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1 / Samenvatting 

De missie van het Vlaams Ruraal Netwerk 

is ‘Motor zijn van een groepsdynamiek voor 
een platteland in beweging’. 

Het Vlaams Ruraal Netwerk voert de communicatie rond het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. 

In de tweede helft van 2018 voerde IDEA Consult op vraag van VRN een evaluatie uit van haar werking. Daarbij 

ging IDEA na in welke mate VRN haar vier doelstellingen waarmaakt: 

1. het grote publiek en potentiële begunstigden voorlichten over het plattelandsontwikkelingsbeleid en 

financieringsmogelijkheden; 

2. de betrokkenheid van belanghebbende partijen bij de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid 

vergroten; 

3. innovatie in de landbouw, de voedselproductie, de bosbouw en in plattelandsgebieden bevorderen; 

4. zorgen voor een (beter) passende afstemming tussen PDPO en het platteland. 

Samengevat kwamen we tot volgende conclusies: 

 Het VRN informeert op een correcte manier over de mogelijkheden binnen PDPO. Naar aantrekkelijkheid en 

bereik van doelgroepen blijft nog groeimarge; 

 De betrokkenheid bij PDPO en het platteland aanhalen vereist een nog meer geëngageerde houding en 

centrale positionering in het netwerk. Zeker als men verder wil reiken dan het PDPO sensu stricto en de spin 

in het web wil worden van een levendige en innovatieve plattelands‘community’; 

 Met het uitdragen van goede 

praktijken en thema-bijeenkomsten 

ondersteunt VRN innovatie in 

landbouw en op het platteland. Voor 

een aantal stakeholders zou het VRN 

zich hierin nog sterker kunnen 

onderscheiden; 

 De activiteiten van het VRN sluiten 

aan bij de thema’s van PDPO en het 
platteland. Alleen is het belangrijk om 

de keuze van de onderwerpen 

waarrond men werkt sterker aan te 

haken op een weloverwogen 

strategisch kader, zodat de 

samenhang inzichtelijker wordt voor 

de stakeholders 

https://ruraalnetwerk.be/
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Aanvullend aan de evaluatie voerde IDEA Consult ook een netwerkanalyse uit. 

Een survey bij 297 respondenten, resulteerde in volgend beeld over de positie van het Vlaams Ruraal Netwerk in 

het brede netwerk van plattelandsactoren: 

 Het plattelandsnetwerk in zijn geheel is een gemengd netwerk, met een centrale cluster van sterk met elkaar 

verweven actoren die gelinkt zijn aan een tweede lijn van actoren die zich meer aan de buitenrand bevinden 

van het netwerk en onderling niet zo sterk geconnecteerd; 

 VRN bekleedt een positie tussen de centrale spelers en de buitenrand. Dit betekent dat ze wel verweven zijn 

in het netwerk, maar niet tot de meest centrale spelers behoren. Als resultaat is de impact die wordt 

uitgeoefend op het netwerk eerder beperkt; 

 Er is een duidelijke afscheiding van een aantal centrale actoren, die een sterke positie innemen op vlak van 

informatiedoorstroming doorheen het netwerk. 

VRN heeft vanuit de huidige positie twee mogelijkheden om het netwerk van plattelandsactoren optimaler te 

bereiken: 

 Centrale spelers in het netwerk vragen om mee de informatie van VRN te verspreiden (indirecte aanpak); 

 Door een strategische communicatiecampagne zelf een actievere positie in het netwerk trachten te verwerven 

(directe aanpak). 

Idealiter worden beide strategieën gecombineerd in een vernieuwde communicatiestrategie, die bovenstaande 

aanbevelingen meeneemt, maar tevens de bestaande relatie met de sterk gelinkte actoren niet over het hoofd ziet 

(bv. Departement Landbouw en Visserij). Dit laatste punt is cruciaal. De netwerkanalyse toont dat er opportuniteiten 

zijn tot een betere verweving in het netwerk, maar ook dat er al bestaande connecties zijn die ervoor zorgen dat 

VRN niet meer op de buitenste rand is gelokaliseerd. 

Figuur 1: Structuur van het Vlaamse plattelandsnetwerk (VRN = 21) 

Bron: Idea Consult 
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