidingsmeerdaagse voor de Leadercoördinatoren (zie ook 3.4).  

 

Ook onze andere studiedagen kunnen als “doelgericht” gezien worden. De bijeenkomst rond 

samenwerkingsopportuniteiten trok dan wel een breder asoverschrijdend publiek, maar dit was net 

onze bedoeling. De derde studiedag richtte zich volledig op de Vlaamse paardenhouderij en de 

betrokken administraties.  

 

Tijdens de laatste maanden van 2008 werd de eerste studiedag van 2009 bijna volledig op poten 

gezet. Deze studievoormiddag rond het Landbouwinvesteringsfonds vond plaats op 9 januari 2009, 

tjdens de landbouwbeurs Agriflanders.  

 

Van alle activiteiten georganiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk komt een verslag op onze 

website. De onderstaande teksten komen dan ook bijna letterlijk uit deze verslagen.  

3.1.1 Concrete realisaties 

3.1.1.1 Studiedag 1 : “Leader in Vlaanderen 2007-2013” (22 april – 120 

aanwezigen) 

Op 22 april vond in het Vlaams Parlement de eerste studiedag van het Vlaams Ruraal Netwerk plaats. 

Onder de noemer "Leader in Vlaanderen 2007-2013" werd de dag volledig opgehangen aan 

"networking" en het informeren van de tien Vlaamse Leadergroepen. De datum bleek perfect 

gekozen: enkele dagen eerder, op 18 april 2008, kregen de nieuwe Leadergebieden groen licht van 

de Vlaamse Regering.  

 

Het programma zat overvol maar de vele sprekers bleven het publiek boeien. Na een inleiding door 

Johan Verstrynge, afdelingshoofd van Duurzame Landbouwontwikkeling, nam Nele Vanslembrouck 

het woord om de plaats van de Leaderwerking binnen het PDPO II en het Vlaams Ruraal Netwerk toe 

te lichten.  

 

Daarna was het de beurt aan de Leadergebieden zelf. De tien Plaatselijke Groepen stelden zichzelf, 

hun gebied en hun werking kort voor. Nadat alle tien Leadergebieden aan het woord waren geweest, 

stelde het Vlaams Ruraal Netwerk de kaart met de tien Vlaamse Leadergroepen officieel voor. 

 

Na een smakelijke lunch kregen de aanwezigen heel wat "tips and tricks" van ervaringsdeskundigen 

Jos Huwaert en Bart Van Herck mee. Daarna kregen vertegenwoordigers van de Europese Commissie 

het woord. Waar Jean-Michel Courades ons informeerde over de structuren van het op te richten 

Europese koepelnetwerk voor Plattelandsontwikkeling vertelde Martin Law ons meer over 
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samenwerkingsmodaliteiten en -resultaten in de voorgaande Leader+-periode. Joris Relaes, 

kabinetschef van Minister-President Kris Peeters, sloot deze leerrijke en informatie dag af.  

3.1.1.2 Studiedag 2: “Samenwerking en PDPO II” (17 juni – 100 aanwezigen) 

"...binnen het Vlaams Plattelandsprogramma de kracht van samenwerking ontdekken als grootste 

gemene deler en aangrijpen als kleinste gemeen veelvoud in de verdere werking..." 

Waarom werken plattelandsactoren samen? Heeft dit vooral financiële redenen of wil men 

voornamelijk een groter publiek bereiken? Hoe kiest men de partners uit? Welke extra krachten 

brengt de samenwerking met zich mee en welke zwaktes komen hierdoor extra in beeld?  

Via de confrontatie met praktijkvoorbeelden op een studiedag (17 juni 2008, Provinciehuis Leuven) 

hoopt het Vlaams Ruraal Netwerk het debat rond samenwerking op het platteland een nieuw elan te 

geven. In het Vlaamse Plattelandsprogramma 2007-2013 (PDPO II) is immers ruimte voorzien voor 

dergelijke projecten. Plattelandsactoren die verder willen kijken dan hun eigen product en regio 

krijgen verschillende kansen aangereikt om een succesverhaal uit de grond te stampen. Maar het kan 

geen kwaad op voorhand na te denken over de mogelijkheden en beperkingen van dergelijke 

samenwerkingsprojecten.  

Dat samenwerking op het Vlaamse platteland een hot item is, bleek uit de presentaties die op de 

studiedag aan bod kwamen. Waar tijdens de ochtendsessie diverse projecten deskundig werden 

toegelicht, werd in de middagsessies een aanzet tot discussie gegeven. De sprekers van dienst waren:  

Ochtendsessie:  

- Johan Verstrynge - Afdelingshoofd Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (Samenwerking en 

PDPO II) 

- Koen Symons – Innovatiesteunpunt (Samenwerking op nieuwe wegen) 

- Lieve Vercauteren – Vredeseilanden (Samenwerking voor verwerking en verkoop) 

- Peter Van Bossuyt – Boerenbond (Samenwerking voor natuurbeheer: agrobeheersdiensten) 

- Claire Baetens - project PromEUregions (Samenwerking tussen Leadergroepen) 

- Willem Rombaut - Steunpunt Groene Zorg (Samenwerking voor Groene Zorg) 

Middagsessie: workshops:  

- Ann Vandepoel - Hagelands-Haspengouwse Vleesveecoöperatie (Samenwerking voor verwerking en 

verkoop) 

- Paul Ceysens - Machinering Agrico Bocholt (Samenwerking voor machinegebruik) 

- Steven Camertijn – BeauVent (Samenwerking voor energieproductie) 

3.1.1.3 Studiedag 3: “Paarden op het Platteland” (2 oktober – 110 aanwezigen) 

 

Op 2 oktober 2008 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk een informatiemoment rond het Vlaams 

Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013. Hiermee richtten we ons enerzijds op de 

Vlaamse paardensector en anderzijds op de diverse Vlaamse beleidsniveaus. Door hen samen te 

brengen wilden we beide partijen met elkaar in contact brengen en informeren over de 

mogelijkheden die het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 hen kan bieden.  

 

Meer dan honderd personen reageerden op de uitnodiging voor de studiedag. Het programma zat 

dan ook overvol: na een verwelkoming en inleiding door Norbert Vettenburg lichtte Patricia De 
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Clercq de aanwezigen in over de  grote lijnen van het Vlaams Programma voor 

Plattelandsontwikkeling.  

Evelyne Goemaere (Vlaamse Landmaatschappij) ging dieper in op de  beheersovereenkomsten en 

Johan De Schryver vertelde de aanwezigen meer over de mogelijkheden van  VLIF-steun. 

Niet enkel landbouwers maar alle aanwezigen konden zich vinden in de "best practice" die Mies 

Meeus voorstelde: in de voorgaande programmaperiode werd in Kasterlee met een gelijkaardige 

steun voor plattelandsontwikkeling een  ruiterpad uitgewerkt. Tot slot rondde Joris Relaes de dag af.  

3.1.1.4 Studiedag 4: “Meerdaagse opleidingssessie voor Leadercoördinatoren” (17-

19 november – 14 aanwezigen)  

17 november 2008. De tien Vlaamse Leadercoördinatoren nemen afscheid van hun Plaatselijke 

Groep en trekken en masse naar het Nederlandse platteland. Daar worden ze ’s avonds immers 

verwacht door het Vlaams Ruraal Netwerk. Na een ontspannend kennismakingsdiner beginnen we 

aan de opleiding. Voor het slapengaan krijgen de cursisten nog een theoretische inleiding in 

“netwerken” en dit kon onmiddellijk in de praktijk worden omgezet!  

De volgende ochtend was iedereen klaar voor een opleiding “interactieve processen” op maat. De 

docent, Brendan Hickling, loodste ons door technieken, onderhandelingsprocessen, facilitator-

moderatorprocessen en allerlei vergadertechnieken. Veel stof in één dag gepropt, maar we hebben 

erg veel bijgeleerd.  

Daarna was het tijd om uit te breken: we trokken naar onze Nederlandse collega’s van de Plaatselijke 

Groep “de Baronie”. Na een terreinbezoek aan een Leader+-project werden praktijkervaringen 

uitgewisseld en hoorden we hier en daar zelfs voorstellen tot toekomstige transnationale 

samenwerking vallen.  

 

De 19
e
 november lieten we ons van onze creatieve kant zien. Peter Laan vertelde ons meer over de 

theoretische achtergrond van creatieve processen, en deze kennis werd onmiddellijk geïllustreerd 

door een Leader+-voorbeeld. De driedaagse werd afgesloten door een evaluatie van de werking van 

het Vlaams Ruraal Netwerk in 2008 en een korte brainstorm (één van de technieken die Brendan ons 

had aangeleerd) over mogelijke activiteiten en aandachtspunten in de werking van 2009. 

3.1.2 Positieve punten 

 

Ondanks de beperkte bekendheid van het Vlaams Ruraal Netwerk in het begin van 2008 trokken 

onze algemene studiedagen steeds minstens honderd personen aan. Deze ruime opkomsten houden 

zeker en vast rechtstreeks verband met de thematische en doelgerichte aanpak van communicatie en 

organisatie. Dit element moet in de toekomst zeker worden behouden.  

De derde studiedag van 2008, gericht op de paardenhouderij, toonde aan dat het Vlaams Ruraal 

Netwerk ook “moeilijker bereikbare” groepen kan aanspreken indien hier een gerichte aanpak 

(gebruik van bestaande doelgerichte adressendatabanken en van een moderator) wordt gevoerd.  

3.1.3 Verbeterpunten 

 

De toekomstige werking van het Vlaams Ruraal Netwerk zal zeker rekening houden met de volgende 

verbeterpunten:  

- We moeten de gewenste lengte en het format van de studiedagen blijvend in vraag durven stellen. 

Hierbij kunnen allerlei formats (ex cathedra, workshops, brainstormingssessies, ...) gecombineerd 

worden. Tegelijkertijd moet hierbij rekening gehouden worden met de attractiviteit van het 
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middagprogramma (bvb. Tijdens de tweede studiedag vertrokken veel mensen in de korte 

overgangsperiode tussen de twee workshopssessies). Er moet ook steeds tijd voor discussie en 

vragen worden voorzien.  

- Het Vlaams Ruraal Netwerk blijft ijveren om steeds meer mensen te kunnen bereiken. Tot nog toe 

bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen steeds in functie van één of andere 

overheidsadministratie langskwam.  

- De persberichten die de studiedagen voorafgaan, werden nauwelijks opgepikt door de pers. Dit 

verbeterpunt wordt zeker meegenomen naar 2009. 

3.1.4 Aanbevelingen 

 

Op basis van de interne evaluatie van de studiedagen worden volgende elementen aanbevolen:  

- het centraal stellen van asoverschrijdende benaderingen op studiedagen blijft een must.  

- het organiseren van studiedagen is een tijdrovende bezigheid. Deze tijdelijke overload aan 

werkdruk kan eventueel opgelost worden door een (nieuwe) extra kracht.  

- de organisatie van vier studiedagen op één werkjaar is meer dan voldoende.  

- indien mogelijk en nodig moet er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de 

adressendatabanken van andere organisaties en/of administraties.  

- bij de organisatie van een studiedag voor een specifiek doelpubliek moeten de locatie en de 

eventuele moderator in dezelfde sfeer gezocht worden.  

- afhankelijk van het onderwerp van de studiedag kan advertentieruimte in de gespecialiseerde pers 

afgekocht worden. Het vragen van een journalist als moderator zorgt op zich ook steeds voor extra 

persaandacht.  
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3.2 De opmaak van nieuwsbrieven 

 

In januari en februari van 2008 werd het sjabloon van de nieuwsbrief vastgelegd. Er werd gekozen 

voor een min of meer vaststaande indeling met een voorwoord en kalender op de voorpagina, vier of 

vijf “best practices” in de middenfolio en een interview op de laatste pagina. In de mate van het 

mogelijke worden hier steeds foto’s bij gepubliceerd.  

 

Inhoudelijk werd gekozen voor een asgerichte aanpak van de nieuwsbrief. Elke editie richtte zich op 

één van de vier assen van het PDPO II. Hierbij werd steeds gelet op de voorbeeldfuncties van de 

projecten en op de geografische spreiding. Vermits vele projecten nog niet in de startblokken 

stonden, werd vaak gekozen voor de publicatie van “goede voorbeelden” uit eerdere 

programmaperiodes.  

 

De nieuwsbrieven werden niet enkel in papieren versie, maar ook digitaal verspreid. Deze laatste 

versies vindt u eveneens terug op onze website.  

3.2.1 Concrete realisaties 

 

- nieuwsbrief 1 (maart 2008) 

 

Als thema van de eerste nieuwsbrief werd gekozen voor As 3 van het programma. Op basis van een 

aantal “good practices” uit de provincies werd aangetoond wat deze derde as betekent. 

 

vrn_nieuwsbrief_ma
art_08.pdf

 
 

- nieuwsbrief 2 (juni 2008) 

 

In de lijn van de eerste nieuwsbrief werden een aantal As 4 projecten voorgesteld om de lezer een 

idee te geven over wat Leader kan realiseren. 

 

vrn_nieuwsbrief_juni
_08.pdf

 
 

- nieuwsbrief 3 (september 2008) 

 

In de derde nieuwsbrief hebben we de aandacht gevestigd op de tweede As van het programma met 

een focus op agromilieumaatregelen en bosgroepen. 

 

vrn_nieuwsbrief_sep
tember_08.pdf

 
 

- nieuwsbrief 4 (december 2008) 
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De vierde nieuwsbrief legde de focus op as 1 van het programma. Naschoolse landbouwvorming, 

VLIF-investeringssteun, demonstratieprojecten en bedrijfsadviessystemen werden als voorbeeld 

aangeboden om deze as te plaatsen in het geheel van het programma. 

 

vrn_nieuwsbrief_dec
ember_08.pdf

 

3.2.2 Positieve punten 

 

In 2008 werd gekozen om elke nieuwsbrief rond een specifieke As van het programma op te dragen. 

Deze opzet was zeker een goede zaak: de lezer maakte op die manier kennis met de inhoudelijke 

opdeling van het plattelandsprogramma in de vier assen. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt uit de 

verdubbeling van het aantal abonnees op de nieuwsbrief: in 2008 schreven 342 nieuwe abonnees 

zich in op de nieuwsbrief. 737 geïnteresseerden wensen de papieren versie in de bus te krijgen, 128 

abonnees gaven de voorkeur aan een digitale pdf-versie van de nieuwsbrief.  

3.2.3 Verbeterpunten 

 

Alles kan steeds beter, en dat geldt ook voor de nieuwsbrief.  Als auteurs liepen we vaak tegen de 

muur van beperktheid van de informatie. We hadden altijd meer tekst dan ruimte. Mogelijke 

oplossingen hiervoor zijn:  

- inhoudelijke verdieping 

Er moet gedacht worden om een “special” te maken waarin een thema wordt uitgediept. 

Deze special kan bijvoorbeeld een samenvattende publicatie zijn van de studiedag. 

- Themagerichte of doelgroepgerichte aanpak 

De nieuwsbrief is te beperkt in omvang om voldoende diepgaand te kunnen informeren. Een 

uitgebreide versie van het artikel/interview, bereikbaar via een link  naar de website, kan hier 

een oplossing bieden. Deze aanpak werd in de derde nieuwsbrief uitgetest en leverde 

onmiddellijk resultaat op! Ook het vermelden van een contactpersoon bij een artikel had 

positieve effecten. 

- Nood aan bijkomende flash-info 

Vaak merkten we dat bepaalde informatie snel(ler) verspreid zou moeten worden. Om aan 

deze noden te voldoen, denken we aan een aanvullende “flash-info”. Deze kan op het einde 

van het jaar eventueel in een “best off...” gecompileerd worden (mogelijks ingebed in een 

maandkalender aangebonden als nieuwjaarscadeau?).  

Voor de bijkomende tijdsbesteding die deze suggesties teweeg brengen moet nog een (interne of 

externe) oplossing gezocht worden. 

3.2.4 Aanbevelingen 

 

Op basis van de interne evaluatie van de nieuwsbrieven worden volgende elementen aanbevolen:  

- vanaf 2009 wordt het asgerichte concept van elke nieuwsbrief verlaten. In navolging van de 

asoverschrijdende aspecten die inherent zijn aan het Vlaams Ruraal Netwerk, wordt gedacht aan de 

asoverschrijdende behandeling van een specifiek thema. In de mate van het mogelijke wordt hierbij 

rekening gehouden met de thema’s van de voorbije of komende studiedagen.  

- Het inlassen van “specials” en “flash info’s” kan zorgen voor een verruiming van de beschikbare 

ruimte. Hiermee creeëren we ook een goede mix tussen “snelle” informatie, blijvende nieuwsbrieven 
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en brochures met meer diepgang. In 2009 zoeken we voor een goede oplossing voor de bijkomende 

werklast die hierdoor wordt gecreëerd (bvb. poule van “freelance redacteurs”) 

- Er moet een manier gezocht worden om de beheersdiensten van de verschillende 

programmamaatregelen (nog) nauwer te betrekken bij de invulling van de nieuwsbrieven. Hierbij 

aansluitend denken we aan een automatische toevoeging van nieuwe projectpromotoren aan onze 

adressendatabank.  
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3.3 Het uitwerken en up to date houden van de website met concrete 
informatie 

3.3.1 Concrete realisaties 

 

Zoals gepland werd de website eind 2007 opgestart en voorgesteld aan het grote publiek. Hierbij 

werd er, na grondige analyse, voor geopteerd om de website op te bouwen volgens de format van de 

intranetsite” van de Vlaamse Overheid (iPublish als Content Management System). 

Deze keuze houdt enige voordelen in, maar heeft ook als nadeel dat de flexibiliteit van de website 

bepaalde beperkingen heeft. 

 

In de loop van 2008 heeft de website een heel aantal technische transformaties ondergaan. Niet 

enkel structureel, maar ook visueel werd de website aangepast (tijdens de lente- en zomermaanden). 

Hiermee trachtten we de visuele aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van de website te 

optimaliseren. Dat dit vruchten heeft opgeleverd, blijkt uit de analyse van de maandelijke “hits”: 

sinds de teller tijdens de technische aanpassingen in 2008 werd geactiveerd, blijkt dat het aantal 

bezoekers per maand verviervoudigd is:  

      

2008-05 1202 

2008-06 3728 

2008-07 4110 

2008-08 2956 

2008-09 4313 

2008-10 5341 

2008-11 5508 

2008-12 5353 

Totaal aantal pageviews per maand (Bron: website Vlaams Ruraal Netwerk) 

 

Ook de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden werd verbeterd. In het najaar van 2008 

behaalde de website van het Vlaams Ruraal Netwerk het Any Surfer label. Deze verwezenlijking mag 

toch als een belangrijke realisatie beschouwd worden. 

 

Na de structurele aanpassingen werd het tijd voor de inhoudelijke input: sinds de zomer van 2008 

worden niet enkel de nieuwsbrief, maar ook verslagen van eigen en van bezochte activiteiten online 

geplaatst. Van vergaderingen met extern belang wordt een kort verslag gepubliceerd op de website. 

Hierbij streven we minstens naar een wekelijkse update van de informatie.  

3.3.2 Positieve punten 

 

Het grote aantal bezoekers is een teken dat er goed gebruik gemaakt wordt van de website.  

3.3.3 Verbeterpunten 
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Ondanks de populariteit blijft de website nog steeds een “zorgenkind”. Om de aantrekkelijkheid en 

de nieuwswaarde van de website nog te verhogen, staan nog verschillende verbeterpunten op 

stapel:  

- om de nieuwswaarde te verhogen, kunnen we kiezen naar een duidelijker update van de informatie 

(via de publicaties van de uitgebreide artikels en interviews uit de nieuwsbrief, “flash info’s” (te 

vergelijken met VILT-info, ...) 

- de kalender wordt onvoldoende gebruikt. Er moet gezocht worden naar een evenwicht tussen de 

aankondiging van de eigen activiteiten en de activiteiten georganiseerd door andere 

plattelandsactoren).  

- de projectendatabank blijft slabakken. Het aanpakken van deze technische en inhoudelijke 

achterstand wordt een prioriteit in 2009. 

3.3.4 Aanbevelingen 

 

Op basis van de interne evaluatie van de website worden volgende elementen aanbevolen:  

- in 2009 worden alle teksten op de website gescreend op hun taalgebruik en vlotheid. Indien nodig 

worden deze teksten herschreven.  

- de nieuwswaarde van de website moet sterk verhoogd worden. Elementen hierin zijn de 

regelmatige publicatie van nieuwe artikelen op de website en het onderhouden van de kalender. 

Door wekelijks een nieuw artikel op de website te plaatsen kunnen we de nieuwswaarde sterk 

verbeteren. Door de tijdrovendheid van deze activiteit wordt overwogen om dit werk uit te besteden 

of beroep te doen op (gast-)columnisten, waarbij de onderwerpen nog steeds door het Vlaams 

Ruraal Netwerk worden gekozen.  

- Het updaten van de projectendatabank moet het eerste pijnpunt zijn dat in 2009 wordt aangepakt. 

Tegelijkertijd moet hierbij nagedacht worden over een meer efficiënte uitwisseling van informatie 

met de betrokken beheersdiensten.  
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3.4 Het begeleiden van de Plaatselijke Groepen in het kader van Leader 

3.4.1 Concrete realisaties 

 

Achttien april 2008: de Vlaamse Plaatselijke Groepen kunnen officieel van start gaan. De studiedag 

rond Leader die op 22 april 2008 door het Vlaams Ruraal Netwerk werd georganiseerd (zie 3.1.) kan 

dan ook als de officiële doop van de Vlaamse Leaderwerking gezien worden.  

Ongeveer een half jaar later vonden we het tijd om de tien Vlaamse Leadercoördinatoren technisch 

te ondersteunen. Tijdens een opleidingsmeerdaagse (zie 3.1.) werd in de mate van het mogelijke 

ingegaan op enkele van de noden die zij hadden aangegeven.  

3.4.2 Positieve punten 

 

De eerste studiedag werd gehouden op het moment dat de 10 plaatselijke groepen vorm hadden 

gekregen. Het was voor de meeste PG-coördinatoren voornamelijk een eerste kennismaking met 

elkaar en een moment om van elkaar te weten wat ze in de komende Leaderperiode willen 

realiseren. 

 

De opleidingsmeerdaagse werd ervaren als een perfecte teambuilding activiteit. De cursus 

“faciliteren van interactieve processen” werd als erg positief ervaren, ondanks dat deze sterk 

ingekort was tot een “eerste kennismaking” met verschillende technieken. De aanwezigen gaven aan 

ook in de toekomst nood te hebben aan dergelijke opleidingen.  

3.4.3 Verbeterpunten 

 

Ondanks de specifieke aandacht voor de Leaderproblematiek, gaven de Leadercoördinatoren aan dat 

ze nood hebben aan een meer inhoudelijke begeleiding. Eén van de grote onduidelijkheden hierbij 

was de nood aan informatie rond de specifieke taken van het Vlaams Ruraal Netwerk ten opzichte 

van de taken van de VLM als beheersdienst van As 4 van het programma.  

3.4.4 Aanbevelingen 

 

Nu de kindertijd van de Leaderwerking in Vlaanderen achter de rug is, kan het Vlaams Ruraal 

Netwerk dieper ingaan op de specifieke kenmerken van deze aanpak. Hierbij worden de noden en 

vragen die de Leadercoördinatoren tijdens een workshop eind november hebben aangegeven, 

meegenomen in de planning. Vanaf nu kan ook (meer) werk gemaakt worden van de ondersteuning 

rond interregionale en transnationale samenwerkingsprojecten (zie 3.5.).  
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3.5  Het faciliteren van interterritoriale en transnationale samenwerking 

3.5.1 Concrete realisaties 

 

Dit is één van de kerntaken van het Vlaams Ruraal Netwerk. Ondanks onze snelle start blijkt dit 

aspect in 2008 slechts minimaal te zijn uitgebouwd. Naast de ontvangst van twee buitenlandse 

Leadergroepen (zie infra) was het wachten op de start van de Europese overkoepelende werking. 

Deze laatste kwam pas tijdens de laatste maanden van 2008 op gang.  

3.5.1.1 Ontvangst Poolse Leadergroep, 26/02/2008 

„... Could we visit your office in Brussels? During this short meeting we would like to present our Local 

Action Group and discuss possibilities of future applications...”  

Met deze vraag stelde een Leadergroep uit Oost-Mazovia (Polen) het Vlaams Ruraal Netwerk voor 

een eerste uitdaging op internationaal vlak. Deze Plaatselijke Groep omvat dertien gemeentes met 

samen circa 90.000 inwoners.  

De Poolse zoektocht naar internationale partners voor samenwerkingsprojecten kwam enkele 

maanden te vroeg. De Vlaamse Leadergroepen waren in de eerste maanden van 2008 nog niet 

officieel van start gegaan en internationale samenwerking kan pas vanaf 2009. 

Toch leerden Vlamingen en Polen van elkaar. Na een ontvangst op het Departement Landbouw en 

Visserij stelden zowel het Vlaams Ruraal Netwerk als de Poolse Leadergroep zichzelf aan elkaar voor. 

Hierbij liet het Ruraal Netwerk onder andere enkele „best practics” van de voorbije LEADER+-periode 

zien.  

Ondanks de taalbarrières (simultaan-vertaling) kwamen de tongen snel los. Vooral de 

doeltreffendheid van communicatie bleek voor beide zijden een aandachtspunt te zijn. 

3.5.1.2 Ervaringsuitwisselingsmoment met een Duitse delegatie, 6/10/2008 

Op maandag 6 oktober 2008 haalde het Vlaams Ruraal Netwerk zijn beste Duits boven. Op vraag van 

Carsten Klenke, permanent vertegenwoordiger van de regio Saxen in Brussel, organiseerden we voor 

circa 18 personen een uitstap in het Vlaamse Leaderland. Door de veelzijdigheid van de groep (naast 

regionale en lokale overheden waren ook vertegenwoordigers van de landbouwers, Leadergroepen, 

ILE-gebieden en banken aanwezig) werd gezorgd voor een diverse daginvulling.  

Het Galgenhof in Eeklo vormde onze eerste stop. Johan de Beule van ProNatura leidde ons rond op 

het terrein en vertelde ons meer over duurzaam energiegebruik. Daarna trokken we verder naar het 

Streekhuis Heldenpark, waar Bart van Herck de Saksische delegatie meer vertelde over het ontstaan 

van het merk “Meetjesland… maak het mee”. Maarten De Smet lichtte ons in over het LEADER-

gebied Meetjesland-Leie-Schelde en kon al onmiddellijk linken leggen met het bezoekende LEADER-

gebied Delitzscher Land. Wie weet komt hier wel een mooie samenwerking uit …  

Tot slot trokken we nog naar het Plattelandscentrum in Sint-Laureins, waar Luc Feussels ons meer 

vertelde over de werking van het Plattelandscentrum en we de dag afsloten met een lekkere maaltijd 

van regionale producten.  
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3.5.1.3 Engelstalige publicatie  

 

In oktober organiseerde de Europese Commissie een eerste bijeenkomst rond 

plattelandsontwikkeling in Cyprus (Limassol, 15-18/10/2008). Het Vlaams Ruraal Netwerk maakte 

van deze gelegenheid gebruik om de internationale samenwerkingswensen van de Vlaamse 

Leadergroepen (zie 3.4) via de publicatie van een Engelstalige folder aan de Europese collega’s 

kenbaar te maken.  

3.5.2 Positieve punten 

 

In het kader van de transnationale samenwerking is de kennismaking en de ervaringsuitwisseling van 

groot belang. Hiervoor werden in 2008 verschillende aanzetten gegeven.  

3.5.3 Verbeterpunten 

 

De tijd die in de ontvangst van buitenlandse groepen wordt gestoken weegt soms niet op tegen de 

mogelijke opportuniteiten van de uitwisseling. In 2009 moeten hier duidelijke afspraken over 

gemaakt worden.  

3.5.4 Aanbevelingen 

 

In de nabije toekomst wordt zeker en vast werk gemaakt van een pro-actieve en sturende werking 

met en communicatie rond de internationale aspiraties van de Vlaamse Leadergroepen. Naast de 

reeds beschikbare vertalingen van een deel van de website en de publicatie van een Engelstalige 

folder kunnen nieuwe publicaties in diverse talen de kenbaarheid van het Vlaamse 

plattelandsprogramma zeker verbeteren.  
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3.6 Actieve deelname op Europees vlak  

3.6.1 Concrete realisaties 

3.6.1.1 Europese vergaderingen 

Het Vlaams Ruraal Netwerk houdt zich onder andere bezig met de ondersteuning van de 

internationale werking van het Vlaamse Plattelandsprogramma.  

Hiervoor kreeg ze volgende opdrachten toebedeeld:   

- lidmaatschap van het Coordination Committee of the European Network for Rural Development 

- lidmaatschap van het Leader-subcommittee of the European Network for Rural Development 

- deelname aan (en het voeren van het Belgisch woordvoerderschap) aan de bijeenkomsten van de  

European National Rural Networks.  

De interessante punten uit de vergaderingen van deze commissies worden telkens opgelijst op de 

website van het Vlaams Ruraal Netwerk. 

3.6.2  Positieve punten 

Alhoewel deze ondersteuning op internationaal vlak pas in de tweede helft van 2008 van start kon 

gaan ziet deze er nu reeds veelbelovend uit. De publicatie van de belangrijkste punten van de 

vergaderingen wordt door de geïnteresseerden sterk gesmaakt.  

3.6.3 Verbeterpunten 

Het Vlaams Ruraal Netwerk moet zich nog duidelijker profileren op deze bijeenkomsten.  

3.6.4 Aanbevelingen 

 

In 2009 zet het Vlaams Ruraal Netwerk sterk in op de internationale aspiraties van het Vlaamse 

Programma voor Plattelandsontwikkeling. Hiervoor neemt ze actief en activerend deel aan deze 

bijeenkomsten en aan de activiteiten van het Contact Point for Rural Development.  
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3.7 Andere realisaties 

3.7.1 Concrete realisaties 

 

Naast bovenvermelde activiteiten en publicaties werkte het Vlaams Ruraal Netwerk ook andere 

interne en externe communicatiemiddelen uit. Hiervoor werden verschillende 

communicatiematerialen gebruikt (balpennen, stickers, eigen huisstijl, badges, vlaggen, ...). Dat deze 

een duidelijk beeld verspreiden, blijkt uit de vragen van particulieren en administraties die ons als 

doorwijsorgaan bereikten.  

3.7.2 Positieve punten 

 

Het nauwgezet gebruiken van de eigen huisstijl en verbonden promotiematerialen heeft reeds geleid 

tot een duidelijke herkenbaarheid van het Vlaams Ruraal Netwerk.  

3.7.3 Verbeterpunten 

 

Deze herkenbaarheid kan echter nog steeds verbeterd worden. In 2009 blijven we dan ook zoeken 

naar goede promotie-artikelen.  

Aansluitend hierbij gaven diverse plattelandsactoren in de loop van 2008 te kennen dat ze op zoek 

zijn naar een “uitleenbibliotheek” en “magazijn”, waar ze bij de organisatie van activiteiten beroep 

op kunnen doen.  

3.7.4 Aanbevelingen  

 

In de nabije toekomst moet het Vlaams Ruraal Netwerk nog duidelijker kiezen voor een eigen huisstijl 

en promotiecampagne, waarbij de mogelijkheid tot uitlenen van materiaal een eventuele optie kan 

zijn.  

 

 

 

 

  


