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VOORWOORDRD
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen zet zich in voor de duurzame sociaal-
economische ontwikkeling van de Provincie Oost-Vlaanderen . EROV neemt ini-
tiatieven in samenwerking met tal van sociaal-economische actoren en treedt 
hierbij op als ontmoetingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel voor de 
Oost-Vlaamse economie . 

De activiteiten die EROV hiervoor op touw zet, tonen - ook in 2015 - een grote 
diversiteit: 

1 . EROV inspireert ondernemers, bijvoorbeeld met de studietoer in de Oost-
Vlaamse maaksector of de jaarlijkse netwerkdag die dit jaar in Eeklo plaats-
vond . EROV zet tegelijk in op samenwerking, het Platform Oost-Vlaamse 
zieken huizen is een mooi voorbeeld . 

2 . EROV versterkt handelskernen, we realiseren handelaarsenquêtes die de 
Oost-Vlaamse gemeenten op weg zetten naar een sterk detailhandelsbeleid .

3 . EROV stimuleert jong ondernemerschap . Zo kwamen 1700 leerlingen kijken 
naar de toneelvoorstelling ‘Eureka ik onderneem’ . De hieraan gekoppelde ge-
tuigenis van een jonge ondernemer zorgt voor een positieve beeldvorming 
rond ondernemerschap bij de jongeren .

4 . EROV promoot de streekproducten . ‘Lekker Oost-Vlaams’ werd op 18 april of-
ficieel gelanceerd als dé koepel voor promotie van onze streek- en hoeve-
producten . Enkele vernieuwende initiatieven zagen het licht, zoals de eerste 
Oost-Vlaamse wijntoer op 30 augustus . Maar er was ook oog voor traditie, zo 
vond op 15 november het 25ste Kapittel van O’de Flander plaats . 

2015 was bovendien een bijzonder jaar voor EROV . Zestig jaar na de oprichting in 
1955 konden we in december de verjaardag van de vereniging vieren . Op 4 decem-
ber vond in de provincieraadzaal een academische zitting plaats met 150 geno-
digden . Er werd een publicatie voorgesteld waarin tien van onze belanghebben-
den aan het woord komen om de werking van EROV te beschrijven . Zij schetsen 
een prachtig pallet van diverse acties ten bate van het Oost-Vlaams economisch 
weefsel .

EROV blikt in dit werkingsverslag alvast enthousiast terug op 2015 en kijkt de toe-
komst vol vertrouwen tegemoet . Ik dank dan ook graag alle middenstanders, be-
drijven, organisaties en besturen voor hun positieve medewerking en steun . Mijn 
speciale dank gaat naar de deputatie en provincieraad voor het vertrouwen, naar 
de algemene vergadering en raad van bestuur van EROV en naar het personeel van 
EROV, inclusief dit van het Groot Vleeshuis, promotiecentrum voor Oost-Vlaamse 
streekproducten, voor de constructieve inbreng en dagelijkse inzet .

Namens de raad van bestuur,

De voorzitter,

Jozef Dauwe
gedeputeerde
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aan de overdracht van hun zaak,
- en de ‘sociale’ ondernemers uit de socialprofitsector .

EROV zorgt er voor dat deze Oost-Vlaamse ondernemers wakker en 
alert zijn en blijven, zodat ze zich kunnen aanpassen aan de steeds 
sneller veranderende omgeving . EROV reikt de Oost-Vlaamse on-
dernemers nieuwe beheertechnieken aan en biedt hen inzicht in 
de wijzigende context .

2 EROV zoekt hierbij steeds naar meerwaarde door samenwerking . 
Vanuit zijn neutrale en overkoepelende insteek, slaagt EROV er in 
samenwerkingsverbanden op poten te zetten die er wellicht anders 
niet of toch moeilijk zouden gekomen zijn . Het komt er steeds op 
neer organisaties en bedrijven samen te brengen, op een beheers-
bare provinciale schaal, waarbij een win-win door samenwerking 
wordt gerealiseerd, met EROV als motor en stuwende kracht .

 
3 EROV werkt steeds proactief en nichegericht . Het is voor EROV zaak 

de polsslag van de Oost-Vlaamse economie te voelen en de noden 
van de ondernemers te detecteren . Het is hier dat EROV zijn rol ten 
volle kan spelen: vernieuwend uit de hoek komen en als pionier za-
ken realiseren . Tegelijk ook, met de nodige trots, eens een idee vol-
groeid is en door andere partners wordt overgenomen, het durven 
loslaten .

 
4 EROV werkt vanuit een flexibele ingesteldheid . De vzw-structuur en 

het open karakter van EROV laten toe snel en doelgericht partner-
schappen te ontwikkelen en projecten te lanceren .

 Deze voeling met het sociaal-economisch weefsel is voor EROV 
cruciaal . Het uit zich bijvoorbeeld ook in de vertegenwoordiging 
van het sociaal-economisch middenveld en bedrijfsleven in de be-
stuursorganen van de EROV vzw, wat een grote meerwaarde vormt 
voor de werking van EROV .

 
5 EROV gaat steeds goed gedocumenteerd te werk . Dit uit zich in 

heel wat toegepast studiewerk ter ondersteuning van de te nemen 
initiatieven . EROV werkt steeds nauw samen met de collega’s van 
de Dienst Economie bij de Provincie Oost-Vlaanderen en de POM 
Oost-Vlaanderen . Een constante is eveneens de goede relatie en 
samenwerking met de rijke academische wereld in Oost-Vlaande-
ren . Hiermee realiseert EROV meerwaarde door de te nemen acties 
steeds te funderen vanuit een theoretisch academisch kader, wat 
structuur en houvast biedt en tegelijk ideeën voor verdere ontwik-
keling aanreikt . 

VIER ACTIVITEITENDOMEINEN
In 2015 ontwikkelde EROV activiteiten in vier domeinen . Deze gelden als 
leidraad voor dit werkingsverslag .

1 . Ondernemers inspireren en inzetten op samenwerking: uitbouw van 
een overlegplatform en gedocumenteerde gesprekstafel van het 
bedrijfsleven/ondernemers .

2 . Handelskernen versterken: begeleiding detailhandelsbeleid, cen-
trummanagement en kernversterking van de gemeenten .

ECONOMISCHE 
RAAD VOOR OOST-
VLAANDEREN

MISSIE
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw heeft 
als missie de verbetering van de sociaal-economische 
structuur en de ondersteuning van een duurzame so-
ciaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-
Vlaanderen .

EROV vzw is een Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agent-
schap met privaatrechtelijke vorm en ontwikkelt acties 
afgelijnd binnen de grenzen van  het Provin ciaal Beleid .  
EROV speelt hierbij flexibel in op provinciale noden en vra-
gen, binnen de vastgelegde budgettaire grenzen .
 
EROV is een ontmoetingscentrum en gedocumenteerde 
gesprekstafel voor ondernemers en ondernemerschap 
in Oost-Vlaanderen en voelt hiermee de polsslag van 
de Oost-Vlaamse sociaal-economische ontwikkeling . 
EROV wil een bijdrage leveren tot een gedegen sociaal-
economisch beleid in nauwe samenwerking met alle 
belanghebbenden . Het behoort tot de opdracht van de 
EROV vzw om vooruit te blikken en nu reeds te zien waar 
de aandachtspunten van de toekomst liggen en hoe 
hierop tijdig kan worden ingespeeld met maximale be-
trokkenheid van alle belanghebbenden .

WAARDENKADER
EROV stelt steeds volgende vijf waarden centraal in de 
werking .

1 EROV zet in op het inspireren van ondernemers . De 
term ‘ondernemers’ wordt hierbij breed geïnterpre-
teerd:
- het omvat alle mogelijke sectoren (voeding, sier-

teelt, bouw, diensten,…),
- maar bijvoorbeeld ook zowel jong en startend 

ondernemerschap, als bedrijfsleiders die denken 
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60 JAAR EROV - ACADEMI-
SCHE ZITTING

EROV vierde op 4 december zijn zestigjarig bestaan met 
een academische zitting ‘Ondernemerschap vandaag 
en morgen’ in de provincieraadzaal van het Provincie-
huis in Gent .

Gedeputeerde Jozef Dauwe nam de 150 aanwezigen 
mee op sleeptouw doorheen de geschiedenis van de 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen . Fons Van 
Dyck, managing director van Think BBDO en Bart De 
Waele, CEO van Wijs, brachten ons hun inzichten in de 
consumententrends van de toekomst en leerden de 
aanwezige ondernemers dat het belangrijk is om meer 
met de consument samen te werken en online aanwezig 
te zijn om relevant te blijven op de markt .
 
Naast deze twee boeiende getuigenissen zorgden drie 
fel gesmaakte videogetuigenissen voor de link met de 
praktijk . Eva Schalckens, ontwerpster EVA Handmade 
Belgian Fashion, had het over mode, design en creati-
viteit . Zaakvoerder van het gekende restaurant Coeur 
d’Artichaud, Eric De Wagenaere, sprak over authentici-
teit én vernieuwing in het ondernemen . Vooraleer Brecht 
Carels, directeur EROV, de academische zitting afsloot 
en de publicatie over de huidige werking van EROV voor-
stelde, kregen we een laatste filmpje te zien met Jonas 
Heyerick en Jelle Vermeersch van wielermagazine Baha-
montes over ondernemen uit liefde voor de stiel . 

3 . Jong Oost-Vlaams ondernemerschap stimuleren: stimuleren van 
ondernemerschap en de relatie onderwijs-ondernemerschap .

4 . Streekproducten promoten: promotie- en imago-ondersteuning 
van Oost-Vlaamse streekproducten .

PROVINCIAAL EXTERN 
VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN 
PRIVAATRECHTELIJKE VORM
In het kader van de uitvoering van het Provinciedecreet, besliste de De-
putatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in zitting van 13 juni 2013 om 
de vzw EROV om te vormen tot een Provinciaal Extern Verzelfstandigd 
Agentschap (PEVA) in privaatrechtelijke vorm . Zo’n PEVA in privaatrech-
telijke vorm is nog steeds een vzw (en als dusdanig ook onderworpen 
aan de vzw-wet), maar daarnaast worden de structuur en de werking 
van EROV dan ook beheerst door de artikelen 219-224 en 238-240bis 
van het Provinciedecreet .

De omvorming en bijhorende statutenwijziging werd op 18 december 
2013 door de Provincieraad goedgekeurd . Op 10 april 2014 keurde ook 
Vlaams minister van Bestuurszaken en Binnenlands bestuur, Geert 
Bourgeois, deze provincieraadbeslissing goed .

Als laatste stap in de omvorming, bekrachtigde de Algemene Vergade-
ring van EROV op 24 april 2014 de statutenwijziging die EROV als vzw en 
PEVA in privaatrechtelijke vorm definieert .

KENNIS- 
EN ICT-MANAGEMENT

In samenwerking met de POM Oost-Vlaanderen en in overleg met het 
documentatie-, informatie- en archiefcentrum van de Dienst Economie 
is een project kennisbeheer opgestart, met als eerste stap de intro-
ductie van een beheersysteem voor documenten: een DMS of ‘docu-
ment management system’  . Dit DMS (AODocs) is een ‘app’ die werkt 
bovenop het onderdeel Drive van Google for Work . AODocs is intussen 
één van de acht apps ‘recommended by Google for Work’ .

Met Google Drive kunnen de medewerkers om het even waar met om het 
even welk toestel bestanden bewerken en tegelijkertijd ook samen-
werken aan één en hetzelfde bestand . Het DMS voegt daar bovenop 
structuur toe, metadata en documentenstromen (‘workflows’), regelt 
de rechten en waakt erover dat geen documenten van de organisatie 
verloren gaan .

Aan dit project is eveneens een relatiebeheersysteem (CRM of custo-
mer relations system) gekoppeld . Beide systemen zullen met elkaar 
kunnen communiceren .
Na finalisering van het CRM in 2014, kwam het DMS in 2015 op volle 
kruissnelheid .  

Academische zitting ‘60 jaar EROV’: ondervoorzitter Jean-Benoit 
Turcksin, voorzitter en gedeputeerde Jozef Dauwe, directeur Brecht 
Carels en gastsprekers Bart De Waele en Fons Van Dyck (v.l.n.r.) met 
het eerste exemplaar van de publicatie ‘EROV, de werking’.
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OOST-VLAAMSE 
 ONDERNEMERS 
 INSPIREREN EN 
 INZETTEN OP 
 SAMENWERKING

OOST-VLAAMSE 
 ONDERNEMERS INSPIREREN, 
WAKKER EN ALERT HOUDEN
Een gezond economisch weefsel leeft dankzij bedrijven 
en socialprofitorganisaties die zich constant aanpas-
sen aan de gewijzigde omstandigheden en die voort-
durend mee evolueren om zo hun concurrentiekracht te 
optimaliseren . EROV biedt met zijn Netwerk Ondernemen 
een platform aan voor de Oost-Vlaamse profit en social 
profit om hun management- en ondernemersvaardighe-
den voortdurend bij te spijkeren .

Met dit doel brengt EROV binnen het Inspiratieplatform 
Oost-Vlaamse Social profit meets profit ondernemers en 
socialprofitmanagers samen . Zo voorziet EROV een fo-
rum voor ervaringsuitwisseling en netwerking en biedt 
ze een kader voor interactie met experten, zowel uit de 
bedrijfs- als uit de academische wereld .

INSPIRATIEPLATFORM VOOR DE OOST-
VLAAMSE ONDERNEMERS EN SOCIAL-
PROFITMANAGERS 2014-2015

Twaalf deelnemers uit negen bedrijven en tien deel-
nemers uit acht socialprofitorganisaties volgden de 
tweede editie van het Inspiratieplatform voor de Oost-
Vlaamse ondernemer en socialprofitmanager . Het ma-
nagementprogramma werd officieel geopend op 16 ok-
tober 2014 met een introductiedag .

Van 23 oktober 2014 tot 5 maart 2015 werden vijf ver-
schillende thema’s behandeld: strategisch manage-
ment, innovatiemanagement, kwaliteits- en procesbe-
heer, financiële analyse en kostprijscalculatie, alsook 
personeelsmanagement .

EROV brengt ondernemers uit zowel de 
profit- als de socialprofitsector samen in 
een ontmoetingsplatform, zodat ze van 
elkaar leren op een dynamische manier . 
Via een gedocumenteerde gesprekstafel 
nemen deze ondernemers eveneens deel 
aan inspirerende seminaries in dialoog 
met experten . Zo blijven de Oost-Vlaamse 
ondernemers alert voor onder meer 
nieuwe beheertechnieken en motiveren 
ze elkaar om zich snel aan te passen aan 
de evoluerende wereld, steeds met aan-
dacht voor het maatschappelijk verant-
woord ondernemen .

Niet alleen het samenbrengen van, maar 
ook het samenwerken tussen onder-
nemingen, zelfstandigen, social profit, 
culturele en creatieve sector loopt als 
een rode draad doorheen de werking van 
EROV . Samenwerken om schaalvoordelen 
te creëren, zoals in het Platform Oost-
Vlaamse ziekenhuizen .

WERKINGSVERSLAG | EROV 2015

De deelnemers aan het Inspiratieplatform 2014-2015 bij ontvangst van hun 
getuigschrift.



9OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING

Om de kennisoverdracht zo nauw mogelijk te laten aan-
sluiten op de eigen sector worden procesmanagement 
en de implementatiesessie kostprijscalculatie gesplitst 
uitgewerkt voor de profit- en socialprofitsector .

Ieder managementthema sluit af met een implementa-
tiesessie (workshop), die de deelnemer de kans biedt 
de opgedane kennis toe te passen in een bedrijfsrea-
listische omgeving onder begeleiding van de docent en 
de bedrijfskundig consulent . Waar het aangewezen is, 
vindt die sessie plaats in een bedrijf of socialprofitorga-
nisatie die relevante expertise heeft in de materie .

CREATIEF ONDERNEMERSCHAP 
IN DE PRAKTIJK

Met het programma ‘Creatief ondernemerschap in de 
praktijk’ reikt EROV de leden van het EROV Netwerk On-
dernemen middelen aan om inzicht te krijgen in creativi-
teit, ondernemerschap en innovatie die de basis vormen 
voor een succesvolle onderneming in een snel verande-
rend maatschappelijk kader .

Aan dit kortlopend creativiteitstraject namen 20 onder-
nemers deel, tien uit de profit- en tien uit de socialpro-
fitsector . Tijdens drie sessies telkens van drie uur werd 
het thema ‘creatief ondernemerschap in de praktijk’ 
uitgewerkt .

Op 28 mei 2015 gaf Tom Suykerbuyk van Flanders DC en-
kele voorbeelden van bedrijven die succesvol een inno-
vatief bedrijfsmodel uitwerkten en liet de ondernemers 
aan de hand van het ‘business model canvas’ kennis 
maken met een toepassing om zelf aan de slag te gaan 
en de mogelijke opportuniteiten voor hun bedrijfsvoe-
ring te ontdekken . Dimitri Verhoye van Smart A’DVice 
sloot de voormiddag af met een luchtige uiteenzetting 
over de do’s-en-don’ts van netwerken . Voorbereiding 
en opvolging blijken de essentiële sleutel om een suc-
cesvol netwerker te worden .

De tweede sessie van dit traject werd op 3 juni 2015 
ingevuld door Bram Doolaege van StreetwiZe . Aan de 
hand van de natuurlijke, creatieve vaardigheden van 
straatkinderen werkte StreetwiZe een model uit om een 
geslaagd veranderingstraject binnen de onderneming 
of organisatie uit te rollen: van ‘controleer en comman-
deer’ naar ‘responsabiliseer en engageer’ .

Dirk De Boe van Creashock leerde de deelnemers op 17 
juni 2015, de derde en laatste sessie, hoe ze creativiteit 
kunnen aanwakkeren en in welke omstandigheden het 
creatief denkvermogen floreert . Hij zette de groep met 
enkele brainstormtechnieken aan het werk en toonde 
aan dat we vaak blijven steken in ons vaste denkkader . 
Om tot de meest creatieve oplossingen te komen moe-
ten we proberen dit kader los te laten . Tot slot bracht 
Hadiel Holail Mohamed het verhaal van Bubble Post, het 
innovatieve Gentse pakjesbedrijf, waar het idee om op 

De deelnemers evalueerden het programma in groep en onafhankelijk 
van EROV op 19 maart 2015 . Zij beoordeelden het programma in zijn 
geheel zeer positief . Voor de groepsevaluatie getuigde Tim Maenhout, 
directeur Kinderdagverblijf Sint-Jozef (Wetteren) als lid van het EROV 
Netwerk ondernemen voor de aanwezigen hoe hij een krachtige impuls 
gaf aan de ontwikkeling van de strategie en de processen van zijn or-
ganisatie .

Tijdens de evaluatiesessie verkozen de bedrijfsleiders Koen Camer-
lynck om hen als kernlid te vertegenwoordigen in de kern van het EROV 
Netwerk Ondernemen . Koen Camerlynck is gedelegeerd bestuurder van 
TTL Camerlynck, een tandtechnisch labo . Voor de social profit viel de 
eer te beurt aan Inge Vandendriessche om de kern van het EROV Net-
werk Ondernemen te vervoegen . Inge Vandendriessche is administra-
tief directeur van Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods .

INSPIRATIEPLATFORM VOOR DE OOST-VLAAMSE 
 ONDERNEMERS EN SOCIALPROFITMANAGERS 
2015-2016

Op 22 oktober 2015 startte de derde editie van het Inspiratieplatform 
voor de Oost-Vlaamse ondernemer en socialprofitmanager met een 
introductiedag . Tien bedrijfsleiders en dertien socialprofitmanagers 
maakten met elkaar kennis en deelden hun mooiste professionele ver-
wezenlijking en hun grootste uitdagingen voor de toekomst .

Voortbouwend op de succesformule van de voorbije twee edities be-
handelt het inspiratieplatform gedurende dertien sessies, gespreid 
over een periode van zes maanden, verschillende bedrijfskundige on-
derwerpen . Een balans tussen theorie en praktijk en ervaringsuitwis-
seling tussen deelnemers onderling, maar ook met de docenten en 
bedrijfskundig consulenten staan opnieuw centraal .

Op 14 april 2016 zullen zij die het programma met succes hebben door-
gelopen op de slotsessie het getuigschrift ontvangen en toetreden tot 
de alumnivereniging EROV Netwerk Ondernemen . 

LANGLOPENDE PROGRAMMA’S: 
VOORTDUREND BIJSTUREN EN ACTUALISEREN

EROV waakt erover dat de kwaliteit van de langlopende programma’s en 
van de gastsprekers zo hoog mogelijk is . Sprekers worden permanent 
geëvalueerd en na iedere sessie volgt er steeds een tussentijdse be-
oordeling . Het programma wordt eveneens afgesloten met een globale 
eindevaluatie .

De deelnemers geven hun beoordeling zowel in groep als individueel . 
EROV houdt hiermee sterk rekening en kan onder meer dankzij deze be-
merkingen snel bijsturen . Hierdoor en door de managementactualiteit 
op de voet te volgen, kan EROV steeds kort op de bal spelen en waar-
devolle nieuwe ideeën en technieken introduceren .

Voor het derde Inspiratieplatform betekent dit dat de wijzigingen mi-
nimaal zijn . Van de deelnemers van de voorbije editie kwam de vraag 
om halverwege het programma een informeel moment te voorzien om 
de banden opnieuw aan te halen . Om hieraan tegemoet te komen, or-
ganiseert EROV na het korte reces tijdens de eindejaarsperiode een 
groepsactiviteit .
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NETWERKDAG

Dé dag waarop alle netwerkleden elkaar kunnen ontmoeten is de Net-
werkdag . In 2015 vond de Netwerkdag plaats in Eeklo op  donderdag 29 
oktober .
Burgemeester Koen Loete verwelkomde de groep van 38 deelnemers 
aan het nieuwbouwziekenhuis van AZ Alma met Eeklose koffie en 
streekproducten . Nadien gunde Henk Vincent, directeur facilitaire 
diensten en masterplan en tevens Facility Manager of the Year (2014), 
ons een blik achter de schermen van dit hypermoderne ziekenhuis in 
wording .

Na de rondleiding bezochten de netwerkleden in het Media, Art en Public 
service centre (MAP) van Eeklo, de tentoonstelling Occhi Fiamminghi 
sulla Sicilia (Vlaamse ogen op Sicilië) van kunstenaar Patrick Ysebaert . 
De inspirerende, leerrijke dag eindigde met een dynamisch netwerkdi-
ner op basis van heerlijke Oost-Vlaamse streekproducten .

NIEUWJAARSRECEPTIE

EROV en het EROV Netwerk Ondernemen zetten op 28 januari 2015 het 
nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie in het Groot Vleeshuis, Pro-
motiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten . Gedeputeerde Jo-
zef Dauwe, voorzitter EROV, opende de feestelijke bijeenkomst voor de 
88 aanwezige genodigden . Nadien stelde Rony Heymans, voorzitter van 
het EROV Netwerk Ondernemen, het jaarprogramma 2015 voor .

een groene manier post en goederen te bedelen ont-
sproot vanuit de visie dat de stad aan de inwoners be-
hoort en niet aan vracht- en bestelwagens .

De deelnemers waren zeer enthousiast over dit natra-
ject en noteerden uitzonderlijk goede scores bij het 
evalueren van elke sessie . Zij waardeerden de inspire-
rende voorbeelden en de aangeleerde basisvaardighe-
den voor creatief denken en innoverend ondernemen .

EROV NETWERK ONDERNEMEN

Via het EROV Netwerk Ondernemen creëert EROV, d .m .v . 
bedrijfsbezoeken en kortlopende programma’s, een 
platform voor ruime netwerking en continue vorming .
Het EROV Netwerk Ondernemen, is een platform en 
klankbord waar de leden informele en zakelijke contac-
ten leggen . Het is tevens een bron van ideeën en voor-
stellen voor nieuwe EROV-activiteiten .

Eind 2015 telde het netwerk 539 leden, van wie 176 uit 
de socialprofitsector en 363 uit de profitsector .
In 2015 vergaderde de stuurgroep van de alumnivereni-
ging, de EROV Netwerkkern, op 11 februari, 21 mei, en 
26 november . De EROV Netwerkkern tekent samen met 
EROV de krijtlijnen uit voor de werking van het netwerk, 
om zo nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor de ver-
sterking van het Oost-Vlaamse sociaaleconomische 
weefsel .

De aanwezige ondernemers luisteren, samen met de burgemeester Koen 
Loete (vierde van rechts), geboeid naar de uitleg van Henk Vincent, directeur 
facilitaire diensten bij AZ Alma.
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Op 28 oktober 2015 vormde het Kasteel van Zwijnaarde 
het decor voor het seminarie ‘Gewijzigde spelregels bij 
schenken en erven van familiebedrijven’ . Sinds begin 
dit jaar ligt de bevoegdheid voor het innen van de erf- 
en schenkbelasting bij de gewesten en niet langer bij 
de federale overheid . Deze bevoegdheidsoverdracht 
ging gepaard met een aantal wijzigingen . Zo werden 
een aantal spelregels voor het gunstregime voor de 
overdracht van familiebedrijven gewijzigd .  Als aan een 
aantal voorwaarden is voldaan, moet geen schenkbe-
lasting - de nieuwe naam voor schenkingsrechten - op 
de schenking van een familiebedrijf worden betaald . 
De maatregel werd in 2012 ingevoerd om ondernemers 
tijdig te doen nadenken over hun opvolging . Komt de 
ondernemer toch te overlijden vooraleer hij schonk, 
dan geldt voor familiebedrijven een verlaagd tarief van 
erfbelasting - de nieuwe naam voor successierechten . 
Deze principes zijn overeind gebleven, maar toch is er 
een en ander gewijzigd .

Tijs Uyttendaele (Senior Financial Planning Consultant 
bij Optima) en Bart Vingerhoedt (Financial Planner M&A 
bij Optima) deden op boeiende en grondige manier de 
gewijzigde regelgeving uit de doeken aan een dertigtal 
aanwezige bedrijfsleiders .

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLO-
GIE: PROJECT SCHERP

ICT is een wezenlijk aspect binnen de werking van een 
bedrijf, instelling of organisatie . De snelle en voortdu-
rende integratie en groei van diensten geënt op het 
internet heeft dit proces alleen maar versneld . Voor 
kmo’s, socialprofitorganisaties en handelszaken is het 
niet eenvoudig om deze pijlsnelle evolutie te volgen, 
laat staan om daarin het kaf van het koren te scheiden .
EROV levert sinds 2003 een gestructureerde inspanning 
om ICT-thema’s op de agenda van de Oost-Vlaamse on-
derneming, socialprofitorganisatie en handelszaak te 
zetten . Onder naam SCHERP, acroniem voor ‘Strategisch 
ICT-beleid en ERP in de onderneming’, geeft EROV vorm 
aan deze activiteiten .

Op 3 december 2015 ging in dit kader in het provincie-
huis het seminarie ‘Hoe kan ik voorkomen dat een in-
breker mijn elektronische bedrijfsgegevens pikt of erger 
nog: wist?’ door .

Spreker Christophe Pêtre van Security Taskforce is een 
professioneel hacker, die in opdracht van bedrijven in-
breekt in hun computersystemen om de gaten in hun 
ICT-beveiliging op te sporen . Hij leerde de 33 aanwezi-
gen dat naar schatting 80% van de ICT-beveiligingsin-
cidenten kan voorkomen worden door een aantal een-
voudige voorzorgsmaatregelen te nemen en standaard 
beveiligingssoftware te installeren .
Bert Bleuckx, hoofd anti-cybercrime bij KBC Bank, licht-
te toe hoe een bank zich wapent tegen cyberaanvallen . 
Banken beveiligen namelijk niet alleen hun eigen gege-

NETWERKEVENEMENTEN

Op zondag 26 april namen 28 netwerkleden deel aan de lentewandeling 
in en rond het pittoreske Wannegem-Lede in de Vlaamse Ardennen . 
Tijdens een tocht van 11 kilometer hielden de wandelaars een tussen-
stop aan de Huisekoutermolen en genoot iedereen van een streekbier-
tje tijdens de uiteenzetting van de molenaars over de werking en de 
restauratie van de molen .
Op 14 september 2015 nodigde EROV het netwerk uit voor het ope-
ningsconcert van het Gent Festival van Vlaanderen in de Sint-Baafska-
thedraal in Gent . 25 leden waren aanwezig .
Het EROV netwerk Ondernemen was op woensdagavond 18 november 
met een 35-tal leden te gast bij bpost in Gent . Ze bezochten er het hy-
permoderne postsorteercentrum . Na een rondleiding op de werkvloer 
werden de toekomstplannen van bpost uit de doeken gedaan met een 
presentatie van hun Visie 2020 .  

CONTACTBLAD

Via Netwerk Ondernemen Contact maakt EROV de activiteiten bekend . 
In Netwerk Ondernemen Contact 27, dat in juni verscheen, stond gede-
puteerde Jozef Dauwe, voorzitter EROV, stil bij het belang van innovatie 
en nieuwe en alternatieve bedrijfsmodellen voor ondernemingen, met 
de boodschap geen opportuniteiten te laten liggen . 
Het natraject ‘Creatief ondernemerschap in de praktijk’, de reflectiena-
middag ‘Moderne werkomstandigheden en hun impact op ons brein’ en 
de verschillen in ondernemen tussen de bedrijfswereld, de sociale- en 
de culturele sector kwamen eveneens aan bod . Ook de lentewandeling 
en de nieuwe huisstijl van Lekker Oost-Vlaams stonden in de kijker .

In Netwerk Ondernemen contact 28, dat in december verscheen, keek 
gedeputeerde Jozef Dauwe terug op de ontstaansgeschiedenis van 
EROV en blikte hij vooruit naar het 60-jarig bestaan van EROV . Bert De 
Bie, zaakvoerder Boekhoudkantoor De Bie & Anthonissen bvba, hield de 
soorten pensioenopbouw en de opeisbaarheid van BTW onder het licht 
en besprak de tax shelter voor startende kmo’s .  

NIEUWE BEHEERTECHNIEKEN EN DE 
BEGELEIDING VAN BEDRIJFSOVER-
DRACHT

BEBEO: BEDRIJFSOVERDRACHT EN -OPVOLGING

Sedert januari 2009 ondersteunt EROV de Oost-Vlaamse ondernemer 
in de oriënterende en voorbereidende fase van bedrijfsoverdracht en 
-opvolging . EROV bundelt zijn inspanningen in dit verband onder de 
noemer BEBEO, een acroniem dat staat voor ‘Begeleiding van Bedrijfs-
overdracht van kmo’s en zelfstandige ondernemers in Oost-Vlaande-
ren’ . 

Uit de activiteiten en uit persoonlijke contacten van de projectcoördi-
nator met bedrijfsleiders werd de nood aan blijvende en gerichte sensi-
bilisering rond de thematiek van bedrijfsoverdracht duidelijk . Bijgevolg 
blijft EROV inzetten op het sensibiliseren van een ruim ondernemers-
publiek .



12

AANDACHT VOOR NIEUWE 
ONDERNEMINGSVORMEN EN 
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN

ONDERNEMEN IN DE BEDRIJFSWERELD,  
SOCIALE SECTOR OF CULTUURSECTOR: 
EEN WERELD VAN VERSCHIL?

EROV organiseerde op 23 april 2015 de studienamiddag ‘Ondernemen 
in de bedrijfswereld, sociale sector of cultuursector: een wereld van 
verschil?’ in de Banketzaal van het Provinciehuis .
Onze provincie telt heel wat ondernemerstalent . Niet enkel in de be-
drijfswereld, maar ook in de sociale en culturele sector creëren on-
dernemers dagelijks meerwaarde . Dirk De Corte, managing partner 
ImproveMent en in een vorig professioneel leven zakelijk directeur 
van het NTGent, hield de verschillen en gelijkenissen tussen de cultu-
rele sector, de socialprofitsector en de bedrijfswereld onder het licht . 
Bob Jennes, zaakvoerder van Uitgezonderd .Theater!, gaf antwoord op 
de vraag ‘Hoe verzoen je de euro’s met de wildste creatieve ideeën?’ .
Beide experten toonden aan, elk vanuit hun invalshoek, wat bedrijfs-
leiders en socialprofitmanagers kunnen leren van hun collega’s uit de 
culturele sector . 

Na deze boeiende getuigenissen namen twaalf bedrijfsleiders en tien 
directie- en kaderleden uit de socialprofitsector hun getuigschrift in 
ontvangst voor hun succesvolle deelname aan het Inspiratieplatform .

vens, maar ook die van hun klanten . Deze toelichting 
onderstreepte nogmaals het belang van bewust om-
springen met én beveiligen van klantengegevens .

OMGAAN MET ONVOORSPELBAARHEID 
BIJ HET NEMEN VAN STRATEGISCHE 
 BESLISSINGEN

In april 2016 staat de publicatie gepland van een nieuw 
Nederlandstalig boek over omgaan met onvoorspel-
baarheid bij het nemen van strategische beslissingen . 
In het boek gaat Prof . em . dr . Aimé Heene op zoek naar 
wat organisaties (kunnen) doen als zij bij strategische 
beslissingen en strategische keuzes te maken hebben 
met onvoorspelbaarheid in hun omgeving . In het boek is 
veel aandacht voor non-profit en publieke organisaties .
In het kader van de ontwikkeling van het boek organi-
seerde EROV i .s .m . met professor Heene (Universiteit 
Gent) op woensdag 18 maart een workshop waarin de 
inhoud van het boek aan tien socialprofitmanagers 
werd voorgesteld en en met hen besproken . Na de work-
shop plande professor Heene een individueel interview 
met elke deelnemer om de thema’s die in het boek be-
handeld worden te toetsen aan de praktijk . 

Gastspreker Bob Jennes, zaakvoerder Uitgezonderd Theater, getuigt voor de aanwezigen over creatief ondernemerschap in de praktijk.
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EROV coördineert samenwerking op diverse vlakken 
vanuit een trekkende, motiverende en neutrale insteek .
 
In de voedingssector is het Groot Vleeshuis, het pro-
motiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten een 
mooi voorbeeld van dergelijke publiek-private samen-
werking . Wij laten er 50 producenten samenwerken uit 
alle hoeken van de provincie Oost-Vlaanderen . Ook O’de 
Flander en Lekker Oost-Vlaams (zie verder) zijn voor-
beelden van samenwerking door EROV op touw gezet 
met als doel de promotie van de lokale producten . 

In het Platform Jonge Ondernemers zet EROV net gestar-
te Oost-Vlaamse ondernemers aan tot samenwerking 
(zie verder) .

Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen brengt de 
veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen samen . De zieken-
huizen streven naar het samen aankopen van goederen 
en diensten . EROV coördineert dit platform . 

PLATFORM OOST-VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen ondersteunt 
de veertien algemene Oost-Vlaamse ziekenhuizen bij de 
toepassing van de wetgeving voor overheidsopdrachten 
en werkt tegelijk de opportuniteiten qua aankoopbeleid 
uit die in dit samenwerkingsverband vervat liggen .
Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen werd opgericht 

MODERNE WERKOMSTANDIGHEDEN EN HUN IMPACT OP 
ONS BREIN

De graanstokerij van Filliers in Bachte-Maria-Leerne vormde op 5 juni 
2015 het decor voor de studienamiddag ‘Moderne werkomstandighe-
den en hun impact op ons brein’ . 
Professor in de cognitieve psychologie aan de Universiteit Gent, Wou-
ter Duyck ging dieper in op de vraag in hoeverre de omstandigheden 
waarin we werken in onze digitale maatschappij een impact hebben op 
ons denken en cognitief functioneren .

De nieuwe technologieën hebben duidelijk geleid tot een toename in 
de productiviteit, maar er is ook een keerzijde aan de medaille . Profes-
sor Duyck riep de 35 aanwezigen op tot een bewust gebruik van com-
puter, smartphone en tablet om de negatieve impact op onze concen-
tratie te beperken .

Luc Taragola, diensthoofd-sportfunctionaris bij het provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen liet ons kennis maken met enkele voorzieningen die 
het bewegen op kantoor stimuleren, zoals het dynamisch vergaderen 
op vergaderfietsen . Voldoende bewegen is namelijk een cruciaal on-
derdeel van een gezonde levensstijl: gezonde werknemers zijn fitter, 
gezonder en minder vaak ziek .

INZETTEN OP SAMENWERKING

SAMENWERKING OP VERSCHILLENDE DOMEINEN

EROV wil bruggen bouwen en samenwerking op de rails zetten als stu-
wende kracht . De provinciegrenzen bieden een beheersbare schaal . 

Professor Wouter Duyck, Universiteit Gent, 
legt aan de aanwezige ondernemers uit 
welke impact ‘multitasken’ heeft op ons brein.
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De aankoopwerkgroepen kennen telkens een sterk multidisciplinaire 
samenstelling (deelnemers van dienst aankoop, juridische dienst, ver-
pleegkundig departement, apotheek, financiële dienst, ICT,…) .

De samenwerking rond de dossiers samenaankoop  en de uitwisseling 
van informatie wordt gefaciliteerd door een elektronisch platform dat 
toegankelijk is via www .aankoop-poz .be . De applicatie komt tegemoet 
aan een aantal tekorten van de vroegere manier van werken . Zo kan 
per dossier toegang worden gegeven aan die ziekenhuizen die deel-
nemen aan de opdrachtencentrale in kwestie . Per dossier is er een af-
geschermde ruimte waarop documenten kunnen worden uitgewisseld 
en is er een forum .

COMPETENTIEONTWIKKELING 
EN ERVARINGSUITWISSELING

Het platform zet in op de overdracht van kennis en vaardigheden . De 
competenties in aankoopmanagement en overheidsopdrachten in de 
ziekenhuizen worden aangescherpt door ervaringsuitwisseling met ex-
perten uit de praktijk .

Binnen het traject ‘Overheidsopdrachten in de praktijk’ behandelen 
vertegenwoordigers (hoofdzakelijk aankopers) uit de Oost-Vlaamse 
ziekenhuizen praktijkgericht en interactief de toepassing van de wet 
voor overheidsopdrachten .

Op 15 juni lichtte Rudi Claeys, gastprofessor aan diverse universiteiten 
en hogescholen, de grote tendensen toe van de recente hervormingen 
binnen de wetgeving overheidsopdrachten . Hij bekeek samen met de 
23 aanwezigen ook welke wijzigingen er in de nabije toekomst op til 
zijn .

Vijfentwintig aanwezigen woonden op 26 oktober 2015 de sessie 
‘Raamovereenkomsten: do’s-and-don’ts aan de hand van praktijk-
gevallen’ bij .  Het platform verwelkomde voor deze sessie maar liefst 
vijf vooraanstaande sprekers van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse 
Overheid, onder hen Peter Rabaey en Bart Zoete .

Als lid van de commissie overheidsopdrachten gaf prof . dr . Steven Van 
Garsse op 5 oktober een uiteenzetting over de hervormingen die op til 
zijn in de wetgeving overheidsopdrachten . Hij gaf ook een blik op re-
cente rechtspraak, gerelateerd aan de zorgsector . Twintig aanwezigen 
woonden zijn uiteenzetting bij .

In 2016 wordt verder ingezet op ervaringsuitwisseling en competen-
tieontwikkeling, nu de ziekenhuizen geconfronteerd worden met de 
complexe regelgeving . Hierbij wordt steeds complementair gewerkt 
met andere initiatieven .

STUURGROEP

Het samenwerkingsprotocol tussen de veertien ziekenhuizen regelt 
eveneens de werking van de stuurgroep . In de stuurgroep zijn de veer-
tien deelnemende Oost-Vlaamse ziekenhuizen vertegenwoordigd . De 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen is opgenomen als secreta-
ris . Doel van de stuurgroep is in consensus richting te geven aan de 
strategische beslissingen en de inhoudelijke invulling van het samen-
werkingsverband . De stuurgroep kwam samen op 2 februari en op 17 
november 2015 . 

door het provinciebestuur op vraag van de Oost-Vlaamse 
ziekenhuizen . Om de werking van het platform verder te 
concretiseren werd door de deputatie aan EROV gevraagd 
de coördinatie van dit project verder op zich te nemen . 
EROV neemt die coördinerende, stimulerende, coachen-
de en ondernemende rol op sinds 1 januari 2012 . 

SAMEN AANKOPEN: EEN OPDRACHTENCENTRALE

Gezien de vruchtbare samenwerking in het Platform 
Oost-Vlaamse Ziekenhuizen in 2012 en 2013 was het in-
tensiveren van de samenwerking een logische volgende 
stap . Op 12 februari 2014 verklaarden de directeurs van 
de veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen zich dan ook 
akkoord met de oprichting van een opdrachtencentrale . 
Een samenwerkingsprotocol werd getekend .
De opdrachtencentrale laat toe dat de Oost-Vlaamse 
ziekenhuizen samen de markt benaderen . Dit leidt tot 
grote schaalvoordelen wat prijs, kwaliteit of levervoor-
waarden betreft . Tegelijk wordt ook de administratieve 
last beperkt .

Concreet treedt afhankelijk van het dossier, telkens 
één ziekenhuis als trekker op . Dat ziekenhuis maakt in 
overleg met andere geïnteresseerde ziekenhuizen een 
lastenboek op . De opdrachtencentrale publiceert het 
lastenboek en gunt de opdracht . Elk ziekenhuis con-
tracteert nadien afzonderlijk met de leverancier . 

AANKOOPWERKGROEPEN

EROV coördineert aankoopwerkgroepen waarbij aanko-
pers van ziekenhuizen samen een lastenboek opmaken 
conform de wetgeving overheidsopdrachten, individu-
eel bruikbaar en modificeerbaar per ziekenhuis . Het doel 
is schaalvoordeel creëren, met focus op ervaringsuit-
wisseling en competentie-ontwikkeling .

Sinds de ondertekening van het protocol tot oprichting 
van een opdrachtencentrale op 12 februari 2014 zijn 
we in de mogelijkheid om verder te gaan dan de loutere 
opmaak van een lastenboek . In verschillende dossiers 
benaderen we samen de markt .
In de loop van 2015 werden vier dossiers gegund: opera-
tiejassen, bureaustoelen en kantoormeubilair, c-bogen 
en spuiten en naalden .

Naast het realiseren van een prijsvoordeel, kan de meer-
waarde er ook in bestaan dat bijvoorbeeld een betere 
kwaliteit gekocht kan worden aan dezelfde prijs of dat 
een kostenbesparing wordt gerealiseerd door expertise 
te delen . Door de krachten te bundelen, is het ook mo-
gelijk om bestaande processen en stromen volledig te 
herdenken .

Aan acht andere dossiers wordt nog gewerkt: vaste en 
mobiele telefonie, digitale tv en data, papier en kantoor-
benodigdheden, inpakmateriaal sterilisatie, drinkwater, 
handschoenen, afvalverwerking, gipsen en voeding . 
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bel- en houtbedrijven’ ingericht . Via deze toer langs de 
maaksector, laten we het middenveld en de beleidsma-
kers kennismaken met de creativiteit en veerkracht van 
onze Oost-Vlaamse maakbedrijven .

Het initiatief liep opnieuw in samenwerking met de be-
roepsfederaties Fedustria (textiel/hout/meubel) en 
Creamoda (mode & kleding) en onder wetenschappelijke 
coördinatie van HoGent .
 
De bezochte bedrijven waren :
- De Saedeleir in Dendermonde : tapijten,
- Alsico in Ronse: werkkledij,
- Van Hoecke in Sint-Niklaas: meubelbeslag,
- Ontex in Eeklo: technisch textiel,
- Wycor in Wetteren : houten poorten en interieuraf-

werking .

Bij elk bezoek getuigde de bedrijfsleider in een heel open 
gesprek over de sterkten/zwakten en opportuniteiten/
bedreigingen waarmee zijn bedrijf te maken heeft .

Op basis van deze studietoer bij vijf toonaangevende  
bedrijven werd het rapport ‘Maakindustrie in Oost-
Vlaanderen’ gepubliceerd . 

Alexandra De Raeve, vakgroepvoorzitter mode-, tex-
tiel- en houttechnologie Hogeschool Gent, maakte een 
synthese van hoe deze bedrijven hun weg vonden in 
een snel veranderend maatschappelijk en economisch 
landschap . Wat zijn hun troeven, uitdagingen, knelpun-
ten en oplossingen .

TOEGEPAST STUDIEWERK 
ROND ACTUELE THEMA’S

STUDIE OVER HUIDIGE UITDAGINGEN VOOR OOST-
VLAAMSE ONDERNEMERS

EROV wenst de huidige uitdagingen van de Oost-Vlaamse ondernemers 
duidelijk in kaart te brengen en te onderzoeken hoe zij hen kan onder-
steunen in de creatie en maximalisatie van economische en sociale 
meerwaarde .

EROV voert een studie uit naar de behoeften van de Oost-Vlaamse on-
dernemers aan managementcompetenties en naar de wijze waarop zij 
die competenties wensen te verkrijgen .

Voor deze studie werkt zij samen met prof . dr . Sebastian Desmidt 
(UGent) en prof . em . dr . Aimé Heene (UGent) . Op 31 januari en 28 maart 
hadden de betrokkenen daarover een werkvergadering . De studie 
wordt in het najaar van 2016 verder geconcretiseerd .

TENDENSEN IN DE MAAKSECTOR

STUDIETOER

Ondanks de vele innovaties en positieve dynamiek bij de maakbedrij-
ven, wordt vastgesteld dat de sector vaak negatief gepercipieerd wordt 
door de publieke opinie . EROV wil, samen met Fedustria en Creamoda, 
dit beeld bijstellen . Sinds 2002 brengen wij op regelmatige tijdstippen 
samen de sector positief in beeld .
 
In het voorjaar 2015 werd een studietoer met als titel ‘De maakindu-
strie in Oost-Vlaanderen: traditie én innovatie bij mode-, textiel-, meu-

Een boeiende blik achter de schermen bij Wycor in Wetteren.
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TENDENSEN IN DE BOUWSECTOR

Voor de bouwsector ligt de klemtoon op duurzaam wonen in de acties 
die zullen ontwikkeld worden binnen het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen, waarvan EROV kernpartner is .

Op 8 oktober 2011, bij de officiële opening van het bouw- en immo-
salon Bis Beurs te Gent, werd het gloednieuwe Oost-Vlaamse Steun-
punt Duurzaam Wonen en Bouwen (steunpunt DUWOBO) gelanceerd . 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van de 
provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met EROV, Confederatie 
Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwunie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse ar-
chitectenorganisatie NAV, Eandis, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Samen-
levingsopbouw Oost-Vlaanderen en Woonwijzer Meetjesland, met de 
steun van de Vlaamse overheid .
Met deze partners uit de bouw-, de mileu-, de woonsector en de soci-
ale sector wil de provincie het belang van duurzaam wonen en bouwen 
onderstrepen .

De oprichting van het steunpunt DUWOBO kadert in het strategisch 
meerjarenplan 2007-2012 provincie Oost-Vlaanderen ‘Voor ieder van 
ons’, meer bepaald in de strategische doelstelling ‘Zorgen voor mor-
gen’ en de operationele doelstelling ‘Energiebewust en duurzaam (ver)
bouwen en wonen promoten’ .

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen nam in de eerste helft van 
2015 deel aan de kernpartnervergadering op 4 mei . Een gezamenlijke 
programmatie wordt verder uitgewerkt .

Om te overleven is het noodzakelijk dat de maakindu-
strie in Vlaanderen transformeert . Het produceren van 
innovatieve producten die inspelen op de hedendaagse 
maatschappelijke noden zoals energievoorziening, ge-
zondheid en transport is de grote uitdaging waarvoor ze 
staan . Om dit te bereiken moeten zij ten volle de kaart 
trekken van innovatie, groei en samenwerking .

Het rapport toont aan dat onze maakindustrie dit begre-
pen heeft en die transformatie reeds heeft doorgevoerd 
of eraan werkt . De publicatie die op beperkte oplage 
gedrukt werd, is ook op de website van EROV  te raad-
plegen .

SAMENWERKINGSVERBAND MOTIV

EROV maakt deel uit van het samenwerkings-
verband Motiv en zetelt in de stuurgroep . Dit 
Mode Technologisch Innovatieplatvorm Vlaande-
ren werd opgericht om de competitieve voorde-
len van de Belgische textiel- en kledingsector die 
zich binnen deze context aandienen te verhogen .  
Vergaderingen van de stuurgroep gingen door op 16 ja-
nuari, 8 juni, 26 augustus, 23 september, 22 oktober en 
16 december .

Op 27 april vond het seminarie ‘Fashion & E-commerce’ 
plaats en op 10 december het seminarie ‘Design als 
meerwaarde voor textiel’, beide in de Hogeschool Gent . 
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HANDELSKERNEN VERSTERKEN

PWO-PROJECT ‘EEN ONDERZOEK NAAR ACTIVATIE 
VAN AANLOOPSTRATEN EN B-LOCATIES’

EROV zetelt in de stuurgroep van het PWO-project ‘Een 
onderzoek naar activatie van de aanloopstraten en B-
locaties’, waarvan de Vakgroep Commerciële Economie 
en Ondernemerschap van HoGent projectleider is . (PWO 
is de afkorting van Projectmatig Wetenschappelijk On-
derzoek .) De stuurgroep kwam samen op 29 januari en 
18 juni .

PLATFORM CENTRUMMANAGEMENT

Het Platform Centrummanagement is een initiatief van 
de VVSG, met steun van het Agentschap Ondernemen 
in het kader van het programma Ondernemingsvrien-
delijke Gemeente . Dit Platform wil de Vlaamse steden 
en gemeenten beter in staat stellen om de kwaliteit en 
de aantrekkingskracht van hun kernwinkelgebieden te 
versterken . 

SUBSIDIEREGLEMENT ‘DETAILHANDEL VER-
STERKEN’

BEKENDMAKING REGLEMENT

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde op 22 januari 
2014 twee subsidiereglementen goed om de lokale han-
del en middenstand te ondersteunen . Met de subsidies 
wil de provincie Oost-Vlaanderen gemeenten en steden 
ondersteunen voor de ontwikkeling van een eigen mid-
denstands- en handelsbeleid . Maar ook lokale handels- 
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HANDELSKERNEN 
VERSTERKEN

GEMEENTEBESTUREN  BEGELEIDEN 
BIJ CENTRUMMANAGEMENT

BEGELEIDING

Voor het uitwerken van een detailhandelsbeleid kunnen steden en ge-
meenten beroep doen op de expertise van EROV, die door het provin-
ciebestuur is aangeduid om gemeenten te begeleiden bij de opmaak 
van o .a . een commercieel strategisch plan en om advies te geven in 
centrummanagement . Informatie en cijfermateriaal over het gemeen-
telijk handelsapparaat en bezoekersstromen worden door EROV i .s .m . 
de Dienst Economie van het provinciebestuur ter beschikking gesteld 
en toegelicht . EROV begeleidt Merelbeke, Dendermonde, Wachtebeke, 
Ninove en Evergem in de diepte bij de uitvoering van een handelaarsen-
quête en/of bij de opmaak van een beleidsplan . In samenwerking met 
de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent werd een online 
handelaarsenquête opgesteld en uitgevoerd .

DEELNAME AAN OVERLEGPLATFORMEN

PROVINCIAAL PLATFORM DETAILHANDEL

Om de detailhandel in Vlaanderen verder vorm te geven is het van be-
lang dat op elk beleidsniveau de neuzen in dezelfde richting staan . Op 
27 juli 2011 hebben de Vlaamse regering (Agentschap Ondernemen), 
de vijf Vlaamse provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, wat 
resulteerde in de oprichting van een Provinciaal Platform Detailhandel 
(PPD) in elke provincie .

In onze provincie werd het Oost-Vlaams Provinciaal Platform Detailhan-
del geïnstalleerd op 26 juni 2012 . Conform het provinciedecreet heeft 
dit platform tot doel om de relatie tussen de provincie en de steden en 
gemeenten op vlak van detailhandel te structureren en verder uit te 
bouwen . De deputatie besliste op 1 maart 2012 de coördinatie van dit 
platform toe te vertrouwen aan de provinciale dienst Economie . EROV 
zal via dit provinciaal platform haar expertise ter beschikking stellen 
door de samenwerkingsverbanden met gemeentebesturen verder aan 
te scherpen en informatie uit te wisselen . 

Om te komen tot een bloeiende handel in 
de Oost-Vlaamse gemeenten begeleidt 
en ondersteunt EROV zowel de lokale 
detailhandel als de gemeentebesturen . 
Zo stelt EROV haar expertise ter beschik-
king van de gemeenten bij het opmaken 
van een strategisch commercieel plan 
en moedigt ze het gebruik van het sub-
sidiereglement ‘detailhandel versterken’ 
aan . EROV ondersteunt inhoudelijk lokale 
netwerken van detailhandelaars, brengt 
handelaars en ambachtslieden samen 
om ervaringen uit te wisselen en te le-
ren van experten en onderzoekt nieuwe 
marktstrategieën . Evenementen voor het 
groot publiek die de middenstand en de 
ambachten een positieve uitstraling ge-
ven, kunnen rekenen op de medewerking 
van EROV .
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ONDERSTEUNING LOKAAL NETWERK 
DETAILHANDELAARS

UNIZO voert met de steun van EROV en de dienst Economie van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen het Mercatorproject uit . Naast de organisatie 
van inspiratiesessies voor individuele handelaars, houdt UNIZO inspira-
tiecafés om ervaringsuitwisseling rond lokale commerciële initiatieven 
te stimuleren . Daarnaast voorziet het Mercatorproject de versterking 
van handelaars en hun onderling netwerk in een stedelijke context en 
wordt ambacht als troef voor kleinschalig ondernemerschap in de kij-
ker gezet .

NIEUWE MARKTSTRATEGIEËN VOOR ONDERNEMERS

LEADERPROJECT  ‘CROWDSOURCING EN INNOVATIE VOOR KMO’S EN 
DETAILHANDEL’

In het kader van het programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-
2013, As 4 LEADER voert EROV samen met de Vakgroep Landbouweco-
nomie van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen (UGent) het pro-
ject ‘Crowdsourcing en innovatie voor ondernemers en detailhandel’ 
uit . Het doel van dit project is het bevorderen van ondernemerschap 
bij bedrijven en middenstanders uit de voedingssector, gelegen in het 
LEADER-gebied Meetjesland, Schelde en Leie . Dit gebeurt door de brug 

en middenstandsverenigingen kunnen een subsidie 
aanvragen voor projecten die betrekking hebben op de 
imagovorming, de professionalisering en de promotie 
van de lokale handel en middenstand . 

EROV geeft toelichting bij het subsidiereglement en 
ondersteunt gemeentebesturen en middenstands- en 
handelsverenigingen bij het uitwerken van een subsi-
die-aanvraag . Er werden reeds twee projectoproepen 
gelanceerd, nl . in 2014 en 2015 .
In 2015 adviseerde de adviescommissie ter beoordeling 
van de subsidieaanvragen, waarin EROV vertegenwoor-
digd is, 22 van de 31 subsidieaanvragen van gemeen-
tebesturen gunstig en 19 van de 36 subsidieaanvragen 
van middenstands- en handelsverenigingen gunstig . 
In totaal werd een subsidiebedrag van 139 .958,14 euro 
toegewezen aan gemeentebesturen en middenstands- 
en handelsverenigingen .

Er wordt een actieplan uitgewerkt om de 15 gemeenten, 
die nog geen beroep gedaan hebben op de diensten van 
EROV en de provinciale dienst Economie, te bereiken en 
te informeren: Buggenhout, Kluisbergen, Knesselare, 
Laarne, Lierde, Melle, Moerbeke-Waas, Nazareth, Sint-
Laureins, Sint-Martens-Latem, Stekene, Waasmunster, 
Wichelen, Zingem en Zwalm . Gedeputeerde Jozef Dauwe feliciteert de gebroeders Ledegen, Oost-

Vlaamse ambachtslieden die handtassen maken onder de naam Jumeaux in 
Dendermonde, waarna zij het label ‘Handmade in Belgium’ ontvangen.
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te slaan tussen de behoeften van de plaatselijke bevolking (vraag) en 
de aanwezige, maar onderbenutte innovatiecapaciteit van de onder-
nemingen (aanbod) . Om dit te bewerkstelligen worden gerichte on-
dersteuning en advies voorzien voor zowel (potentiële) ondernemers, 
beleidsmakers als detailhandelaars .
In samenwerking met UGent heeft EROV op 23 januari 2015 de ontbijt-
sessie ‘Waar kan je crowdsourcing als bedrijf of detailhandelaar nu 
eigenlijk voor gebruiken?’ georganiseerd in het kader van het MLS-Lea-
derproject Crowdsourcing . De ontbijtsessie met 30 aanwezigen vond 
plaats in Graanstokerij Filliers in Deinze .

Crowdsourcing is enorm in opkomst . Steeds meer bedrijven zien kansen 
in het online betrekken van een grote groep mensen om sneller, beter 
en goedkoper hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren . Tijdens deze 
sessie getuigden twee kmo-bedrijfsleiders uit de voedingssector over 
hoe zij crowdsourcing gebruikt hebben . De aanwezige bedrijven kregen 
advies en begeleiding om deze efficiënte vorm van marktconsultatie 
zelf toe te passen . Via het project Crowdsourcing wordt gratis een di-
gitaal ontmoetingsplatform aangeboden waarop de lokale ondernemer 
zijn ideeën kan aftoetsen met (potentiële) klanten en het grote publiek . 
Als output van het project werd de publicatie ‘Key to crowdsourcing’ 
ontwikkeld; een stappenplan voor kmo’s en detailhandelaars, om op 
een praktische en eenvoudige manier crowdsourcing toe te passen in 
hun onderneming .

UITDAGINGEN VOOR DE MIDDENSTAND IN OOST-VLAAN-
DEREN 

De publicatie van de tweejaarlijkse paper – i .s .m . de studiedienst van 
het voormalig Huis van de economie – is voorzien voor 2016 . De eerste 
conceptnota werd opgemaakt en besproken met de dienst Economie 
en de studiedienst .

PUBLIEKSGERICHTE INITIATIEVEN 

EROV werkt mee aan publieksgerichte initiatieven die de middenstand 
in een positief daglicht stellen .

In samenwerking met UNIZO werd op 4 maart 2015 in het Groot Vleeshuis 
in Gent een netwerkevenement georganiseerd voor de Oost-Vlaamse 
bedrijven die beschikken over het authenticiteitslabel ‘Handmade in 
Belgium’ . Met dit label erkent UNIZO de makers van authentieke en am-
bachtelijke kwaliteitsproducten . Veertig aanwezigen maakten kennis 
met elkaars product .

Ook op donderdag 8 oktober 2015 vond een netwerkevenement plaats 
voor de Oost-Vlaamse ambachtslieden . Ditmaal in Aalst, bij Smederij 
De Bruyn . De dertig aanwezigen woonden de uitreiking bij van het label 
‘Handmade in Belgium’ aan zes ambachtslieden .
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JONG ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN

Alle Oost-Vlaamse scholen kregen de kans om in het najaar 2015 één 
van de acht voorstellingen bij te wonen . De voorstellingen vonden 
plaats op 19 oktober in theaterzaal Scala te Gent, op 22 oktober in 
het College Onze Lieve Vrouw Ten Doorn uit Eeklo, op 16 november in 
De Woeker in Oudenaarde en op 19 november in CC De Werf in Aalst . 
In totaal woonden meer dan 1 .300 laatstejaarsstudenten uit 29 Oost-
Vlaamse scholen een voorstelling bij . Daarmee bereikten we ongeveer 
1 middelbare school op 5 .

PROJECT MINI-ONDERNEMINGEN
Met het project Mini-ondernemingen wil de initiatiefnemer vzw Vlaam-
se Jonge Ondernemingen (Vlajo) de zin voor persoonlijk initiatief en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren aanwakkeren en hen in 
staat stellen om relevante ervaring op te doen, vooraleer ze in het re-
ele bedrijfsleven starten . EROV werkt actief mee aan dit project, samen 
met Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen .
Gedurende een schooljaar richten jongeren van het laatste jaar se-
cundair onderwijs een proefonderneming op en commercialiseren ze 
een zelfgekozen product of productengamma . Op die manier krijgen ze 
binnen de praktijk van deze mini-onderneming te maken met alle as-
pecten van het ondernemerschap: van het opstellen van een onderne-
mingsplan, het verzamelen van startkapitaal tot het commercialiseren 
van een product en het opmaken van de jaarrekening .

JONG ONDERNE-
MERSCHAP 
STIMULEREN 

EUREKA, IK ONDERNEEM!
Het initiatief tot ondernemen bij jongeren stimuleren, 
blijft belangrijk om ook in de toekomst een gezond eco-
nomisch weefsel in Oost-Vlaanderen te waarborgen . De 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen moedigt jon-
geren aan om ondernemend in het leven te staan: maak 
iets van je leven, geloof in je eigen kunnen .

Voor wie wil slagen in het beroepsleven is dat de 
juiste instelling en zeker indien men een eigen be-
drijf wenst op te starten . Meer jongeren laten geloven 
in de eigen mogelijkheden kan indirect leiden tot een 
hoger aantal startende bedrijven in onze provincie . 
Hoe jongeren tegen ondernemen aankijken, wordt deels 
bepaald door het beeld dat ze al dan niet aangereikt 
krijgen tijdens hun opvoeding en op school . Het project 
Eureka, ik onderneem! speelt hierop in .

EROV liet in het voorjaar van 2014 een gloednieuw to-
neelstuk ontwikkelen door Uitgezonderd . Theater! uit 
Lokeren . Dit theatergezelschap heeft zich de laatste ja-
ren gespecialiseerd in educatieve voorstellingen die op 
school gespeeld kunnen worden . Zonder al te belerend 
te zijn worden leerlingen rechtstreeks aangesproken en 
gestimuleerd om na te denken en onderling te praten 
over breed maatschappelijke onderwerpen .
De focus van het nieuwe toneelstuk ligt op de vorming 
en het aanwakkeren van verschillende attitudes en 
vaardigheden zoals lef, risico’s durven nemen, verant-
woordelijkheid dragen, zelfvertrouwen ontwikkelen, . . .

De voorstelling ‘Eureka, ik onderneem!’ kadert binnen 
een bredere werking met een educatief pakket dat ge-
koppeld wordt aan het toneelstuk, een focusgroep met 
jonge Oost-Vlaamse ondernemers als klankbord voor 
deze actie en nabespreking in de scholen over de the-
matiek van het ondernemerschap .

Zonder twijfel heeft het onderwijs een 
sterke impact op hoe de jeugd later in het 
leven zal staan . Willen we in de toekomst 
sterke ondernemers, dan is dit de omge-
ving om hen ‘goesting’ te laten krijgen . 
EROV speelt hierop in en haalt de band 
onderwijs- ondernemerschap aan . Een 
sterk eigen initiatief voor het onderwijs 
is ‘Eureka, ik onderneem!’ Een toneelstuk 
met begeleiding en getuigenissen, die bij 
de Oost-Vlaamse leerlingen de zin voor 
ondernemen aanwakkert . Hen zelfbewust 
in het leven wil laten staan, hen leert 
‘ ervoor te gaan’ .
Samen met diverse organisaties werkt 
EROV ook nog mee aan andere dergelijke 
initiatieven .
Via het Platform Jong Ondernemerschap 
ondersteunt EROV jonge ondernemers - 
de volgende fase . In dit ontmoetingsplat-
form leren ze van elkaar en van experten 
en treden ze naar voor als rolmodel voor 
de jongeren .

WERKINGSVERSLAG | EROV 2015
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EROV-Award voor de Meest Ondernemende Mini ging 
naar Choc’Amor van OLVC Campus Centrum uit Zotte-
gem . De vierde EROV-Award, die voor Beste Team, was 
bestemd voor Eventastic van het Lyceum uit Aalst . 

SCHOOLJAAR 2015-2016

Op 18 november 2015 werd het startschot gegeven voor 
een nieuwe lichting mini-ondernemers met de collec-
tieve aandeelhoudersvergadering in het Provinciaal 
Administratief Centrum te Gent . De leerlingen van de 

SCHOOLJAAR 2014-2015

De scholen in Oost-Vlaanderen die deelnamen aan het project Mini-
ondernemingen, richtten tijdens het schooljaar 2014-2015 in totaal 79 
Mini-ondernemingen op . De Mini-ondernemers organiseren in de loop 
van het schooljaar allerhande activiteiten zoals seminaries, bedrijfs-
bezoeken en verkoopdagen .

Op 31 januari en 11 februari 2015 waren er regionale verkoopdagen voor 
Oost-Vlaanderen, respectievelijk in het Waasland Shopping Center te 
Sint-Niklaas en het Shoppingcenter Gent Zuid . Op 18 maart vond de 
provinciale finale plaats in het Provinciaal Administratief Centrum te 
Gent .

Tijdens de feestelijke slothappening op 13 mei 2015 in het Provinciaal 
Administratief Centrum te Gent waren meer dan honderdvijftig enthou-
siaste Mini-ondernemers, leerkrachten, directies en ouders samenge-
komen om de winnaars van de verschillende categorieën te lauweren .
Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor o .m . jeugd, welzijn en toe-
risme, overhandigde de Gouden Mini*Ster*Award aan de Oost-Vlaamse 
finalist Révisé van EDUGO Lochristi . De jonge en enthousiaste verkoop-
talenten veroverden de harten van de jury met hun keukenschorten 
gemaakt van afgedankte stoffen, knopen en linten . Met hun project 
creëerde Révisé bovendien een sociale dimensie door een samenwer-
king aan te gaan met de Kringloopwinkel en jeugdhuis Lodejo in Lo-
christi om de keukenschorten bijeen te stikken .

De Award voor de Meest Creatieve Mini werd uitgereikt aan Deco van 
het Lyceum Aan De Stroom uit Temse . Magneco van OLVI-Pius X uit Zele 
kaapte de EROV-Award voor de Meest Professionele Aanpak weg . De 

De Oost-Vlaamse mini-ondernemers in beeld op de Mini-ster-awarduitreiking. Onder meer aan de leerlingen van het Lyceum aan de Stroom in 
Temse reikte gedeputeerde Couckuyt een award uit (foto bovenaan).
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krachten van de school . Een adviesraad, met ervaren mensen uit de 
bedrijfswereld en partners van YouthStart, denkt mee met de onderne-
mende jongeren en prikkelt hen met uitdagende vragen om verder na te 
denken over hun plan, over hun toekomst .

SENSIBILISERING 
EROV ondersteunde (inhoudelijk en logistiek) de uitreiking van de JCI 
award voor de jonge Oost-Vlaamse ondernemer op donderdag 19 maart 
2015 in Lochristi . Dit initiatief zet het jong ondernemerschap in onze 
provincie in de kijker .

In het najaar werden twee jonge ondernemers geportretteerd door een 
professionele opnameploeg . 

Mode-ontwerpster Eva Schalckens van EVA Handmade Belgian Fashion 
uit Sinaai en Jonas Heyerick, de initiatiefnemer van het wielermaga-
zine Bahamontes deelden hun visie en ervaringen rond ondernemen . 
De ondernemers getuigen in een positieve sfeer over de voordelen en 
uitdagingen van zelfstandig ondernemerschap . Op die manier fungeren 
ze als rolmodel voor de Oost-Vlaamse jongeren .

Hun verhaal werd, samen met dat van andere jonge ondernemers, ook 
neergeschreven in de publicatie over de hedendaagse werking van 
EROV . De publicatie wordt ruim verspreid . Dit dient als bijkomende sen-
sibilisering naar de Oost-Vlaamse jongeren en het groot publiek . Het 
platform werd en wordt verder in de communicatie opgenomen .

PLATFORM JONGE OOST-VLAAMSE 
ONDERNEMERS

EROV is een ontmoetingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel 
voor ondernemers en ondernemerschap in Oost-Vlaanderen en volgt 
hiermee op de voet de Oost-Vlaamse sociaal-economische ontwikke-
ling . Eén van de initiatieven die EROV in dit verband neemt is het Plat-
form Jonge Oost-Vlaamse ondernemers . 

Het Platform jonge Oost-Vlaamse ondernemers verenigt jonge Oost-
Vlaamse ondernemers uit verschillende sectoren . EROV zet in op er-
varingsuitwisseling tussen jong Oost-Vlaams ondernemerstalent, met 
inbreng van experten . Deze kruisbestuiving is grensoverschrijdend 
tussen diverse sectoren en actoren (bv . bedrijfswereld, middenstand, 
detailhandel, middenveld, . . .) Via het ontmoetingsplatform houdt EROV 
de vinger aan de pols en kan zij de beleidsplanning en -uitvoering op-
timaal toetsen, sturen en bijsturen met aandacht voor de recentste 
ontwikkelingen .

Concreet adviseert het Platform EROV o .m . in zijn projecten aanmoedi-
ging ondernemerschap via het onderwijs .
Het Platform jonge ondernemers telt momenteel 30 leden . De jonge on-
dernemers sloten aan bij volgende activiteiten van het EROV Netwerk 
Ondernemen: op 28 oktober kregen jonge ondernemers met overna-
meplannen, al dan niet in een familiale context, tekst en uitleg bij de 
gewijzigde spelregels bij schenken en erven van familiebedrijven . Tijs 
Uyttendaele (Senior Financial Planning Consultant bij Optima) en Bart 
Vingerhoedt (Financial Planner M&A bij Optima) deden op boeiende en 
grondige manier de gewijzigde regelgeving uit de doeken .

mini-ondernemingen kregen op dit evenement de kans 
om zichzelf en hun product voor te stellen aan ouders, 
leerkrachten en aandeelhouders . Aan het begin van het 
schooljaar 2015-2016 stapten 48 Oost-Vlaamse mini-
ondernemingen in het project mini-ondernemingen . De 
terugval is hoofdzakelijk te wijten aan één school die af-
haakte . In het verleden startten zij een twintigtal mini-
ondernemingen op . Een actieplan wordt opgesteld om 
het aantal mini-ondernemingen weer op peil te krijgen . 
Op 20 december kregen de mini-ondernemers via een 
kerstmarkt in het Groot Vleeshuis de kans om hun pro-
ducten aan de man te brengen .

De focusgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van 
EROV, VOKA - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen 
en Vlajo vzw, kwam bijeen op 24 maart, 3 juni, 14 okto-
ber en 24 november . De focusgroep waakt over het bud-
get en de activiteitenplanning en stuurt bij waar nodig .
Ook via deze weg blijft EROV inzetten op ondernemer-
schapseducatie en de relatie onderwijs-ondernemen 
ter stimulering van duurzaam ondernemerschap via de 
gezamenlijke organisatie van activiteiten .

SAMENWERKING 
MET SCHOLEN

Vanuit haar rol – het stimuleren van het ondernemer-
schap – ondersteunt EROV ook scholen in initiatieven 
die ze nemen .

Op 28 april bracht EROV een bezoek aan KTA Mobi in Gent . 
KTA Mobi ambieert een ambassadeursschool te zijn rond 
ondernemerschap . Tegelijk werd het door hen ontwik-
kelde SODA-attest voorgesteld . Dit attest beoordeelt 
leerlingen op hun werkattitudes (veeleer dan op kennis 
en vaardigheden) . 

EROV zetelde op 29 mei 2015 in de jury die de geïnte-
greerde proef  van laatstejaarsstudenten uit het Ber-
nardustechnicum beoordeelde . De leerlingen lichtten 
daarbij de opdrachten toe die ze uitvoerden in een 
onderneming waar ze stage liepen . Nadien volgde een 
plenaire zitting waarin diverse ondernemers en actoren 
uit het middenveld hun verhaal deden en probeerden de 
studenten warm te maken voor ondernemerschap .

EROV zetelde op 11 december in een adviesraad van het 
project Youthstart . Dit initiatief stimuleert de onder-
nemingszin bij kanszoekende jongeren door hen een 
trainingsprogramma aan te bieden dat praktijkgericht, 
ondernemend, interactief en creatief is . In amper acht 
dagen creëren de cursisten vanuit hun talenten, pas-
sies en sterktes een virtueel business plan, compleet 
met financiële onderbouw en marketingstrategie . Op de 
certificatiedag delen ze hun project met een uitgelezen 
publiek van ondernemers, vrienden, familieleden, leer-



23JONG ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN

De jonge ondernemers kregen op 18 november een blik achter de scher-
men bij postsorteercentrum Gent X in Wondelgem . Naast Gent X zijn er 
nog vier overige postsorteercentra als deze in België, waar dagelijks in 
totaal zo’n 10 miljoen poststukken verwerkt worden . Naast een rond-
leiding op de werkvloer werden de toekomstplannen van bpost uit de 
doeken gedaan met een presentatie van hun Visie 2020 .

Christophe Pêtre van Security Taskforce, een professioneel hacker, 
leerde op 3 december de jonge ondernemers hoe ze met eenvoudige 
ingrepen hun bedrijfsgegevens beter kunnen beschermen . Naar schat-
ting 80% van de ICT-beveiligingsincidenten kan voorkomen worden 
door een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen en stan-
daard beveiligingssoftware te installeren .

Bert Bleuckx, hoofd anti-cybercrime bij KBC Bank, lichtte toe hoe een 
bank zich wapent tegen cyberaanvallen . Banken beveiligen namelijk 
niet alleen hun eigen gegevens, maar ook die van hun klanten . Deze 
toelichting onderstreepte nogmaals het belang van bewust omsprin-
gen met én beveiligen van klantengegevens .

SAMENWERKING 

ASSOCIATION OF EUROPEAN ECONOMICS EDUCATION

De Association of European Economics Education (AEEE) verenigt 
academici,  beleidsmensen en praktijkgetuigen uit verschillende 
landen van de Europese Unie rond het centrale thema ‘relatie tus-
sen onderwijs, economie en ondernemerschap’ . Tweejaarlijks wordt 
een internationale conferentie georganiseerd om contacten te leg-
gen, ervaringen uit te uitwisselen, ideeën met elkaar te delen over 
de praktijk, te reflecteren over nieuwe ontwikkelingen op de arbeids-
markten en over de rol die het economisch onderwijs hierin kan spelen . 
EROV werkt actief mee binnen deze organisatie en organiseerde van 23 
tot 26 augustus 2006 samen met de Faculteit Economie en Bedrijfs-
kunde van UGent de zestiende AEEE Conferentie met als thema: ‘Eco-
nomics and Business Education in a globalising Europe’ .

AEEE organiseert de eenentwintigste conferentie in 2016 . Een paper 
zal worden voorbereid .

UNIVERSITEIT GENT, HOGESCHOOL GENT, ODISEE AALST

In Gent en Aalst worden in het kader van de EFRO-structuurfondsen 
projecten uitgewerkt die het ondernemerschap bij studenten bevor-
deren . EROV zal in deze projecten een begeleidende en adviserende 
rol opnemen . De gesprekken met de betrokken partners werden eind 
2015, na lancering van de projectoproepen, opgestart . 
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Op dinsdag 20 januari werden de jenevercursisten van de voorbije cur-
sus in het Groot Vleeshuis geïntroniseerd, waardoor zij nu behoren tot 
de groep van O’de Flander ambassadeurs .  

Het Lichtfestival Gent (29/1 tot 1/02) lokte veel volk naar het centrum 
van Gent . Het Groot Vleeshuis maakte hiervan gebruik om met een be-
perkte menukaart de toegestroomde kijkers ook te laten genieten van 
de Oost-Vlaamse streekproducten . Uitzonderlijk waren we  open tot 24 
uur .

Valentijn, de dag dat de meeste geliefden eens lekker gaan eten . Het 
volledig weekend werd romantisch getint en er stond een aangepast 
Valentijnsmenu op de kaart .
Zaterdag 7 maart ‘Apero national’ uitsluitend voor vrouwen! Het Groot 
Vleeshuis nam deel aan deze actie en trakteerde alle vrouwen op een 
gratis en geapprecieerd streekbier van ‘t vat . 

Op 21 maart was er de jaarlijkse viering van het Groot Vleeshuis . Deze 
dertiende verjaardag werd met een proeverij van geitenkaas Le Larry en 
Roomer vlierbloesemaperitief gesmaakt door de klanten . 

Voor de jaarlijkse Secretaressedag op 16 april werd een speciaal pak-
ket voorzien . Een mailing naar bedrijven en organisaties zorgde voor 
ruime verkoop van de  secretaressepakketen .

Op Pasen (zondag 5 april), was er een Paasontbijt voorzien . Voor deze 
gelegenheid werd het binnenterras omgetoverd tot een heuse boer-
derij met (namaak)koeien, balen stro en een aangepaste Vespa van De 
Vierhoekhoeve .

STREEK- 
PRODUCTEN 
PROMOTEN

PROMOTIECENTRUM VOOR 
OOST-VLAAMSE STREEK-
PRODUCTEN
In 2015 kreeg het Groot Vleeshuis 75 .600 (betalende) 
bezoekers over de vloer . Goed voor een totale omzet van 
907 .297 euro .

De activiteiten van de vorige jaren werden voortgezet en 
verder uitgebouwd . Het Groot Vleeshuis is geopend alle 
dagen (behalve op maandag), telkens van 10 tot 18 uur . 
‘s Avonds zijn eveneens activiteiten mogelijk (tegen be-
taling van zaalhuur), zoals recepties en wandelbuffetten . 

MARKETINGACTIES

De website www .grootvleeshuis .be werd volledig ver-
nieuwd en aangepast aan de huisstijl Lekker Oost-
Vlaams . Er is ook een Engelse versie toegevoegd . De 
website wordt continu aangepast aan de activiteiten . 
Naast de website zijn we ook actief op Facebook . Social 
media zijn bij de promotie van streekproducten uiterst 
belangrijk en worden breder ingeschakeld .

Ook de folder, bestekpochette, menukaart en placemat 
werden volledig in de huisstijl Lekker Oost-Vlaams her-
werkt . 
De belangrijkste acties krijgen opvolging via een AVS-
spot .
Een student van de Artevelde Hogeschool, opleiding be-
drijfsmanagement met afstudeerrichting Marketing, liep 
stage van 23 februari tot 22 mei . Hij zorgde voor een up-
date van het marketingplan en een klantenanalyse aan 
de hand van bevragingen .

In januari gingen de gebruikelijke nieuwjaarsrecepties 
door (EROV Netwerk Ondernemen op 21/1 en Toerisme 
op 28/1) .

Een belangrijk nieuw initiatief is de 
realisatie van het platform Lekker 
Oost-Vlaams . Via een nieuwe website 
krijgt de comsument een overzicht 
van alle streek- en hoeveproducten 
in Oost-Vlaanderen . 196 producenten 
schreven zich in voor het initiatief . Aan 
de lancering van het initiatief op 18 
april werd een markt voor streek- en 
hoeveproducten gekoppeld .
EROV promoot streekproducten verder 
via Smaakklassen (kinderen) en 
boorde de markt van woonzorgcentra 
aan (senioren) . Maar liefst 23 
grootkeukenkoks die samen dagelijks 
meer dan 3000 menu’s bereiden namen 
enthousiast deel aan het project en 
stelden nieuwe menu’s samen met Oost-
Vlaamse streek- en hoeveproducten .
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Tijdens de Patersholfeesten van 14 tot 16 augustus, 
was er een samenwerking met de brouwerij Roman . 
Speciaal voor deze gelegenheid serveerden we Gentse 
Strop van het vat en kregen de consumenten er een gra-
tis portie hoevekaas bovenop .

Naar jaarlijkse gewoonte trakteerden we ons cliënteel 
tijdens de Dag van de Klant op zaterdag 26 september, 
dit jaar in samenwerking met Vondelmolen . De degus-
tatie en verkoop van artisanale peperkoek kon op veel 
belangstelling rekenen .

De Week van de Smaak van 12 tot 22 november had ver-
geten als thema . Vondelmolen  stond centraal tijdens 
deze periode . Bij elke bestelde koffie boden we een 
stukje peperkoek aan . Er was een speciaal menu met 
een toast van peperkoek met geitenkaas en honing . Ook 
de typische Gentse stoverij met peperkoek stond op de 
menukaart . 

Op zaterdag 21 november was de Sint in het Groot Vlees-
huis . Er waren enkel blije gezichtjes . De kinderen die een 
mooie tekening maakten, en dat waren er dit jaar terug 
veel, kregen een zak vol Oost-Vlaams lekkers . Raf Violi 
zorgde voor een spetterende discoshow tot de intrede 
van de Sint . De Sint nam uitgebreid tijd voor een foto en 
een babbel met elk kind .

Op 9 mei gaf het vleeswarenbedrijf Noyen een reuze BBQ voor zijn klan-
ten en het groot publiek . 

Op Moederdag (10 mei) was er een BBQ met buffet in zelfbediening in 
samenwerking met Big Green Egg . Dit werd aangekondigd op AVS in de 
rubriek ‘Rond de toren Gent’ . 

Op Vaderdag (14 juni) brachten we een speciaal bierpakket aan de man, 
gevuld met bierkazen van de Vierhoekhoeve in combinatie met Pater 
Lieven van brouwerij Van Den Bossche . Vooraf was er een bierdegus-
tatie begeleid door Marc Staes (Brouwerij Van Den Bossche) met drie 
soorten Pater Lieven en de bijhorende bierkaas .

Van 17 tot 26 juli zette het Groot Vleeshuis zijn poorten en gezellige 
binnenterras open voor de 172ste editie van de Gentse Feesten . Tijdens 
de Gentse Feesten was het Groot Vleeshuis op weekdagen open van 13 
tot 24 uur en tijdens het weekend en op de feestdag van 11 tot 1 uur . 
Voor de Gentse-Feestengangers met een honger en dorst cre-
eerden we een aangepaste kaart . Naast het broodje Breydelspek 
was er nu ook het broodje gebakken witte worst van Noyen . Op 
het overdekt terras (onder de hammen) was er keuze uit zes 
Oost-Vlaamse streekbieren op vat . Binnen kon men ook Gent-
se Strop van het vat bestellen, speciaal voor de Gentse Feesten . 
In de winkel was het typische Gentse-Feestenpakket te koop .

Het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten
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geboden en staat vermeld als tentoonstellingsruimte op de website 
‘Kunst Werkt’ . Op deze manier kunnen kunstenaars hun werk gratis aan 
een breed publiek voorstellen . Er wordt steeds een overeenkomst met 
de kunstenaar opgemaakt .

TENTOONSTELLINGEN

•	 1	 januari	 -	31	maart:	 tentoonstelling	 ‘Jenever:	een	boeiend	verhaal’	
over de geschiedenis van de Oost-Vlaamse graanjenever O’de Flander,
•	 11	-	19	april:	het	Gents	Openluchtatelier	met	een	mix	van	schilde-

rijen, tekeningen en beeldhouwwerken . Vanaf 20 april stelden de ar-
tiesten hun werken elke zondag voor op de Groentenmarkt,
•	 21	april	-	3	mei	:	Santina	Chirulli,	expo	van	schilderijen	met	als	thema	

vruchten,
•	 8	mei	-	17	mei:	schilderijen	en	werken	van	de	vriendenkring	Sidmar,
•	 17	juni	-	11	juli:	fototentoonstelling	van	winnaars	van	de	fotowed-

strijd Europa ZOOM!

Na de Gentse feesten tot het einde van het jaar waren er panelen over 
de boeiende geschiedenis van de graanjenever afgewisseld  met 14 fo-
topanelen van de Gentse Azalea, gemaakt in samenwerking met VLAM .

In samenwerking met het Caermersklooster was er opnieuw een suc-
cesvolle samenwerking . Bezoekers van volgende tentoonstellingen: 
‘R .I .P . 200 jaar begrafeniscultuur’, ‘Kamagurka in ‘t echt’ en ‘Filmthea-
ters’ kregen een bonnetje voor een gratis proevertje in het Groot Vlees-
huis . In het Groot Vleeshuis wordt telkens een grote banner ter aan-
kondiging van de tentoonstelling uitgehangen . Een geslaagd initiatief 
dat ook in 2016 wordt verdergezet .

SOCIAAL: SAMENWERKING MET COMPAAN

Er werd samengewerkt met Compaan, een tewerkstellingsorganisa-
tie . Compaan is de gezamenlijke roepnaam voor vijf huismerken: Job & 
Co, Con Brio, Duet, Aan de Rand en BMO-groep . Met Compaan werd een 
Brugproject afgesloten .
Job & Co zorgde voor de omkadering en opvolging . Job & Co is ac-
tief in Oost-Vlaanderen als gespecialiseerd centrum voor be-
geleiding en werkervaring . Via opleiding, coaching, onder-
steuning op de werkvloer en werkervaring zet Job & Co zich 
in om met werkzoekenden en werkenden, stageplaatsen en 
bedrijven werken op maat van mensen haalbaar te maken . 
Een brugstagiair liep stage in de winkel in het Groot Vleeshuis van 
midden februari tot eind juni 2015 . De evaluatie was heel positief . 
Ook van oktober 2015 tot juni 2016 is er opnieuw een brugstagiair aan 
het werk in de winkel, ook hier is de evaluatie voorlopig heel positief .

SAMENWERKING MET 
PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN

DREAM is een nationaal project van de Brusselse hogeschool Institut 
Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC) . DREAM is bedoeld 
om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs onderne-
mingszin bij te brengen . De leerlingen leren eerst zichzelf beter kennen 
en hebben daarna een ontmoeting met een professional die gepassi-
oneerd is over zijn beroep . Want ‘passie is de mooiste job ter wereld’ . 

Op 28 en 29 november namen alle Oost-Vlaamse stokers 
die lid zijn van O’de Flander deel aan de vijfde editie van 
het Jeneverfestival . Voor 5 euro waren er vier proever-
tjes en een gratis druppelglas als aandenken . De work-
shop  ‘Koken met jenever’ en ‘Cocktails maken met je-
never’  kon op veel belangstelling rekenen . De recepten 
werden massaal meegenomen en werden eveneens op 
de website geplaatst .

Op 12 en 13 december ging het evenement Lekker ge-
nieten in Gent door . Op drie verschillende locaties kon 
men proeven, koken, een workshop bijwonen en vooral 
genieten van al het lekkers . In ruil voor een bonnetje 
had men in het Groot Vleeshuis een Lekker Oost-Vlaams 
proevertje . Er was  keuze uit zoet, hartig of een glaasje 
O’de Flander jenever .

Op zondag 20 december ging de Kerstmarkt met jonge 
ondernemers door in het kader van de actie mini-onder-
nemingen . De leerlingen uit het laatste jaar humaniora 
die een mini-onderneming oprichtten, konden hun pro-
duct/idee aan de man brengen tijdens de drukke Kerst-
dagen . Een belangrijke praktijkervaring .

SAMENWERKING

GENTSE AZALEA

De Gentse azalea, een Europees erkend streekproduct, 
kan in een hedendaags interieur schitterende accenten 
leggen . Het komt er op aan om ook de consument - en 
dan vooral de jongere consument - hiervan te overtui-
gen . Omdat voorbeelden inspireren, nam EROV het ini-
tiatief om dit Oost-Vlaams streekproduct permanent 
in de schijnwerpers te zetten in het Groot Vleeshuis, 
Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten . 
Vier organisaties uit de sierteeltsector zetten mee hun 
schouders onder deze langlopende promotieactie .

De stand ‘Gentse azalea kleurt het Groot Vleeshuis’ krijgt 
nog steeds enorm veel bijval, zowel van de bezoekers 
als uit de sector . Een initiatief werd uitgewerkt waarbij 
een selectie van foto’s door VLAM ter beschikking ge-
steld, op groot formaat werden uitgeprint . Dit gebeurde 
in samenwerking met de dienst communicatie . De veer-
tien fotopanelen worden aan de roosters gehangen op 
momenten dat er geen andere tentoonstellingen lopen .

EROV maakt ook deel uit van de werkgroep Gentse aza-
lea geleid door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visse-
rijmarketing (VLAM) en nam deel aan de vergadering op 
11 juni en 17 september in PCS te Destelbergen . Hierbij 
werden o .m . de Gentse Floraliën voor 2016 voorbereid .

CULTUREEL

Het Groot Vleeshuis biedt door zijn centrale ligging en 
prachtig middeleeuws kader een uniek platform voor 
een cultureel programma . De locatie wordt gratis aan-
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komst waarbij de historische figuur van Willem I centraal 
stond tijdens de lezingen . Er werden 12 twaalf pakket-
ten met Oost-Vlaamse streekproducten ter beschik-
king gesteld voor de sprekers . Een folder van het Groot 
Vleeshuis werd in alle draagtassen toegevoegd .

Met de Z6sdaagse Vlaanderen-Gent (17 tot 22 november 
in het Kuipke)  is er samenwerking ter promotie van de 
Oost-Vlaamse streekproducten onder de koepel Lek-
ker Oost-Vlaams (met de firma Grega uit Buggenhout), 
de Gentse azalea en boeketten met Oost-Vlaamse snij-
bloemen voor de winnaars .

LEKKER OOST-VLAAMS
De consument is op zoek naar lokale, authentieke pro-
ducten met een verhaal . Dit heeft onder meer te maken 
met het vertrouwen van de klant in producten van bij 
ons . Bovendien speelt ook de trots om het lokale een 
toenemende rol: de lokale producent vooruit helpen en 
zo de tewerkstelling bevorderen . Ook worden er minder 
kilometers afgelegd om de producten bij het verkoop-
punt te krijgen, een duurzaam argument dus .

Ons gastronomisch erfgoed biedt nog heel wat op-
portuniteiten waar producenten, overheden, toerisme 
en horeca kunnen op inspelen . De Economische Raad 
voor Oost-Vlaanderen, trekker in de promotie van Oost-
Vlaamse streekproducten sinds begin jaren ‘90, wenst 
met Lekker Oost-Vlaams in te spelen op de nieuwe ten-
densen .

Lekker Oost-Vlaams is een platform dat aan de consu-
ment een globaal overzicht geeft van alle streek- en 
hoeveproducten in onze provincie . Lekker Oost-Vlaams 
moet onder meer een eerste antwoord bieden op vol-
gende vragen:

•	 welke	producten	zijn	er	in	mijn	streek,	
•	 waar	worden	ze	gemaakt,	
•	 waar	kan	ik	ze	kopen,	
•	 kan	ik	ze	proeven	of	beleven,
•	 zijn	er	evenementen	of	workshops?

We richten ons in de eerste plaats tot de producenten 
van streek- en hoeveproducten die hier in Oost-Vlaan-
deren produceren . Daarnaast is een duidelijke binding 
met de streek belangrijk, bijvoorbeeld vanuit een rijke 
traditie, door een ambachtelijke manier van produceren 
of door te werken met streekeigen grondstoffen . Voor 
dit initiatief schreven reeds 195 streek- en hoevepro-
ducenten zich in .
Alle info over welke producten zij maken, waar ze te 
koop zijn en hoe ze gemaakt worden, zijn te raadplegen 
op de website www .lekkeroostvlaams .be . Driemaande-
lijks brengt een nieuwsbrief actuele info over wat er in 
Oost-Vlaanderen aan lekkers gebeurt .

Op 19 maart werd de zeventiende editie van DREAM Day georganiseerd . 
EROV zorgde zelf voor een geapprecieerde getuigenis voor de vijfde-
jaars leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Gentbrugge in het 
Groot Vleeshuis .

Gulden Eifeesten te Kruishoutem (3 - 7 april) . Aan de winnaars van de 
verkiezing Eikoningin en Eierboer werden ter promotie van de streek-
producten, pakketten met Oost-Vlaamse streekproducten uitgereikt . 

Gentse Bloemenmarkt . Op 12 juli was er de jaarlijkse prijsuitreiking op 
de bloemenmarkt op de Kouter te Gent, waarbij de kwaliteit van de 
planten en standen per categorie beoordeeld werden (organisator is 
Koninklijke Maatschappij St . Dorothea) . Ann en Guy Verbrugge - Jans-
sen, winnaars van de categorie kamerplanten ontvingen een pakket 
met streekproducten . Voor de receptie die op de uitreiking volgt, werd 
gebruik gemaakt van Oost-Vlaamse streekproducten .

World Canal Conference . Van 7 tot en met 10 september ging deze in-
ternationale conferentie door in Gent . Tijdens de koffiepauzes van het 
congres werden steeds Oost-Vlaamse zoetigheden aangeboden . Een 
delegatie van het congres boekte een receptie in het Groot Vleeshuis 
en kreeg uitleg over de werking van het promotiecentrum .

Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid . Ter gelegenheid van de 
25ste Nationale ontmoetingsdag organiseerde het Koninklijk College 
der Eredekens van de Arbeid een academische zitting op 3 oktober in 
het Sint-Augustijnenklooster te Gent . Er werden zes pakketten Lekker 
Oost-Vlaams aangeboden aan de eminente sprekers van de zitting .

Orde van de Prince . Op 17 en 18 oktober vond de nationale ledendag 
van de Orde van de Prince plaats in de Opera en Handelsbeurs te Gent . 
Met meer dan 600 inschrijvingen was dit een uiterst geslaagde bijeen-
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informatie van producenten op de website, de inrichting van acties en 
de uitwerking van een Nieuwsbrief .

Op 18 april werd het initiatief Lekker Oost-Vlaams officieel geopend  in 
het Groot Vleeshuis door eerste gedeputeerde Alexander Vercamer en 
gedeputeerde Jozef Dauwe, tevens voorzitter van EROV . Na de toespra-
ken werd een markt met streek- en hoeveproducten op de Groenten-
markt ingehuldigd, onder luid belgeschal van de Belleman .
De vele genodigden ontdekten de nieuwe huisstijl  aan de hand van 
uitgebreid promo-materiaal: brochures, affiches, banners, strandvlag-
gen, stickers, balpennen en ballonnen .

Achttien streek- en hoeveproducenten uit verschillende regio’s van 
Oost-Vlaanderen herschiepen deze markt tot een plaats waar men 
kon proeven en genieten van Oost-Vlaamse streek- en hoeveproduc-
ten: Bakkerij Nevens Pascal (Geraardsbergse mattentaarten), Antonio 
(Breydelham en -spek), Noyen (paardenlookworsten), Roomer (vlier-
bloesemaperitief), Brouwerij Van Steenberge (bier), DE NIL Vleeswaren 
(Boulognewordt), Azaleakwekerij Geert De Waele (Gentse azalea), de 
Neerschuurhoeve (kazen), Brouwerij De 6 Helmen (streekbier), Vitap 
(streekbier),  De Vierhoekhoeve (hoevekaas), Slagerij Johan en Inge 
(vleeswaren), Compaan (brood), Mobiele fruitpers (sap en notenolie), 
Brouwerij Verhofstede (likeuren), Geitenboerderij ‘t Eikenhof (geiten-
kaas), De Wassende Maan (biologische groenten) en de Aveschoots-
hoeve (zelf plukken van biologische fruit en groenten) .
De passie die deze producenten hebben voor hun product, de tradi-
tie, dat maakt van een product een streekproduct . Het publiek dat ruim 
aanwezig was, kon dit zeker smaken .

PROMOTIE EN IMAGO-ONDERSTEUNING

Ter promotie van Lekker Oost-Vlaamse producten werden twaalf repor-
tages gemaakt, in samenwerking met TV Oost-Vlaanderen . Gedurende 
de laatste twaalf weken van het jaar zetten we elke week een typisch 
Oost-Vlaams streekproduct in de kijker . We belichtten de geschiede-
nis, het verhaal en de productie van het product . Een gastspreker of 
expert bezorgde de reportages een extra dimensie met tips en weetjes . 
De producten die belicht werden, zijn: jenever, mosterd, kaas, fruitsap, 
cuberdons, advocaat, chocolade, peperkoek, bier, mattentaarten, ham 
en speculoos .

STUURGROEP LEKKER OOST-VLAAMS

Op 25 februari en 9 september vond een stuurgroep 
plaats . Volgende organisaties maken deel uit van de 
stuurgroep: dienst Landbouw & Platteland provincie 
Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, dienst 
Communicatie provincie Oost-Vlaanderen, Horeca Oost-
Vlaanderen, UGent Faculteit Bio-ingenieursweten-
schappen
Departement Landbouweconomie, Boerenbond, Alge-
meen Boerensyndicaat, Plattelandscentrum Meetjes-
land, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen, Vereniging Oost-Vlaamse Grootkeu-
kenkoks en Vlapas . Zij zijn actief betrokken bij de plan-
ning en acties Lekker Oost-Vlaams .

LANCERING EN MARKT LEKKER OOST-
VLAAMS

EROV, trekker in de promotie van Oost-Vlaamse streek-
producten sinds begin jaren ‘90, wenst met Lekker Oost-
Vlaams in te spelen op de nieuwe tendensen . De dienst 
Landbouw en Platteland van het Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen neemt deze rol op zich voor Oost-Vlaamse 
hoeveproducten . Ook Toerisme Oost-Vlaanderen steunt 
het project .
 
Een eerste voorstelling gebeurde met een stand Lekker 
Oost-Vlaams op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse 
overheid in Gent op 5 januari . Ook op de Conferentie voor 
Land- en Tuinbouw en Sierteelt in Aalter op 5 februari 
werd een stand Lekker Oost-Vlaams opgesteld .

Een student van de Hogeschool Gent, Bachelor in het 
bedrijfsmanagement (KMO-management), liep stage 
van 2 maart tot 22 mei . Hij werkte mee aan de verfijning 
van het concept Lekker Oost-Vlaams, de verwerking van 

Gedeputeerden Alexander Vercamer (bevoegd voor o.m. 
Landbouw) en Jozef Dauwe (bevoegd voor o.m. Middenstand 
en EROV) zorgden voor de plechtige opening van de markt 
Lekker Oost-Vlaams.
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ducten . Het nieuwe concept werd in de kijker gezet voor 
de meer dan 75 .000 bezoekers .

Bovendien werd voor het eerst de beursperiode op-
gesplitst in drie delen van telkens drie dagen waarop 
producenten konden intekenen . Acht producenten 
stonden de volledige periode op de beurs: Bakkerij Pas-
cal Nevens (Geraardsbergse mattentaarten), Balerdon 
(chocolade neuzen met met verschillende vullingen), 
Van Poeck (koffie), O’de Flander (graanjenever), Van Den 
Bossche (streekbieren), Bosteels (streekbieren), De 6 
Helmen (streekbieren) en Straalbronnen (water en li-
monade) . Nog acht verkozen om een bepaalde periode 
van de beurs deel te nemen: Noyen (worsten), Corma 
(Gandaham en geitenkaas); Vitaline (speculoos), Roo-
mer (vlierbloesemaperitief), Brouwerij Verhofstede (li-
keuren), Jutopie (tomatensap), Diane (chocolade truf-
fels) en Borsbeekse speculoos  . Voor de bezoekers een 
steeds wisselende stand met uitgebreid aanbod aan 
streek- en hoeveproducten .

HORECA EXPO GENT

Van 15 tot 19 november palmde Horeca Expo de hal-
len van Flanders Expo in . We kregen een mooie stand 
toegewezen waarbij de promotie van streek- en hoeve-
producten door middel van Lekker Oost-Vlaams en het 
Groot Vleeshuis voorop stond . Een divers publiek uit 
verschillende windstreken van Vlaanderen maakte ken-

Daarnaast zetten we Lekker Oost-Vlaams nog meer in de kijker 
door de productie van extra beelden van streek- en hoevepro-
ducten: bier, ham, fruitsap, groenten, chocolade en cuberdons . 
Naast het gebruik van dit fotomateriaal kunnen we beroep doen op 
verschillende middelen ter promotie van streek- en hoeveproducten . 
Er zijn onder andere posters, banners, postkaartjes en draagzakken in 
omloop, telkens met beelden van en in de huisstijl Lekker Oost-Vlaams .

Ook de social-mediakanalen van Lekker Oost-Vlaams werden onder de 
loep genomen . Zo maakten we werk van een actievere profilering op 
Facebook, waarbij we o .a . door middel van een wedstrijd de consumen-
ten nauwer betrekken bij Lekker Oost-Vlaams .
De website www .lekkeroostvlaams .be onderging een grondige door-
lichting . Opmerkingen werden verzameld . De websitebouwer gaat hier 
verder mee aan de slag om de website zo functioneel mogelijk te maken .

Samen met UGent ontwikkelen we een ‘app’ die een overzicht wil bie-
den van streek- en hoeveproducten in uw buurt . In eerste instantie 
richt de app zich naar toeristen om hen de unieke producten uit de re-
gio te leren kennen . Een veelvoud van Oost-Vlaamse lekkernijen wordt 
zo gebundeld .

JAARBEURS GENT

Van 12 tot 19 september 2015 vond de 70ste editie van de internatio-
nale Jaarbeurs Gent plaats in Flanders Expo . EROV nam deel met een 
totaal nieuwe groepstand onder de koepel Lekker Oost-Vlaams in hal 
2 . De huisstijl werd op de volledig nieuwe stand doorgetrokken: een 
warme, ambachtelijk en authentieke sfeer met focus op de lokale pro-
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V.u.: Brecht Carels · Woodrow Wilsonplein 2 · 9000 Gent

“

Authentieke streekproducten 
met een verhaal

Wie kent onze Oost-Vlaamse bieren, graanjenever, 
mattentaart, cuberdons, kazen, mosterd, ham, ... niet ? 
Met passie gemaakt, authentiek en lekker !

Ontdek alle Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten op 
www.lekkeroostvlaams.be

· alle typisch Oost-Vlaamse producten
· de mens en het verhaal achter het product
· waar je de producten kan kopen en proeven
· of je ter plekke het authentieke verhaal kan bezoeken
· leuke recepten om zelf aan de slag te gaan
· Lekker Oost-Vlaamse ambassadeurs

Volg ons ook op facebook of twitter
       Lekker Oost-Vlaams          @Lekker_OVL
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via de website

Lekker Oost-Vlaams is een initiatief van de 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen en 

de Provincie Oost-Vlaanderen, 
i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen

       Lekker Oost-Vlaams          @Lekker_OVL
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EROV en het Plattelandscentrum Meetjesland stonden in voor o .m . de 
begeleiding van gemeenten uit de Vlaamse Ardennen naar de erken-
ning als FairTrade gemeente en van producenten naar een coöpera-
tieve samenwerking met bijhorende distributie tussen producenten .

FAIR TRAIDE GEMEENTEN

De Vlaamse Ardennen telt 17 gemeenten . Tijdens het project behaal-
den vijf gemeenten het label Fair Trade en vijf andere zijn gestart met 
een trekkersgroep (Ronse, Gavere, Lierde, Geraardsbergen en Zingem) . 
Men doet er inspanningen om FairTradegemeente te worden .
Bij de overige zeven gemeenten is er weinig of geen interesse om mee 
te stappen in het traject .

Alles start bij het vinden van een trekkersgroep . Om het label toe te 
kennen, moet een gemeente voldoen aan zes criteria . Binnen het 
zesde criterium is het de bedoeling om kortlopende projecten of meer-
jaarlijkse initiatieven op te starten rond lokale duurzame voeding . Niet 
elke gemeente is al zo ver gevorderd in het proces dat zij binnen dit 
criterium een actie opzetten .

Veelal onderneemt de trekkersgroep nog inspanningen om samen te 
werken met het lokale beleid, winkels en horeca en scholen en bedrij-
ven . Binnen de duurtijd van het project heeft geen van deze vijf ge-
meenten uit de Vlaamse Ardennen nog de titel behaald . 

VLAPAS: COÖPERATIEVE SAMENWERKING

Zeventien producenten uit de Vlaamse Ar-
dennen verenigden zich in de coöperatie 
VLAPAS . Aangevuld met het Plattelandscen-
trum Meetjesland gaat het om in totaal 18 
coöperanten .

Deze definitieve groep kwam op 24 februari 
samen om resultaten van de werkgroepen te 
bespreken, de samenstelling van de raad van 
bestuur vast te leggen en de verdere krijtlij-
nen voor de samenwerking af te bakenen .

Drie werkgroepen dachten in kleine groep concreet na over diverse 
thema’s . De werkgroep promotie hield zich bezig met de naam van de 
coöperatie (wat resulteerde in de naam Vlapas), de ontwikkeling van 
het logo, de uitbouw van de website en de eerste communicatieacties .
Er waren bijeenkomsten op 22 januari en 12 februari en 31 maart . Deze 
werkgroep raadde dan ook aan om in zee te gaan met een vaste gra-
fisch ontwerper voor de algemene beeldvorming van de coöperatie . Ge-
durende het opstartproces kwam naar voor dat een van de betrokken 
producenten ervaring en kennis heeft met het bouwen van websites, 
deze producent werd dan ook aangesteld om de website van de coö-
peratie te maken .

De werkgroep financiën besloot wie de boekhouding voor Vlapas zal 
doen en maakte hieromtrent afspraken, tevens werd een financieel 
plan opgesteld in functie van de oprichting . Deze werkgroep kwam sa-
men op 12 januari .

Ten slotte had de werkgroep ‘activiteiten’ aandacht voor het opstel-
len van een aantal criteria waaraan een gemeenschappelijke activiteit 

nis met de Oost-Vlaamse lekkernijen en de activiteiten 
om deze te promoten . Ook het ambassadeurschap Lek-
ker Oost-Vlaams werd uitgelegd en aangemoedigd .

INTERPROVINCIAAL OVERLEG

Woensdag 9 december verzamelde Lekker Oost-Vlaams 
in Gent, samen met de andere provinciale koepels van 
streek- en hoeveproducten . Ieder bracht zijn plannen 
en ideeën naar voor zodat tips en valkuilen uitgewisseld 
konden worden . Steunpunt Hoeveproducten bracht te-
vens een uiteenzetting over distributie . De vermarkting 
van streek- en hoeveproducten van B2B wint aan be-
lang; de laatste wetgeving hieromtrent werd uitgelegd .

LEKKER GENIETEN IN GENT

Op 12 en 13 december ging het evenement Lekker Ge-
nieten in Gent door . Op drie verschillende locaties kon 
men proeven, koken, een workshop bijwonen en vooral 
genieten van al het lekkers . Het Groot Vleeshuis vormde 
het kader voor een streek- en hoeveproductenmarkt 
met Oost-Vlaams Lekkers . De proeverijen werden opge-
luisterd door een duo dat kerstliedjes ten berde bracht . 
Tevens kregen de aanwezigen, in ruil voor een bonnetje, 
een Lekker Oost-Vlaams proevertje aangeboden . Er was 
keuze uit zoet of hartig, een O’de Flander jenever of een 
glas Oost-Vlaams fruitsap .

Naast acties gecoördineerd vanuit Lekker Oost-Vlaams 
verlenen we ook onze medewerking aan plannen van 
collega-organisaties . Toerisme Vlaanderen schrijft aan 
hun beleidsplan voor de komende jaren . Streek- en 
hoeveproducten en Lekker Oost-Vlaams worden hierin 
meegenomen . We namen deel aan twee voorbereiden-
de overleggen (22 september en 19 oktober) en aan de 
inspiratiedag van Toerisme Oost-Vlaanderen op 14 de-
cember, om het belang van streek- en hoeveproducten 
nogmaals in de verf te zetten .

LEADER-PROJECT 2013-
2015:  STREEK- EN HOEVE-
PRODUCTEN IN DE VLAAMSE 
ARDENNEN
Via verschillende activiteiten tracht EROV de aandacht 
voor lokale streekproducten te vergroten . Zo zetten 
EROV en Plattelandscentrum Meetjesland, resp . pro-
jectleider en copromotor, binnen het Leaderproject 
‘Hoeve- en streekproducenten in de Vlaamse Ardennen, 
sterk potentieel’ meerdere acties op touw . De planning 
van deze activiteiten verloopt zoals vooropgesteld . Het 
project liep van 1 juli 2013 tot 30 juni 2015 .
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In 2015 was Oost-Vlaanderen weer goed voor heel wat 
erkenningen:

- lekkies door Jan Van Gent uit Oudenaarde,
- Oudenaardse bierbollen door Jan Van Gent uit Ouden-

aarde,
- Vlaamse gerookte gedroogde hesp van Sint-Eloy uit 

Oudenaarde,
- Oudenaards Bruin van brouwerij Roman,
- Oudenaards Bruin van brouwerij Cnudde,
- Oudenaards Bruin van brouwerij Smisje,
- hoeveschapenkaas van schapenmelkerij Brebis de 

Brakel,
- maaltjes uit Ninove van bakkerij Bické,
- vlaai uit Ninove van bakkerij Bické,
- Oost-Vlaamse mastellen van bakkerij Bické,
- Vlaamse schapenplattekaas door schapenmelkerij 

Boschdelle uit Denderhoutem .

De erkenning van Belgische peperkoek van Vondelmo-
len werd uitgesteld .

In het najaar werden de eerste gesprekken gevoerd voor 
indiening door VLAM van een EU-project voor alle Euro-
pees gelabelde producten uit Vlaanderen . 

SMAAKKLASSEN

Om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor streek- 
en hoeveproducten, richt EROV Smaakklassen in . De 
Smaakklassen kaderen in het PDPO-project ‘Smaakbe-
leving als hefboom voor marktinnovatie’ . EROV treedt op 
als projectverantwoordelijke en heeft als projectpart-
ners de Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswe-
tenschappen, vakgroep Landbouweconomie en Platte-
landscentrum Meetjesland .

Een smaakklas is een driedaagse schooluitstap en 
staat in het teken van gezonde, smaakvolle en streek-
gebonden voeding . Smaakklassen dragen ertoe bij dat 
kinderen thuis meer willen koken, dat ze meer open-
staan om te proeven en meer aandacht hebben voor 
gezonde streekgebonden voeding . In drie Oost-Vlaamse 
regio’s – Vlaamse Ardennen, Waasland en Meetjesland 
– namen 150 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar 
van het lager onderwijs deel aan een smaakklas . 

De smaakklas in de Vlaamse Ardennen was de eerste in 
het rij en vond plaats in 2014 . 
De kinderen van basisschool Priester Poppe uit Elver-
sele verbleven van 6 tot en met 8 mei 2015 tijdens hun 
driedaagse smaakklas in het Verloren Bos in Lokeren . 
Tijdens deze smaakklas bezochten ze Fruitsappen Ver-
hofstede en de Lindenhoeve en mochten ze zelf Loker-
se vlaai en Lokerse paardenworst bereiden in de Hotel-
school OLVP in Lokeren . 
De basisschool Leiebloem uit Machelen en de Gemeen-
telijke Basisschool Centrum uit Waasmunster verbleven 
drie dagen in de jeugdherberg Die Loyale in Maldegem . 

moet voldoen, welke activiteiten relevant zijn om aan deel te nemen en 
welke niet en hoe de cvba naar buiten moet komen bij een welbepaalde 
activiteit . Een overleg hierover was voorzien op 12 januari .

De coöperatie werd definitief bekrachtigd via de betekening van de 
statuten bij de notaris op 13 april (Notariaat Sobrie & De Smet) . Nadien 
(18 mei) volgde een officiële persvoorstelling voor een 40-tal genodig-
den (producenten, regionale organisaties, gemeentebesturen, …) in 
het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke .
Tijdens deze persvoorstelling werd niet alleen de naam van de coö-
peratie (Vlapas) gecommuniceerd, ook het logo, de eerste folders en 
promotieborden met daarop het logo werden voorgesteld .

Er vond in 2015 al een eerste gemeenschappelijke activiteit plaats, nl 
‘Fiesta Europa’ in Oudenaarde op 26 april . Niet minder dan twaalf ver-
schillende producten van de coöperatie waren aanwezig . Ook in de 
toekomst zal verder samengewerkt worden om in Oudenaarde aan te 
sluiten bij deze beurs .

De coöperatie Vlapas is een duidelijk resultaat van dit project . Door te 
kiezen voor een coöperatieve samenwerkingsvorm heeft Vlapas dan 
ook een eigen juridische entiteit, zodat na afloop van het project deze 
coöperatie blijft bestaan . Het doel is om op termijn allerlei acties en 
promotiecampagnes te voorzien . Belangrijk in de werking is de integra-
tie van een eigen distributiesysteem .
Door een mandaat op te nemen binnen de raad van bestuur van Vlapas 
heeft het Plattelandscentrum Meetjesland zich geëngageerd om ook 
na afloop van het project mee de coöperatie verder op te volgen en te 
begeleiden .

Ook EROV engageert zich verder in de ondersteuning van producenten 
die het Vlaams label willen behalen, in de begeleiding van gemeente-
besturen die Fair Trade willen worden en in het professionaliseren van 
producenten door praktijkgerichte seminaries .
Het project leidde daardoor tot een duurzaam resultaat .
In een vervolgtraject in 2016 wordt de distributie in de Vlaamse Arden-
nen, alsook in het Meetjesland en het Waasland verder onder de loep 
genomen .

VLAAMSE EN EUROPESE ERKENNING 
VAN OOST-VLAAMSE STREEKPRO-
DUCTEN ONDERSTEUNEN

VLAM-LABEL VOOR STREEKPRODUCTEN

De vergaderingen van de sectorgroep Streekproducten van VLAM, 
waarin EROV zetelt, vonden plaats op 27 januari, 5 mei en 15 septem-
ber . Op vandaag zijn reeds 191 producten als Vlaams streekproduct er-
kend, waarvan 57 Oost-Vlaamse (30%) . EROV zorgt voor de begeleiding 
van de Oost-Vlaamse dossiers .
Er zijn ook zeven Europese erkenningen, onder meer de Geraards-
bergse mattentaart, de Oost-Vlaamse graanjenever O’de Flander en de 
Gentse azalea en Vlaamse laurier met een beschermde geografische 
aanduiding .
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AMBASSADEURSCHAP: STIMULEREN VAN GEBRUIK 
STREEKPRODUCTEN IN HORECA EN BIJ TRAITEURS

De stuurgroep Lekker Oost-Vlaams legt de criteria vast waaraan een 
zaak moet voldoen om als ambassadeur opgenomen te worden . De 
bedoeling is om traiteurs, winkels, B&B’s en horecazaken die met 
Oost-Vlaamse streekproducten werken, te promoten als ambassadeur 
Lekker Oost-Vlaams . Tot op heden werd een reglement voor de streek-
winkels en traiteurs uitgewerkt . De eerste Lekker Oost-Vlaamse am-
bassadeur is gekend: streekwinkel Balerdon uit Sint-Niklaas .
Aangepast promotiemateriaal wordt ter beschikking gesteld van de 
ambassadeurs en hun zaak wordt gepromoot via diverse (social)me-
diakanalen . In het najaar van 2016 zal een plechtige uitreiking georga-
niseerd worden waarbij alle ambassadeurs extra in de kijker geplaatst 
worden .

DISTRIBUTIE VAN STREEKPRODUCTEN

INITIATIEVEN NAAR HORECA EN GROOTKEUKENS

EROV zoekt nieuwe en lokale afzetkanalen voor hoeve- en streekpro-
ducenten . In kader van het PDPO-project ‘Smaakbeleving als hefboom 
voor marktinnovatie’ benaderden we de markt van de woonzorgcentra, 
een nog onontgonnen gebied . Via dit project onderzoeken we de dis-
tributie van streek- en hoeveproducten in de korte keten en worden 
streek- en hoeveproducten door bewoners van woonzorgcentra aan 
een smaaktest onderworpen .

GROOTKEUKENS WOONZORGCENTRA

22 woonzorgcentra (WZC) en 1 ziekenhuis namen deel aan het project . 
Allen kregen ze een persoonlijk bezoek . Tijdens dit gesprek werd ge-
peild naar de onderlinge verwachtingen en de ervaring die men al dan 
niet heeft bij het werken met streek- en hoeveproducten .
Vervolgens verzamelden wij ook gegevens van alle mogelijke streek- 
en hoeveproducenten uit Oost-Vlaanderen, samen met de producten 
die men kweekt of verwerkt .

In 2014 stelden de chef-koks een menu op aan de hand van streek- en 
hoeveproducten, voorradig binnen Oost-Vlaanderen . Nadien volgden 
de praktische kookworkshops . 
In november-december 2014 hielden drie regio’s hun smaakbelevings-
acties . Dit waren Gent-centrum, Leie-Schelde en Vlaamse Ardennen .

Een tweede deel van de smaakbelevingsacties (bij OCMW Gent, Meet-
jesland en Waasland) vond plaats in het voorjaar 2015 . In totaal zijn 
er 23 dergelijke smaakbelevingsacties, verspreid over de 22 deelne-
mende woonzorgcentra en 1 ziekenhuis .

Gelijktijdig met de smaakbelevingsacties werden smaaktesten af-
genomen bij een vijfde  van de residenten van het woonzorgcentrum 
die het menu gegeten hebben . Aan de hand van een vragenlijst werd 
onderzocht in welke mate 339 bewoners (waarvan 257 vrouwen en 
82 mannen) al dan niet tevreden zijn over het geserveerde menu met 
streek- en hoeveproducten . Via zowel open als gesloten vragen werd 
er gepolst naar smaak, herkenbaarheid, kwaliteit, … Naast de vragen-
lijst werd een fiche per woonzorgcentrum bijgehouden, waarbij de 
gebruikte hoeveelheden van de ingrediënten (per persoon en in het 
volledige menu) vermeld staan, alsook de eenheidsprijzen van de in-

Ze ontdekten van 20 tot en met 22 mei 2015 het Meet-
jesland en bezochten de kruidenkwekerij Netelvuur 
in Oostwinkel, de Aveschootshoeve in Lembeke en de 
Paardenmelkerij Fillippus in Maldegem . In het Streek-
centrum Huysmanshoeve gingen ze zelf aan de slag 
achter het fornuis en bereidden een heerlijk gerecht 
met streekproducten .

STUURGROEP

Op 1 april 2015 vond de vierde stuurgroep van dit project 
plaats in het Provinciaal Proefcentrum voor de Groen-
teteelt Oost-Vlaanderen in Kruishoutem . Samen met de 
copromotoren werd in overleg met de expertise van de 
aanwezige stuurgroepleden het vervolg van dit project 
uitgestippeld .

REGLEMENT TER PROMOTIE VAN OOST-
VLAAMSE STREEKPRODUCTEN 

Met het ‘Provinciaal Reglement met betrekking tot de 
subsidiëring van initiatieven voor de promotie van Oost-
Vlaamse streekproducten’ worden initiatieven onder-
steund die Oost-Vlaamse streekproducten promoten . 
Voor 2015 ontving EROV veertien aanvragen voor be-
toelaging .  Eén dossier kwam nog in aanmerking voor 
eind vorig jaar . Voor drie dossiers ontvingen we niet de 
nodige facturen . Uiteindelijk kregen 12 dossiers een po-
sitief advies .

Kinderen genieten van de smaakklas en leren met alle 
zintuigen over lokale producten uit hun regio.
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Het Institute for Small Business and Entrepreneurship, 
kortweg ISBE, is een internationale organisatie die on-
derzoek naar ondernemerschap en kmo’s stimuleert .

INTERNATIONAAL KENNIS-
NETWERK UITBOUWEN

INTERNATIONALE CONVENTIE STREEKPRO-
DUCTEN

De Internationale Conventie Streekproducten in Gent 
is een initiatief van de Economische Raad voor Oost-
Vlaanderen (EROV) in samenwerking met de provincie 
Oost-Vlaanderen . De bedoeling is om een kenniscen-
trum streekproducten te lanceren tussen regio’s in Eu-
ropa en in de wereld .

SEMINARIE OP EXPO MILAAN

EROV organiseerde een economische missie naar Milaan 
naar aanleiding van de Wereldexpo . De 34ste Wereldten-
toonstelling vond plaats van 1 mei tot en met 31 ok-
tober 2015 in Milaan onder het motto ‘Voedsel voor de 
planeet, energie voor het leven!’

EROV werkte samen met het Provinciebestuur en di-
verse andere partners (stad en haven Gent, UGent, 
Flanders Investment & Trade) aan de organisatie van 
de Oost-Vlaamse week van 28 juni tot 1 juli . De fo-
cus lag op voeding in de brede zin, met promotie zo-
wel naar de consument als naar het bedrijfsleven . 
Met een groep van 30 personen (dertien bedrijven en 
een delegatie van de  Jaarbeurs Gent) werd een druk 
programma afgewerkt . Op dinsdag 30 juni werd on-
der ruime belangstelling het seminarie ‘Oost-Vlaamse 
streekproducten: hefboom voor regionale ontwikkeling’ 
ingericht in het Belgisch paviljoen met toelichtingen 
door dr . Hans De Steur (UGent), de stad Oudenaarde 
en prof . dr . Wim de Clercq (UGent) . Nadien volgde een 
receptie met streekbieren van brouwerij Van Den Bos-
sche en Oudenaards bruin uit Oudenaarde, Balegemse 
jenever, advocaat De Klok, peperkoek Vondelmolen en 
koekjes Bicobel .

INZETTEN OP 
PROFESSIONALISERING VAN 
STREEKPRODUCTEN

SEMINARIES

Op 10 februari organiseerde EROV een seminarie met als 
werktitel ‘Uw streekproduct succesvol in de horeca’ . 

grediënten en de nutritionele waarde . Deze gegevens vormden de ba-
sis voor het wetenschappelijk eindrapport van de UGent .

In maart en april 2015 werd per regio een evaluatievergadering met de 
deelnemende woonzorgcentra georganiseerd: 25 maart (Waasland), 
2 april (Meetjesland), 13 april (Leie-Schelde), 14 april (OCMW Gent), 15 
april (Vlaamse Ardennen), 16 april (Gent-Centrum) . Tijdens deze verga-
dering werden zowel de positieve als negatieve punten besproken en 
de intenties van de woonzorgcentra om in de toekomst te koken met 
streek- en hoeveproducten .

SLOTSEMINATIE STREEK- EN HOEVEPRODUCTEN OP HET MENU IN WOON- EN 
ZORGCENTRA 

De wetenschappelijke resultaten van het project Smaakbeleving wer-
den voorgesteld op 18 juni op de Faculteit Bio-ingenieurswetenschap-
pen in Gent . Een evenwichtig, lekker en lokaal voedselbeleid imple-
menteren in woon- en zorgcentra in Oost-Vlaanderen was de uitdaging 
van het project Smaakbeleving .
Brecht Carels, directeur van EROV, gaf een overzicht van alle uitgevoer-
de acties tijdens de projectperiode . Marnic Taildeman, hoofd Voeding 
van het OCMW Zottegem, bracht een praktijkgetuigenis over zijn erva-
ringen met koken met streek- en hoeveproducten .
 
Maar liefst 23 grootkeukenkoks die samen dagelijks meer dan 3000 
menu’s bereiden in woonzorgcentra in onze provincie namen enthou-
siast deel aan het project en stelden nieuwe menu’s samen met Oost-
Vlaamse streek- en hoeveproducten .

Werden deze menu’s met streek- en hoeveproducten gesmaakt door 
de bewoners in de woonzorgcentra? Is het financieel haalbaar om 
dergelijke menu’s aan te bieden? Is de grootkeuken een interessante 
afzetmarkt voor producenten van streek- en hoeveproducten? Beant-
woorden de menu’s aan de nutritionele behoeften van de bewoners 
van woonzorgcentra? Ir . Sara De Pelsmaeker van UGent gaf hierop ant-
woord tijdens de voorstelling van het eindrapport .
 
Met de resultaten van het eindrapport willen we inspelen op één van de 
hoofddoelstellingen van het project, namelijk directies van zorginstel-
lingen overtuigen van de meerwaarde die streek- en hoeveproducten 
bieden bij het gebruik in hun centra . Door in te spelen op de korte keten 
verkleint de ecologische voetafdruk, wordt de verbondenheid tussen 
producent en consument vergroot en is de herkenbaarheid van een 
product voor de bewoners veel groter . Dit is voor de bewoners zelf, voor 
de producenten, maar ook breder maatschappelijk een meerwaarde . 
Voor de betrokken producent leidt dit tot een extra inkomen .
Tot slot werden de uitdagingen voor de toekomst opgesomd door 
Brecht Carels . Het slotseminarie werd afgesloten met een netwerkdrink 
met streek- en hoeveproducten .

DEELNAME AAN ISBE CONFERENTIE

EROV diende een paper ‘Innovative distribution strategies in the local 
food sector’ in voor de ISBE-conferentie . Daarin wordt een overzicht 
gegeven van de bestaande innovatieve distributiestrategieën in Oost-
Vlaanderen . Verder werden ook domeinen onthuld waar verder onder-
zoek nodig is .
De paper werd aanvaard en werd op 12 november voorgesteld aan een 
ruim internationaal publiek op de conferentie te Glasgow .
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Samen met de hotelschool Stella Matutina in Brakel, die 
eveneens de locatie voor het seminarie was, en horeca 
Vlaamse Ardennen mochten we ongeveer 80 genodig-
den verwelkomen . Hoe en op welke manier een streek-
product succesvol in de horeca introduceren, kwam 
door verschillende gastsprekers aan bod .

We startten met een verwelkoming door eerste gede-
puteerde Alexander Vercamer . UGent lichtte de belang-
rijkste resultaten toe uit het Leaderrapport ‘Econo-
misch valoriseren van kwaliteitsvolle streekproducten 
en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen’ . 
Twee praktijkvoorbeelden, Eaulala water en feestzaal 
Saks&Boom toonden het belang van streekproducten in 
de horeca aan .
Een netwerkmoment sloot de avond af waarbij geproefd 
kon worden van een divers aanbod aan gerechtjes met 
lokale streek- en hoeveproducten, door de hotelschool 
met zorg uitgevoerd .

Op 22 juni werd een seminarie ingericht in stokerij Van 
Damme te Balegem rond het thema verpakking . Dit werd 
door twee sprekers vanuit verschillende invalshoek 
toegelicht .
De Europese richtlijnen (wettelijk kader) werden uit-
eengezet door Hilde De Geeter van voedingsinformatie-
centrum Nice . Patrick De Grande van het bureau Quatre 
Mains toonde aan dat creatieve verpakking een meer-
waarde biedt en commercieel opbrengt .

Er namen zestien producenten deel aan het seminarie . 
Zij kregen achteraf bijkomende informatie over de wet 
op etikettering . Een netwerkmoment met Balegemse 
O’de Flander en andere streek- en hoeveproducten 
zorgde voor een gesmaakte afsluiter .

ONDERZOEK NAAR 
IMPLEMENTATIE NIEUWE 
TENDENSEN

OOST-VLAAMSE WIJNTOER EN RAPPORT 
WIJNBOUW IN OOST-VLAANDEREN

De wijnbouw in Oost-Vlaanderen is terug van weg ge-
weest . Bouwend op een lange historiek die eeuwen te-
ruggaat, kent Oost-Vlaanderen een groeiend enthousi-
asme voor de wijnbouw .
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) 
bracht in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen, 
de Oost-Vlaamse wijnbouwers en -sector in kaart, wat 
resulteerde in de publicatie ‘Wijnbouw in Oost-Vlaande-
ren’ . 

Naast vele gedreven hobbyisten, telt onze provincie ook 
acht professionele wijnbouwers die van hun passie hun 

(bij-)beroep maken . Meer dan vier hectare wijnranken zorgt jaarlijks 
voor zo’n 13 .000 liter Oost-Vlaamse wijn . 
Oost-Vlaanderen kent bovendien heel wat in de sector erkende ken-
nisinstellingen , zoals de Vlaamse wijnadacemie, een initiatief van Syn-
tra Midden-Vlaanderen met eigen wijngaard in Gent, en in de gebouwen 
van de Food Pilot in Melle staat het Instituut voor Landbouw en Vis-
serijonderzoek (ILVO) in voor de omkadering bij de kwaliteitscontrole 
op de wijnen .

De goede kwaliteit  van de Oost-Vlaamse wijn is gebaseerd op grondige 
analyse en de nieuwste technieken . Dit resulteert niet alleen in een 
appreciatie door de consument, maar ook in de toenemende waarde-
ring door restaurants en professionele sommeliers . 
 
EROV organiseerde op 30 augustus met succes de eerste Oost-Vlaamse 
Wijntoer . Tussen 10 en 18 uur konden vijf wijnbouwers en de Vlaamse 
Wijnacademie bezocht worden . Veel geïnteresseerde bezoekers kwa-
men langs per auto, maar vooral ook met de fiets . Er werden immers 
twee fietsroutes door Toerisme Oost -Vlaanderen uitgewerkt en deze 
kenden grote bijval .
Er was een filmpje ter aankondiging,  gemaakt door TV Oost en ook op 
Plattelandspret werd de Wijntoer aangekondigd . De rondleiding door de 
wijnbouwer kende overal veel succes, maar ook de proeverij die daarop 
volgde .

O’DE FLANDER, OOST-VLAAMSE 
GRAANJENEVER

De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs vzw bundelt de 
krachten van elf Oost-Vlaamse jeneverproducenten en zet zich sinds 
1990 in voor de erkenning van de verschillende Oost-Vlaamse graan-
jenevers . Deze erkenning is zowel op Vlaams als op Europees niveau 
een feit .

Voor de erkenning bij de consument is het maken van een authentieke 
en kwaliteitsvolle Oost-Vlaamse graanjenever een eerste basisvereis-
te . Hiervoor werd het kwaliteits- en herkomstlabel O’de Flander gecre-
eerd . Draagt een jenever dit O’de Flander label, dan is de consument er 
zeker van dat het gaat om een authentieke Oost-Vlaamse graanjene-
ver .
De statutaire algemene vergadering van de Orde van de Oost-Vlaamse 
Meester-Distillateurs vzw werd gehouden op 20 januari in het Groot 
Vleeshuis, de raad van bestuur vergaderde op 20 januari, 27 mei en 9 
september .

INRICHTEN VAN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

JENEVERCURSUS

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen en Syntra Midden-Vlaan-
deren organiseerden, in samenwerking met de Orde van de Oost-
Vlaamse Meester-Distillateurs en de Vlaamse Wijnacademie, voor het 
eerst een cursus Jeneverkenner in het najaar van 2005 en dit in sa-
menwerking met Syntra Midden-Vlaanderen (Wijnacademie) .
Professor Eric Van Schoonenberghe, erevoorzitter van het Nationaal 
Jenevermuseum te Hasselt, was wetenschappelijk coördinator .
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de Velde (docent aan de Vlaamse Wijnacademie en 
expert in degustatietechnieken);

•	 theoretische	 proef	 (28	 april,	 Braeckman	 Graansto-
kerij, Oudenaarde);

•	 uitreiking	certificaten	deelname	en	Bijzonder	Kapit-
tel na de algemene vergadering van 19 januari 2016 .

De totale groep cursisten bestaat vandaag uit 182 en-
thousiaste ambassadeurs voor de graanjenever . Zij 
worden op de hoogte gehouden van alle O‘de Flander 
activiteiten .
Er wordt een volgende jenevercursus gepland in het 
voorjaar 2016 .

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

Tijdens de raad van bestuur van O’de Flander op 27 mei in stokerij Rub-
bens te Wichelen werd een eerbetoon gehouden voor prof . Eric Van 
Schoonenberghe die de Jenevercursus elf maal begeleidde en om ge-
zondheidsredenen dit niet verder kon . Hij was de bezieler en grondleg-
ger van de cursus . 
Het grote succes van de vorige edities ‘Jeneverkenner’ leidde tot de 
inrichting van een elfde cursus in het voorjaar van 2015 .
Er werden vijf sessies gegeven met aansluitend een proef voor de 
deelnemers die alle sessies bijwoonden . Een officiële slotsessie met 
overhandiging van de getuigschriften en opname van de geslaagden is 
voorzien na de algemene vergadering van de Orde in 2016 tijdens een 
buitengewoon kapittel .
Er namen in totaal dertien personen deel aan deze cursus Jeneverken-
ner . Zij legden alle met succes de proef af die bestaat uit een theore-
tisch en een praktisch deel .

Het programma was als volgt:

•	 les	1:	geschiedenis	van	jenever	(12	maart,	stokerij	Van	Damme,	Ba-
legem), docent Eric Van Schoonenberghe;

•	 les	 2:	 productieproces	 van	 jenever	 (19	 maart,	 	 SYNTRA	 Midden-
Vlaanderen campus Gent), docent Eric Van Schoonenberghe;

•	 les	3:	productieproces	van	jenever	(26	maart,	Graanstokerij	Filliers,	
Deinze), docent Eric Van Schoonenberghe en Filip Waelkens, rond-
leiding en degustatie bij Filliers;

•	 les	 4:	 jenevercocktails	 (2	 april,	 Stokerij	 Bruggeman,	 Gent),	 door	
Bartenders-on-the-road: aanmaak van cocktails, rondleiding en 
degustatie;

•	 les	5:	degustatietechnieken	 (23	april,	SYNTRA	Midden-Vlaanderen	
campus Gent), docent Eric Van Schoonenberghe en Dominique Van 

Vele geïnteresseerden daagden op voor een rondleiding op een Oost-Vlaamse wijngaard, ook hier op wijndomein Waes in Zwijnaarde.
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PROMOTIE OOST-VLAAMSE GRAANJENEVER - O’DE FLANDER

Bezoek Jenevermuseum . Op 22 maart werden alle cursisten van de 
Jenevercursus uitgenodigd om een geleid bezoek te brengen aan 
het volledig vernieuwde Jenevermuseum te Hasselt . Hieraan na-
men 32 personen deel .
Oost-Vlaamse week op de Expo Milaan (28 juni tot 1 juli) .  Twee le-
den van O’de Flander deel namelijk Balegemse (stokerij Van Damme) 
en Bobke (Nectaria) namen hieraan deel . Tijdens de recepties werd 
de Oost-Vlaamse graanjenever ook door de Italianen enthousiast 
onthaald .

Heusden Koers (11 augustus)  . Op de afsluitende, druk bijgewoon-
de receptie, werd het O’de Flander druppelkot opgesteld . Alle O’de 
Flander jenevers werden geschonken en uitleg over de werking 
werd gegeven .

Deelname Jaarbeurs Gent . Van 12 tot 20 september was O’de Flan-
der aanwezig op de stand Lekker Oost-Vlaams, volgens een ver-
nieuwd concept . Elke dag was een ander merk aanwezig en werd de 
O’de Flander gedegusteerd en voor eigen rekening verkocht .

Kapittel van de Orde . De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distil-
lateurs organiseerde op 15 november zijn 25ste Kapittel . Op deze 
feesteditie lauwerde de Orde verschillende persoonlijkheden en 
horecazaken voor hun bijzondere verdiensten in het erkennen en 
promoten van O’de Flander, de Oost-Vlaamse graanjenever .

De intronisanten waren Alexander De Croo, vicepremier en minis-
ter van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en 
Post, Kenneth Taylor, burgemeester Wichelen, Gella Vandecaveye, 
ex-judoka, Karen Verplancke, Schoonste Boerin van Vlaanderen , 
Thierry Semey, directeur afgevaardigd bestuurder SYNTRA Midden-
Vlaanderen, Frank Lippens, algemeen directeur Sint-Vincenti-
usziekenhuis Deinze , Jan Claeys, hoofdredacteur De Gentenaar, 
Giedo Thiry, communicatiebureau Gidee , Luc Van Acker, componist 
en dirigent, Johan Beke, Orde van de Prince en Lucien Vergaerde, 
Confrerie Roze Olifant .

Drie horeca- en speciaalzaken die drie verschillende O’de Flander 
jenevers op hun kaart zetten, ontvangen een plaket O’de Flander 
ambassadeur en een getuigschrift .

Fred’s Café & Restaurant (Sint-Margriete), webshop Groeten uit de 
Vlaamse Ardennen (Zottegem) en coctailbar Jigger’s (Gent) .

De Hotelschool Gent verzorgde de receptie . Voor deze feesteditie 
was er ook een workshop cocktail met jenever tijdens de receptie .  
Alle aanwezigen ontvingen bovendien een kleine attentie .

Jeneverfestival . In het weekend van 28 en 29 november was elke 
jeneverliefhebber welkom in het Groot Vleeshuis te Gent op de vijf-
de editie van het Jeneverfestival . Voor slechts 5 euro inkom, kreeg 
de bezoeker vier bonnetjes voor proevers en een O’de Flander drup-
pelglaasje extra als aandenken .

De geïntroniseerden van het 25ste Kapittel O’de Flander, waaronder vicepremier en minister Alexander De Croo (vijfde van rechts op het podium).
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Alle producenten van het kwaliteitslabel O’de Flander waren aan-
wezig met hun Balegemse, Bobke, Braeckman, De Stoop, Dirk Mar-
tens, Filliers, Hertekamp, Mertens, Peterman Platinum, Rubbens, 
Thyssen en Van Hoorebeke . 

Zij presenteerden de O’de Flander Oost-Vlaamse graanjenever sa-
men met hun rijke gamma andere jenevers: zoals fruitjenevers, 
creamjenevers en jeneverkoffie . En, nieuw in 2015, de producenten 
stelden ook hun eigengemaakte Oost-Vlaamse gin voor .

Er waren eveneens twee gratis workshop: ‘Cocktails met jenever’ 
door Rolf Schollaert van The Cocktail Nation en ‘Koken met jenever’ 
door Mia Ackaert van Atelier en couleur .

Er werd ook voor het eerst samengewerkt met gidsenvereniging 
Gandante, die met een geleide wandeling over ‘stoken en brouwen 
in Gent’ het Jeneverfestival afsloot .

STUDIE SOCIAAL-ECONOMISCH BELANG OOST-VLAAMSE JENEVER

Na een gesprek met Geert Van Lerberghe, directeur-generaal van 
Vinum & Spiritus (de Belgische Federatie voor Wijn en Gedistilleerd), 
werd verder studiemateriaal verzameld . De beschikbare cijfers en 
een sectorrapport zullen door Vinum & Spiritus bezorgd worden als 
basis voor de studie . Een publicatie zal in 2016 uitgegeven worden .
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ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN

De raad van bestuur van EROV met directeur Brecht Carels en voormalig directeur Daniël De Steur. Staand van links naar rechts: gedeputeerde Peter Hertog, 
Annick Willems, Lena Van Boven, Hilde De Sutter, Jan Vercamst, Marleen Maenhout, Gerrit Muylaert, Jan Borms, Joris Vandenbroucke, Yvan De Bie, Riet Gillis, 
directeur Brecht Carels, Marc Buyse. Zittend van links naar rechts: Pieter Van Oost, René Denis, Arnold Vanhaecke, tweede ondervoorzitter Jean-Benoit 
Turcksin, eerste ondervoorzitter gedeputeerde Geert Versnick, voorzitter gedeputeerde Jozef Dauwe, ere-voorzitter en ere-gedeputeerde Arie Abbeloos, 
Marjolein Vandersteene, Martine Verhoeve, voormalig directeur Daniël De Steur, Matthijs Pietrala. Ontbreken op de foto: Dirk Belon, Jeroen Lemaitre, Liesbet 
Nys en Dirk Van Wiemeersch.

Belon Dirk *
Borms Jan *
Buysse Marc *
Cornelis Dirk
Dauwe Jozef, gedeputeerde, voorzitter *
De Bie Yvan *
De Sutter Hilde *
Denis René *
Eeman Geert
Gillis Riet *
Hertog Peter, gedeputeerde *

Lemaitre Jeroen *
Maenhout Marleen *
Muylaert Gerrit *
Nys Liesbet *
Paermentier Kristof
Pietrala Matthijs*
Turcksin Jean Benoit, 

tweede ondervoorzitter *
Van Boven Lena *
Van Oost Pieter *
Van Wiemeersch Dirk*

Vandenbroucke Joris *
Vandersteene Marjolein *
Vanhaecke Arnold *
Vercamer Alexander, eerste gedeputeerde
Vercamst Jan *
Verhoeve Martine *
Versnick Geert, 

gedeputeerde, eerste ondervoorzitter *
Willems Annick *
Abbeloos Arie, ere-gedeputeerde en 

ere-voorzitter, raadgevende stem *

ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling van de algemene vergadering van EROV. Leden van de raad van bestuur zijn aangeduid met een *.

Joris Vandenbroucke werd op 25 september 2014 vervangen door provincieraadslid Alici Dursun.
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