
Enquête Vlaams Ruraal Netwerk 

Uw antwoorden op deze vragenlijst worden door het Vlaams Ruraal Netwerk verwerkt ten 
behoeve van een analyse van de voorbije activiteiten en de opmaak van een actieplan voor de 
komende werkjaren. Uw gegevens worden noch verder verspreid, noch voor andere doeleinden 
gebruikt.   

1. Gegevens contactpersoon:   

Naam:  
Functie: 
Organisatie/instelling: 
Adres:  

Telefoon: 
Email:  

2. Vanuit de werking van uw organisatie/instelling heeft u te maken met: 

o As 1: Verbetering concurrentievermogen land- en tuinbouw 
o As 2: Verbetering van het milieu en platteland 
o As 3: Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie 
o As 4: Leader 

3. Nam u in het verleden deel aan één of meerdere van onze activiteiten?  

o Ja 
o Nee (ga onmiddellijk door naar vraag 6) 

4. Aan welke van de onderstaande activiteiten nam u deel?  

o Startdag Vlaams Ruraal Netwerk (Agribex, 5/12/2007)  
o Studiedag Leader in Vlaanderen 2007-2013 (Vlaams Parlement, 22/4/2008) 
o Studiedag Samenwerking en PDPO II (Provinciehuis Leuven, 17/6/2008) 
o Studiedag Paarden op het platteland (Pellenberg, 2/10/2008) 
o Meerdaagse opleidingssessie voor Leadercoördinatoren (Nederland, 17-19/11/2008) 
o Studiedag Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (Agribex, 9/1/2009) 
o Studiedag Op naar een duurzaam Vlaams platteland (Oostende, 16/6/2009) 
o Eerste Ervaringsplatform: As 3 en As 4 van het PDPO II (Brussel, 22/6/2009) 
o Excursie langs Oost-Vlaamse plattelandsprojecten (provincie Oost-Vlaanderen, 22/9/2009) 
o Studiedag Samenwerking tussen Vlaamse en Waalse Leadergroepen (Hélécine, 28/10/2009) 
o Tweede Ervaringsplatform: Bedrijfsadviessysteem (Brussel, 17/11/2009) 

5. Welke opmerkingen heeft u op de organisatie of thema’s van deze contactmomenten? 
 

 

 



 

6. Leest u de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Vlaams Ruraal Netwerk? 

o Ja 
o Nee (ga onmiddellijk door naar vraag 8) 

7. Welke opmerkingen heeft u op de inhoud van deze nieuwsbrief?  

 

 

 

 

8. Bezoekt u soms de website van het Vlaams Ruraal Netwerk?  

o Ja 
o Nee (ga onmiddellijk door naar vraag 10) 

9. Welke opmerkingen heeft u op de inhoud en/of layout van deze website?  

 

 

 

 

10. Wat verwacht u van het Vlaams Ruraal Netwerk in het komende werkjaar / de komende 
werkjaren?  

 

 

 

11. Het Vlaams Ruraal Netwerk koos in het verleden voor een asgerichte (2008) of een 
asoverschrijdende (2009) benadering. Heeft u suggesties voor een rode draad in de komende 
werkjaren?  

 

 

 

 



12. In het buitenland werkt men soms met thematische werkgroepen rond grote thema’s (bvb. 
stad-platteland, publieke goederen, …). Heeft u nood aan dergelijke werkgroepen? Waarom 
wel/niet?  

 

 

13. Welke onderwerpen zouden deze thematische werkgroepen kunnen behandelen?  

 

 

 

14.  Welke input zou u of uw organisatie aan deze thematische werkgroepen kunnen geven?  

 

 

 

15. Welk type evenementen verwacht u van het Vlaams Ruraal Netwerk?  

o Organisatie van studiedagen 
o Organisatie van informatiemomenten 
o Organisatie van opleidingsmomenten  
o Organisatie van studiereizen 
o Andere, nl: 

16. Welke evenementen stelt u zelf voor (thema, aard, frequentie, doelgroep)?  

 

 

 

17. Welke communicatie verwacht u van het Vlaams Ruraal Netwerk?  

o Nieuwsbrief  
o Website  
o Brochures  
o Andere, nl: 

18. Heeft u hier voorstellen rond (thema, aard, frequentie)? 

 

 



 

19. Welke input kan uw organisatie bieden aan het Vlaams Ruraal Netwerk (sprekers, goede 
praktijken, thema’s, aanleveren inhoud website en nieuwsbrief, keuze locaties, …)?  

 

 

 

20. Heeft u nog andere opmerkingen of vragen? Zijn er in uw eigen organisatie reeds evenementen 
en/of aandachtspunten voor 2010 gepland? Aarzel niet om ze hier te noteren!  

 
 

 

 
 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
Het Vlaams Ruraal Netwerk 
 


