GROEI.kans! voor
plattelandsondernemers

Kees Heesbeen, directeur belangenbehartiging ZLTO:
“Kleinschalige charme moet grootschalig en
professioneel vermarkt worden. Dat betekent
samenwerking met bestaande en nieuwe partners.
Met het project GROEI.kans! kunnen we de kennis en
ervaringen uit Nederland en Vlaanderen benutten.”
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GROEI.kans! is een samenwerkingsproject tussen 24 partners uit Vlaanderen en Nederland.
In een breed netwerk wordt gewerkt aan het versterken van kansen van plattelandsondernemers.

AANPAK.

partners met een speciﬁeke regionale of themagerichte

Twee belangrijke activiteiten in GROEI.kans! zijn onder

focus.

andere:

Wageningen UR, de Katholieke Hogeschool Zuidwest-

1. de ontwikkeling van een grensregiobreed kennisnetwerk:

Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Leuven zijn de

de GROEI.Academie;
2. het samen leren en ondernemen door
plattelandsondernemers.

kennisinstellingen die aan het project verbonden zijn.
Het project GROEI.kans! wordt gerealiseerd in het kader van
het Interreg IVa programma voor de Grensregio Vlaanderen
- Nederland, medegeﬁnancierd vanuit het Europees Fonds

In de GROEI.Academie wordt gewerkt aan;

voor Regionale Ontwikkeling.

- de ontwikkeling en het delen van inspirerende
werkvormen om grensoverschrijdend te leren en te

UITDAGINGEN KENNISINSTELLINGEN

ondernemen;

Het project is voorjaar 2009 gestart en loopt tot 2012. De

- de ontwikkeling van een virtueel kennisplatform;

ervaringen zijn dus nog beperkt maar uitdagingen liggen

- een koppeling van onderzoek, onderwijs en ondernemers

er volop. De ambitie is dat plattelandsondernemers meer

binnen het kennisnetwerk;
- een instrument om het economische effect van het
project te meten.

gebruik maken van de mogelijkheden van kennisinstellingen.
Dit helpt om de rurale activiteit van de betrokken
ondernemers verder te laten groeien of te professionaliseren
en heeft positief effect op van de multifunctionele landbouw

Het samen leren en ondernemen wordt gestimuleerd door de

in zijn totaliteit. Dit betekent:

organisatie van tal van activiteiten zoals ondernemerscafés,

- werken aan een betere toegang van ondernemers tot

excursies en coaching van ondernemersnetwerken. Hierin

kennisinstellingen;

wordt gebruik gemaakt van de werkvormen van de GROEI.

- het articuleren van de vraag van plattelandsondernemers;

Academie.

- het matchen van de vraag met een kennisinstelling die

Om de kwaliteit van de procesbegeleiding en het leveren van

passend is zowel qua locatie als qua inhoud.

maatwerk aan ondernemersgroepen te verbeteren wordt

Deze uitdagingen beperken zich niet tot de 3

aandacht besteed aan training en onderlinge intervisie van

kennisinstellingen die nu partner zijn in GROEI.kans!.

trainers en begeleiders.

Ook andere kennisinstellingen zijn meer dan welkom in
het grensoverschrijdende kennisnetwerk van de GROEI.

Een volledig overzicht van de activiteiten is te vinden op
www.groeikans.be
PARTNERS
Er zijn 24 partners. De kernpartners zijn de Centrale van
de Landelijke Gilden en Boerenbond Vlaanderen uit België
en de LLTB en ZLTO uit Nederland. Daarnaast zijn er tal van

Academie.

