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VOOrwOOrDrD
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen zet zich in voor de duurzame sociaal-
economische ontwikkeling van onze Provincie Oost-Vlaanderen . Hiertoe spreidt 
EROV een ruim activiteitenveld tentoon . Met tal van sociaal-economische actoren 
komt EROV in contact . Om de verankering van het middenveld in de vzw EROV te 
bevestigen, werd op 24 april bovendien de rol van EROV als Provinciaal Extern Ver-
zelfstandigd Agentschap (PEVA) in privaatrechtelijke vorm bestendigd .

Centraal in het ruime activiteitenveld staat steeds de rol van EROV als ontmoe-
tingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel voor de Oost-Vlaamse econo-
mie . EROV wil ondernemers inspireren en reikt hen vernieuwende ideeën aan . We 
geloven sterk in de kracht van het uitwisselen van ervaringen tussen ondernemers 
onderling, maar ook met experten, bijvoorbeeld uit de Oost-Vlaamse academische 
instellingen .
EROV bouwt tegelijk bruggen op zoek naar meerwaarde door samenwerking . Sa-
menwerking die er toe doet en die schaalvoordelen creëert . Denk bijvoorbeeld 
aan de streekproducten . Lokale producenten van voeding staan samen sterker 
dan alleen . EROV groepeert de Oost-Vlaamse streekproducenten en brengt hen 
als één uithangbord naar buiten, onder de noemer ‘Lekker Oost-Vlaams’ . Tegelijk 
onderzoeken we nieuwe pistes, zoals de introductie van streekproducten in de 
grootkeukens .
Ook het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen is een voorbeeld van samenwerking . 
De Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen benaderen in hun aankoopbeleid samen 
de markt, wat betere voorwaarden oplevert . Op 12 februari tekenden de zieken-
huisdirecteurs het officiële samenwerkingsprotocol . EROV vertolkt hier, vanuit zijn 
neutrale insteek, een coördinerende en stuwende rol .

Om de middenstand te ondersteunen konden 27 gemeentebesturen en 30 mid-
denstandsverenigingen gebruik maken van een ondersteunende subsidie door 
het provinciebestuur . EROV treedt hierbij op als inspirator en klankbord voor deze 
gemeenten en verenigingen .
We stimuleren daarnaast het jong ondernemerschap in onze provincie . Maar liefst 
1700 leerlingen genoten van de nieuwe toneelvoorstelling ‘Eureka, ik onderneem’ . 
De hieraan gekoppelde getuigenis van een jonge ondernemer zorgt voor een posi-
tieve beeldvorming rond ondernemerschap bij de jongeren .

U merkt, een prachtig pallet van diverse acties ten bate van het Oost-Vlaams eco-
nomisch weefsel . EROV blikt in dit werkingsverslag alvast enthousiast terug op 
2014 en kijkt de toekomst vol vertrouwen tegemoet . Ik dank dan ook graag alle 
middenstanders, bedrijven, organisaties en besturen voor hun positieve medewer-
king en steun . Mijn speciale dank gaat naar de deputatie en provincieraad voor het 
vertrouwen, en naar de algemene vergadering en raad van bestuur van EROV, en 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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- maar bijvoorbeeld ook zowel jong en startend ondernemerschap, 
als bedrijfsleiders die denken 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 beheerstechnieken 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 
 zaken realiseren . Tegelijk ook, met de nodige trots, eens een idee 
volgroeid is en door andere partners wordt overgenomen, het dur-
ven 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 .

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 Verzelfstandig 
Agentschap met privaatrechterlijke vorm en ontwikkelt 
acties afgelijnd binnen de grenzen van het Provinci-
aal Beleid . EROV speelt hierbij flexibel in op provinciale 
noden en vragen, 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 
hier tijdig kan worden ingespeeld met maximale betrok-
kenheid 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 geïnter-
preteerd:
- het omvat alle mogelijke sectoren (voeding, sier-

teelt, bouw, diensten,…),
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In 2014 kwam het CRM op volle kruissnelheid; qua DMS 
werden de laatste stappen tot implementatie gezet . De 
firma Kumondo werd aangeduid om dit proces te bege-
leiden . Begin 2015 wordt het DMS (gebaseerd op Goog-
leApps en AOdocs) gefaseerd uitgerold .

In oktober 2014 werd de vernieuwde EROV-website ge-
lanceerd .

VIEr ACTIVITEITENDOMEINEN
In 2014 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

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 
PrIVAATrECHTErLIJKE VOrM
In het kader van de uitvoering van het Provinciedecreet, besliste de 
 Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in zitting van 13 juni 2013 
om de vzw EROV om te vormen tot een Provinciaal Extern Verzelfstan-
digd Agentschap (PEVA) in privaatrechtelijke vorm . Zo’n PEVA in privaat-
rechtelijke vorm is nog steeds een vzw (en als dusdanig ook onder-
worpen 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 decem-
ber 2013 door de Provincieraad goedgekeurd . Op 10 april 2014 keurde 
ook Vlaams minister van Bestuurzaken en Binnenlands bestuur, Geert 
Bourgeois, deze provincieraadsbeslissing 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 privaatrechterlijke vorm definiëert .

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 systeem moet eveneens toelaten om 
samen te werken aan documenten en het moet overal beschikbaar zijn 
(waar er internet is) .

Aan dit project is eveneens een relatiebeheersysteem (CRM of cus-
tomer relations system) gekoppeld . Beide systemen zullen met elkaar 
kunnen communiceren .
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OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING

  

 
 

De deelnemers evalueerden het programma in groep en onaf-
hankelijk van EROV op 25 maart 2014 . Zij beoor deelden het pro-
gramma in zijn geheel zeer positief . Na de groepsevaluatie ge-
tuigden Isabelle Van Damme, zaakvoerder, en Luli Milos, operati-
ons manager van Stop Spices (Dendermonde), als lid van het EROV 
Netwerk Ondernemen, voor de aanwezigen hoe zij een krach-
tige impuls gaven aan de ontwikkeling van hun bedrijfsstrategie . 
Tijdens deze evaluatiesessie koos de groep koos Els Soete om haar als 
kernlid te vertegenwoordigen in de kern van het EROV Netwerk Onder-
nemen . Els Soete is bestuurder bij Calux nv uit Oudenaarde .

EERSTE INSPIRATIEPLATFORM VOOR 
DE OOST-VLAAMSE SOCIALPROFITSECTOR 2013-2014

Negen deelnemers uit negen bedrijven volgden de eerste editie van 
het inspiratieplatform voor de Oost-Vlaamse socialprofitsector . Het 
managementprogramma werd, samen met de eerste editie van het 
inspiratieplatform voor de Oost-Vlaamse ondernemer (zie hierboven), 
officieel geopend op 3 oktober 2013 . Van 8 oktober 2013 tot 18 maart 
2014 werden de diverse bedrijfskundige thema’s behandeld .

In 2014 vonden naast de modules procesmanagement, kostprijs-
calculatie, hr management, ict management en commercieel denken 
& marketing ook de afsluitende implementatiesessie strategisch ma-
nagement en de slotsessie plaats .

Tijdens de afsluitende sessie op 3 april 2014 gaf Stefaan Lammertyn, 
Social Media Evangelist bij Pixular (Kortrijk), een interactief seminarie 
over ‘Succesvol met sociale media’ . De deelnemers evalueerden op 
deze afsluitende sessie ook het programma in groep en onafhankelijk 
van EROV . Zij beoordeelden het programma in zijn geheel zeer positief .

 OOST-VLAAMSE 
 ONDErNEMErS 
 INSPIrErEN EN 
 INZETTEN OP 
 SAMENwErKING

OOST-VLAAMSE 
 ONDErNEMErS INSPIrErEN, 
wAKKEr EN ALErT HOUDEN

INrICHTEN VAN HET INSPIrATIEPLATFOrM 
OOST-VLAAMSE SOCIAL PrOFIT MEETS 
PrOFIT

Het langlopende inspiratieplatformie biedt bedrijfs-
leiders en socialprofitmanagers een overzicht van en 
inzichten in het hedendaags management .

Voor specifieke en zeer actuele onderwerpen zijn er 
kortlopende programma’s, alsook de vele netwerk-
momenten die voor een vernieuwende dynamiek zorgen 
binnen de Oost-Vlaamse ondernemingen .

EERSTE INSPIRATIEPLATFORM VOOR 
DE OOST-VLAAMSE ONDERNEMER 2013-2014

Twaalf deelnemers uit tien bedrijven volgden de eerste 
editie van het inspiratieplatform voor de Oost-Vlaamse 
ondernemer . Het managementprogramma werd, samen 
met de eerste editie van het inspiratieplatform voor de 
socialprofitsector, officieel geopend op 3 oktober 2013 . 
Van 8 oktober 2013 tot 18 maart 2014 werden de diverse 
bedrijfskundige thema’s behandeld .

In 2014 vonden naast de modules procesmanagement, 
kostprijscalculatie, hr management en ict management 
ook de afsluitende implementatiesessie strategisch 
management en de slotsessie plaats .

De economie van vandaag is 
geglobaliseerd en complex . De 
snelheid van verandering ligt hoog . 
Een ondernemer zoekt steeds naar 
unieke waardecreatie voor zijn 
klanten en omgeving . EROV brengt 
ondernemers smane om te leren van 
elkaar en in interactie te gaan met 
experten . Op die manier creëren we een 
gedocumenteerde gesprekstafel voor het 
bedrijfsleven en de socialprofitsector . De 
doelstelling bestaat erin ondernemers 
en socialprofitmanagers in onze 
provincie een opstap naar dynamisch 
ondernemerschap te bieden . We leren 
hen zich aan te passen aan de steeds 
veranderende context .

WERKINGSVERSLAG | EROV 2014
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De deelnemers geven hun beoordeling zowel in groep 
als individueel . EROV houdt hiermee sterk rekening en 
kan onder meer dankzij deze bemerkingen snel bijstu-
ren . Hierdoor en door de managementactualiteit op de 
voet te volgen, kan EROV steeds kort op de bal spelen en 
waardevolle nieuwe ideeën en technieken introduceren .

Voor het tweede inspiratieplatform resulteert dit in een 
nog grotere klemtoon op diepgang en interactie . Om 
dat te bereiken, worden de behandelde bedrijfskundige 
thema’s teruggebracht van elf naar vijf . Per thema is er 
nu ook slechts één gastdocent, waardoor die in staat is 
de uitdagingen van iedere deelnemer nog diepgaander 
te behandelen . Daardoor moet de vertaling van de theo-
rie naar de specifieke praktijkomgeving van de deelne-
mer vlotter verlopen .

Voor het thema strategisch management is een beroep 
gedaan op professor dr . Sebastian Desmidt (UGent) die 
de taak van professor em . dr . Aimé Heene zal overne-
men bij zijn pensionering begin 2015 . Herman Janssens, 
zaakvoerder van Brein en Branie (Deinze), neemt de mo-
dule verkoop en marketing invulling voor zijn rekening .

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

INSPIrErEND NATrAJECT SOCIAL PrOFIT 
MEETS PrOFIT

UNIEKE POSITIONERING DOOR WAARDE-INNOVATIE

Met het nieuwe Inspiratieplatform: unieke positione-
ring door waarde-innovatie reikte EROV de leden van 
het EROV Netwerk Ondernemen middelen aan om inzicht 
te krijgen in wat strategisch denken en de toepassing 
ervan inhouden . Die moeten hen in staat stellen hun in-
novatiekracht te verhogen en nieuwe waarde te creëren 
die hun organisatie sterker profileert en uniek positio-
neert .

Aan dit kortlopend programma, dat voor de eerste keer 
werd georganiseerd, namen 18 ondernemers deel, ne-
gen uit de profit- en negen uit de socialprofitsector . 
Tijdens drie sessies telkens van 3 uur werd het thema 
‘unieke positionering door waarde-innovatie’ uitge-
werkt met een kijk op:

●	 de rol als bedrijfsleider of verantwoordelijke van 
een socialprofitorganisatie (20 mei 2014 | gast-
docent professor dr . Sebastian Desmidt, UGent),

●	 de rol van de medewerkers (27 mei 2014 | gast-
docent dr . Michiel Crommelinck, verantwoorde-
lijke ondernemerschap bij Securex),

●	 de rol van de activiteiten en processen (11 juni 
2014 | gastdocent Rudy Maertens, algemeen di-
recteur AZ Alma Eeklo) .

WERKINGSVERSLAG | EROV 2012

De groep koos tijdens deze evaluatiesessie Tim Maenhout om haar als 
kernlid te vertegenwoordigen in de kern van het EROV Netwerk Onder-
nemen . Tim Maenhout is directeur van het Kinderdagverblijf Sint-Jozef 
uit Wetteren .

TWEEDE INSPIRATIEPLATFORM VOOR DE OOST-VLAAMSE 
ONDERNEMERS EN SOCIALPROFITMANAGERS 2014-2015

EROV zet al sinds 2002 in op die toenadering met het initiatief Social 
profit meets profit . Op basis van de opgedane inzichten en ervaring or-
ganiseerde EROV in 2014 voor beide sectoren voor de eerste keer een 
gezamenlijk inspiratieplatform . Ervaren gastsprekers begeleiden de 
deelnemers uit de profit- en socialprofitsector samen in de behande-
ling van de bedrijfskundige thema’s .

Door het creëren van een platform waar socialprofitmanagers en be-
drijfsleiders elkaar ontmoeten en ervaringen delen, ontstaat een po-
sitieve dynamiek en worden creativiteit en ondernemerschap gesti-
muleerd om zo de onderneming of organisatie een maximale kans op 
succes te bieden .

Dit volledig vernieuwde inspiratieplatform verfijnt de succesformule 
van de vorige managementprogramma’s en kenmerkt zich door:

●	 praktijkgerichte, interactieve uiteenzettingen per management–
thema door een combinatie van professionele gastsprekers uit 
het bedrijfsleven en de academische wereld,

●	 een ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers, de docenten en 
de bedrijfskundige consulent tijdens de sessies en workshops,

●	 een bedrijfsimplementatie op maat van de deelnemende onder-
nemers,

●	 netwerking en het permanent aanreiken van vernieuwende idee-
en via de activiteiten van EROV en het EROV Netwerk Onderne-
men, de alumnivereniging van deelnemers aan het programma .

Het tweede inspiratieplatform startte officieel op 16 oktober 2014 . Tij-
dens deze introductiedag maakten de 12 ondernemers en 9 socialpro-
fitmanagers met elkaar kennis tijdens een culinaire wandeling in het 
Patershol in Gent .

Vanaf 23 oktober 2014 tot 19 maart 2015 kwamen verschillende be-
drijfskundige onderwerpen aan bod . In 2014 vonden naast de modules 
strategie, unieke positionering door waarde-innovatie, commercieel 
denken en handelen ook de sessies kwaliteits- en procesbeheer en de 
workshop procesdoorlichting plaats .

Op 24 april 2015 zullen zij die het programma met succes hebben door-
gelopen op de slotsessie een getuigschrift ontvangen en toetreden tot 
de alumnivereniging EROV Netwerk Ondernemen .

LANGLOPENDE PROGRAMMA’S: 
VOORTDUREND BIJSTUREN EN ACTUALISEREN

EROV waakt er over dat de kwaliteit van de langlopende programma’s 
en van de gastsprekers zo hoog mogelijk is . Sprekers worden perma-
nent geëvalueerd en na iedere sessie volgt er steeds een tussentijdse 
beoordeling . Het programma wordt eveneens afgesloten met een glo-
bale eindevaluatie .
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VOORZITTERSCHAP

Op de kernvergadering van 26 maart 2014 werd de verkiezing van de 
nieuwe voorzitter en ondervoorzitters van het EROV Netwerk Onderne-
men georganiseerd . De kernleden kozen als voorzitter Rony Heymans, 
zaakvoerder TrendsCo . Group (Gent), als ondervoorzitter profit Stefan 
Demeestere, zaakvoerder dbox/SDS (Nazareth) en als ondervoorzitter 
social profit Yvan De Bie, bestuurder Ryhove (Gent) (periode 30 .03 .2014 
- 29 .03 .2016) en Koen Van Wauwe, algemeen directeur WZC Avond-
vrede/Huize Vincent (Gent/Tielrode) (periode 30 .03 .2016 - 29 .03 .2018) .

Het EROV Netwerk Ondernemen kan voor de ondersteuning en uitwer-
king van haar netwerkactiviteiten rekenen op de samenwerking met 
het Boekhoudkantoor De Bie & Anthonissen bvba uit Gent . Dit kantoor 
maakt deel uit van de groep Anthonissen .
De activiteiten die we hieronder opsommen en waarop alle netwerkle-
den werden uitgenodigd, kaderen specifiek in de netwerking .

NETWERKDAG

Dé dag waarop alle netwerkleden elkaar kunnen ontmoeten is de Net-
werkdag . Dit jaar organiseerde EROV Netwerk Ondernemen die dag in 
Ninove op 9 oktober 2014 . De netwerkdag begon met een bedrijfsbe-
zoek aan La Lorraine Bakery Group . Guido Vanhaverbeke, plant manager 
La Lorraine, heette alle netwerkleden welkom en stelde kort het bedrijf 
voor . Nadien volgde een geleide rondgang in het bedrijf .

Volgende halte op het programma was het stadhuis van Ninove . Bur-
gemeester Michel Casteur heette de netwerkleden welkom en bracht 

Alle deelnemers waren zeer enthousiast over dit inspira-
tieplatform . Zij waardeerden de uitstekende combinatie 
theorie en praktijk en de complementariteit van de drie 
onderwerpen . Het samenbrengen van profit en social 
profit werd eveneens als een meerwaarde aangehaald .

NETwErK ONDErNEMEN

Via het EROV Netwerk Ondernemen, de vereniging van 
alumni van de vormings- en begeleidingsprogramma’s 
(profit en social profit), creëert EROV d .m .v . bedrijfs-
bezoeken 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 .

Einde 2014 telde het gestaag groeiende netwerk 539 
leden, van wie 169 uit de socialprofitsector en 346 uit 
de profitsector .

In 2014 vergaderde de stuurgroep van de alumni-
vereniging, de EROV Netwerkkern, op 5 februari, 26 
maart, 11 juni en 19 november . De EROV Netwerkkern 
tekent samen met EROV de krijtlijnen uit voor de wer-
king van het netwerk, met als doel het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven voor de versterking van het Oost-
Vlaamse sociaaleconomische weefsel .

De aanwezige ondernemers tijdens het bezoek aan de handelskern van Ninove.
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In Netwerk Ondernemen contact 26 dat in december 
verscheen, keek gedeputeerde Jozef Dauwe terug op 
een rijk gevuld jaar voor EROV . Voorzitter Rony Heymans 
stond samen met ondervoorzitters Yvan De Bie en Stefan 
Demeestere stil bij de rol en de werking van het Netwerk 
Ondernemen en Bert De Bie nam de relatiegeschenken 
fiscaal onder de loep .

NIEUwE bEHEErTECHIEKEN 
EN DE bEGELEIDING VAN 
 bEDrIJFSOVErDrACHT

bEbEO: ONDErSTEUNING IN OrIËNTErENDE 
EN VOOrbErEIDENDE FASE VAN bEDrIJFS-
OVErDrACHT 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-Vlaanderen .

Uit de activiteiten en uit persoonlijke contacten van de 
projectcoördinator met bedrijfsleiders werd de nood 
aan blijvende en gerichte sensibilisering rond de the-
matiek van bedrijfsoverdracht duidelijk . Bijgevolg blijft 
EROV inzetten op het sensibiliseren van een ruim onder-
nemerspubliek .

SENSIBILISEREN VAN RUIM ONDERNEMERSPUBLIEK

EROV sensibiliseert ondernemers, via seminaries die 
open staan voor alle geïnteresseerde Oost-Vlaamse be-
drijfsleiders en zelfstandige ondernemers .

Op 20 oktober – tijdens de Week van de Bedrijfs-
overdracht – richtte EROV het seminarie ‘Denkt u aan 
overlaten of overnemen? De fiscale pil verzachten’ in 
voor 27 aanwezigen . Ann Voet, fiscaal juriste bij ING, 
zette een aantal overwegingen bij bedrijfsoverdracht op 
een rijtje . In vogelvlucht bekeek ze de verschillende lui-
ken van bedrijfsoverdracht o .m . de verschillende over-
drachtsscenario’s, waardering van de onderneming, 
verkoopsklaar maken en het fiscaal-juridische luik . 
Notaris Stan Devos ging dieper in op een aantal fiscale 
gunstmaatregelen waarin de wetgever voorziet opdat 
de overdracht op een fiscaalvriendelijke manier kan ge-
beuren . Een panel van experten gaf nadien antwoord op 
de vragen van de aanwezigen .

het verhaal van Ninove, een stad vol economische, cultuurhistorische 
en landschappelijke troeven . Gedeputeerde Dauwe, voorzitter EROV, 
kaderde vervolgens het thema van de dag: hoe u door vernieuwende 
waardecreatie uw bedrijf of organisatie strategisch uniek positioneert .
Aansluitend op de receptie, aangeboden door het stadsbestuur, ver-
gezelden burgemeester Casteur en schepen De Jonge de netwerk-
leden bij een gegidst bezoek aan het gerenoveerde oude stadhuis 
en het bruisende winkelcentrum van Ninove . De bedrijfsinspirerende, 
leerrijke dag eindigde met een dynamisch netwerkdiner op basis van 
heerlijke Oost-Vlaamse streekproducten .

NIEUWJAARSRECEPTIE

EROV en de alumni van de managementprogramma’s zetten op 29 janu-
ari 2014 het nieuwe jaar in met een bijeenkomst in het Groot Vleeshuis, 
Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten . Gedeputeerde 
Jozef Dauwe, voorzitter EROV, opende de feestelijke bijeenkomst voor 
de 99 aanwezige genodigden . Nadien brachten de gastsprekers Dries 
Henau en Yuri Vandenbogaerde, zaakvoerders bvba WASBAR, een inspi-
rerende causerie over ‘Waardecreatie met WASBAR: prikkelend en ver-
nieuwend ondernemerschap‘ . Ten slotte stelde Dirk Van Wiemeersch, 
toenmalig voorzitter van het EROV Netwerk Ondernemen, het jaarpro-
gramma 2014 voor .

FESTIVAL VAN VLAANDEREN

Op 15 september 2014 nodigde EROV het netwerk uit voor het ope-
ningsconcert van het Gent Festival van Vlaanderen in de Sint-Baafs-
kathedraal in Gent . 24 leden waren aanwezig .

NETWERKEVENEMENTEN

Op 27 april 2014 genoten 34 netwerkleden van een lentewandeling in 
de Vlaamse Ardennen rond Nukerke en de Koppenberg . Een drie uur du-
rende tocht doorheen de prachtige natuur van de Vlaamse Ardennen 
waarbij netwerken centraal stond .

De herfstwandeling op 17 november vond plaats in Dendermonde . Jozef 
Dauwe, voorzitter van EROV verwelkomde 30 sportieve alumni en familie 
op de Grote Markt . De wandeling stond in het teken van Wereldoorlog I . 
Een gids loodste de gasten door de stad en gaf vele historische details 
met bijhorende foto’s .

CONTACTBLAD

Via Netwerk Ondernemen contact maakt EROV de activiteiten bekend, 
die EROV en het EROV Netwerk Ondernemen ontwikkelen . In Netwerk 
Ondernemen contact 25 dat in mei verscheen, lichtte gedeputeerde 
Jozef Dauwe, voorzitter EROV, het subsidiereglement voor gemeenten 
en middenstandsverenigingen toe . Er werd aandacht besteed aan het 
nieuwe inspiratieplatform Unieke positionering door waarde-innovatie . 
Ook de nieuw-verkozen kernleden, Els Soete, bestuurder Calux nv uit 
Oudenaarde, en Tim Maenhout, directeur Kinderdagverblijf in Wetteren, 
werden in de kijker geplaatst .
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Maak van je websitebezoeker een klant

Karl Gilis van AG Consult gaf tijdens het seminarie ‘Maak van je websi-
tebezoeker een klant’ op 11 december 2014 praktische tips aan de 24 
aanwezigen om hun website attractiever te maken met de bedoeling 
er ook klanten uit te halen . Wat moet er op je website staan? Welke 
woorden moet je gebruiken? Welke beelden? Hoe maak je van bezoe-
kers klanten? Hoe krijg je leads uit je bezoekers? Hoe zorg je trouwens 
dat mensen je website vinden? Op deze vragen bood hij een passend 
antwoord aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden .

AANDACHT VOOr NIEUwE 
 ONDErNEMINGSVOrMEN EN 
 MAATSCHAPPELIJK VErANTwOOrD 
 ONDErNEMEN

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN 
DOOr GrENZEN TE VErLEGGEN

EROV sloot op 24 april 2014 het eerste inspiratieplatform voor de Oost-
Vlaamse ondernemer af met de studienamiddag ‘Ongekende moge-
lijkheden door grenzen te verleggen’ in het Provinciehuis in Gent . Ge-
deputeerde Jozef Dauwe, voorzitter EROV, beklemtoonde de enorme 
impact van de snelle maatschappelijke en economische evolutie op 
de activiteiten van iedere ondernemer . Hij onderstreepte het cruciaal 
belang van ervaringsuitwisseling tussen ondernemers, socialprofitma-
nagers en academici om inspiratie op te doen en alertheid voor ver-
anderingen bij te brengen . Hij reikte daarna de getuigschriften uit aan 
de deelnemers van zowel het eerste ‘Inspiratieplatform voor de Oost-
Vlaamse ondernemer’ als het eerste ‘Inspiratieplatform voor de Oost-
Vlaamse socialprofitsector’ die het programma succesvol afsloten . 

INFOrMATIE- EN COMMUNICATIE-
TECHNOLOGIE: 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 .

VASTSTELLINGEN

Het gebruik van informatie- en communicatietechno-
logie (ICT) is niet meer weg te denken uit de moderne 
organisaties . Uit de ‘SCHERP’-activiteiten is niettemin 
gebleken dat organisaties te kampen hebben met vele 
ICT-drempels . De meest aangehaalde waren:

●	 gebrek aan objectieve kennis en informatie over 
ICT, 

●	 gebrek aan geld en tijd om te investeren in ICT,
●	 beperkte kennis van projectmanagement voor het 

succesvol afleggen van een traject,
●	 gebrek aan procesmatig denken om verhoogde 

efficiëntie en effectiviteit na te streven, 
●	 geen compatibiliteit van ICT-systemen, 
●	 gevoel van onzekerheid en afhankelijkheid ten 

opzichte van ICT-leveranciers .

Kortom, opnieuw werd duidelijk dat het nasteven van 
een geïntegreerde ICT-aanpak geen evidentie is en dat 
er nood blijft aan initiatieven op dit domein . In 2014 or-
ganiseerde EROV twee seminaries om bedrijfsleiders te 
sensibiliseren rond nieuwe beheerstechnieken op het 
vlak van ICT .

SEMINARIES

Een community bouwen rond mijn bedrijf of organisatie

Op 20 februari 2014 werd het seminarie ‘Een community 
bouwen rond mijn bedrijf of organisatie, hoe doe ik dat?’ 
ingericht . Gastsprekers Rony Heymans, zaakvoerder 
TrendsCo . Group (Gent), en Lieven Gekiere, operations 
manager TrendsCo . Solutions (Gent), beiden lid van het 
EROV Netwerk Ondernemen, diepten dit onderwerp uit . 
Zij maakten de 41 aanwezigen wegwijs in het nemen van 
beslissingen over het gebruik van een digitaal commu-
nicatieplatform voor de belanghebbenden van een be-
drijf of organisatie . Dit interactief seminarie ging door in 
het Huis van de economie in Gent .

De aanwezige ondernemers luisteren aandachtig naar gastspreker Herman 
Konings, trendwatcher.
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aan de slag gaan . Want een medewerker die veel werk-
plezier beleeft, presteert beter, blijft lang aan boord en 
maakt de onderneming succesvol . Dit geldt evenzeer 
voor de leidinggevende . Stress heeft een niet te onder-
schatten impact op de gezondheid en op de prestaties .

Zich bewust van de noodzaak aan sensibilisering hier-
over, organiseerden de Economische Raad voor Oost-
Vlaanderen en het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen 
voor de bevordering van de arbeid op 3 oktober 2014 
de studienamiddag Impact van stress op gezondheid 
en prestaties van managers en personeel in het Roger 
Raveelmuseum te Machelen-Zulte . Verschillende voor-
aanstaande sprekers –, dr . Luc Swinnen, adviseur Sofie 
Lameire en bedrijfsleider Joost Callens,– gaven 38 on-
dernemers heel wat stof tot nadenken .

Dr . Luc Swinnen, al meer dan 20 jaar coach en bedrijfs-
consultant, behandelde in zijn uiteenzetting de relatie 
tussen de werkomstan digheden en stress en burn-out . 
Hij stelde een actieplan op zodat negatieve invloeden 
zoals stress, emoties en burn-out geen kans maken op 
de werkvloer . Hij stond ook stil bij de wettelijke verplich-
ting -sinds 1 september- om de risico’s voor burn-out 
te meten en een sensibilisatiecampagne te voeren in 
bedrijven . Sofie Lameire, consultant gezondheid en vei-
ligheid bij Securex, bekeek de huidige werkplaats vanuit 
de ogen van de werknemers en gaf praktische tips over 
hoe u uw medewerkers nog meer energie geeft . Tot slot 

Gastspreker Herman Konings, trendverkenner, begeesterde daarna 
bedrijfsleiders en organisatieverantwoordelijken in een meeslepend 
parcours doorheen de wondere wereld van passies en interesses, 
van trends en toekomstverwachtingen, van wat is en wat zal zijn . Ook 
crowdsourcing en -funding kwam aan bod .

SAMENwErKINGSVErbANDEN: 
MIDDELEN DELEN, KrACHTEN VErSTErKEN

Op 5 juni 2014 organiseerde EROV het seminarie ‘Samenwerkings-
verbanden: Middelen delen, krachten versterken’ . Op dit semi-
narie schetste gastspreker prof . em . dr . Aimé Heene het kader 
van de studievoormiddag en verduidelijkte hij hoe samenwer-
king tot innovatie en waardecreatie kan leiden . Vervolgens gin-
gen Raf De Rijcke, voorzitter raad van bestuur Provincialaat der 
Broeders van Liefde vzw, en Hannes Hollebecq, adviseur bij Coop-
buro Leuven, dieper in op de verschillende vormen van samen-
werking . Daarbij vertrokken ze elk vanuit hun specifieke expertise . 
Na de praktijkgetuigenissen van Peter Baertsoen, bestuurder Houtcre-
aties cvba, en Marc Anthonissen en Bert De Bie, zaakvoerders Groep 
Anthonissen, werd het seminarie afgesloten met een panelgesprek 
onder leiding van prof . em . dr . Aimé Heene . De Hoekzaal van het Provin-
ciehuis vormde het unieke kader voor dit zeer interactieve seminarie 
dat door 25 personen werd bijgewoond .

IMPACT VAN STrESS OP GEZONDHEID EN PrESTATIES 
VAN MANAGErS EN PErSONEEL

Ondernemers hebben doorgaans alles over voor gezonde, vitale, ener-
gieke en fitte werknemers die elke dag met heel veel enthousiasme Gastspreker dr. Luc Swinnen in dialoog met de aanwezigen in 

het mooie kader van het Raveelmuseum.
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INTENSIVEREN VAN DE SAMENWERKING:
OPRICHTING OPDRACHTENCENTRALE

Gezien de vruchtbare samenwerking in het Platform Oost-Vlaamse Zie-
kenhuizen in 2012 en 2013 was het intensiveren van de samenwerking 
een logische volgende stap . Op 12 februari 2014 verklaarden de direc-
teurs van de veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen zich dan ook akkoord 
met de oprichting van een opdrachtencentrale . Een samenwerkings-
protocol werd getekend .

Een opdrachtencentrale laat toe dat de Oost-Vlaamse ziekenhuizen 
samen de markt benaderen . Dit leidt tot grote schaalvoordelen wat 
prijs, kwaliteit of levervoorwaarden betreft . Tegelijk wordt ook de ad-
ministratieve last beperkt .

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

STUURGROEP

Het samenwerkingsprotocol tussen de veertien ziekenhuizen regelt 
eveneens de verderzetting van de stuurgroep . In de stuurgroep zijn 
de veertien deelnemende Oost-Vlaamse ziekenhuizen vertegenwoor-
digd, de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen is opgenomen als 
secretaris . Doel van de stuurgroep is in consensus richting te geven 
aan de strategische beslissingen en de inhoudelijke invulling van het 
samenwerkingsverband . De stuurgroep kwam samen op 24 maart en 
op 19 mei 2014 .

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 27 februari organiseerde het platform, op vraag van de aankoopver-
antwoordelijken, opnieuw een sessie over ervaringsuitwisseling rond 
nutsvoorzieningen .

Op 24 maart 2014 lichtten experten hun visie toe tijdens het panel-
gesprek ‘Therapeutische vrijheid van artsen & de wetgeving overheids-
opdrachten: verzoenbaar of niet?’ Jo Swartenbroekx, hoofdapotheker 
UZ Antwerpen, Stefaan Van Roey, juridisch stafmedewerker ICURO en 
Frank Lippens, directeur Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze verschaf-
ten de 40 aanwezigen nieuwe inzichten over hoe theorie en praktijk 
met elkaar verzoenen .

Op 1 april 2014 gaf gastspreker Björn Maras (EBP) 29 ziekenhuis-
medewerkers toelichting over het KB uitvoering, rechtsmiddelen en 
informatieverplichting .

getuigde Joost Callens, ceo van het woningbouwbedrijf 
Durabrik, over hoe Durabrik omgaat met de problematiek 
van stress en burn-out . Hij voerde binnen zijn bedrijf een 
cultuurtransformatie door waarbij hij zijn medewerkers 
centraal stelt . Hij legde met een aantal van zijn mede-
werkers de Durabrik-camino af, een tocht naar Santiago 
De Compostela, die symbool stond voor de cultuurtrans-
formatie en het waardengedreven ondernemen .
De studienamiddag werd passend afgesloten met een 
gezonde receptie met Oost-Vlaamse streekproducten .

INZETTEN OP 
 SAMENwErKING

SAMENwErKING 
OP VErSCHILLENDE DOMEINEN

EROV wil bruggen bouwen en samenwerking op de rails 
zetten als stuwende kracht . De provinciegrenzen bie-
den een beheersbare schaal . EROV coördineert samen-
werking op diverse vlakken vanuit een trekkende, moti-
verende en neutrale insteek .

Als publiek-private samenwerking is het Groot Vlees-
huis, promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekpro-
ducten een mooi voorbeeld . 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 voorbeelden van samenwerking door 
EROV op touw gezet met als doel de promotie van de lo-
kale producten .

In het Platform Jonge Ondernemers zet EROV net gestar-
te Oost-Vlaamse ondernemers aan tot samenwerking 
(zie S3 D2 .1) .

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 
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 nam die coördinerende, stimulerende, coachende 
en ondernemende rol op met ingang van 1 januari 2012 .
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In 2015 wordt verder ingezet op ervaringsuitwisseling 
en competentieontwikkeling, nu de ziekenhuizen ge-
confronteerd worden met de complexe regelgeving . 
Hierbij wordt steeds complementair gewerkt met andere 
initiatieven (bv . Zorgnet / Icuro) .

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 .

De ondertekening van het protocol tot oprichting van 
een opdrachtencentrale stelt ons sinds 12 februari 
2014 in de mogelijkheid om verder te gaan dan de lou-
tere opmaak van een lastenboek . Het is nu ook mogelijk 
om samen de markt te betreden .

Pol Verbeke, zaakvoeder ADOVOP en Ils Mols, aankoper Hospilim, boei-
den op 24 april 21 aanwezigen met een praktische opleiding over tech-
nische bepalingen .

Op 22 mei 2014 gaf Bart Zoete, coördinator-jurist overheidsopdrachten 
bij de Vlaamse overheid, afdeling overheidsopdrachten departement 
bestuurszaken, een uiteenzetting over de actuele ontwikkelingen in 
de reglementering overheidsopdrachten . Tien aanwezigen woonden 
zijn uiteenzetting bij .

Zestien aanwezigen woonden op 28 augustus en op 12 september de 
praktische opleiding bij m .b .t . de werking van het extranet, gegeven 
door Philippe Creytens, zaakvoerder Kumondo .

Acties gericht naar ondersteunende diensten en naar de huidige, vaak 
kleine kmo’s en zelfstandige ondernemers, kunnen dienstig zijn . Anja 
Palmaerts, consultant APeXPRO, maakte vijfentwintig kmo-bedrijfslei-
ders en zelfstandigen vertrouwd met de wetgeving overheidsopdrach-
ten en motiveerde hen om hun drempelvrees te overwinnen . Het semi-
narie ging door op 27 november 2014 .

De directeurs van de Oost-Vlaamse ziekenhuizen tekenden het samenwerkingsprotocol in het Kasteel van Zwijnaarde.
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SAMENwErKING MET SIErTEELTSECTOr

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen neemt een coördinerende 
rol op in de promotie van de Gentse azalea voor de komende zes jaar 
(2013-2018) samen met vier verenigingen uit de sierteeltsector: het 
Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners 
(AVBS), het Project Azalea Kwaliteit (PAK), de Vereniging van Vlaamse 
Azaleatelers (VVA) en de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw 
en Plantkunde (Gentse Floraliën) . Meer informatie in het hoofdstuk 
‘Streekproducten promoten’ .

INTErNATIONALE SAMENwErKING

SAMENWERKING MET DE PROVINCIE PISTOIA (ITALIë)

EROV bracht de provincie Pistoia in contact met Houtem Jaarmarkt . Van 
10 tot 12 november 2014 was Pistoia gastregio op de Houtem Jaar-
markt . Bilateraal overleg over nieuwe projectideeën vond plaats, onder 
meer in de marge van de academische zitting ter opening van Houtem 
Jaarmarkt .

TOEGEPAST STUDIEwErK

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 op het vlak van 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 de loop van 2015 verder geconcretiseerd .

    

Tijdens de stuurgroepvergadering op 19 mei 2014 wer-
den in onderling overleg elf dossiers geselecteerd 
waarvoor wordt onderzocht of samenaankoop moge-
lijk en wenselijk is: operatiejassen, telefonie, gas en 
elektriciteit, inrichten sterilisatieafdeling, papier en 
kantoorbenodigdheden, medische gassen, kantoor-
meubilair, inpakmateriaal sterilisatie, contrast stoffen, 
multifunctionals en huur en onderhoud van linnen en 
beroepskledij .

Van de elf geselecteerde dossiers, werden zes dossiers 
gelanceerd . Vijf dossiers haalden het niet o .m . volgende 
redenen: hoogdringendheid bij één ziekenhuis, nood 
aan maatwerk en het hanteren van een verschillende 
werkwijze .

In totaal namen al 64 deelnemers uit de Oost-Vlaamse 
ziekenhuizen deel aan de diverse aankoopwerkgroepen . 
De groepen kennen telkens een sterk multidisciplinaire 
samenstelling (deelnemers van dienst aankoop, juridi-
sche dienst, verpleegkundig departement, apotheek, 
financiële dienst, ICT,…) .

EROV en het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen lieten 
een elektronisch platform ontwikkelen om samenwer-
king rond de dossiers samenaankoop te faciliteren en 
om het uitwisselen van informatie te vergemakkelijken .

De applicatie is toegankelijk op www .aankoop-poz .be en 
komt tegemoet aan een aantal tekorten van de vroegere 
manier van werken . Zo kan per dossier toegang worden 
gegeven aan die ziekenhuizen die deelnemen aan de 
opdrachtencentrale in kwestie . Per dossier is er een 
afgeschermde ruimte waarop documenten kunnen wor-
den uitgewisseld en is er een forum .

SAMENwErKING MET ONDErNEMINGEN 
IN DE SECTOr VAN DE OOST-VLAAMSE 
GrAANJENEVEr

De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs vzw 
bundelt de krachten van elf Oost-Vlaamse jenever-
producenten en zet zich sinds 1990 in voor de erken-
ning van de verschillende Oost-Vlaamse graanjenevers .

Voor de erkenning bij de consument is het maken van 
een authentieke en kwaliteitsvolle Oost-Vlaamse 
graanjenever een eerste basisvereiste . Hiervoor werd 
het kwaliteits- en herkomstlabel O’de Flander gecre-
eerd .

De statutaire Algemene Vergadering van de Orde van de 
Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs vzw werd gehou-
den op 29 januari in het Groot Vleeshuis, de raad van 
bestuur vergaderde op 29 januari, 16 mei en 9 oktober .
Voor de activiteiten van de Orde, zie het hoofdstuk 
‘Streekproducten promoten’ .
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EROV zal via dit provinciaal platform haar expertise ter 
beschikking stellen door de samenwerkingsverbanden 
met gemeentebesturen verder aan te scherpen en in-
formatie uit te wisselen . Het PPD kwam samen op 2 juni 
2014 .

LOKAAL MARKTPLATFORM OOST-VLAANDEREN

EROV neemt deel aan het Lokaal Marktplatform Oost-
Vlaanderen, een initiatief van de FOD Economie, K .M .O ., 
Middenstand en Energie . Het is een trefpunt voor dia-
loog tussen de vertegenwoordigers van bedrijfsleven, 
consumenten en plaatselijke overheden (provincies 
en gemeenten) . Op dit marktplatform wordt informatie 
verspreid over de economische regelgeving, de rechten 
en plichten van iedere marktspeler en waar men terecht 
kan voor nadere uitleg over iedere reglementering . Het 
Lokaal Marktplatform werd bijgewoond op 3 juni in Me-
relbeke . In september 2014 hield het Marktplatform op 
te bestaan wegens besparingen .

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 .)

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 . Op 10 februari nam EROV deel aan een stu-
diedag in Beveren .
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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 . EROV is door het pro-
vinciebestuur 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 en Wachtebe-
ke in de diepte bij de uitvoering van een handelaarsenquête en bij de 
opmaak van een beleidsplan . In samenwerking met de faculteit Econo-
mie en Bedrijfskunde van de UGent wordt een online handelaarsenquê-
te opgesteld en uitgevoerd . Daarnaast zetelt in EROV in de stuurgroep 
in Gavere voor de opmaak van een strategisch commercieel plan . Op 22 
september werd een intake gesprek gevoerd met de gemeente Ever-
gem en op 18 september met de stad Ninove . Op 25 november nam EROV 
deel aan een VOKA-studiedag over pop-up stores .

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 . 

In opdracht van het provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen werkt EROV acties uit 
voor de Oost-Vlaamse distributie- en 
detailhandel en begeleidt ze . Dit omvat 
studiewerk, het inrichten van vormende 
initiatieven voor de detailhandel, het 
verstevigen van de netwerking bij de 
detailhandel, het toelichten van het 
concept centrummanagement en het 
begeleiden van centrummanagement bij 
gemeentebesturen .
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UNIZO Oost-Vlaanderen . Tijdens dit overleg werden de krijtlijnen be-
sproken van een initiatief met de werktitel ‘Mercator’, dat zal instaan 
voor het inrichten van vormingssessies voor detailhandelaars ver-
spreid over de provincie .

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, door de brug te slaan 
tussen de behoeften van de plaatselijke bevolking (vraag) en de aan-
wezige, maar onderbenutte innovatiecapaciteit van de ondernemingen 
(aanbod) . Om dit te bewerkstelligen worden gerichte ondersteuning en 
advies voorzien voor zowel (potentiële) ondernemers, beleidsmakers 
als detailhandelaars .

Op 15 januari werd een vergadering georganiseerd met Tim Ronsmans 
en Dirk Lievens van KBC Bank &  Verzekeringen over hun crowdsourcing 
project ‘Het gat in de markt’ .
 
De eerste stuurgroepvergadering vond plaats op 31 januari . Het pro-
ject en de acties w erden voorgesteld . Thomas Troch, Senior Re-
search Innovation Manager bij Insites Consulting gaf een introduc-
tie over crowdsourcing en andere open-innovatie hulpmiddelen . 
Op 20 maart werd een vergadering belegd met Davy Cielen van Optima-
tely over ‘datamining’ en ‘data intelligence’ gericht naar kmo’s . Op 24 
april organiseerde EROV een studienamiddag ‘Ongekende mogelijkhe-
den door grenzen te verleggen’ waarbij Herman Konings bedrijfsleiders 
en organisatieverantwoordelijken begeesterde met zijn uiteenzetting 
over o .a . crowdsourcing en crowdfunding (zie S1 D1 .3) . Op de stuur-
groepvergadering van 2 oktober werd beslist om twee workshops te 
organiseren voor kmo’s i .s .m . het bedrijf Brainspot . Steeds meer be-
drijven zien kansen in het online betrekken van een grote groep men-
sen om sneller, beter en goedkoper hun bedrijfsdoelstellingen te rea-
liseren . Op 9 december namen twee voedingsbedrijven; Noyen en Just 
Ice deel aan een testcase . Ze formuleerden een challenge die op de 
website www .all-challenges .com werd gepost . Via dit digitaal platform 
werden ideeën en voorstellen m .b .t . hun challenge verzameld door de 
“crowd” .

AMbACHTEN STIMULErEN

Op 25 februari gaf Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Middenstand en 
voorzitter van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) het 
startschot van de promotiecampagne ‘De week van de slager’ . Dit ini-
tiatief, dat het slagersberoep in de kijker zet, werd voor de vijfde keer 
georganiseerd . De campagne werd voorgesteld in Het Groot Vleeshuis 
(zie S4 D2 .1)  .

Tijdens het overleg met UNIZO Oost-Vlaanderen op 20 maart en 27 mei 
werd ook de samenwerking rond de provinciebrede imago-ondersteu-
ning van de ambachten opgenomen . Een gezamenlijke activiteit rich-
ting de ambachten wordt in 2015 ingepland .

SUbSIDIErEGLEMENT 
‘DETAILHANDEL 
 VErSTErKEN’

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 ste-
den ondersteunen voor de ontwikkeling van een eigen 
middenstands- en handelsbeleid . Maar ook lokale han-
dels- en middenstandverenigingen kunnen een subsi-
die 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 middenstand- en 
handelsverenigingen bij het uitwerken van een subsi-
die-aanvraag . Toelichting en ondersteuning werd gege-
ven aan de gemeentebesturen van Zomergem (21/02), 
Brakel (27/03), Zelzate (11/04), Wachtebeke (16/05), 
Gavere (19/05), Evergem (16/07), Wortegem (sept 2014), 
Ninove (18/09), Eeklo (18/09) en Hamme . Ook op het 
Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen (3/04) . Op de ver-
gaderingen van Resoc Waas & Dender (1/04) en Resoc 
Gent Rondom Gent (26/05) werden i .s .m . de provinciale 
dienst Economie de subsidiereglementen en de dienst-
verlening van EROV uitgelegd .

Daarnaast kunnen middenstand- en handelsverenigin-
gen beroep doen op EROV voor het uitwerken van een 
subsidiedossier . Op 13 maart werd een uiteenzetting 
gegeven over het subsidiereglement aan de UNIZO-af-
delingen van Oost-Vlaanderen . Inhoudelijke en admini-
stratieve ondersteuning werd gegeven aan Zelfstandig 
Ondernemend Zomergem vzw, Middenstandsvereniging 
Heusden vzw, UNIZO Dendermonde vzw, UNIZO Deinze 
vzw, UNIZO Land van Rhode en Ambachtelijke zones vzw .
 
Maar liefst 62 subsidieaanvragen werden tijdig inge-
diend bij de dienst Economie . De adviescommissie ter 
beoordeling van de subsidieaanvragen, waarin EROV 
vertegenwoordigd is, adviseerde 27 van de 31 subsidie-
aanvragen van gemeentebesturen gunstig en 30 van de 
31 subsidieaanvragen van middenstand- en handels-
verenigingen gunstig .

NIEUwE MArKTSTrATEGIEËN 
VOOr MIDDENSTANDErS

Op 20 maart en 27 mei vond een overleg plaats tussen 
EROV, de dienst Economie van het Provinciebestuur en 
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Het belang van het stimuleren en 
inspireren van bestaande bedrijven, 
staat buiten kijf . Om in de toekomst 
echter nog over een gezonde, krachtige 
economie te beschikken is het evenzeer 
van belang om voldoende instroom 
te creëren van jonge, enthousiaste 
ondernemers . Hoe de jeugd ondernemen 
percipieert heeft met opvoeding te 
maken . De school kan daarin een grote 
rol spelen . Vandaar het belang om de 
band onderwijs met ondernemerswereld 
te versterken . Daarom werkte EROV het 
project Eureka, ik onderneem! uit, met 
een interactief toneelstuk voor jongeren 
dat hen aanzet om ondernemend in 
het leven te staan . Daarnaast werkt 
EROV mee aan initiatieven die jongeren 
‘goesting’ doen krijgen in ondernemen 
en hen laat proeven van wat dit inhoudt, 
zoals het project Mini-ondernemingen . 
Eens jongeren de stap gezet hebben naar 
de ondernemerswereld, is het belangrijk 
om hen verder te ondersteunen . EROV 
vormde het Platform jonge Oost-Vlaamse 
ondernemers, om ervaringsuitwisseling 
tussen jong Oost-Vlaams 
ondernemerstalent te optimaliseren .

JONG 
ONDErNEMErSCHAP 
STIMULErEN

PrOJECT MINI-ONDErNEMINGEN
Met het project Mini-ondernemingen willen EROV, Voka Oost-Vlaande-
ren en Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) de zin voor persoonlijk 
initiatief en het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren aanwak-
keren en hen in staat stellen om relevante ervaring op te doen, vooral-
eer ze in het reële bedrijfsleven starten .

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 .

Gedeputeerde Couckuyt reikt de Gouden Mini*Ster*Award uit aan Fabriek Boetiek van de school EDUGO Lochristi.
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EUrEKA, IK ONDErNEEM!
Het initiatief tot ondernemen bij jongeren stimuleren, blijft belang-
rijk om ook in de toekomst een gezond economisch weefsel in Oost-
Vlaanderen te waarborgen . EROV moedigt jongeren aan om onderne-
mend 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 in-
stelling en zeker indien men een eigen bedrijf wil op te starten . Meer 
jongeren laten geloven in de eigen mogelijkheden kan indirect lei-
den 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 toneelstuk ontwik-
kelen door Uitgezonderd . Theater! uit Lokeren . Dit theatergezelschap 
is gespecialiseerd in educatieve voorstellingen . Zonder al te belerend 
te zijn worden leerlingen rechtstreeks aangesproken en gestimuleerd 
na te denken en onderling te praten over breedmaatschappelijke on-
derwerpen . Jaarlijks maken meer dan 80 .000 leerlingen kennis met hun 
producties .

De focus van het nieuwe toneelstuk ligt op de vorming en het aanwak-
keren van verschillende attitudes en vaardigheden zoals lef, risico’s 
durven nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfvertrouwen ontwik-
kelen, . . . Na elke voorstelling komt bovendien een jonge ondernemer 
getuigen over zijn eigen ervaringen en is er ruimte voor interactie .

De voorstelling ‘Eureka, ik onderneem!’ kadert binnen een bredere wer-
king met een educatief pakket dat gekoppeld wordt aan het toneel-
stuk, een focusgroep met jonge Oost-Vlaamse ondernemers als klank-
bord voor deze actie en nabespreking in de scholen over de thematiek 
van het ondernemerschap .

Alle Oost-Vlaamse scholen kregen de kans om in het najaar 2014 één 
van de acht voorstellingen bij te wonen . De voorstellingen vonden 
plaats op 13 oktober in theaterzaal Scala te Gent, op 16 oktober in the-
aterzaal Belgica in Dendermonde, op 17 oktober in het College Onze 
Lieve Vrouw Ten Doorn uit Eeklo en op 17 november in De Woeker in 
Oudenaarde . In totaal woonden meer dan 1 .700 laatstejaarsstudenten 
uit 36 Oost-Vlaamse scholen een voorstelling bij . Daarmee bereikten 
we bijna 1 middelbare school op 4 . De persvoorstelling vond plaats op 
16 oktober in zaal Belgica te Dendermonde .

De begeleidende stuurgroep bij Eureka is samengesteld uit onder meer 
vertegenwoordigers van de Directie Onderwijs en Vorming van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen, van UNIZO, van de onderwijswereld en de aca-
demische wereld – Centrum voor Ondernemen van de Hogeschool Gent 
en het Vrij Technisch Instituut Aalst – van de artistieke wereld en uit 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven .

De scholen in Oost-Vlaanderen die deelnamen aan 
het project Mini-ondernemingen, richtten tijdens het 
schooljaar 2013-2014 in totaal 79 Mini-ondernemingen 
op . De Mini-ondernemers organiseren in de loop van het 
schooljaar allerhande activiteiten zoals seminaries, be-
drijfsbezoeken en verkoopdagen . Op 1 februari 2014 en 
op 12 februari 2014 waren er regionale verkoopdagen 
voor Oost-Vlaanderen, respectievelijk in het Waasland 
Shopping Center te Sint-Niklaas en het Shoppingcenter 
Gent Zuid . Op 19 maart vond de provinciale finale plaats 
in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent .

Tijdens de feestelijke slothappening op 14 mei 2014 in 
het Provinciaal Administratief Centrum te Gent waren 
meer dan tweehonderd enthousiaste Mini-onderne-
mers, leerkrachten, directies en ouders samengekomen 
om de winnaars van de verschillende categorieën te 
lauweren .

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor o .m . 
jeugd, welzijn en toerisme, overhandigde de Gouden 
Mini*Ster*Award aan de Oost-Vlaamse finalist Fabriek 
Boetiek van EDUGO Lochristi . De jonge verkooptalenten 
veroverden de harten van de jury met de organisatie van 
een outlet-beurs in Lochristi . Ze gingen op zoek naar lo-
kale handelaars om mee samen te werken, zorgden voor 
de praktische organisatie van het evenement, maakten 
via allerlei kanalen promotie en konden waanzinnige cij-
fers voorleggen . Het team straalde enorm veel enthou-
siasme en professionaliteit uit .

De Award voor de Meest Creatieve Mini werd uitgereikt 
aan Just Paint van het PHTI uit Gent . Workstar van het 
Sint-Vincentiuscollege uit Buggenhout kaapte de 
EROV-Award voor de Hoogste Toegevoegde Waarde weg . 
De EROV-Award voor de Meest Ondernemende Mini ging 
naar Grannies Flavours van de Broederscholen uit Sint-
Niklaas . De vierde EROV-Award, die voor Internationale 
Samenwerking, was bestemd voor Proloco van het Ber-
nardustechnicum uit Oudenaarde .

Op 5 november 2014 werd het startschot gegeven voor 
een nieuwe lichting mini-ondernemers met de col-
lectieve aandeelhoudersvergadering in het Provinci-
aal Administratief Centrum te Gent . De leerlingen van 
de mini-ondernemingen kregen op dit evenement de 
kans om zichzelf en hun product voor te stellen aan 
ouders, leerkrachten en aandeelhouders . Aan het be-
gin van het schooljaar 2014-2015 stapten opnieuw 79 
Oost-Vlaamse mini-ondernemingen in het project mini-
ondernemingen . Onder meer via een kerstmarkt in het 
Groot Vleeshuis brachten zij hun producten aan de man .

Via deze weg blijft EROV inzetten op ondernemerschap-
seducatie en de relatie onderwijs-ondernemen ter sti-
mulering van duurzaam ondernemerschap via de geza-
menlijke organisatie van activiteiten .
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ondernemerschap . In het VTI te Aalst lieten 300 leer-
lingen zich inspireren door een twintigtal enthousiaste 
ondernemers, waaronder Koenraad Belsack en Nele Van 
Damme van Upgrade Estate (Gent) .

Ondernemers die actief zijn in een sector die nauw aan-
sluit bij de studierichting van de leerlingen gingen die 
dag in discussie met de studenten en maakten hen 
warm voor ondernemerschap .

SAMENwErKING MET SCHOLEN
Vanuit haar rol het stimuleren van het ondernemerschap, ondersteunt 
EROV ook scholen in initiatieven die ze nemen .

Zo sloegen de scholengroep ECOV (Eigentijds Christelijk geïnspireerd 
Opvoedings- en Vormingsproject) en de Economische Raad voor Oost-
Vlaanderen op 16 mei 2014 opnieuw een brug tussen onderwijs en 

Het toneelstuk ‘Eureka, ik onderneem’ inspireert de studenten in C.C. 
Belgica te Dendermonde.
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Het Platform jonge ondernemers telt momenteel een 20 leden .

Twaalf leden woonden het ontbijtseminarie ‘Op weg naar succes met 
de aanwerving van personeel’ bij op 21 mei 2014 in het Groot Vleeshuis, 
Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse Streekproducten . Lieven Barbier, 
starter- en employer coach bij Securex maakte de jonge Oost-Vlaamse 
ondernemers wegwijs in de tewerkstellingsmaatregelen van de over-
heid en lichtte ook de spelregels toe bij het tewerkstellen van een stu-
dent .

Op 26 november kwam het Platform bijeen in Wijnbar Evín te Gent, vorig 
jaar opgericht door jonge onderneemster Eva Van der Gucht . Tien jonge 
ondernemers wisselden onder leiding van advocaat Karel Messens er-
varingen uit over debiteurenbeheer . Karel Messens ging dieper in op 
het belang van goede factuurvoorwaarden en informeerde over welke 
stappen je kan nemen tegen wanbetalers .

De jonge ondernemers werden ook uitgenodigd op het seminarie ‘Maak 
van je websitebezoeker een klant’ . Karl Gilis van AG Consult legde op 11 
december de 24 aanwezigen uit hoe je websitebezoekers kan aanzet-
ten om je product te kopen of je dienst af te nemen .

SAMENwErKING MET AEEE 

ASSOCIATION OF EUrOPEAN ECONOMICS EDUCATION

De Association of European Economics Education (AEEE) verenigt 
academici, beleidsmensen en praktijkgetuigen uit verschillende lan-
den van de Europese Unie rond het centrale thema: ‘de 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 organiseerde de twintigste internationale conferentie van 27 tot 
29 augustus in Aix-en-Provence met als thema ‘Teaching Economics in 
a Europe in crisis’ . EROV stelde er een paper voor met als titel ‘Stimu-
lating Young Entrepreneurship in East-Flanders, Belgium: Innovative 
educational tools on entrepreneurship’ .

EROV zetelde ook in de jury die de geïntegreerde proef 
van laatstejaarsstudenten uit het Bernardustechnicum 
beoordeelden, eveneens op 16 mei 2014 . Ze lichtten 
daarbij de opdrachten toe die ze uitvoerden in een on-
derneming waar ze stage liepen .

SENSIbILISErENDE 
 POrTrETTEN

In het voorjaar 2014 werden twaalf jonge, recent gestar-
te ondernemers geselecteerd . Deze twaalf ondernemers 
werden door een professionele opnameploeg in beeld 
gebracht . De ondernemers getuigden in een positieve 
sfeer over de voordelen en uitdagingen van zelfstandig 
ondernemerschap . Tijdens een interview met elk van 
hen kwamen onder meer aan bod: welke hindernissen 
hebben ze moeten nemen, welke raad zouden ze aspi-
rant-ondernemers geven, wat zouden ze anders doen 
mocht dat kunnen, waar vonden ze financiering . Op die 
manier fungeren ze als rolmodel voor de Oost-Vlaamse 
jongeren . Dit dient als bijkomende sensibilisering naar 
de Oost-Vlaamse jongeren en het groot publiek . De re-
portages werden uitgezonden in de loop van november 
en december op TV Oost en zijn terug te vinden op de 
website van EROV .

PLATFOrM 
JONG ONDErNEMErSCHAP 

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 ontwikkeling . Eén 
van de initiatieven die EROV in dit verband neemt is het 
Platform Jonge Oost-Vlaamse ondernemers .

Het Platform jonge Oost-Vlaamse ondernemers verenigt 
jonge Oost-Vlaamse ondernemers uit verschillende 
sectoren . EROV zet in op ervaringsuitwisseling 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 ont-
moetingsplatform houdt EROV de vinger aan de pols en 
kan zij de beleidsplanning en -uitvoering optimaal toet-
sen, sturen en bijsturen met aandacht voor de recent-
ste ontwikkelingen .

Concreet adviseert het Platform EROV o .m . in zijn pro-
jecten aanmoediging van ondernemerschap via het on-
derwijs .
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Groot Vleeshuis was bij de eerste aanvragers van dit of-
ficiële kassasysteem .

Voor de jaarlijkse secretaressedag op 17 april werd een 
speciaal pakketje voorzien . Een mailing naar bedrijven 
en organisaties leidde tot de verkoop van 138 secreta-
ressepakketjes .

Op 28 april was er de viering tien jaar Vlaams label 
‘streekproduct .be’ . v VLAM deelde vijf Vlaamse Streek-
vorken uit aan Vlaamse streekproducenten . Nadien 
werden alle aanwezigen uitgenodigd op een uitgebreide 
receptie met Oost-Vlaams gelabelde streekproducten .

Op Moederdag, zondag 11 mei, werden alle moeders in 
de bloemetjes gezet . De verbruikerszaal in het Groot 
Vleeshuis zat voor deze gelegenheid nokvol met tevre-
den mama’s, oma’s en hun familie . Zij genoten van een 
luxe ontbijt .
Op Vaderdag (8 juni) brachten we een speciaal pakket 
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VErDErE UITbOUw 
GrOOT VLEESHUIS IN PPS-CONSTrUCTIE

De activiteiten van de vorige jaren worden voortgezet en verder uitge-
bouwd . Het Groot Vleeshuis is geopend alle dagen (behalve op maan-
dag), telkens van 10 tot 18 uur . ‘s Avonds zijn eveneens activiteiten 
mogelijk (tegen betaling van zaalhuur), zoals recepties en wandelbuf-
fetten .

MARKETINGACTIES 2014

EROV actualiseert continu de website van het Groot Vleeshuis (www .
grootvleeshuis .be) met aankondigingen van activiteiten en met artike-
len over streekproducten(acties) . Naast de website is het Groot Vlees-
huis ook actief op Facebook en Twitter . Sociale media zijn bij de pro-
motie van streekproducten belangrijke kanalen . in de toekomst zetten 
we hierop verder in . De belangrijkste acties krijgen ook opvolging via 
televisiespot op AVS .

In januari gingen de gebruikelijke nieuwjaarsrecepties door (Toerisme 
op 22/1 en Netwerk Ondernemen op 29/1) .

Op dinsdag 28 januari werden de jenevercursisten in het Groot Vlees-
huis geïntroniseerd, waardoor zij thans behoren tot de groep van O’de 
Flander ambassadeurs .

In samenwerking met de Gentse Gidsen werd 14 februari, Valentijnsdag, 
een mix van inspanning en daarna ontspanning . De verliefden mochten 
eerst een ludieke wandeling afwerken, om daarna de benen onder tafel 
te steken voor een romantisch etentje in het Groot Vleeshuis .

Dinsdag 25 februari werd de start gegeven van de week van de slager 
met een openingsreceptie in het Groot Vleeshuis .

Midden april gebeurde de overschakeling naar het nieuw kassasy-
steem POSIOS, dat werkt met iPads en draagbare printers . De omscha-
keling was noodzakelijk om de black box te kunnen installeren . Het 

EROV ondersteunt het imago en 
promoot Oost-Vlaamse streekproducten 
via allerlei initiatieven, acties en 
evenementen . Onder de vlag Lekker 
Oost-Vlaams groeperen we alle Oost-
Vlaamse streek- en hoeveproducten . 
Centraal in de acties in 2014 stond het 
Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor 
Oost-Vlaamse streekproducten te Gent . 
De projecten ‘Hoeve- en streekproducten 
Vlaamse Ardennen, sterk potentieel’ 
(LEADER Vlaamse Ardennen) en 
‘Smaakbeleving als hefboom voor 
marktinnovatie’ (programma voor 
Plattelandsontwikkeling) spelen in op 
nieuwe tendensen . Op de jaarbeurs 
te Gent organiseerde EROV opnieuw 
de conventie rond streekproducte . In 
het kader van Lekker Oost-Vlaamse 
werden contacten gelegd met Horeca en 
Toerisme Oost-Vlaanderen . EROV werkte 
opnieuw actief samen met de de Orde van 
de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs 
voor de promotie van de Oost-Vlaamse 
jenever O’de Flander .
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de kaart stond! Klaargemaakt met heel veel (vaak vergeten) groenten 
zoals pastinaak, ui, wortel, prei, selder, spruiten en rapen, samen met 
vleeswaren uit de streek . En voor wie het pittig wou, een potje Gentse 
Tierenteyn mosterd werd er apart bij geserveerd . Een vleugje nostalgie 
in deze moderne tijd waarbij alles vlug moet gaan .

Met de frisco van de disco show, startte pinguin Herrie Sterrie zaterdag 
22 november de intrede van de Sint als opwarmer voor de vele toege-
stroomde kindjes . Niet alleen de kinderen, maar ook de mama’s konden 
zich uitleven op de geluiden van de disco muziek . Na wat spelletjes vol 
plezier, deed de Sint zijn intrede langs de grote poort . De Sint en zijn 
pieten genoten mee van de show, en ook voor de tekeningen maakte 
de heilige man de nodige tijd . Eens gezeten op zijn troon, konden de 
kinderen één voor één van dichtbij kennis maken . Talrijke foto’s werden 
genomen door trotse ouders . Terug een jaar vol brave kindjes, iedereen 
was blij en de Sint kon met een gerust gemoed terug vertrekken .

Op 29 en 30 november hebben alle Oost-Vlaamse stokers die lid zijn 
van O’de Flander met veel enthousiasme hun producten voorgesteld 
tijdens het vierde jeneverfestival . Voor €5 waren er vier proevertjes 
voorzien en een gratis glas van O’de Flander . Als extra en gratis kon 
men de sessies ‘koken met jenever’ en ‘cocktails met jenever’ live mee 
volgen en degusteren .

aan de man, gevuld met bierkazen van de Vierhoek-
hoeve in combinatie met Oost-Vlaamse streekbieren .

Van 18 tot 27 juli zette het Groot Vleeshuis zijn poorten 
en gezellige binnenterras open voor de 171ste 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 feestdag van 11 tot 1 uur . 
Voor de Gentse Feesten-gangers met een honger en 
dorst creëerden we de Burger Groot Vleeshuis . 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 streekbie-
ren op vat . Binnen kon men ook Gentse Strop van het vat 
bestellen, speciaal voor de Gentse Feesten . In de winkel 
kon men het typische Gentse-Feestenpakket kopen .

Tijdens de Patersholfeesten van 15 t .e .m . 17 augustus, 
kon je in het Groot Vleeshuis genieten van een Gentse 
Strop op vat . Gentse Strop dankt zijn naam aan de fie-
re Gentenaars, bijgenaamd “stroppendragers” . Na het 
proeven kon je in de winkel een bierpakketje Gentse 
Strop of een Magnum fles kopen voor thuis . De actie liep 
tot het einde van augustus .

De week van de smaak: van 13 t .e .m . 23 november had 
als thema ‘de duurzame verbeelding’ . Op het menu 
stond Hutsepot op grootmoeders wijze, met vergeten 
groenten . Een lekker wintergerecht van vroeger, dat in 
het Groot Vleeshuis tijdens de week van de smaak op 

Het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse 
streekproducten
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gehangen in periodes dat er geen andere tentoonstel-
ling loopt .

SAMENWERKING MET ANDERE SECTOREN

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 .

Na ruim een jaar werking, krijgt de stand ‘Gentse azalea 
kleurt het Groot Vleeshuis’ nog steeds enorm veel bijval, 
zowel van de bezoekers als uit de sector . Een nieuw ini-
tiatief wordt uitgewerkt waarbij een selectie van foto’s 
door VLAM ter beschikking gesteld, op groot formaat 
zullen uitgeprint worden .

De 14 fotopanelen zullen aan de roosters gehangen 
worden op momenten dat er geen andere tentoonstel-
lingen lopen .

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-
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 .

Op zondag 22 juni werden de gouden labels uitgereikt 
door Klassiek Centraal vzw in NTGent . Gouverneur Jan 
Briers ontving als eerste het ‘Gouden Label Muziekma-
nagement’ . Nadien werden de genodigden uitgeno-
digd op een receptie met streekproducten in het Groot 
Vleeshuis, dit initiatief kwam er in samenwerking met de 
Dienst Cultuur van de provincie .

Een samenwerking met het Caermersklooster liep van 
30 april tot 15 juni . Bezoekers aan de tentoonstelling 
‘Provinciale prijs Beeldende kunst’ in het Caermers-
klooster kregen een bon voor gratis proevertje bij con-
sumptie van een drankje in het Groot Vleeshuis . In de-
zelfde periode werden twee foto’s van fotograaf Sander 
Buyck op groot formaat in het Groot Vleeshuis tentoon-
gesteld . Beeld 1 betrof ‘Kid and Bucket / Myanmar 2012’ 
op 200x300cm en beeld 2 ‘Boy Sleeping in Buddhist Mo-
nastery Garden / Myanmar 2012’ op 150 x225cm .

Op 13 & 14 december was er Lekker genieten in Gent, op 3 verschil-
lende locaties, kon men proeven en genieten van drankjes . In het Groot 
Vleeshuis kreeg men in ruil voor een bonnetje een O’de Flander graan-
jenever naar keuze . Tevens was er op het binnenterras onder de ham-
men een markt met Oost-Vlaamse streekproducten .

Goed nieuws voor de Wifi gebruikers, sinds de eindejaarsperiode kan 
men gratis surfen in het Groot Vleeshuis . Eenmaal geregistreerd op 
Zapfi via de website, kan men aan de slag . De startpagina is deze van 
de provincie .

NIEUWE TOETREDINGEN

In 2014 noteren we drie nieuwe toetredingen .
 
In april is de Vierhoekhoeve (Gijzenzele) toegetreden tot het Groot Vlees-
huis . Dit hoevebedrijf maakt onder andere ambachtelijke kazen . Voor het 
Groot Vleeshuis worden bierkazen geleverd met de bieren van de aan-
wezige brouwerijen (bv . Pater Lieven-kaas, Delirium Tremens-kaas, Gul-
den Draak-kaas) . In de winkel kan een pakketje samengesteld worden 
van het bier met de bijpassende kaas, een aantrekkelijke combinatie .  
 
In de maand november was er de toetreding van de sneeuwballen, een 
Vlaams erkend streekproduct, geproduceerd door de firma Larmuseau 
uit Gent .
 
De 23 jarige student Tanguy Serraes, die het bedrijf overnam, heeft de 
sneeuwballen met het authentiek recept, maar met een nieuwe mo-
derne verpakking nieuw leven ingeblazen .

In december 2014 trad ook de firma Vitaline uit Dendermonde toe . Deze 
producent maakt speculaas op een ambachtelijke wijze en biedt dit 
lekkere product aan in mooie luxe-verpakkingen, een ideaal product 
voor in onze geschenkpakketten . Speculaas op zijn best met verschil-
lende smaken: klassiek, amandel en honing .

TENTOONSTELLINGEN 2014

1 januari – 31 maart: tentoonstelling ‘Jenever: een boeiend verhaal’ 
over de geschiedenis van de graanjenever O’de Flander .

5 – 13 april: het Gents Openluchtatelier . De opening van het Gents 
Openluchtatelier op de Groentenmarkt te Gent gebeurt traditioneel 
met een tentoonstelling door de artiesten van het atelier in het 
Groot Vleeshuis . Het is een mix van schilderijen, tekeningen en 
beeldhouwwerken . Vanaf 20 april stellen de artiesten hun werken elke 
zondag voor op de Groentenmarkt .

26 mei – 9 juni: keramische beelden en werken van Karina Van Acker .

23 juni – 13 juli: Marc Geerinck met abstracte schilderijen op doek . De 
kunstenaar schilderde ook ter plaatse miniatuurwerkjes en kreeg veel 
aandacht van de passanten .

Na de Gentse feesten tot het einde van het jaar, tussen de activiteiten door, 
waren er panelen over de boeiende geschiedenis van de graanjenever .  
Einde van het jaar werden 14 fotopanelen gemaakt van de Gentse Aza-
lea, in samenwerking met Vlam . Deze vormen een permanente aanvul-
ling van de stand Gentse azalea kleurt het Groot Vleeshuis en worden 
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Al vele eeuwen is textiel in al zijn vormen essentieel en duidelijk 
aanwezig in ons leven . We komen elke dag in aanraking met textiel . 
Kledij zorgt voor ons dagelijks comfort . Tapijt en gordijnen in onze 
woning zijn de blikvangers van onze inrichting . Zelfs de meer unieke 
toepassingen van textiel, zoals kunstgras, zijn meer en meer aan-
wezig en zichtbaar in het straatbeeld . Daarnaast zijn er ook de vele, 
verborgen toepassingen van textiel . Van agro- en geotextiel om onze 
landbouwgewassen en infrastructuurwerken te beschermen tot chi-
rurgisch garen en gebreide stents in de medische toepassingen . Er 
is veel meer textiel rondom ons dan op het eerste gezicht verwacht . 
Door de inzet van innovatieve procestechnologieën, nieuwe grond-
stoffen en een doordacht design zorgen meer en meer textielproduc-
ten voor een verborgen veiligheid, comfort en hightech prestaties . 
Tijdens dit MoTIV event werden enkele voorbeelden van deze ‘onzicht-
bare’ toepassingen en ontwikkelingen in mode en textiel in detail be-
sproken en geïllustreerd .

Op 2 december vond het seminarie “Kwaliteitsverhoging van profes-
sionele kledij tijdens het onderhoudsproces” door . Persoonlijke be-
schermingsmiddelen (PBM’s) helpen bij het garanderen van veiligheid 
en hygiëne op de arbeidsplaats . Bij het onderhoud van deze PBM’s 
kunnen de eigenschappen ervan in gevaar komen . Tijdens het event in 
de Hogeschool Gent werd dieper ingegaan op de huidige onderhouds-
thema’s .

Op 21 mei werd met het Museum over industrie, arbeid en textiel (MIAT) de 
mogelijke samenwerking besproken rond een historische tentoonstel-
ling met als thema arbeidsveiligheid en een seminarie over veiligheids-
kleding i .s .m . het Provinciaal Comité ter bevordering van de Arbeid (PCBA) .  
Een subsidiedossier werd ingediend in het kader van het reglement 
voor promotie van streekproducten voor de organisatie door de Vrien-
dendag van het MIAT op 14 september .

Bouw

In de sector bouw ligt de klemtoon op duurzaam bouwen .

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 Economische Raad voor Oost-Vlaanderen nam in 2014 deel aan de 
kernpartnervergadering op 25 februari .

Een gezamenlijke programmatie wordt verder uitgewerkt .

De samenwerking met het Caermersklooster werd ver-
dergezet in het najaar naar aanleiding van de tentoon-
stelling rond Fellini van 16 oktober tot en met 25 janu-
ari 2015 . Bezoekers aan de tentoonstelling een gratis 
proevertje in het Groot Vleeshuis .

Sociaal: samenwerking Compaan en PCVO

Er werd met 2 tewerkstellingsorganisaties samenge-
werkt: Compaan en PCVO Waas en Durme .

Compaan is de gezamenlijke roepnaam voor vijf huis-
merken: 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 actief in Oost-Vlaanderen als gespeciali-
seerd centrum voor begeleiding en werkervaring . Via 
opleiding, coaching, ondersteuning op de werkvloer 
en werkervaring zet Job & Co zich in om met werk-
zoekenden en werkenden, stageplaatsen en bedrij-
ven werken op maat van mensen haalbaar te maken . 
Een brugstagiair liep gedurende zes weken stage in het 
Groot Vleeshuis van midden mei tot eind juni . De evalu-
atie was positief .

Het PCVO Waas en Durme is het centrum voor volwas-
senenonderwijs, dat in samenwerking met VDAB, men-
sen opleidt tot o .m . hulpkok-hulpkelner . Gedurende vijf 
maand krijgen de cursisten een intensieve opleiding 
waarbij ze verschillende modules moeten doorlopen om 
het certificaat van hulpkok-hulpkelner te bekomen, er-
kend door het Ministerie van Onderwijs en Vorming . De 
stageperiode liep van 30/05/2014 tot 29/06/2014, een 
stagiair werd in de keuken in het Groot Vleeshuis bege-
leid . Hij kreeg bij afloop een gunstige evaluatie .

Textiel & kleding 

Op 29 januari vond in het Groot Vleeshuis een bespre-
king plaats met Fedustria (federatie van de Textiel-, 
Hout- en Meubelindustrie) om in 2015 een initiatief op 
het getouw te zetten met als titel ‘De maakindustrie in 
Oost-Vlaanderen : traditie én innovatie bij mode-, tex-
tiel-, meubel- en houtbedrijven’ . Ook Creamoda – de 
beroepsorganisatie voor elke onderneming die in België 
actief is in mode & kleding of confectie in ruime zin – 
bevestigde haar medewerking .

EROV maakt deel uit van het  samenwerkingsverband 
Motiv en zetelt in de stuurgroep . Dit Mode Technolo-
gisch Innovatieplatvorm Vlaanderen werd opgericht om 
de competitieve voordelen van de Belgische textiel- en 
kledingsector die zich binnen deze context aandienen 
te verhogen . Vergaderingen van de stuurgroep gingen 
door op 11 februari, 3 juni en 2 september .

Op 1 april 2014 vond het seminarie plaats ‘Onzichtbaar 
textiel’ in de Hogeschool Gent .



27ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN

MArKT STrEEKPrODUCTEN

Op 5 april organiseerde EROV een markt met Oost-
Vlaamse streekproducten . Deze editie vond plaats op 
de Groentenmarkt, hartje Gent, pal voor het Groot Vlees-
huis .

Tweeëntwintig producenten uit verschillende regio’s 
van Oost-Vlaanderen herschiepen deze markt tot een 
plaats waar men kon proeven en genieten van Oost-
Vlaamse streekproducten . Volgende producenten 
schreven in: Bakkerij Nevens Pascal (Geraardsbergse 
mattentaarten), Antonio (Breydelham en -spek), Bij-
enhuis Lekens (honing); de ijs-ster (ambachtelijk ijs); 
Noyen (paardenlookworsten); Roomer (vlierbloesema-
peritief), Dienst Toerisme Sint-Laureins (specialiteiten 
uit het Meetjesland); Het Hinkelspel (kazen), Brouwerij 
Van Steenberge (bier), De Nil Vleeswaren; Klingele Cho-
colade, Stadsbrouwerij Gruut (streekbier), Azaleakwe-
kerij Geert De Waele (Gentse azalea), de Neerschuur-
hoeve (kazen), Confiserie 2000 (cuberdons), Driesse 
(mousserende wijnen), Pomme Charelle (appelwijn), 
Tuinbouwschool Melle (kruiden), Brouwerij De 6 Helmen 
(streekbier), De Klok (advocaat), Vitap (streekbier) en de 
Vierhoekhoeve (hoevekaas) .
De passie die deze producenten hebben voor hun pro-
duct, de traditie, dat maakt van een product een streek-
product . Muzikaal werd alles opgeluisterd door DJ Oaks .

JUbILEUMVIErING brEyDEL

Op 6 april vierde Breydel zijn jubileum: 35 jaar vakman-
schap, 25 jaar in Gavere, 10 jaar Breydelfeesten, 5 jaar 
nieuwbouw .

Om dit alles te vieren werd een programma uitgewerkt 
op de dag van de Ronde van Vlaanderen . Tijdens de 
academische zitting op de boot die van Gavere naar 

PrOMOTIE VAN DE OOST-
VLAAMSE  STrEEKPrODUCTEN 
DOOr  SAMEN wErKING MET 
 PUbLIEKSGErICHTE  ACTIVITEITEN

wEEK VAN DE SLAGEr

Op 25 februari werd in het Groot Vleeshuis het startschot gegeven van 
de promotiecampagne ‘Week van de slager’, een initiatief van de Been-
houwersbond i .s .m . Syntra Midden-Vlaanderen . De locatie was goed 
uitgekozen: het historische pand verwijst naar het slagersberoep, één 
van de oudste ambachten die er bestaan . Op 9 mei werd bespreking 
gevoerd met vzw Belgische Keuslagers om voor de komende editie een 
samenwerking met de Beenhouwersbond te bewerkstelligen en de 
‘Week van de slager’ in Oost-Vlaanderen een grotere uitstraling en een 
breder draagvlak te geven . De doelstelling is het beroep van slager, een 
knelpuntenberoep, bij de jeugd aantrekkelijk te maken . Op die manier 
kan de instroom naar onderwijs en nadien naar de sector verhoogd 
worden .

PrOJECT DrEAM

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 on-
dernemingszin bij te brengen . De leerlingen leren eerst zichzelf beter 
kennen en hebben daarna een ontmoeting met een professional die 
gepassioneerd is over zijn beroep . Want ‘passie is de mooiste job ter 
wereld’ .

Op 20 maart werd de zestiende editie van DREAM Day georganiseerd . 
EROV zorgde zelf voor een geapprecieerde getuigenis voor de laatste-
jaars leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Gentbrugge in het 
Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten 
te Gent .

Gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter EROV, en Sabine de Bethune, voorzitster van de Senaat, als gewaardeerde gastsprekers op de 
academische zitting, vergezeld van Ivan De Keyser, zaakvoerder Breydel. 
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de Grote Prijs EROV ontving de winnaar een pakket met Oost-Vlaamse 
streekproducten van het Groot Vleeshuis uit handen van eerste gede-
puteerde A . Vercamer .

LEKKEr OOST-VLAAMS
De consument is op zoek naar lokale, authentieke producten 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 af-
gelegd om de producten bij het verkooppunt te krijgen, een duurzaam 
argument dus . Ons gastronomisch erfgoed biedt nog heel wat oppor-
tuniteiten waar producenten, overheden, toerisme en horeca kunnen 
op inspelen .

EROV, trekker in de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten sinds 
begin jaren ‘90, wenst met Lekker Oost-Vlaams in te spelen op de 
nieuwe tendensen . De dienst Landbouw en Platteland van het Provin-
ciebestuur Oost-Vlaanderen neemt deze rol op zich voor Oost-Vlaamse 
hoeveproducten . Ook Toerisme Oost-Vlaanderen steunt het project .

Lekker Oost-Vlaams is een platform dat aan de consument een globaal 
overzicht geeft van alle streek- en hoeveproducten in onze provincie . 
Lekker Oost-Vlaams moet onder meer een eerste antwoord bieden op 
volgende 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, …?

De start van de globale actie in 2014 wordt gegeven met de lancering 
van de website www .lekkeroostvlaams .be . Het communicatie-bu-
reau Eps&Kaas leverde de huisstijl en zorgde voor de opmaak van de 
website . Magelaan realiseert de website . We richten ons in de eerste 
plaats tot de producenten van streek- en hoeveproducten die hier in 
Oost-Vlaanderen 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 streek-
eigen grondstoffen . Op basis van een mailing naar bestaande inven-
taris streek- en hoeveproducten, kwamen 195 fiches binnen voor 
toevoeging op de website, een enorme respons vanuit de sector . Ook 

 Oudenaarde voer, lichtte gedeputeerde Dauwe de sa-
menwerking tussen het bedrijf Breydel en EROV toe . 
Breydel werkt reeds van bij de start van de actie ter pro-
motie van Oost-Vlaamse streekproducten samen met 
EROV .

GULDEN EIFEESTEN TE KrUISHOUTEM

Eifeesten te Kruishoutem: 60ste editie van de Gulden Ei-
feesten te Kruishoutem (18 - 22 april) . Aan de winnaars 
van de verkiezing Eikoningin en Eierboer werden pak-
ketten met Oost-Vlaamse streekproducten uitgereikt .

bLOEMENMArKT KOUTEr

Op 13 juli is er de jaarlijkse prijsuitreiking op de bloe-
menmarkt op de Kouter te Gent . Samen met de Floraliën 
wil de Koninklijke Maatschappij St . Dorothea de Belgi-
sche bloemen- en planten verder promoten onder de vijf 
groepen: kamerplanten, snijbloemen, boomkwekerijge-
wassen, Kaapse planten en perkplanten . Een van de de 
winnaars ontving een pakket met streekproducten . De 
receptie die op de uitreiking volgt, maakte gebruik van 
Oost-Vlaamse streekproducten .

JAArbEUrS GENT

Van 6 tot en met 14 september vond de 69ste editie 
van de internationale Jaarbeurs Gent plaats in Flanders 
Expo . EROV nam terug deel met een groepsstand Oost-
Vlaamse streekproducten in hal 2 . Tijdens de laatste 
drie beursdagen werd de gezamenlijke stand uitgebreid 
met een internationale stand van zes bedrijven uit Une 
Autre Provence (Frankrijk) . Er vond ook een internatio-
nale conventie streekproducten plaats, zie S4 D5 .1 .

wEDSTrIJD EErSTE KAASMEESTEr VAN 
bELGIË

Op 5 oktober vond in Oudenaarde de vijfde editie plaats 
van de beroepswedstrijd voor ‘Eerste Kaasmeester van 
België 2014’ . De wedstrijd ondersteunt het beroep van 
kaasmeester en -rijpers en heeft tot doel de know-how 
en beroepsvaardigheid van de kaashandelaar te waar-
deren . De wedstrijd was open voor het groot publiek . Er 
werden pakketten voor de vier winnaars voorzien en tij-
dens de receptie kwamen Oost-Vlaamse streekproduc-
ten aan bod .

Z6SDAAGSE VLAANDErEN-GENT

Sinds 2006 heeft EROV een overeenkomst met de Z6s-
daagse Vlaanderen-Gent (Gentse Kuipke) om de Oost-
Vlaamse streekproducten op dit evenement in de kijker 
te plaatsen . Voor de editie 2014 van 18 tot 23 november 
werd samengewerkt met de firma Grega (Superanoham) 
uit Buggenhout . Gentse azalea’s sierden de VIP-tafels 
en de winnaars van de verschillende disciplines ontvin-
gen een boeket met Oost-Vlaamse snijbloemen . Voor 
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Op 26 augustus werd het project voorgesteld aan hore-
cabedrijven op een evenement ingericht door het Proef-
centrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem .

FAIrTrADE-GEMEENTEN 
MET STrEEKPrODUCTEN

De acties met betrekking tot de erkenning naar streek-
product en de toeleiding naar FairTrade gemeente wer-
den opgestart door een aantal contacten te leggen met 
instanties die reeds vertrouwd zijn met dit onderwerp .

Op 24 maart 2014 vond een overleg plaats met de koepel 
van FairTrade gemeenten EROV nam contact op met ver-
schillende gemeenten in de Vlaamse Ardennen om een 
stand van zaken te verkrijgen, nadien werd samen met 
Oxfam Wereldwinkel en 11 .11 .11 de ondersteuning op-
gestart die de gemeenten behoeven . EROV concentreert 
zich hierbij op het ondersteunen van de gemeenten bij 
het laatste van de zes Fairtrade-criteria, nl . gebruik 
van lokale producten . Zowel Sint-Lievens-Houtem als 
Oudenaarde kregen ondertussen de titel van FairTrade 
gemeente .

Voor alle Oost-Vlaamse gemeenten organiseerde EROV 
samen met de provincie en de FairTrade gemeenten op 
24 februari een vormingsavond . Deze had tot doel om 
gemeenten, die nog niets ondernomen hadden rond 
FairTrade, kennis te laten maken met het label FairTrade 
gemeente, alsook de verschillende criteria en acties die 
men hiervoor kan organiseren .

EROV bood ook ondersteuning aan bij een aantal ge-
meenten, die weliswaar niet in de Vlaamse Ardennen 
gelegen zijn (o .a . Nazareth en Buggenhout) .

SEMINArIES EN NETwErKMOMENTEN IN DE 
VLAAMSE ArDENNEN

Op 24 maart verzamelden 25 streek- en hoeveprodu-
centen uit de Vlaamse Ardennen in de Valleihoeve in 
Huise . Veerle De Jaegher, social media trainer, gaf tekst 
en uitleg bij de verschillende communicatiemiddelen 
die hoeve- en streekproducenten kunnen gebruiken . 
De aanwezigen leerden hoe de aanwezigheid van hun 

bestaande initiatieven worden vermeld ( bv Mmmeetjesland, coöpera-
tieve Vlaamse Ardennen, Vlam label ) . Het project lekker Oost-Vlaams 
werd aan de producenten voorgesteld op 8 december in het Provin-
ciehuis . De huisstijl werd onthuld en de planning toegelicht . Nadien 
volgde een presentatie door Insites Consulting rond “Voedingstrends 
vandaag en specifiek bij jongeren : is er plaats voor lokale producten?” . 
De netwerkreceptie die erop volgde zorgde voor een interessante ken-
nismaking onder de producenten .

Een stuurgroep (EROV - Dienst Landbouw en platteland - Dienst com-
municatie - Toerisme Oost-Vlaanderen-Horeca Oost-Vlaanderen-Boe-
renbond-ABS) begeleidt het project . Op 18 april 2015 stellen we het 
platform lekker Oost-Vlaams voor aan de consument via een Lekker 
Oost-Vlaams markt ingericht op de Groentenmarkt te Gent . Tegelijk zal 
de actie Lekker Oost-Vlaams uitgebreid worden met een brede commu-
nicatie, promotiemateriaal, de inrichting van markten, deelname aan 
beurzen, infosessies voor producenten, enz . en dit steeds in overleg 
met reeds bestaande initiatieven . Lekker Oost-Vlaams wordt het ken-
niscentrum en aanspreekpunt voor de consument en voor de produ-
cent . Professionalisering van de producenten behoort eveneens tot de 
opdrachten binnen Lekker Oost-Vlaams .

LEADEr-PrOJECT 2013-2015: 
STrEEK- EN HOEVEPrODUCTEN 
IN DE VLAAMSE ArDENNEN
Via verschillende activiteiten tracht EROV de aandacht voor lokale 
streekproducten te vergroten . Zo zetten EROV en Plattelandscentrum 
Meetjesland, resp . projectleider en copromotor, binnen het Leader-
project ‘Hoeve- en streekproducenten in de Vlaamse Ardennen, sterk 
potentieel’ meerdere acties op touw . Het project loopt van 1 juli 2013 
tot 30 juni 2015 .

EROV en het Plattelandscentrum Meetjesland staan in voor seminaries 
en netwerkmomenten, erkenningen van producten tot Vlaams erkend 
streekproduct, de toeleiding van gemeenten uit de Vlaamse Ardennen 
naar FairTradegemeente en het begeleiden van een coöperatieve sa-
menwerking met bijhorende distributie, tussen producenten .

Op 7 mei vond een begeleidende stuurgroep met stakeholders plaats 
in Stokerij Van Damme . Net als op 15 oktober in het woonzorgcentrum 
van Merelbeke .

Brecht Carels, directeur 
EROV, licht de strategie rond 
Lekker Oost-Vlaams toe aan 
de aanwezigen, waaronder 
eerste gedeputeerde 
Alexander Vercamer. 
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SAMENwErKINGSVErbAND VLAPAS

Achttien streekproducenten engageerden zich in 2014 om samen een 
coöperatieve op te richten ter promotie van de streekproducten uit de 
Vlaamse Ardennen . EROV begeleidde dit proces . De wijze van samen-
werking zal verlopen via een coöperatieve samenwerkingsvorm ge-
naamd VLAPAS en wordt in het voorjaar van 2015 geofficialiseerd .

Met de geïnteresseerde producenten werd een individueel gesprek ge-
voerd op 20, 24 en 29 januari, 6, 10 en 13 februari, 7 maart en 15 april .

Daarnaast vonden er verschillende algemene groepsbijeenkomsten 
plaats om de samenwerking vorm te geven en oprichting van de coö-
peratie voor te bereiden:

Op 18 februari in hoeve ‘t Alkeveld in Velzeke (Zottegem): de algemene 
doelstellingen van de samenwerking

Op 31 maart bij brouwerij ‘t Smisje in Mater: de ervaringen omtrent sa-
menwerking, gemeenschappelijke acties en/of promotie uit het Meet-
jesland

Op 28 april bij bakkerij Pede in Rozebeke-Zwalm: beslissing tot oprich-
ten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid (cvba)

Op 26 mei in Mater: de beginselen van de statuten

Op 28 juli in Huise: de opmaak van de statuten

Op 25 augustus (Rozebeke): naam van de coöperatie, bestuursmandaten, 
waarde maatschappelijk aandeel

Op 6 oktober (Oosterzele): eerste versie van de statuten (i .s .m . 
Coopbureau)

Op 20 oktober in Zottegem: finaliseren statuten

Ondertussen bleek dat de op til staande coöperatie stilaan kenbaar 
wordt in de regio Vlaamse Ardennen . Zo waren de producenten samen 
aanwezig op Houtem Jaarmarkt (8 – 10 november ’14) .

Om de gesprekken met betrekking tot communicatie, activiteiten, 
budget,   efficiënt te laten verlopen, werd er met de groep beslist om 
aparte werkgroepen op te richten, telkens bestaande uit 3 à 4 produ-
centen . De bijeenkomsten van deze werkgroepen zijn gepland vanaf 
januari 2015 . De resultaten hiervan worden nadien gecommuniceerd 
naar de gehele groep, zodat iedere producent inspraak heeft .

bedrijf in de sociale media te versterken . Tevens was er 
aandacht voor de verdere professionalisering van hun 
website .

Op 19 mei 2014 organiseerde EROV een netwerkmoment . 
De namiddag stond in het teken van samenwerking en 
de meerwaarde om (nieuwe) activiteiten, producten, . . . 
te ontwikkelen, samen met andere producenten of be-
langhebbenden . Zo verduidelijkte Hilde De Sutter van 
De Vierhoekhoeve hoe het idee van de bierkazen tot 
stand is gekomen . Luc Goessens gaf meer uitleg bij het 
Wijnfeest Vlaamse Ardennen . Miek Van Melkebeke van 
Brouwerij De Ryck lichtte hun bier Steenuilke toe, een 
lokale specialiteit waarvoor men gebruik maakt van ver-
schillende plaatselijke kruiden . Peter Goeman, directeur 
van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, gaf tot slot 
duiding over innovatie en hoe deze kan gebruikt worden 
bij samenwerkingen .

Op maandag 13 oktober wisselden producenten uit de 
Vlaamse Ardennen ideeën uit rond distributie met de 
coöperatie in het Meetjesland Mmm eetjesland, in het 
Groot Vleeshuis . De avond kreeg de naam ‘Gluren bij de 
buren’ mee .

Op donderdag 11 december werd het seminarie ‘maak 
van je websitebezoeker je klant’ ingericht over de do’s 
en dont’s van websites en hun homepagina . Karl Gilis, 
consultant bij AG Consult, nam dit gegeven onder de 
loep samen met 30 aanwezige producenten .

ErKENNING VAN STrEEKPrODUCTEN UIT DE 
VLAAMSE ArDENNEN bIJ VLAM

Tot op heden werden verschillende bedrijven geïn-
formeerd over de erkenning van streekproducten tot 
Vlaams streekproduct . De bijhorende eisen en proce-
dure werd door EROV toegelicht . Met vier producenten 
die de erkenning kunnen bekomen zijn er afspraken 
vastgelegd . Samen met hen hielp EROV hen bij het sa-
menstellen van hun dossier en de aanvraag . Dit leidde 
tot op heden tot twee erkenningen:

- zoete witte trippen met suiker van kwaliteits-
slagerij Chris en Carina uit Zottegem

- natuurlijk mineraalwater uit de Vlaamse Ardennen 
van Christiana Bronnen uit Dikkelvenne

Drie dossier werden reeds ingediend, maar zijn nog in 
behandeling bij VLAM . Het gaat over bierbollen, lekkies 
en gerookte hesp van Sint-Eloy . Men diende hiervoor 
reeds een aanvraag in en de verwachting is dat ook zij 
een erkenning binnenhalen .
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school gekozen, voor het Meetjesland gaan twee scho-
len op hetzelfde moment op smaakklas .

Om een zo divers mogelijke driedaagse te hebben, werd 
er niet alleen gelet op het aanbod van producten, maar 
ook op de variatie aan activiteiten . Zo zullen de kinderen 
niet alleen bedrijfsbezoeken doen, maar wordt hen de 
mogelijkheid gegeven om effectief mee te werken in het 
bedrijf . Er worden ook een tweetal kookworkshops per 
Smaakklas voorzien, naast proeverijen van diverse pro-
ducten . Aan de hand van kookworkshops komen leer-
lingen in contact met (nieuwe) voedingsproducten en 
hebben ze op die manier meer interesse in de oorsprong 
van eten en staan zij meer open om te proeven .

UGent zal de kinderen een smaaktest laten ondergaan, 
gebaseerd op de producten die in de kookworkshop 
werden gebruikt . Hun kennis over gezonde, smaak-
volle en streekgebonden voeding zal bevraagd worden . 
De smaaktesten zullen uitwijzen of smaakklassen een 
positief effect hebben op de voedingsgewoonten van 
leerlingen en hun kennis over streekproducten .

Gecombineerd met een lessenpakket en het smaakspel 
‘De Smaakmaker’ wordt de kinderen achtergrondinfor-
matie aangereikt om hier later in de klas op verder te 
werken .

In oktober 2014 ging reeds een eerste smaakklas door .

Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 oktober 2014 
trokken 50 kinderen en 4 begeleiders van de Campus 
Kompas Basisschool uit Wetteren richting Vlaamse Ar-
dennen . Zij werden gedurende 3 dagen ondergedompeld 
in de streek- en hoeveproducten van deze regio .

Op woensdag bezochten de leerlingen eerst het Provin-
ciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem . 
Hier kwamen ze meer te weten over smaak, het telen van 
groenten en kruiden en de productiewijzen . De leerlin-
gen kregen een rondleiding op de site, maakten kennis 
met de verschillende zintuigen en hoe die interageren 
met elkaar en namen deel aan een smaaktest (verschil-
test) tomaten en appelen .

In de namiddag verplaatsten ze zich naar de andere 
kant van Kruishoutem, richting kruiden Claus, waar va-
der en zoon ons alles vertelden over kruiden en spece-
rijen, hoe deze eruit zien, naar wat ze precies smaken 
en waarvoor ze gebruikt worden . Ook het telen zelf van 
de kruiden kwam aan bod . De kinderen speelden het 
Pierlepein-spel met de kruidenwijzer dat in samenwer-
king met de provincie Oost-Vlaanderen tot stand kwam 
en een smaakspel (proeven van kruiden) . Naar het einde 
van de middag kregen de kinderen enkele lekkernijen 
voorgeschoteld, zoals een kruidendrankje, en stelden 
zelf een bouquet garni samen als aandenken .

VLAAMSE EN EUrOPESE 
 ErKENNING VAN OOST-VLAAMSE 
STrEEK PrODUCTEN ONDErSTEUNEN 
EROV ondersteunt Oost-Vlaamse ondernemingen in het behalen van 
een Vlaamse of Europese erkenning als streekproduct: begeleiden van 
minstens vijf nieuwe dossiers .

VLAM LAbEL

De vergadering van de sectorgroep Streekproducten, waarin EROV ze-
telt, vonden plaats op 21 januari, 13 mei, 23 september en 18 novem-
ber . Thans zijn reeds 198 producten als Vlaams streekproduct erkend, 
waarvan 54 Oost-Vlaamse . EROV zorgt voor de begeleiding van de Oost-
Vlaamse dossiers (o .m . uit de Vlaamse Ardennen, zie hierboven) .

Er zijn ook zes Europese erkenningen, onder meer de Geraardsbergse 
mattentaart, de Oost-Vlaamse graanjenever O’de Flander en de Gent-
se azalea met een beschermde geografische aanduiding . Het dossier 
Vlaamse laurier werd bij Europa ingediend .

SMAAKKLASSEN

Om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor streek- en hoevepro-
ducten, richt EROV Smaakklassen in . De Smaakklassen kaderen in het 
PDPO-project ‘Smaakbeleving als hefboom voor marktinnovatie’ . EROV 
treedt op als projectverantwoordelijke en heeft als projectpartners de 
Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, vakgroep 
Landbouweconomie en Plattelandscentrum Meetjesland .

Een Smaakklas is een driedaagse schooluitstap waarbij leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar meer leren over smaakbeleving, een even-
wichtig voedingspatroon en streekgebonden voeding aan de hand van 
kookworkshops, smaaktesten en bedrijfsbezoeken . De streek ontdek-
ken en de kennis over Oost-Vlaamse streekproducten verhogen, moe-
ten bijdragen tot een fierheid over de producten van eigen bodem en 
het versterken van het Oost-Vlaams gevoel rond het breed toeganke-
lijk concept van eetcultuur en culinair erfgoed . Smaakklassen is in die 
zin een belangrijk instrument, gezien niet alleen de leerlingen bereikt 
worden, maar ook de scholen en de ouders betrokken worden . Voor de 
organisatie en uitwerking van drie Smaakklassen richten we ons naar 
drie verschillende regio’s in de provincie Oost-Vlaanderen, namelijk 
Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Waasland . In totaal kunnen samen 
150 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs 
deelnemen aan een smaakklas .

De provincie Oost-Vlaanderen werd gescreend op mogelijke verblijfslo-
caties voor deze Smaakklassen . Immers, de verblijven dienen te vol-
doen aan een aantal voorwaarden, waaronder de beschikbaarheid en 
het gebruik van een keuken . In elke regio werd een geschikte locatie 
vastgelegd, meer bepaald ‘t Oud Klooster in Dikkele (Zwalm), jeugdher-
berg Die Loyale in Maldegem en Verloren Bos in Lokeren .

Per brief werden ook alle basisscholen van de drie verschillende inrich-
tende machten uit Oost-Vlaanderen aangeschreven om zich kandidaat 
te stellen en deel te nemen aan één van de Smaakklassen . Een 50-tal 
kandidaturen bereikten ons, waaruit we via loting vier scholen selec-
teerden . In de Vlaamse Ardennen en het Waasland werd telkens één 
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testgroep) om individueel hun mening te geven over drie soorten spe-
culaas .

Vrijdag trok de groep naar het bedrijf Breydel in Gavere . Ze kregen een 
voorstelling en filmpje te zien over de ontstaansgeschiedenis van 
Breydel en de huidige situatie . Ook een rondleiding in het bedrijf (van 
de koelcellen tot de verpakkingsruimte) stond op het programma . De 
leerlingen verzorgden hun eigen aperitiefdrankje met hapjes, een pom-
poensoep, een Breydelquiche en een frisse fruitsla .

Na het lekkere eten en een geslaagde driedaagse trokken de kinderen 
en hun leerkrachten opnieuw richting Wetteren .

De volgende twee smaakklassen staan gepland in mei 2015 . Van 6 tot 
8 mei organiseren we een smaakklas in het Waasland, waar overnacht 
wordt in het Verloren Bos in Lokeren . Van 20 tot 22 mei 2015 begeven 
we ons richting Meetjesland, waar jeugdherberg Die Loyale in Malde-
gem de uitvalsbasis is . In de regio Meetjesland kan het Plattelands-
centrum Meetjesland de organisatie van een smaakklas ondersteunen 
door het smaakatelier van het Provinciaal Streekcentrum Huysman-
hoeve ter beschikking te stellen .

Voor de overnachtingen konden de leerlingen en hun 
leerkrachten terecht in het Oud Klooster in Dikkele, een 
deelgemeente van Zwalm .

Op donderdag voormiddag werd er gestart met het 
smaakspel, dat speciaal ontwikkeld werd voor de 
smaakklassen . Dit smaakspel sluit aan bij de eindter-
men van het lager onderwijs en legt de nadruk op de 
smaak en de verschillende zintuigen . Aan de hand van 
verschillende doe-opdrachten kregen de leerlingen in-
formatie mee over de zintuigen, groenten en fruit, korte 
keten, teeltmethoden, …

Ellen Vauterin, smaakambassadeur in 2012, maakte 
samen met de kinderen hun middagmaal klaar . Ze gaf 
uitleg over de gebruikte ingrediënten en hoe de groen-
ten en het fruit gesneden moesten worden . De kinde-
ren maakten de soep, het hoofdgerecht en hun dessert 
helemaal zelf, wat ertoe leidde dat sommige leerlingen 
nieuwe ingrediënten leerden kennen en proeven .

Op donderdagnamiddag werd het smaakspel voortge-
zet . Later voerde de Universiteit Gent een verschiltest 
speculaas uit . De kinderen werden opgedeeld in twee 
groepen (een geïnformeerde en niet-geïnformeerde 

Leerlingen van Campus Kompas Basisschool in Wetteren leren op ‘Smaakklas’ over het kweken van lokale groenten in het Provinciaal Centrum 
voor de Groenteteelt in Kruishoutem.
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overige groepen zijn het Meetjesland, de Vlaamse Ar-
dennen, Leiestreek en het Waasland .

In april kregen alle kandidaat-woonzorgcentra een per-
soonlijk bezoek van EROV . 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 . We kregen een zicht op de structuur 
en de werking van elk woonzorgcentrum, onder meer via 
een rondleiding, alsook over het profiel van de bewo-
ners . Het traject werd overlopen en mogelijke data voor 
het plannen van workshops werden bekeken .

MENU’S ONTWIKKELEN

Begin mei verzamelde EROV de gegevens van alle moge-
lijke hoeve- en streekproducenten, samen met de pro-
ducten die men kweekt of verwerkt . Deze uitgebreide 
lijst is de basis om een overzicht te krijgen over de Oost-
Vlaamse hoeve- en streekproducten . We willen hiermee 
de chef-koks van de woonzorgcentra een aanzet geven 
tot ideevorming bij het creëren van een nieuw menu .

Eind mei en juni werd vervolgens per regio één workshop 
georganiseerd . Hierbij stelden de chef-koks een theo-
retisch menu op aan de hand van hoeve- en streekpro-
ducten, voorradig binnen de provincie Oost-Vlaanderen . 
Men hield rekening met de specificiteit van elk product 
en de mogelijkheid dit te integreren in de grootkeuken .

Naar het einde van juni toe organiseerden we per regio 
(we onderscheiden er 6 in totaal: Gent-centrum, Vlaam-
se Ardennen, Leie-Schelde, OCMW Gent, Meetjesland en 
Waasland) een theoretische workshop . Hierbij stelden 
de chef-koks een (mogelijk) menu op aan de hand van 
streek- en hoeveproducten, voorradig binnen Oost-
Vlaanderen .

Op woensdag 11 juni vond er een persmoment plaats 
in woonzorgcentrum Denderrust in Herdersem . Alle be-
trokken grootkeukens maakten er kennis met elkaar . 
Tevens werden de doelstellingen van het gehele project 
overlopen . De clusters werden bekend gemaakt zodat 
de desbetreffende koks in een volgende projectperiode 
gemakkelijker de weg tot elkaar vinden . UGent gaf een 
inhoudelijke presentatie . Welke rol voor streek- en hoe-
veproducten is weggelegd voor de smaakbeleving bij 
senioren? En wat zijn de criteria voor deze producten wil 
men ze beleveren aan grootkeukens?

In september zetten we enkele praktische kookwork-
shops op til . Aan de hand van het theoretisch voorge-
stelde menu bezorgden wij de gevraagde streek- en 
hoeveproducten alsook de overige ingrediënten aan de 
desbetreffende chef-koks . We kwamen per regio samen 
om het vooropgestelde menu klaar te maken en uit te 
testen .

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 wor-
den initiatieven ondersteund die Oost-Vlaamse streekproducten pro-
moten . In 2014 werden 16 aanvragen ingediend voor betoelaging in het 
kader van het reglement . 2 dossiers kwamen nog in aanmerking van 
eind 2013 . Voor 3 dossiers hadden we niet de nodige facturen gekre-
gen . Dit resulteerde in 13 ontvankelijke dossiers .

Bij 1 aanvrager ging het gebeuren pas in november 2014 door . Derhalve 
werd dit dossier doorverwezen naar 2015 .

Er werd positief geadviseerd voor een betoelaging van 13 aanvraag-
dossiers in het budgetjaar 2014 .

DISTrIbUTIE VAN STrEEKPrODUCTEN 

INITIATIEVEN NAAr HOrECA EN GrOOTKEUKENS

In kader van het PDPO-project ‘Smaakbeleving als hefboom voor 
marktinnovatie’ tracht EROV tevens nieuwe en lokale afzetkanalen te 
vinden voor hoeve- en streekproducenten . De markt van de woonzorg-
centra is een nog onontgonnen gebied . Via dit project onderzoeken we 
de distributie van streek- en hoeveproducten in de korte keten en wor-
den streek- en hoeveproducten door bewoners van woonzorgcentra 
aan een smaaktest onderworpen .

SELECTIE WOONZORGCENTRA

Op 9 januari 2014 werd tijdens een overleg in Gent met de copromoto-
ren en de Vereniging Grootkeukenkoks het traject uitgezet om samen 
met de grootkeukens nieuwe menu’s op basis van streek- en hoeve-
producten uit te werken . Er werd een meer gedetailleerde planning op-
gesteld, de communicatie naar de woonzorgcentra werd besproken en 
de invulling van de acties werd nader bekeken .

Voor de kandidatuurstelling van woonzorgcentra werd er gekozen om 
een zo ruim mogelijke oproep te lanceren . Via een persoonlijk schrijven 
per post en een publicatie in het vakblad voor grootkeukenkoks ‘Onze 
Chef’ bereikten we de ongeveer 150 woonzorgcentra in Oost-Vlaande-
ren . Er bleken niet minder dan 23 grootkeukens van woonzorgcentra en 
1 ziekenhuis geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan dit project . 
Oorspronkelijk waren er slechts negen voorzien in het projectvoorstel .

Alle geïnteresseerde keukens werden opgenomen in het traject . Op 
deze manier krijgen we een grotere reikwijdte met het project en wor-
den meer chef-koks, alsook bewoners, betrokken in het gebruik van 
lokale producten bij maaltijden .

De 24 geïnteresseerde woonzorgcentra werden ingedeeld in groepen 
van vier, verdeeld over zes regio’s in de provincie Oost-Vlaanderen . Een 
eerste groep bestaat uit de vier centra uitgebaat door de stad Gent, 
een tweede groep bevat vier andere woonzorgcentra uit Gent, de vier 
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De praktische bijeenkomsten gingen door op volgende 
data:

-	 21 augustus: Meetjesland
-	 3 september: Vlaamse Ardennen
-	 11 september: OCMW Gent
-	 16 september: Leie-Schelde
-	 17 september: Waasland
-	 18 september: Gent-centrum

Verdere afspraken voor de concrete organisatie van de 
smaakbelevingsacties gebeurden op twee bijeenkom-
sten, meer bepaald op 8 augustus en op 21 oktober in 
Gent .

De werkelijke smaakbelevingsacties gingen van start in 
november . Ter Venne uit Sint-Martens-Latem zorgde op 
5 november voor de vuurproef . Een smaakbelevingsac-
tie bestaat uit meerdere onderdelen:

-	 De ingrediënten voor het menu dienen tijdig gele-
verd te worden aan het woonzorgcentrum .

-	 Het menu, opgesteld in de workshops, wordt door 
de desbetreffende keuken van het woonzorgcen-
trum klaargemaakt en geserveerd aan de bewo-
ners .

-	 Na het eten neemt een percentage van de bewoners deel aan de 
smaaktest . Deze smaaktest bestaat uit een eenvoudige vragen-
lijst die peilt naar de smaak van de verschillende gerechten, als-
ook naar de eetgewoonten, eetlust en afkomst van de bewoner .

-	 Indien gewenst zorgt EROV in de namiddag voor een animatieac-
tiviteit voor de bewoners . Deze bestaat uit een presentatie met 
informatie, foto’s en filmpjes over streek- en hoeveproducten . Er 
wordt geëindigd met een quiz waarbij de bewoners verschillende 
proevertjes (o .a . jenever, cuberdons,…) krijgen .

In november-december hielden drie regio’s hun smaakbelevingsac-
ties . Dit waren Gent-centrum, Leie-Schelde en Vlaamse Ardennen . Een 
tweede deel van de smaakbelevingsacties (bij OCMW Gent, Meetjesland 
en Waasland) vindt plaats in de maanden januari en februari 2015 . In 
totaal zijn er 23 smaakbelevingsacties, verspreid over de 22 deelne-
mende woonzorgcentra en 1 ziekenhuis .

SMAAKTEST

Met de smaaktest (bevraging bij de bewoners) onderzoeken we in wel-
ke mate de bewoners al dan niet tevreden zijn over dit initiatief . Via 
zowel open als gesloten vragen wordt er gepolst naar smaak, herken-
baarheid, kwaliteit, …

Naast de vragenlijst is er een formulier per woonzorgcentrum waarbij 
de gebruikte hoeveelheden van de ingrediënten (per persoon en in het 

De bewoners van Woonzorgcentrum Ter Venne in Sint-Martens-Latem genieten van hun menu met Oost-Vlaamse streekproducten.
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volledige menu) vermeld staan, alsook de eenheidsprijzen van de 
ingrediënten en de nutritionele waarde . Universiteit Gent neemt 
deze gegevens mee op in het onderzoek .
De resultaten na afloop dienen om de woonzorgcentra warm te ma-
ken om ook in de toekomst meer aandacht te hebben voor lokale 
producten in de grootkeukens . Met deze enquête wil het project in-
spelen op één van de hoofddoelstellingen van het project, namelijk 
directies van zorginstellingen 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 gro-
ter . Dit is voor de bewoners zelf, voor de producenten, maar ook bre-
der maatschappelijk een meerwaarde . Voor de betrokken producent 
leidt dit tot een extra inkomen dat zo kan gegenereerd worden .

INZET OP AANwEZIGHEID VAN LOKALE PrODUCTEN IN 
GrOOTDISTrIbUTIE

Grootdistributie zoals Carrefour, Delhaize, Spar… zetten steeds 
meer in op lokale producten .

In oktober 2013 werd een eerste informatieavond door Carrefour 
belegd bij stokerij Rubbens in Wichelen . De samenwerking tussen 
Carrefour en de lokale producenten gebeurt binnen een duidelijk 
afgelijnd ethisch kader . Er werd een charter opgesteld met de ze-
ven engagementen van Carrefour die daarna in een eenvoudig con-
tract werden vertaald . Dit contract heeft als doel om de volgende 
elementen aan de producent te kunnen garanderen: een eerlijke 
prijs voor zijn product, een aangepaste marketing, een menselijke 
relatie, een goede ontvangst in de winkel en een zeer sterk ver-
eenvoudigde procedure . Meer dan 30 producenten waren aanwezig 
en ongeveer de helft startte de samenwerking in het pilootproject 
Carrefour Wetteren . Op 9 april volgde een bijeenkomst in het Meet-
jesland voor opstart rayon streekproducten in de Carrefour Oostak-
ker . Eind 2014 volgde na Oostakker een streekproducten-rayon in 
Carrefour Sint-Denijs-Westrem . Voor 2015 zal de samenwerking 
geïntensifieerd worden ook met andere ketens in het kader van de 
actie Lekker Oost-Vlaams .

INTErNATIONAAL 
KENNISNETwErK UITbOUwEN

INTErNATIONALE CONVENTIE STrEEKPrODUCTEN

De Internationale Conventie Streekproducten in Gent is een initia-
tief van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) in sa-
menwerking met de provincie Oost-Vlaanderen . De bedoeling is om 
een kenniscentrum streekproducten te lanceren tussen regio’s in 
Europa en in de wereld . De conventie bestaat uit twee delen: een 
Seminarie Streekproducten op 12 september en een Internationale 
Beurs Streekproducten van 12 tot 14 september . De Internationale 
Beurs wordt georganiseerd in samenwerking met Jaarbeurs Gent, 
de grootste consumentenbeurs in Vlaanderen en België .

Op het Seminarie Streekproducten van deze conventie was het 
centrale thema ‘Hoe de sterke punten van het imago van een re-
gio aanwenden in de promotie van streek- en hoeveproducten?’ De 
Franse regio Une Autre Provence getuigde uit de praktijk en toonde 
aan dat de specifieke troeven van een regio een aanzienlijke meer-
waarde bieden in de marketing van streek- en hoeveproducten 
(o .a . in de prijszetting) . Hoe men dit concept ook kan toepassen op 
de streek- en hoeveproducten uit de regio Vlaamse Ardennen, leg-
de de Universiteit Gent uit aan de hand van een recent onderzoek . 
Tijdens een panelgesprek gingen de deelnemers daarna in op de 
meerwaarde van samenwerking tussen regio’s . Dit seminarie sloot 
tevens het Transnationaal Samenwerkingsproject af tussen Leader 
Vlaamse Ardennen en Une Autre Provence .

De Internationale Beurs Streekproducten, het andere onderdeel 
van deze conventie, liep van 12 tot en met 14 september, eveneens 
in Flanders Expo tijdens de Jaarbeurs Gent . Dit jaar kon men naast 
de Oost-Vlaamse streekproducten ook de producten uit Une Autre 
Provence ontdekken .

INZETTEN OP 
 PrOFESSIONALISErING VAN 
STrEEKPrODUCENTEN

SEMINArIES | STUDIEDAGEN

Het Vlaams label voor traditionele streekproducten (VLAM) be-
staat tien jaar . De licentiehouders en sympathisanten van 
streekproducten vierden deze verjaardag in het Groot Vlees-
huis in Gent op 28 april . Het seminarie startte met een pre-
sentatie door Bert Pieters (communicatie-bureau DIFT) over 
‘De consumenten van morgen’ . Martin Hese (Maclion) vervolg-
de met een uiteenzetting over ‘Meerwaarde creëren in retail’ . 
Het Steunpunt Streekproducten zette de vijf criteria van 
de definitie van streekproduct .be extra in de kijker door vijf 
streektradities te huldigen . Er werden vijf Vlaamse Streek-
vorken uitgereikt aan gelabelde producenten: traditie, am-
bachtelijk, streekgebonden, faam en lokale ingrediënten . 
Tot slot kregen de producenten in première de nieuwe TV-spot te 
zien die op Eén zou uitgezonden worden .

VOEDINGSTrENDS bIJ JONGErEN

Het project lekker Oost-Vlaams werd aan de producenten voor-
gesteld op 8 december in het Provinciehuis . Tegelijk gaf Insites 
Consulting een presentatie rond “Voedingstrends vandaag en 
specifiek bij jongeren : is er plaats voor lokale producten?” . De 
aanwezige streekproducenten leerden hoe ze kunnen inspelen op 
de wensen van de jongeren .
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ONDErZOEK NAAr 
NIEUwE TENDENSEN

rAPPOrT wIJNbOUw IN OOST-VLAANDErEN

Op 1 mei werd naar aanleiding van een nieuwe aanplant in Gontro-
de, bij Wijngoed Rhode, het rapport wijnbouw in Oost-Vlaanderen 
voorgesteld .
De wijnbouw in Oost-Vlaanderen is terug van weg geweest . Bou-
wend op een lange historiek die eeuwen teruggaat, kent Oost-
Vlaanderen een groeiend enthousiasme voor de wijnbouw . Naast 
vele gedreven hobbyisten, kent onze provincie ook enkele profes-
sionele wijnbouwers die van hun passie hun (bij-)beroep maken . 
Bovendien hebben heel wat in de sector erkende kennisinstel-
lingen hun wortels in onze Provincie; denk maar aan de Vlaamse 
Wijnadacemie, een initiatief van Syntra Midden-Vlaanderen met 
eigen wijngaard in Gent of aan het Instituut voor Landbouw en Vis-
serijonderzoek (ILVO) in Merelbeke dat instaat voor de omkadering 
van de kwaliteitscontrole op de wijnen .

Het gaat om een dynamische en groeiende sector, geli-
eerd aan de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw, met veel po-
tentieel . Doorheen de contacten in de sector, blijken drie 
troeven van de wijnbouwers het succes te verklaren . 
De wijnbouwers werken met een ongelooflijke passie voor hun 
product . Ze nemen deze liefde voor het product als uitgangs-
punt, waaruit economische rendabiliteit uiteindelijk moet volgen . 
Tegelijk wordt er erg professioneel gewerkt . Grondige analyse en 
de nieuwste technieken liggen aan de basis van de goede kwa-
liteit, die niet alleen door de consument maar ook door de res-
taurants en professionele sommeliers toenemend wordt erkend . 
De wijnbouwers trachten daarnaast telkens met een fris verhaal 
een beleving rond hun product te creëren, steeds verwijzend naar 
de troeven van de streek . Op die manier wordt een meerwaarde ge-
creëerd voor de consument die iets unieks te proeven krijgt .

Het rapport ‘Wijnbouw in Oost-Vlaanderen’, gerealiseerd door EROV 
in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen, is een eerste aanzet 
geven en bijdrage in de verdere ontwikkeling van de wijnbouw . In 
overleg met de sector, plant EROV imago-ondersteunende initiatie-
ven gericht op het grote publiek, net als seminaries met ervarings-
uitwisseling over het ondernemen als wijnbouwer .

Een vergadering met de Oost-Vlaamse wijnbouwers vond plaats in 
EROV op 19 juni en er aan EROV gevraagd de inrichting van een Oost-
Vlaamse Wijntoer op 30 augustus 2015 te onderzoeken .

O’DE FLANDEr 
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 
graanjenevers . Deze erkenning wordt nagestreefd bij de officiële 
instanties op Vlaams niveau en op Europees vlak, thans een feit, 
maar vooral ook bij het publiek: de consument .

Voor de erkenning bij de consument is het maken van een authen-
tieke en kwaliteitsvolle Oost-Vlaamse graanjenever een eerste 
basisvereiste . Hiervoor werd het kwaliteits- en herkomstlabel O’de 
Flander gecreëerd . Draagt een jenever dit O’de Flander label, dan is 
de consument er zeker van dat het gaat om een authentieke Oost-
Vlaamse graanjenever .

De statutaire algemene vergadering van de Orde van de Oost-
Vlaamse Meester-Distillateurs vzw werd gehouden op 28 januari 
in het Groot Vleeshuis, de raad van bestuur vergaderde op 28 ja-
nuari, 19 juni en 15 oktober . In opvolging van voormalig directeur 
van EROV, Daniël De Steur, werd Brecht Carels, directeur EROV, als 
voorzitter van de vzw aangeduid op 28 januari .

JENEVErCUrSUS

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen en Syntra Midden-
Vlaanderen 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 .

EROV nam als sociaaleconomische paraprovinciale instelling van 
het provinciebestuur het initiatief . Daarbij is samenwerking met 
Syntra Midden-Vlaanderen noodzakelijk gezien het doel en de wer-
king van Syntra zowel naar een vakpubliek als naar het grote pu-
bliek toe en gezien het bestaan van de Wijnacademie .

Professor Eric Van Schoonenberghe, erevoorzitter van het Natio-
naal Jenevermuseum te Hasselt, is wetenschappelijk coördinator . 
Het grote succes van de vorige edities leidde tot de inrichting van 
een tiende cursus in het voorjaar van 2014 .

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 ge-
slaagden is voorzien na de algemene vergadering van de Orde in 
2015 tijdens een buitengewoon kapittel .

Een aparte folder met programma werd opgemaakt en ruim ver-
spreid . Er namen in totaal dertien personen deel aan deze cursus 
Jeneverkenner . Zij legden alle met succes de proef af die bestaat 
uit een theoretisch en een praktisch deel .

Het programma was als volgt:

●	 les 1: geschiedenis van jenever (13 maart -19 .30 uur, te Bale-
gem, stokerij Van Damme), docent Eric Van Schoonenberghe 
en auteur van het boek ‘Jenever in de lage landen’ .

●	 les 2: productieproces van jenever (20 maart -19 .30 uur, te 
SYNTRA Midden-Vlaanderen campus Gent), docent Eric Van 
Schoonenberghe
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●	 les 3: productieproces van jenever (27 maart -19 .30 uur, in 
Graanstokerij Filliers, Leernesteenweg 3, Deinze), docent 
Eric Van Schoonenberghe en Filip Waelkens, rondleiding en 
degustatie bij Filliers .

●	 Les 4: degustatietechnieken (3 april–19 .30 uur, te SYNTRA 
Midden-Vlaanderen campus Gent), docent Eric Van 
Schoonenberghe en Mark De Backer (docent aan de Vlaamse 
Wijnacademie en expert in degustatietechnieken) .

●	 les 5: jenevercocktails (24 april -19 .30 uur, in Stokerij 
Bruggeman, Wiedauwkaai 56, Gent), door Bartenders-on-
the-road : aanmaak van cocktails, rondleiding en degustatie .

●	 Theoretische proef (29 april - 19 .30 uur, bij Braeckman 
Graanstokerij in Oudenaarde)

●	 Uitreiking certificaten deelname en Bijzonder Kapittel na de 
algemene vergadering begin 2015

De totale groep cursisten bestaat thans uit 173 enthousiaste am-
bassadeurs voor de graanjenever . Zij worden op de hoogte gehou-
den van alle O‘de Flander activiteiten .

Er wordt een volgende jenevercursus gepland in het voorjaar 2015 .

PrOMOTIE O’DE FLANDEr

Tijdens een degustatieronde op het klantenevenement Holiday Inn 
Gent Expo op 15 mei konden de genodigden proeven van streekpro-
ducten en kregen zij uitleg . De stand met alle O’de Flander graanje-
nevers kreeg veel bijval .

Op 15 juni was er een netwerkmoment met proeverij van de eerste 
maatjes in combinatie met een Oost-Vlaamse graanjenever O’de 
Flander in Sandton Reylof hotel te Gent .

DEELNAME O’DE FLANDER AAN EROV-STAND OP JAARBEURS

Er werd van 6 tot en met 14 september deelgenomen aan de 
groepsstand van EROV op de Jaarbeurs, ingericht voor de promotie 
van Oost-Vlaamse streekproducten . De bezoekers konden jenevers 
proeven aan het druppelkot en kregen deskundige uitleg van één 
van de leden-stokers van de Orde .

24STE KAPITTEL VAN DE ORDE

Op de 24ste editie van het Kapittel van de Orde op zondag 23 
november introniseerde de Orde verschillende persoonlijkhe-
den en acht horecazaken voor hun bijzondere verdiensten in 
het erkennen en promoten van de Oost-Vlaamse graanjenever . 
 
Alle reeds eerder geïntroniseerde personen (ondertussen een 
groep van 324 personen), alle deelnemers aan de cursus Jenever-
kenner en de bevriende gastronomische confrerieën woonden dit 
kapittel bij . De Hotelschool Gent verzorgde de receptie .

JENEVERFESTIVAL

In het weekend van 29 en 30 november werd van 11 tot 18 
uur het vierde Jeneverfestival ingericht in het Groot Vlees-
huis . Voor slechts 5 euro inkom kreeg de bezoeker vier bon-
netjes voor proevertjes en een O’de-Flander-druppelglaasje 
extra als aandenken . Bedoeling is om jenever bekender te ma-
ken, bij alle leeftijdscategorieën . Ook bij de jongere generaties .  
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 . Er werden gratis workshops ingericht 
namelijk: cocktails maken en koken met jenever . De vierde editie 
was een groot succes met meer dan 350 geïnteresseerde bezoe-
kers .

LEKKER GENIETEN IN GENT

Op 13 en 14 december ging de beurs Lekker genieten in Gent door 
en dit voor de eerste maal op 3 plaatsen . Naast de Oude Vismijn en 
het Marriott hotel, nam ook het Groot Vleeshuis deel . Er was een 
markt met streekproducten op het terras en elke beursdeelnemer 
kon voor een voucher een gratis O’de Flander aan het druppelkot 
proeven .

De geïntroniseerden van het 24ste Kapittel O’de Flander, waaronder 
minister Joke Schauvlieghe en de gedeputeerden Geert Versnick en Peter 
Hertog. Gedeputeerden Jozef Dauwe en Alexander Vercamer spraken op dit 
Kapittel de aanwezigen toe.
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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 *

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.

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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