MENS EN MENING
advies

GROEI.kans is grensverleggend
Onze Vlaamse zuiderburen noemen het rurale ondernemers, wij in Nederland multifunctionele landbouwers.
Feit is dat aan beide kanten van de grens de professionalisering en versterking van plattelandsondernemers
op de kaart staat. Partijen hebben elkaar gevonden in het project GROEI.kans!, een consortium van maar
liefst 24 partners uit Vlaanderen en (Zuid-)Nederland.
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netw erk
b i jeen komst
Grensoverschrijdend van
elkaar leren in het Belgische
Schelle. De initiatieven van
de netwerkdeelnemers zijn
te volgenen via de website:
www.groeikans.be.
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I

n een breed netwerk met een
groot aantal adviesorganisaties
wordt gewerkt aan het versterken
van kansen van plattelandsonder
nemers in de grensstreek. De
markt houdt namelijk niet op bij de grens. Bij
mogelijke initiatieven kan gedacht worden aan:
ontwikkeling en vermarkting van streekproducten,
verbeteren van streekproducten, organiseren van
boerenbeurzen, plattelandstoerisme en horeca.
Twee belangrijke activiteiten in GROEI.kans!
zijn: de ontwikkeling van een grensregiobreed
kennisnetwerk (de GROEI.Academie) en het
samen leren en ondernemen door plattelands
ondernemers. Een vergelijking is te maken met
(eerdere) projecten in Nederland die zich richten
op kennisnetwerkvorming. Denk aan Netwerken
in de Veehouderij, PlattelandImpuls, Melkvee
Academie, Telen met Toekomst en VarkensNET.
Onze zuiderburen hebben zich laten inspireren
door deze vernieuwende aanpak in Nederland
en samen met de Nederlandse initiatiefnemers
ZLTO en LLTB aan
Wageningen UR
gevraagd om te
helpen.
In de GROEI.Acade
mie werkt het team
van adviseurs en
begeleiders aan: de
ontwikkeling en het
delen van inspireren
de werkvormen om
grensoverschrijdend
te leren en te onder
nemen, dus niet
alleen ondernemers
maar ook de advi
seurs leren; de ont
wikkeling van een
virtueel kennisplat
form; een koppeling
van onderzoek,

onderwijs en ondernemers binnen het kennis
netwerk; een instrument om het economische
effect van het project te meten.
Het samen leren en ondernemen wordt gestimu
leerd door de organisatie van tal van activiteiten,
zoals ondernemerscafés, excursies en coaching van
ondernemersnetwerken. Om de kwaliteit van de
procesbegeleiding en het leveren van maatwerk
aan ondernemersgroepen te verbeteren, wordt aan
dacht besteed aan training en onderlinge intervisie
van adviseurs en begeleiders.
Het project is voorjaar 2009 gestart en loopt tot
2012. De ervaringen zijn dus nog beperkt, maar
uitdagingen liggen er volop. De ambitie is dat
plattelandsondernemers en adviseurs meer
gebruik maken van elkaar en van de mogelijk
heden van kennisinstellingen. Dit helpt om de
rurale activiteit van deelnemende ondernemers
verder te professionaliseren en dit heeft weer
een positief effect op multifunctionele landbouw
in zijn geheel.
Partners
Er zijn 24 partners. De kernpartners zijn de
Centrale van de Landelijke Gilden en Boeren
bond Vlaanderen uit België en de LLTB en
ZLTO uit Nederland. Daarnaast zijn er tal van
partners met een specifieke regionale of thema
gerichte focus. Wageningen UR, de Katholieke
Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en de Katho
lieke Hogeschool Leuven zijn de deelnemende
kennisinstellingen. Het project GROEI.kans!
wordt gerealiseerd in het kader van het Interreg
IVa programma voor de Grensregio VlaanderenNederland, medegefinancierd vanuit het Euro
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
“Kleinschalige charme moet grootschalig en
professioneel vermarkt worden. Dat betekent
samenwerking met bestaande en nieuwe partners.
Met het project GROEI.kans! kunnen we de ken
nis en ervaringen uit Nederland en Vlaanderen
benutten”, aldus Kees Heesbeen, directeur
belangenbehartiging ZLTO.
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