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BioForum Vlaanderen

Overheid investeert in
efficiënte koepel
door Wouter Vankeirsbilck,
BioForum Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil inves
teren in een sterk BioForum.
Bedoeling is om het centrale
team van de koepel uit te breiden met drie sectorverantwoordelijken en een administratief

medewerker. Deze verdriedubbeling van het koepelpersoneel
moet voor u als marktdeelnemer
en als consument optimale ontwikkelingsvoorwaarden creëren.
De ontwikkeling van de Vlaamse
biosector is afhankelijk van de ondersteuning van de organisaties in de
sector. Maar deze organisatiestructuur lijkt steeds minder opgewassen
om de steeds snellere Europese en
mondiale ontwikkelingen op te volgen of aan te sturen. Dat weegt niet
alleen op de communicatie van de
sector als geheel. Het is ook nadelig
voor de verdere ontwikkeling en
samenhang van de sector en zo voor
de bepaling van een beleid voor bio.
Willen we de impact van de sector
op het beleid in handen houden,
dan moet de structuur van de sector centraal versterkt worden. Zo
dacht de Vlaamse overheid. En ook
de leden van BioForum denken in
die lijn. Momenteel voert BioForum
daarom besprekingen met de ALT en
het kabinet Landbouw, Leefmilieu
en Ontwikkelingssamenwerking van
minister Ludo Sannen om een netwerk BioForum financieel te verste
vigen. Een project dat ingaat vanaf 1

april 2004 en twee jaar zal lopen.

Geïntegreerd samenwerken

Het huidig voorstel voor Netwerk
BioForum bouwt voort op het concept van een sterke koepelorganisatie
die de sector coördineert, vertegenwoordigt en ondersteunt. Dit wordt
zo uitgewerkt dat de sectororganisaties optimaal betrokken zijn bij de
koepelwerking met een duidelijk
voordeel voor elke partner.
Vaak wordt gesteld dat de
ondersteuning van de verschillende lidorganisaties afzonderlijk de
sleutel tot een sterke sectorontwikkeling is. De koepelorganisatie kan
zich dan beroepen op de stabiele
en degelijke werking van de lidorganisaties. Maar omdat het budget
beperkt is, blijft er weinig over
om elke lidorganisatie afzonderlijk
en voldoende te kunnen ondersteunen. Bovendien zou er slechts
weinig budgettaire ruimte overblijven voor de koepelwerking,
waarvan nog steeds de coördinatie
verwacht wordt. Op die manier geeft
de ondersteuning weinig impuls tot
geïntegreerd samenwerken. Bijvoor
beeld omdat moeilijk objectief vast
te stellen is welke organisatie voor
welke taken zou moeten worden
ondersteund.
Maar investeren in een sterke koepelwerking betekent ook de verscheidene lidorganisaties ondersteunen.
De koepel zal maar goed zijn coördinerende taak kunnen vervullen en
de sector vertegenwoordigen als de
nodige inbreng van de lidorganisaties
komt. Dit opent mogelijkheden voor
een financiering van de lidorganisaties op maat via de koepel. Bovendien
biedt de coördinatie en vertegenwoordiging vanuit de koepel naar de
overheid, pers en het bredere publiek
een duidelijk aanspreekpunt van de
biologische sector met een professionele profilering als gevolg.

Beleid en communicatie

Zo zal BioForum Vlaanderen de
vertegenwoordiging van de Vlaamse
biosector opnemen naar de gangbare
sector, naar de Vlaamse en federale
overheid en naar de biosector buiten
Vlaanderen. Daarnaast zal ze de bio-

nummer 19 | december/januari/februari 2003/2004 |

wetgeving en het Vlaams Actieplan II
'Biologische landbouw' inhoudelijk
uitwerken. De koepel zal niet alleen
de standpunten bepalen en de visie
van de sector vormgeven. Ze zal ook
de communicatie vanuit de biosector
afstemmen en de crisiscommunicatie coördineren. Bovendien zal ze
instaan voor de inhoudelijke ondersteuning van de sector, bijvoorbeeld
de dossiervoorbereiding. Voor het
ontwikkelen van specifieke expertise,
bijvoorbeeld structuurbegeleiding en
tekstredactie. En voor het introduceren van partnerschappen en samenwerkingsverbanden.
Voor de uitvoering van dit takenpakket neemt BioForum Vlaanderen
een voltijds administratief medewerker en drie voltijdse sectorverantwoordelijken aan voor de sectoren
productie, handel en verwerking en
consumptie en maatschappij. Naast
andere partners actief in iedere sector, worden Belbior, Probila, Naredi
en Velt als kernpartners erkend. Dat
zijn de organisaties die nu vanuit hun
achterban het meest representatief
zijn in elk van de drie sectoren en per
sector de grootste verantwoordelijkheid opnemen.

Wat verandert dat voor u?

Deze centrale veranderingen
moeten concreet resultaten opleveren voor u. Als de draagkracht van
de biosector wordt vergroot, kan
ze beter op het beleid wegen. Om
de hectaresteun voor bioboeren te
verbeteren en te bestendigen. Om
investeringssteun te verkrijgen voor
ondernemers die geïnteresseerd zijn
in de verwerking van bioproducten.
Om de markt te vergroten en zo de
extra kosten voor bio te beperken:
voor producent, verwerker en consument. Om de biomarkt voor de
consument duidelijker te maken en
komaf te maken met de honderden
labeltjes die zijn zicht op bio beperken. En ten slotte om via onderzoek
over biologische landbouw en verwerking de positieve oplossingen en
ontwikkelingen die bio brengt voor
dier, mens en milieu te laten doorstromen naar de gangbare landbouw
en verwerking.

