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Presentatienotities
[Netwerken van Agro-Ondernemers; interessant voor vele partijen, foto door Sophiemuc]De Kennisclub is een netwerk van melkveehouders in Portugal. Dergelijke netwerken van geemigreerde Nederlanders bestaan in heel veel landen. Op de verjaardag van een nederlandse boer in Denemarken komen ook weer veel boeren, en in Oost Duitsland weet je ook wel zo’n beetje van elkaar wie waar zit. In die -vaak informele- netwerkjes rouleert heel wat informatie en kennis. Met De Kennisclub hebben we enkele experimenten gedaan om die informatie en kennis beter toegankelijk te maken. Het uitwisselen van prijzen van grondstoffen en van nuchtere kalveren bijvoorbeeld, gedurende een half jaar. Een aantal keer een melkprijsvergelijking. De excursie naar de nieuwe stal van familie ter Haar in Montemor, of de themadag over alternatieve energie. Ook is aansluiting gevonden bij Bovisul; zo houden Susana en ik elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze Kennisclub blog speelt daarin een centrale rol en wordt zeer goed bezocht en gelezen. Soms is een extra impuls van buitenaf ook welkom. Nieuwe kennis, andere gezichten en andere gezichtspunten. Wellicht dat het LEI uit Nederland, en dan met name het Agrocenter, daarin kan voorzien. Agrocenter ziet netwerken van agrarische ondernemers wel zitten. Ze moeten namelijk meer “de boer op”, en steeds meer boeren zitten over de grenzen. Al die informele clubjes in al die emigratielanden samen vormen een aardige club. Dat biedt perspecieven voor hun “kennisprodukten”. Het lijkt voor alle partijen handig, als in de informele clubjes iets meer structuur komt. Vergelijk de Kennisclub: in Portugal hebben we in elk geval een communicatie platform. Agrocenter begeleidt ook European Dairy Farmers en Global Dairy Farmers. Dat zijn netwerken waarin vooral topondernemers uit zoveel mogelijk verschillende landen welkom zijn. Het idee voor dit netwerk is anders: een breed en open netwerk voor geemigreerde Nederlandse agrarische ondernemers, in eerste instantie in de melkvee sector, en georganiseerd per land. Binnenkort meer over deze ideeen. Vooralsnog ben ik geintresseerd om in contact te komen met nederlandse geemigreerde melkveehouders binnen Europa die het leuk vinden om van deze plannen op de hoogte te blijven en eventueel mee te denken.�Wie kent melkveehouders over de grens maar binnen Europa, die het leuk vinden om te netwerken? Laat het me weten via een mailtje naar josienmkapma(at)yahoo.co.uk







Praktijkvoorbeeld: 
 
Netwerken en 
samenwerking met 
ondernemers in het 
Meetjesland 
 







Praktijkvoorbeeld 
 
Grenzeloos 
genieten van 
paling in 
Sint-Laureins 
 





Praktijkvoorbeeld 
ondernemer: 
 
B&B Lomolen 
Kathleen Barbier 





Algemeen panorama 

Brugge 

Gent 

Kortrijk 

Woonhuis 

Bed &       
Breakfast 



Geïntegreerd in de omgeving 



Kamers 



Ontbijt 



Website 



Collabor8  projecten 

Minerva fietsroute 
ism De Zwamhoeve 

Keramiekweekend 
ism Cuesta - Drongengoed 



Collabor8  projecten 



Gebruik van sociale netwerksites 



http://www.lomolenlogies.be/  
 
 
 
http://www.glutenvrijopreis.be/ 
http://www.minerva-fietsroute-meetjesland.be/ 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qAEn9eR3UYU 
http://www.youtube.com/watch?v=7du0uIFQyD0 
 
 
 
 
 

Website Lomolen B&B 
 
 
 
Collabor8-projecten websites 
 
 
 
 
Youtube 
 
 
 
Contact 

Kathleen Barbier 
GSM : 0486 522 172 
stay@lomolenlogies.be 

Voor meer informatie : 

http://www.lomolenlogies.be/
http://www.glutenvrijopreis.be/
http://www.minerva-fietsroute-meetjesland.be/
http://www.minerva-fietsroute-meetjesland.be/
http://www.minerva-fietsroute-meetjesland.be/
http://www.minerva-fietsroute-meetjesland.be/
http://www.minerva-fietsroute-meetjesland.be/
http://www.youtube.com/watch?v=qAEn9eR3UYU
http://www.youtube.com/watch?v=7du0uIFQyD0








Hoe aan de slag? 





Voor vragen of informatie: 
 
sirka.ludtke@oost-
vlaanderen.be 
 
sirka.ludtke@ugent.be 

mailto:sirka.ludtke@oost-vlaanderen.be
mailto:sirka.ludtke@oost-vlaanderen.be
mailto:sirka.ludtke@oost-vlaanderen.be


Stellingen / debat 



Samenwerkingsnetwerken. 
 
Nuttig instrument voor 
ontwikkeling toerisme in de 
regio’s? 
 
Nuttig instrument voor het 
stimuleren van innovatie? 



Samenwerkingsnetwerken. 
 
Welke zijn primaire 
doelstellingen van het 
netwerk? 
 
Netwerkdoel op korte of 
lange termijn? 



Aansturing 
samenwerkingsnetwerken: 
 
taak voor de overheid of 
voor de ondernemers? 
 
wanneer is een netwerk 
zelfstandig? 
 
eigenaarschap netwerk? 



Aansturing 
samenwerkingsnetwerken: 
 
Houding netwerkbegeleider? 



Aansturing 
samenwerkingsnetwerken: 
 
Rol van de overheid: 
DUWEN en VERLEIDEN 
 
(sturen van innovatie in een 
bepaalde richting) 



Toeristische overheden 
moeten vooral de actieve 
ondernemer een duwtje in 
de rug geven. 
 
Wat houdt die 
ondersteuning in? 



Subsidies verlenen aan 
ondernemers en netwerken 
is van secundair belang. 
Professionele ondersteuning 
is veel efficiënter en 
duurzamer. 



Samenwerkingsnetwerken 
gebruiken om co-creatie en 
co-productie van het 
toeristisch beleid waar te 
maken. 



Lidmaatschap 
samenwerkingsnetwerken:  
 
Betalend of gratis? 
Open of gesloten? 



Samenwerkingsnetwerken 
als stimulans voor nieuwe 
toeristische producten? 
 
Grote flexibiliteit nodig in 
netwerksamenstelling? 



Samenwerkingsnetwerken. 
 
Netwerken koppelen aan 
“sence of place”/regionale 
identiteit? 
 
Verantwoordelijkheidsgevoel 
voor behoud 
gebiedskwaliteiten 



Samenwerkingsnetwerken 
als vorm van 
schaalvergroting? 
Toerisme als economische 
motor voor de regio. 



Conclusies workshop 1 
• In deze workshop (met teveel deelnemers om te kunnen spreken van een 

echte workshop) hebben we een theoretisch kader gegeven van 
samenwerkingsnetwerken in de toeristische sector. We hadden het over 
de soorten netwerken, de netwerkaansturing en het management ervan. 
We concretiseerden dit met enkele voorbeelden uit het Meetjesland en 
een getuigenis uit de sector (B&B). 

• Het theoretisch kader wordt samengevat met de termen: verbinden, 
versterken en verbijzonderen (zie slide). 

• Op het einde presenteerden we enkele stellingen, maar niet alle stellingen 
werden behandeld. 



Conclusies workshop 2 
Wat hoorden we tijdens de workshop? 
• Een aantal enthousiaste reacties op deze manier van samenwerken. Er 

kwam zelfs een oproep om ook bij beleidsvoorbereidend werk de private 
sector meer te betrekken, voor meer benutting van opportuniteiten. 

• Er kwam ook een oproep om ook tussen de verschillende toeristische 
ondernemers onderling beter samen te werken en overleg te voorzien. 

• De overheid heeft een centrale rol te spelen bij deze vorm van netwerken: 
hier zitten alle contacten en ook geeft dit een garantie voor 
onpartijdigheid. De rol van de overheid als duwer en verleider wordt 
bevestigd. (Kleine) subsidies kunnen daarbij een rol spelen. Ook vorming is 
een belangrijk aandachtspunt hierin. 

• Dergelijke netwerken zorgen voor kwaliteitsverbetering bij de 
netwerkleden: de leden tillen elkaar op naar een hoger niveau. Daarnaast 
zorgt het ook voor een collegagevoel tussen de ondernemers, wat zeker 
belangrijk is bij kleinschalige ondernemers. 

• Belangrijk aandachtspunt bij dergelijke netwerken is de win-win situatie 
voor ondernemers én overheid. 
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