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VOORWOORD
De economische Raad voor Oost-Vlaanderen zet zich in voor de duurzame so-
ciaal-economische ontwikkeling van onze Provincie Oost-Vlaanderen. Hiertoe 
spreidt eROV een ruim activiteitenveld ten toon: de middenstand, streekpro-
ducenten, schoolgaande jeugd, socialprofitinstellingen, ‘jonge’ ondernemers, 
universiteiten, ziekenhuizen, gemeentebesturen, … met tal van sociaal-econo-
mische actoren komt eROV in contact.
 
Centraal hierbij staat steeds de rol van eROV als ontmoetingsplatform en gedo-
cumenteerde gesprekstafel voor de Oost-Vlaamse economie.  eROV wil onderne-
mers 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 meer in het Groot Vleeshuis.
Ook het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen is een voorbeeld. De Oost-Vlaam-
se algemene ziekenhuizen werken aan een gezamenlijk aankoopbeleid. samen 
de markt benaderen, levert betere voorwaarden op. eROV vertolkt hier, vanuit 
zijn neutrale insteek, een coördinerende en stuwende rol.
 
De academische zitting ‘eROV, de stuwende kracht’ op 30 augustus, bracht een 
dynamisch overzicht van de eROV-werking in het verleden, vandaag en in de 
toekomst. Het ondersteunen van de Oost-Vlaamse middenstand krijgt hierbij 
grote aandacht. Onder meer met de publicatie van het Detailhandelsonderzoek 
Oost-Vlaanderen op 22 maart, legde eROV de basis voor verdere lokale initiatie-
ven ter ondersteuning van de middenstand. eROV zal de Oost-Vlaamse gemeen-
tebesturen hierin intensief begeleiden.
Ook de blijvende verdieping van de streekproductenwerking werd op de rails 
gezet: twee innovatieve projecten kenden de start in 2013. De focus ligt op de 
distributie van streekproducten richting de grootkeukens en consument.
in 2013 werd de toenadering tussen de sociale sector en de bedrijfswereld 
verder geintensifieerd. Ook het stimuleren van jong Oost-Vlaams ondernemer-
schap kreeg alle aandacht die het verdient, onder meer via de opstart van het 
Platform Jonge Ondernemers.

U merkt, een prachtig pallet van diverse acties ten bate van het Oost-Vlaams 
economisch weefsel. eROV blikt in dit werkingsversalg alvast enthousiast te-
rug op 2013, en kijkt de toekomst vol vertrouwen tegemoet. ik dank dan ook 
graag alle middenstanders, bedrijven, organisaties en besturen voor hun po-
sitieve medewerking 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 con-
structieve inbreng en dagelijkse inzet.

Namens de raad  
van bestuur

de voorzitter

Jozef Dauwe
gedeputeerde
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MISSIE
De economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw heeft als 
missie de verbetering van de sociaal-economische struc-
tuur en de ondersteuning van een duurzame sociaal-eco-
nomische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen.
eROV vzw ontwikkelt, als Provinciaal extern Verzelfstandig 
Agentschap met privaatrechterlijke vorm, acties en initi-
atieven op talrijke binnen de grenzen van  het Provinciaal 
Beleid afgelijnde terreinen; binnen de nagekomen budget-
taire grenzen, en flexibel inspelend op provinciale noden en 
vragen.
 
eROV is een ontmoetingscentrum en gedocumenteerde ge-
sprekstafel voor ondernemers en ondernemerschap in Oost-
Vlaanderen en voelt hiermee de polsslag van de Oost-Vlaam-
se sociaal-economische ontwikkeling. eROV wil een bijdrage 
leveren tot een gedegen sociaal-economisch streekbeleid 
in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden. Het be-
hoort tot de opdracht van de eROV vzw om vooruit te blikken 
en nu reeds te zien waar de aandachtspunten van de toe-
komst liggen en hoe hier tijdig kan worden ingespeeld met 
maximale betrokkenheid van alle belanghebbenden.

WAARDENKADER
eROV stelt steeds volgende vijf waarden centraal in de wer-
king:

1  eROV zet in op het inspireren van ondernemers. De term 
‘ondernemers’ wordt hierbij breed geïnterpreteerd:

 -  het omvat alle mogelijke sectoren (voeding, sierteelt, 
bouw, diensten,…),

 - maar bijvoorbeeld ook zowel jong en startend onder-
nemerschap, als bedrijfsleiders die denken aan de over-
dracht 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 
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aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving. eROV reikt 
de Oost-Vlaamse ondernemers 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 samenwer-
kingsverbanden op poten te zetten die er wellicht anders niet of toch 
moeilijk zouden gekomen zijn. Het komt er steeds op neer organisa-
ties en bedrijven samen te brengen, op een beheersbare 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 durven loslaten.

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

open karakter van eROV laten toe snel en doelgericht partnerschappen 
te ontwikkelen en projecten te lanceren.

 Deze voeling met het sociaal-economisch weefsel is voor eROV cru-
ciaal. Het uit zich bijvoorbeeld ook in de vertegenwoordiging van het 
sociaal-economisch middenveld en bedrijfsleven in de bestuursorga-
nen 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 initiatie-
ven. eROV werkt steeds nauw samen met de collega’s in het Provinci-
aal Huis van de economie, waar alle economisch gerichte instellingen 
en diensten van de provincie verenigd zijn. een constante is eveneens 
de goede relatie en samenwerking met de rijke academische wereld 
in Oost-Vlaanderen. 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 
ontwikkeling aanreikt. 

VIER ACTIVITEITENDOMEINEN
in 2013 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 be-
drijfsleven/ondernemers

2  Handelskernen versterken: begeleiding detailhandelsbeleid, centrum-
management en kernversterking van de gemeenten

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

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



7

ACADEMISCHE ZITTING EROV,  
DE STUWENDE KRACHT
 
Op 30 augustus vond in aanwezigheid van 131 prominente vertegenwoor-
digers van het Oost-Vlaams sociaal-economisch veld, de academische 
zitting ‘eROV, de stuwende kracht’ plaats. 
eerste gedeputeerde Vercamer verwees in zijn openingswoord naar de dy-
namische werking van eROV, proactief en nichegericht: “Het is hier dat eROV 
zijn rol ten volle kan spelen: vernieuwend uit de hoek komen en als pionier 
zaken realiseren”. Daarna ging een inspirerende dialoog met vooraanstaan-
de getuigen van start, die de rol van eROV als stuwende kracht en gedocu-
menteerde gesprekstafel voor het Oost-Vlaams ondernemerschap duidde.

in een sofagesprek onder leiding van huidig directeur Brecht Carels, brach-
ten vier ondernemers hun ervaring met eROV en ideëen voor de toekomst 
naar voor. Dirk Cornelis, zaakvoerder Ganda Ham nv, Destelbergen, had 
het over de promotie en samenwerkingsinitiatieven voor de Oost-Vlaamse 
streekproducten. Griet Van den Berghe, zaakvoerder AMV Architecten bv 
bvba uit Wetteren lichtte namens het eROV-Netwerk Ondernemen de rol 
van eROV als ontmoetingsplatform voor geslaagd ondernemerschap toe. 
Marc Van Hulle, zaakvoerder sylva bvba, Waarschoot, had het over samen-
werken en imago-ondersteuning in de sierteeltsector. Daarna kwam Frank 
Cuyt, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond, Brussel, aan het woord 
die het had over ‘social profit en bedrijfswereld: leren van elkaar’.
Hierna wees gelegenheidsspreker Karel Van eetvelt, gedelegeerd bestuur-
der van UNiZO, op het belang van bedrijven voor het creëren van welvaart en 
de samenwerking tussen eROV en UNiZO om deze bedrijven te ondersteunen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter van eROV, ging hierop 
in en schetste het brede activiteitenveld van eROV. Na zijn 
uiteenzetting feliciteerde Jozef Dauwe de aantredende di-
recteur Brecht Carels namens de raad van bestuur met zijn 
benoeming. Dit echter niet zonder eerst uitgebreid hulde te 
brengen aan Daniël De steur, voormalig directeur van eROV, 
die op 1 september 2013 op pensioen ging na meer dan 42 
jaar dienst bij de Provincie en eROV. Na de huldiging over-
handigden afscheidnemend directeur Daniël De steur en 
gedeputeerde Jozef Dauwe het eROV-wapenschild aan zijn 
opvolger Brecht Carels, als symbool van de directeurswissel.

KENNISMANAGEMENT
 
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 introductie van een beheersysteem 
voor documenten: een DMs of document management sys-
tem. 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 customer relations system) gekoppeld. Beide systemen 
zullen met elkaar kunnen communiceren.

Op het einde van de academische zitting ‘EROV, de stuwende kracht’, huldigden de aanwezigen afscheidnemend directeur Daniël De Steur (midden). Nadien overhandigde Daniël De Steur het wapenschild 

aan zijn opvolger, Brecht Carels (links), als symbool van de directeurswissel bij EROV, onder het goedkeurend oog van gedeputeerde Jozef Dauwe (rechts), voorzitter van EROV.
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HET RELATIEBEHEERSYSTEEM
 
Het relatiebeheersysteem is gerealiseerd door Think Wize 
uit Gent en eind 2012 opgeleverd. Voor de medewerkers van 
eROV, POMOV en DiA zijn opleidingen georganiseerd op 5 de-
cember 2012 en in 2013 op 20, 21 en 24 januari. een eROV-
medewerker stelde een handleiding samen. De tweede fase 
van dit CRM-project start van zodra bekend is welk DMs ge-
installeerd wordt. Die fase bestaat uit het bouwen van een 
APi (application programming interface) dat communicatie 
mogelijk maakt van een ander programma - in ons geval het 
DMs - met dit CRM.
in de eerste helft van 2013 zijn eveneens, zoals budget-
tair voorzien en na intensief gebruik gedurende een aan-
tal maanden, een aantal extra aanpassingen aan het CRM 
doorgevoerd om het gebruiksgemak nog te verbeteren en 
extra functionaliteiten toe te voegen. Daarna is de handlei-
ding herwerkt en online beschikbaar gemaakt.
Het CRM is gebouwd met opensource-elementen en wordt 
in de loop van 2014 zelf open source.

DE INFORMATIEAUDIT
 
Als voorbereiding op de installatie van het DMs voerde Maar-
ifa uit Berlare een informatieaudit uit. Het doel van de audit 
was om een antwoord te krijgen op vragen over het globaal 
kader, de werkprocessen en de systemen in verband met 
informatiebeheer.
 

Op 5 en 26 februari was er overleg met Maarifa over aanpak en verloop. De 
startvergadering van de informatieaudit werd georganiseerd op 30 april. Op 
28 mei, 4 juni en 11 juni nam Maarifa interviews af van twaalf medewerkers 
(zes van eROV en zes van POMOV). De medewerkers werden door Maarifa 
op een willekeurige basis geselecteerd. Op 19 juni presenteerde Maarifa 
de informatiekaarten als resultaat van de interviews aan de leden van de 
technische werkgroep en de directie van eROV en POMOV. Na bespreking 
met de resp. organisaties publiceerde Maarifa op 17 juli de eerste versie 
van het afsluitend rapport, namelijk de informatiekaarten met duiding. Op 
27 augustus is de definitieve versie van rapport afgeleverd, na feedback 
van beide organisaties.

HET DOCUMENT BEHEERSYSTEEM
 
in 2013 bereidde de technische werkgroep binnen eROV/POM het technisch 
bestek voor op basis onder meer van de input uit de informatieaudit. in 
het voorjaar 2014 - na interne goedkeuring - wordt het bestek uitgestuurd 
naar geschikte kandidaten.  Het project DMs wordt in 2014 gefinaliseerd.

In een gesprek met directeur Brecht Carels brachten deelden vier ondernemers hun ervaringen met EROV en hun ideeën voor de toekomst.
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OOST-VLAAMSE  
ONDER NEMERS INSPIREREN,  
WAKKER EN ALERT HOUDEN

LANGLOPENDE PROGRAMMA’S

AFWeRKiNG 31sTe LANGLOPeNDe PROGRAMMA
Zeventien deelnemers uit vijftien bedrijven volgden de 31ste editie van 
het vormings- en begeleidingsprogramma voor de Oost-Vlaamse kmo. Dit 
managementprogramma startte op 5 oktober 2012 met een introductie-
dag en behandelde daarna van 9 oktober 2012 tot 26 maart 2013 diverse 
bedrijfskundige thema’s. 
in 2013 vonden naast de modules procesmanagement, kostprijscalcu-
latie, humanresourcesmanagement en iCT-management, ook de imple-
mentatiesessies procesmanagement, kostprijscalculatie, strategisch 
management en de slotsessie plaats.
eROV fungeerde als klankbord bij de implementatie op het bedrijf en over-
liep samen met de bedrijfsleider de uitdagingen waarvoor zijn bedrijf 
stond en stimuleerde zo een vernieuwende dynamiek in de onderneming.

De deelnemers evalueerden het programma in groep en onafhankelijk van 
eROV op 26 maart. Zij beoordeelden het programma in zijn geheel zeer po-
sitief. Na de groepsevaluatie getuigden zaakvoeder isabelle Van Damme 
en operations manager Luli Milos van stop spices (Dendermonde) hoe zij 
na het volgen van het 29ste langlopende programma een vernieuwende en 
krachtige impuls gaven aan de implementatie van hun bedrijfsstrategie.

De groep koos tijdens deze slotsessie ellen De Dobbeleer, bestuurder bij 
siCAMe Office nv uit Ninove, om hen als kernlid te vertegenwoordigen in de 
kern van het eROV Netwerk Ondernemen. 

eROV sloot op 23 april in het Provinciehuis in Gent het 31ste vormings- en 
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OOST-VLAAMSE  
ONDERNEMERS  
INSPIREREN EN  
INZETTEN OP  
SAMENWERKING

De geglobaliseerde en complexe 
economie van vandaag verwacht van 
de ondernemer meer dan ooit een 
accuraat en professioneel bedrijfsbeleid. 
Ondernemers moeten zich fundamenteel 
bezinnen over de vraag waar en hoe ze 
waardecreatie kunnen opvoeren.  Met 
dit doel brengt eROV binnen het initiatief 
social profit meets profit ondernemers 
en socialprofitmanagers samen, voorziet 
een forum voor ervaringsuitwisseling 
en netwerking en biedt een kader voor 
interactie met experten, zowel uit de 
bedrijfs- als uit de academische wereld. 

begeleidingsprogramma voor de kmo af met de studie-
namiddag ‘HR Management vandaag: resultaatgericht en 
partner in verandering’. eerste gedeputeerde Alexander 
Vercamer onderstreepte het cruciaal belang van erva-
ringsuitwisseling tussen ondernemers, socialprofitma-
nagers en academici om inspiratie op te doen en aler-
theid voor veranderingen bij te brengen. Hij reikte daarna 
de getuigschriften uit aan de deelnemers van zowel het 
twaalfde vormings- en begeleidingsprogramma voor de 
Oost-Vlaamse socialprofitsector als het 31ste vormings- 
en begeleidingsprogramma voor de Oost-Vlaamse kmo die 
het programma succesvol afsloten. Gastspreker prof. dr. 
Adelien Decramer, onderzoekster en docent aan de Ho-
geschool Gent, toonde aan dat één van de sleutels voor 
een succesvol HR-management vervat ligt in performan-
tiemanagement. Gastspreker Jos Borremans, ontwikke-
lingscoach bij Volvo Cars Gent, verduidelijkte waarom een 
heldere visie verwarring voorkomt bij de medewerkers en 
de organisatie in staat stelt om sneller en flexibeler in te 
spelen op veranderingen.

sTART eeRsTe iNsPiRATiePLATFORM VOOR  
OOsT-VLAAMse ONDeRNeMeR
eROV zet in op de toenadering tussen de profit en de soci-
alprofitsector met het initiatief social profit meets profit 
en organiseert voor beide sectoren een langlopend inspi-
ratieplatform. Naast een aantal modules die specifiek naar 
social profit of profit gericht zijn, worden de modules stra-
tegisch denken en personeelsbeleid zo georganiseerd dat 
de deelnemers uit social profit en profit er gezamenlijk aan 
participeren.

Door het creëren van een platform waar socialprofitma-
nagers en bedrijfsleiders elkaar ontmoeten en ervaringen 
delen, ontstaat een positieve dynamiek die creativiteit en 
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ondernemerschap stimuleert en die de onderneming of or-
ganisatie een maximale kans op succes biedt.

Twaalf deelnemers uit tien bedrijven volgen de eerste edi-
tie van het inspiratieplatform voor de Oost-Vlaamse onder-
nemer. Het programma werd, samen met de eerste editie 
van het inspiratieplatform voor de socialprofitsector, of-
ficieel geopend op donderdag 3 oktober. Bart De Waele, 
zaakvoerder van de bvba Wijs in Gent, gaf een causerie 
over dynamisch ondernemerschap in een complexe omge-
ving, bijgewoond door alle 21 deelnemers aan beide inspi-
ratieplatformen en 26 genodigden uit de profit- en social-
profitsector.

Voor de eerste editie van het inspiratieplatform voor de 
Oost-Vlaamse ondernemer kwamen op de introductiedag 
alle deelnemers aan het inspiratieplatform voor de Oost-
Vlaamse ondernemers en het inspiratieplatform voor de 
Oost-Vlaamse social profit samen. Twee ervaren trainers 
brachten de deelnemers aandacht bij voor gedragsstijl, 
communicatie, resultaatgerichtheid, teamwork, compe-
titie en de kracht van individuele competenties. Ook aan 
de sessies over strategisch management en humanre-
sourcesmanagement nemen de deelnemers van beide pro-
gramma’s samen deel. Voor de thema’s financieel manage-
ment en humanresourcesmanagement werden nieuwe 
docenten aangetrokken. Daarvan werd gebruik gemaakt 
om de inhoud van deze modules aan de huidige verwach-
tingen en behoeften van bedrijfsleiders aan te passen.

ieder managementthema sluit af met een implementatie-
sessie (workshop), die de deelnemer de kans biedt de op-
gedane kennis toe te passen in een bedrijfsrealistische 
omgeving onder begeleiding van de docent en de bedrijfs-
kundig consulent. Waar het aangewezen is, gaat die ses-
sie door in een bedrijf dat relevante expertise heeft in de 
betrokken materie. 

in 2013 kwamen de modules strategisch management, 
financieel management, verkoop- en marketingmanage-
ment, voorraad & aankoopbeheer en kwaliteitsbeheer aan 
bod. Tevens namen alle deelnemers deel aan een inter-
actieve sessie over ‘Nieuwe en vernieuwende samenwer-
kingsmodellen’. Dr. sebastian Desmidt, professor strate-
gisch Management aan UGent, omkaderde en modereerde 
dit seminarie, met speciale aandacht voor innovatie en 
waardecreatie. Hannes Hollebecq, adviseur bij Coopburo 
Leuven, Marc Anthonissen en Bert De Bie, zaakvoerders 
Groep Anthonissen Gent, en Koen Van Wauwe, algemeen 
directeur WZC Avondvrede/Huize Vincent Gent-Tielrode, 
gaven mee vorm aan een praktijkgerichte invulling.

Op 24 april 2014 zullen zij die het programma met succes 
hebben doorgelopen op de slotsessie een getuigschrift 
ontvangen en toetreden tot de alumnivereniging eROV Net-
werk Ondernemen.

KORTLOPENDE PROGRAMMA’S EN NETWERKING

Via het eROV Netwerk Ondernemen, de vereniging van alumni van de lang-
lopende programma’s (profit en social profit), creëert eROV d.m.v. bedrijfs-
bezoeken en kortlopende programma’s een platform voor ruime netwer-
king en continue inspiratie en stimulering.

eROV Netwerk Ondernemen bood op 26 september een interactieve prak-
tijksessie ‘Actuele externe financieringsbronnen, belang binnen goed 
management’ aan. Dr. Tom Vanacker, professor vakgroep Accountancy en 
Bedrijfsfinanciering UGent, werkte het thema uit voor 24 deelnemers uit 
de profit- en socialprofitsector.

Op 19 december konden de alumni deelnemen aan een interactief se-
minarie ‘Klachten zijn krachten. Via tevreden klanten naar een betere 
dienstverlening’. 36 deelnemers deden inspirerende ideeën op om hun 
klantenbeheer en dienstverlening te optimaliseren van gastspreker Paul 
Tobback, algemeen directeur Michiels/Machicenter nv Temse.

NeTWeRK ONDeRNeMeN
eROV Netwerk Ondernemen, is een platform en klankbord waar de leden 
informele en zakelijke contacten leggen. Het is tevens een bron van idee-
en en voorstellen voor nieuwe eROV-activiteiten.
einde 2013 telde het gestaag groeiende netwerk 504 leden, van wie 166 
uit de socialprofitsector en 338 uit de profitsector.

in 2013 vergaderde de stuurgroep van de alumnivereniging, de eROV Net-
werkkern, op 23 januari, 20 maart, 5 juni, 3 september en 13 november. De 
eROV Netwerkkern tekent samen met eROV de krijtlijnen uit voor de wer-
king van het netwerk.

Op de Netwerkdag kregen de leden van EROV Netwerk Ondernemen toelichting over de gemeente Beveren en 

meer bepaald het centrummanegement in dit ‘grootste winkeldorp van Vlaanderen’ (foto rechts). Daarna stond 

een bezoek aan nv. Remoortel op het programma. Gedelegeerd bestuurder Jozef Van Remoortel gaf tekst en 

uitleg bij de rondleiding in het bedrijf (foto links).
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Het eROV Netwerk Ondernemen kan voor de ondersteuning en uitwerking 
van haar netwerkactiviteiten rekenen op de samenwerking met het Boek-
houdkantoor De Bie & Anthonissen bvba uit Gent. Dit kantoor maakt deel 
uit van de groep Anthonissen.

Onderstaande activiteiten, waarop alle netwerkleden werden uitgeno-
digd, kaderen specifiek in die netwerking.

NieUWJAARsBiJeeNKOMsT
eROV en de leden van eROV Netwerk Ondernemen zetten op 30 januari het 
nieuwe jaar in met een bijeenkomst in het Groot Vleeshuis, Promotiecen-
trum voor Oost-Vlaamse streekproducten. Gedeputeerde Jozef Dauwe, 
voorzitter eROV, opende de feestelijke bijeenkomst voor de 110 aanwe-
zige genodigden. Nadien hielden de gastsprekers Peter Leyman en Yvan 
De Bie, resp. algemeen directeur en bestuurder Ryhove, een causerie ‘so-
cial profit meets profit: de toenadering voorbij!?’ Ten slotte stelde Dirk Van 
Wiemeersch, voorzitter van het eROV Netwerk Ondernemen, het jaarpro-
gramma 2013 voor.

LeNTeWANDeLiNG
Op 21 april genoten 32 netwerkleden van een lentewandeling in de Vlaam-
se Ardennen rond Horebeke en in de Geuzenhoek, een uitstekende gele-
genheid om informeel te netwerken.

NeTWeRKDAG
Dé dag waarop alle leden van Netwerk Ondernemen elkaar kunnen ont-
moeten is de Netwerkdag. Dit jaar vond die plaats in Beveren op 10 okto-
ber. 53 leden van het netwerk namen eraan deel.

Het thema ondernemen kreeg tijdens het programma grote aandacht. Op 
de agenda stond onder andere:
› plechtige ontvangst door het gemeentebestuur van Beveren in het 

kasteel Cortewalle; naast een toelichting over Beveren ging bijzonde-
re aandacht naar het centrummanagement van de gemeente Beveren, 
dat ook als ‘grootste winkeldorp van Vlaanderen’ wordt omschreven;

› bezoek aan de nv Van Remoortel Aardappelverwerking 
– Remofrit in Beveren-Verrebroek; Jozef Van Remoortel, 
gedelegeerd bestuurder, begeleidde de netwerkleden 
en op basis van zijn levensverhaal getuigde hij over 
ondernemen met een verantwoorde maatschappelijke 
dimensie;

› netwerkdiner in het Koetshuis Cortewalle in Beveren.

OPeNiNGsCONCeRT GeNT FesTiVAL VAN VLAANDeReN
Op 16 september nodigde eROV het netwerk uit voor het 
openingsconcert van het Gent Festival van Vlaanderen in 
de sint-Baafskathedraal in Gent. 37 leden waren aanwezig.

HeRsTWANDeLiNG
Op 17 november gingen 41 netwerkleden op een historische 
uitstap in Gent. Zij herbeleefden de Gentse Wereldtentoon-
stelling van 1913 en wandelden het parcours af van het 
sint-Pietersstation, langs het huidige miljoenenkwartier 
naar het Citadelpark.

NeTWeRK ONDeRNeMeN CONTACT
Via ‘Netwerk Ondernemen contact’ maakt eROV de acti-
viteiten bekend, die eROV en het eROV Netwerk Onderne-
men ontwikkelen. De initiëring en ondersteuning van het 
contactblad, alsook de keuze van bedrijven in de kijker, 
gebeurt door de redactieraad, samengesteld uit verte-
genwoordigers uit de netwerkkern en onder de leiding 
van eROV.

Netwerk Ondernemen contact 22 (februari), plaatste on-
der meer het Woon- en Zorgcentrum Avondvrede uit Gent 
in de kijker. Koen Van Wauwe, algemeen directeur en lid 
van de kern Netwerk Ondernemen, vertelde over de noden 
en mogelijkheden in deze sector. in de rubriek ‘Wist je dat’ 
brachten de netwerkleden eigen bedrijfsnieuws, zoals het 
behalen van kwaliteitslabels, de lancering van een nieuw 
product of de uitvoering van nieuwe investeringen. 

in Netwerk Ondernemen contact 23 (juni) wijdde gedepu-
teerde Jozef Dauwe, voorzitter eROV, uit over de detail-
handelsvisie van het provinciebestuur: een duurzame 
detailhandelsstructuur tot stand brengen. Daarnaast in-
terviewde eROV de kernleden Rony Heymans, zaakvoerder 
van TrendsCo. Group (Gent), ellen De Dobbeleer, bestuur-
der van siCAMe Office (Ninove) en Marjolein Vandersteene, 
zaakvoerder van Agaric Agathea (Landskouter).

in Netwerk Ondernemen contact 24 (december) lichtte ge-
deputeerde Jozef Dauwe, voorzitter eROV, de ambitie van 
de deputatie toe om met eROV in de komende jaren een 
toegevoegde waarde te creëren voor ondernemers en on-
dernemerschap in onze provincie. Aandacht ging eveneens 
naar Kringloopwinkel Brugse Poort die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in praktijk omzet. Katrien Ro-
giest getuigde over haar bijzonder waardevolle en uitda-
gende activiteit als coördinator bij deze organisatie.
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OOST-VLAAMSE SOCIAL PROFIT 
EN NON-PROFIT INSPIREREN, 
WAKKER EN ALERT HOUDEN

SOCIAL PROFIT MEETS PROFIT

AFWeRKiNG TWAALFDe LANGLOPeNDe PROGRAMMA 
VOOR sOCiALPROFiTseCTOR
Het twaalfde vormings- en netwerkingsprogramma voor 
de socialprofitsector, dat startte op 16 oktober 2012, 
werd verder afgewerkt in de eerste helft van 2013. De 
volgende modules werden behandeld: op 16 januari Per-
soneelsmanagement, op 7 februari iCT en procesmanage-
ment en op 5 maart ‘Commercieel denken en marketing’. 
Vijftien directie- en kaderleden namen deel aan het pro-
gramma.

Op 14 maart 2013 organiseerde eROV de slotsessie met een 
seminarie over veranderingsmanagement. Dirk De Corte, 
managing partner improveMenT (Antwerpen) nam de groep 
op sleeptouw met zijn interactieve aanpak.

De globale appreciatie was opnieuw unaniem positief bij 
de deelnemers. De inhoud van het programma werd goed 
geëvalueerd. De opleiding inspireerde tot vernieuwing in de 
eigen organisatie.

er was een mooie balans tussen de academische inbreng, 
de praktijkverhalen en ervaringsuitwisseling. in de semi-
naries was er ruimte voor theorie, in de workshops stond 
de interactie en de betrokkenheid centraal. Over de omka-
dering waren de deelnemers bijzonder tevreden. Zij beoor-
deelden de organisatie, de voorbereiding en de ondersteu-
ning van het programma als zeer professioneel. 

De deelnemers van het socialprofitprogramma werden op-
genomen in Netwerk Ondernemen, de alumnivereniging van 
eROV voor ondernemingen. Ze worden uitgenodigd op de 
- in samenwerking met Netwerk Ondernemen - georgani-
seerde netwerkactiviteiten. 

PLATFORM iNNOVATieF HRM
Op 7 maart organiseerde eROV het seminarie ‘Culturen en 
generaties samen. HR-uitdagingen en -opportuniteiten in 
de organisatie van vandaag’. Op deze ontbijtsessie vertel-
de gastspreker Pablo Annys, managing partner bij Career-
fit, hoe een organisatie proactief kan omgaan met deze 
veranderende context. Geert Polfliet, algemeen directeur 
rusthuizen Placidus en Jos Borremans, ontwikkelings-
coach Volvo Cars Gent, getuigden over het samenwerken 
van verschillende culturen en generaties op de werkplek 
en over de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. 28 per-
sonen woonden dit seminarie bij.

PLATFORM NieUWe BeHeeRsTeCHNieKeN
De praktijksessie ‘Overal, eenvoudig, goedkoop en efficiënt samenwer-
ken’ op 17 april had als doel de socialprofitmanagers wegwijs te maken 
in de wereld van de in-the-cloudtoepassingen. Met Google Apps als con-
creet voorbeeld toonde Philippe Creytens, managing director Nuvia, de 
vijftien aanwezige socialprofitmanagers hoe een samenwerking in ‘the 
cloud‘ in de dagelijkse praktijk tot stand komt.

eROV organiseerde op dinsdag 18 juni 2013 de praktijksessie ‘Kasplan-
ning, cruciaal voor uw continuïteit’. Gastspreker sofie De Prijcker, docent 
aan de Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering aan de UGent, gaf 
de 24 aanwezige socialprofitmanagers en bedrijfsleiders een overzicht 
van de belangrijkste kenmerken van een goede kasplanning. Aan de hand 
van een gevalstudie, opgebouwd rond een fictieve onderneming, leerden 
de aanwezige ondernemers hoe het gebruik van rekenbladen kan helpen 
bij het opzetten van een financieel model.

sTUDieNAMiDDAG HUMANResOURCeMANAGeMeNT 
De studienamiddag ‘Humanresourcemanagement  vandaag: resultaat-
gericht en partner in verandering’ op 23 april vormde het officiële sluit-
stuk van het eenendertigste vormings- en begeleidingsprogramma voor 
de Oost-Vlaamse kmo  (zie hoger) en het twaalfde vormings- en begelei-
dingsprogramma voor de social profit. er waren 65 socialprofitmanagers 
en bedrijfsleiders aanwezig.

PROJeCT sOCiAL PROFiT MeeTs PROFiT
in het kader van de eFRO - Doelstelling 2 Regionaal concurrentievermo-
gen en werkgelegenheid realiseerde eROV het project social profit meets 
profit (met referentienummer 608) dat liep van 1 april 2011 tot 31 juni 2013. 
Het project is gerealiseerd met de steun van het europees Fonds voor Re-
gionale Ontwikkeling en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het project streefde drie doelstellingen na: ten eerste het verder profes-
sionaliseren van het management bij ondernemingen en socialprofitor-
ganisaties, ten tweede ervaringsuitwisseling en kennisdeling tussen 
ondernemingen en socialprofitorganisaties stimuleren en ten derde on-
dernemingen en socialprofitorganisaties creatief en ondernemend leren 
omgaan met nieuwe tendensen.

sTUURGROeP
Op 27 maart 2013 kwam de stuurgroep social Profit Meets Profit voor de 
vierde maal bijeen. De stuurgroep heeft een adviserende rol en zorgt 
voor een stevige ondersteuning voor de te nemen initiatieven binnen het 
project social profit meets profit. De stuurgroep, onder leiding van eROV, 
bevat vertegenwoordigers uit volgende belangengroepen: bedrijfslei-
ders, socialprofitorganisaties, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de 
Vlaamse overheid, experten uit relevante kenniscentra en academici. De 
expertise van de aanwezige belanghebbenden wordt ingezet om dit pro-
ject tot een succes uit te bouwen.
Op 28 februari vond een uitzonderlijk begeleidingscomité voor het project 
social profit meets profit (2011-2013) plaats met vertegenwoordigers van 
eROV en eFRO. Om het project te optimaliseren, om het management in be-
drijven en socialprofitorganisaties verder te professionaliseren en om het 
project 608 verder valoriseren ging het begeleidingscomité akkoord met 
de verlenging van de projecttermijn tot 30 juni 2013 en met de voorge-
stelde financiële wijziging van de detaillering van de kosten. 
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Het derde en laatste begeleidingscomité vond plaats op 4 oktober, opnieuw 
met vertegenwoordigers van eROV en eFRO. De conclusie van dit comité 
luidt als volgt: ”Het project social profit meets profit kende een gunstig 
verloop. Zowel inhoudelijk, administratief, financieel als communicatief. 
Het project social profit meets profit droeg, via concrete acties en activi-
teiten, bij tot de toenadering tussen de bedrijfswereld en de socialprofit-
sector. Bedrijfsleiders kwamen in contact met managers uit social profit. 
Dit creëerde een positieve dynamiek die leidde tot ervaringsuitwisseling 
en netwerkvorming. De verschilpunten tussen beide sectoren vervaagden 
bij de gelijkenissen die zich tussen management in profit en social profit 
voordoen. Bedrijfsleiders en socialprofitmanagers kunnen dus qua ma-
nagement veel van elkaar leren. Bovendien wordt dit effect nog versterkt 
door deze bedrijfsleiders en managers in contact te brengen met acade-
mici en praktijkmensen die vernieuwende ideeën kunnen aanreiken. De ac-
tiviteiten die in het project beschreven staan werden succesvol ingericht. 
De respons was telkens zeer goed en overtrof de in het project beschreven 
indicatoren. een zeer diverse populatie werd bereikt (zowel qua subsector, 
als qua locatie). De vooropgestelde indicatoren werden behaald.”

iNsPiRATiePLATFORM OOsT-VLAAMse sOCiAL PROFiT MeeTs PROFiT
Op 3 oktober startte zoals eerder beschreven het eerste inspiratieplatform 
Oost-Vlaamse social profit meets profit. Met dit nieuwe platform wil eROV 
nog meer inzetten op de toenadering tussen profit en social profit. Daarom 
vinden in het inspiratieplatform de introductiedag, de sessies strategisch 
management, personeelsmanagement, het seminarie samenwerkings-
modellen en de slotdag gezamenlijk plaats. eROV stimuleert op die manier 
de ervaringsuitwisseling tussen socialprofitmanagers en bedrijfsleiders 

zonder het eigen karakter van beide sectoren over het 
hoofd te zien. Beide programma’s blijven daarom behouden 
met aparte sessies specifiek gericht op de eigen sector.

Het langlopende programma inspiratieplatform Oost-
Vlaamse social profit meets profit richt zich tot directie- 
en kaderleden van socialprofitorganisaties uit diverse 
sectoren actief in Oost-Vlaanderen. Negen directie- en ka-
derleden van socialprofitorganisaties nemen deel aan het 
programma.

Op donderdag 3 oktober werd het eerste inspiratieplatform 
Oost-Vlaamse social profit meets profit officieel geopend 
met de studienamiddag ‘Dynamisch ondernemerschap in 
een complexe omgeving’. Na deze openingssessie richtte 
eROV de volgende modules in: strategisch management 
(8 oktober 2013), Financiële analyse en rapportering (24 
oktober 2013), Kostprijsberekening (19 november 2014) en 
samenwerkingsmodellen (12 december 2013). De overige 
modules vinden plaats in 2014.

Het einde is voorzien op 24 april 2014. 

NeTWeRK ONDeRNeMeN
Ook de socialprofitsector is ruim vertegenwoordigd in het 
Netwerk Ondernemen. De socialprofitmanagers namen 
deel aan de eerder beschreven activiteiten.

De laureaten van het 12de vormings- en begeleidingsprogramma voor de social profit en het 31ste vormings- en begeleidingsprogramma voor de kmo.
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NIEUWE BEHEERTECHNIEKEN 
EN BEGELEIDING BEDRIJFS-
OVERDRACHT
eROV sensibiliseert de bedrijven voor en begeleidt hen in 
het toepassen van relevante nieuwe beheertechnieken 
in de iCT-sfeer, zoals informatisering van processen, het 
nieuwe werken en de sociale media. De laatste jaren bun-
delde eROV deze activiteiten onder het project sCHeRP. Dit 
moet bedrijven en zeer zeker ook socialprofitondernemin-
gen toelaten om mee te groeien en zo hun concurrentie-
kracht te optimaliseren. 
Om het bestaande economische weefsel zo groeikrachtig 
mogelijk te houden informeert en begeleidt eROV bedrijven 
ook bij bedrijfsoverdracht.

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE: 
PROJECT SCHERP
iCT is reeds een tijd een vast gegeven binnen bedrijven en 
organisaties, zij het een gegeven dat in constante evolu-
tie is. De laatste jaren groeit vooral het belang van geïnte-
greerde software. Recenter constateren we een versneld 
gebruik van deze software als een dienst op het internet. 
Deze laatste wordt meer en meer de basis waarop nieuwe 
beheertechnieken geënt worden. Denken we maar aan de 
sociale media in de communicatie en de explosie aan soft-
warediensten via internet (‘in the cloud’). Het blijft daarom 
belangrijk om niet alleen bedrijfsleiders en verantwoorde-
lijken van organisaties alert te houden voor deze gestage 
stroom van vernieuwingen, maar om hen te sensibiliseren 
tijdig mee op te trein te springen en hen te inspireren met 
de juiste voorbeelden.
eROV bundelt zijn inspanningen onder de noemer sCHeRP, 
wat staat voor strategisch ondernemerschap, Centrale be-
drijfsprocessen, Hedendaags beleid door middel van eRP-
implementatie.

PROJeCT sCHeRP
in het voorjaar 2013 legde eROV in het kader van het project 
sCHeRP de nadruk op verdere sensibilisering en valorisatie 
van de opgedane ervaring.

Op 12 februari organiseerde eROV een inspiratiesessie 
‘Meer klanten met internetmarketing’ met als gastspreker 
Peter Desmyttere van Desmyttere Marketingadvies (sint-
Martens-Latem). Zo werden twintig detailhandelaars ge-
informeerd over hoe internetmarketing hun verkoopcijfers 
kan doen stijgen.

Alexander stierman, zaakvoerder van Maarifa (Beveren-
Waas), informeerde op 26 februari 2013 eenentwintig onder-
nemers over het hoe en waarom van een informatiekaart tij-
dens de lunchsessie ‘Hou uw informatiehuishouding in orde!’

Tijdens de sessie ‘sociale media: planning en strategie praktisch beke-
ken’ op 4 maart reikte sociale-mediatrainer Veerle De Jaegher (Gent) ne-
gentien Oost-Vlaamse streekproducenten tips en tools aan om sociale 
media praktisch te gebruiken in hun onderneming.

Het project sCHeRP liep tussen 16 december 2008 en 15 maart 2013 en 
kreeg de steun van Agentschap Ondernemen, het europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het project 
sCHeRP beoogde sensibilisatie voor en ondersteuning in enterprise Re-
source Planning (eRP) en strategisch iCT-beleid voor Oost-Vlaamse be-
drijfsleiders. sCHeRP richtte zich tot Oost-Vlaamse ondernemingen uit 
diverse sectoren, in het bijzonder tot de bedrijfsleiders en directe mede-
werkers, die alert willen inspelen op de toekomst en de meerwaarde inzien 
van een goede iCT-omgeving. 

VAsTsTeLLiNGeN
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (iCT) is niet meer 
weg te denken uit de moderne organisaties. De huidige technologieën ma-
ken het ontvangen, laten doorstromen en verwerken van informatie een 
stuk sneller en efficiënter. Als rechtstreeks gevolg hiervan kan elke or-
ganisatie een gebruiksvriendelijkere, transparantere, efficiëntere en ef-
fectievere dienstverlening aan haar belanghebbenden aanbieden. Tijdens 
de iCT-inspiratiedag (20 september 2012) op de internationale conferentie 
CONFeNis 2012, georganiseerd binnen het project sCHeRP, bleek nog eens 
overduidelijk dat bedrijven en organisaties nog steeds kampen met 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 effecti-

viteit na te streven,
› geen compatibiliteit van iCT-systemen,
› gevoel van onzekerheid en afhankelijkheid ten opzichte van iCT-leve-

ranciers.

Kortom, opnieuw werd duidelijk dat het nastreven van een geïntegreerde 
iCT-aanpak geen evidentie is en dat er nood blijft aan initiatieven op dit 
domein.

BEDRIJFSOVERDRACHT: BEBEO

sedert januari 2009 ondersteunt eROV de Oost-Vlaamse ondernemer in de 
kmo en de zelfstandige 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 ‘Be-
geleiding van Bedrijfsoverdracht van kmo’s en zelfstandige ondernemers 
in Oost-Vlaanderen’. Binnen deze activiteit voerde eROV het gelijknamige 
europese project uit, met de steun van de Vlaamse overheid, het europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (eFRO), de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Het project  verliep in samenwerking met UNiZO Oost-Vlaanderen.

Op 29 april organiseerde eROV een laatste seminarie sensibilisatie binnen 
het eFRO-project 606 BeBeO: ‘Denkt u aan overlaten of overnemen? Begin 
er met voorsprong aan!’ 33 aanwezigen luisterden geboeid naar de uiteen-
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zettingen van twee experten: prof. dr. Johan Lambrecht, directeur studie-
centrum voor Ondernemerschap (sVO), Hogeschool-Universiteit Brussel 
en Bruno Vervisch, zaakvoerder Vervisch Overnamebegeleiding (Kortrijk). 
Zij gingen dieper in op het profiel van de ideale familiale opvolger en op het 
verkoopklaar maken van een onderneming.

Op 21 oktober – tijdens de Week van de Bedrijfsoverdracht – richtte eROV 
het seminarie ‘Bedrijfsoverdracht: een kwestie van cijfers of de cijfers 
voorbij?’ in voor 36 aanwezigen. eric Verbaere, partner bij Verbaere, De 
Clercq & Partners (Gent) informeerde over de financieringsmogelijkheden 
van een overname. isabelle stubbe, partner bij Oxalis Consulting & Deve-
lopment (Wondelgem) bekeek bedrijfsoverdracht vanuit een andere in-
valshoek en belichtte het menselijke aspect. een panel van experten gaf 
nadien antwoord op de vragen van de aanwezigen.

PROJeCT BeBeO
De stuurgroep BeBeO is samengesteld uit onder meer vertegenwoordigers 
van de Directie economie, Landbouw & Platteland, europese & internati-
onale samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen, van het Agent-
schap Ondernemen, van UNiZO, van de academische wereld – UGent en 
het studiecentrum voor Ondernemerschap aan Hogeschool-Universiteit 
Brussel – en uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 
 
Het eerste tweejarig project BeBeO (projectnummer 244) werd goedge-
keurd op 17 september 2008, startte officieel op 1 maart 2009 en werd op 
28 februari 2011 met succes afgerond, waarna het meteen werd verlengd 
tot 28 februari 2013 (projectnummer 606). Op een uitzonderlijk begelei-
dingscomité op 22 januari 2013 werd beslist om het project 606 met twee 
maand te verlengen tot 30 april.
Op 31 mei 2013 vond het derde en afsluitende begeleidingscomité voor het 
project 606 BeBeO plaats met vertegenwoordigers van eROV en het provin-
ciaal contactpunt. Alle vooropgestelde doelstellingen werden gehaald. 
Het comité besloot dan ook dat het project een gunstig verloop kende.

Ook na deze projectperiode blijft eROV inzetten op sensibilisering en 
ervaringsuitwisseling rond de thematiek van bedrijfsoverdracht in de 
Oost-Vlaamse bedrijfswereld, getuige daarvan het seminarie op 21 ok-
tober (zie hoger).

VAsTsTeLLiNGeN
Het succesvol afronden van het eFRO-project BeBeO binnen de eROV-ac-
tiviteit ‘begeleiding bij bedrijfsopvolging en – overdracht’ biedt een ideale 
gelegenheid om een aantal vaststellingen te formuleren. 
Uit de projectwerking blijkt ook het volgende.
› De problematiek van bedrijfsopvolging of –overdracht bevindt zich 

nog vaak in de taboesfeer. eROV wil met BeBeO een draagvlak creëren 
voor een mentaliteitswijziging en de bespreekbaarheid van de over-
drachts- en opvolgingsfase in een onderneming verhogen.

› Kruisbestuiving zorgt voor een vruchtbaar resultaat. De bedrijfslei-
ders leren van elkaar en krijgen de mogelijkheid om hun eigen proble-
matiek vanuit een ander oogpunt te bekijken.

› Het is een gecompliceerde aangelegenheid, waarbij het gaat om veel 
belangen en partijen, wat vraagt om deskundigheid op veel verschil-
lende gebieden. er is dan ook nood aan een multidisciplinaire aanpak.

› Deelname aan BeBeO stimuleert tot actie. Uit een recente bevraging van 
de deelnemers is gebleken dat de meerderheid van hen de ontvangen 

adviezen in de praktijk heeft omgezet. 
› Deelname verruimt de kijk in diepte en in breedte. Deel-

nemers waren zich niet bewust van de complexiteit van 
de problematiek en van de vereiste multidisciplinaire 
aanpak.

› Ondernemers beginnen zich steeds vroeger te infor-
meren.

› Familiale opvolging is niet langer vanzelfsprekend.
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INZETTEN OP SAMENWERKING
eROV gaat steeds op zoek naar meerwaarde door samen-
werking. Als stuwende kracht brengt eROV ondernemers of 
organisaties samen. Vanuit een neutrale insteek en op een 
beheersbare provinciale schaal wordt op die manier meer-
waarde gecreëerd.
Het streekproductenwerking in het Groot Vleeshuis vormt 
een voorbeeld van dergelijke (publiek-private) samenwer-
king met vandaag 49 producenten in het Promotiecentrum 
voor Oost-Vlaamse streekproducten (dit komt verder aan 
bod). Andere initiatieven zoals het Platform Oost-Vlaamse 
Ziekenhuizen, O’de Flander of de samenwerking in de sier-
teeltsector worden hieronder toegelicht. 

PLATFORM OOST-VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen ondersteunt de 
veertien algemene Oost-Vlaamse ziekenhuizen bij de toe-
passing van de wetgeving voor overheidsopdrachten en 
werkt tegelijk de opportuniteiten qua aankoopbeleid uit 
die in dit samenwerkingsverband vervat liggen.
in 2013 werden verschillende activiteiten ingericht, zowel 
rond competentieontwikkeling en ervaringsuitwisseling 
als rond aankoopwerkgroepen.
Gezien de vruchtbare samenwerking tussen alle veertien 
Oost-Vlaamse ziekenhuizen en het provinciebestuur via 
eROV, is het intensiveren van de samenwerking een logi-
sche volgende stap. Dit kan door het oprichten van een 
opdrachtencentrale, waarbij telkens één ziekenhuis trek-
ker is. een ontwerp van protocol tot oprichting van een op-
drachtencentrale werd uitgewerkt.

COMPeTeNTieONTWiKKeLiNG eN eRVARiNGsUiTWisseLiNG
Het platform zet in op de overdracht van kennis en vaardig-
heden. De competenties in aankoopmanagement en over-
heidsopdrachten in de ziekenhuizen worden aangescherpt 
door ervaringsuitwisseling met experten uit de praktijk.

Binnen het traject Overheidsopdrachten in de praktijk be-
handelen 31 vertegenwoordigers (vooral aankopers) uit de 
Oost-Vlaamse ziekenhuizen praktijkgericht en interactief 
de toepassing van de wet voor overheidsopdrachten. Op 21 
maart vond de vierde sessie ‘Praktische toepassing nieuw 
KB uitvoering’ plaats met gastspreker erik Van eecke van eBP 
(Brussel) en praktijkgetuigenissen door experten overheids-
opdrachten André Lauwaert, stafmedewerker-expert UZ 
Gent, Neil Braeckevelt, advocaat bij eubelius (Brussel, Kor-
trijk) en Yvan Cox, diensthoofd materiaalbeheer, UZ Leuven.

in het kader van informatisering vond op 17 april 2013 het 
seminarie ‘Organisatie van het aankoopproces bij werken 
met overheidsopdrachten’ met praktijkgetuigenis, erva-
ringsuitwisseling en met eveneens oog voor geïntegreerde 

informatisering van het aankoopproces plaats. Twintig aanwezigen luis-
terden geboeid naar ervaringen uit het UZ Leuven en UZ Gent en naar de vi-
sie van Peter Beirlaen, business development manager bij XPerthis (Brus-
sel) m.b.t. informatisering van het aankoopproces.

Op 5 en 6 juni woonden 49 aanwezigen de ‘Praktijkgerichte initiatie over-
heidsopdrachten’ bij in AZ Nikolaas te sint-Niklaas en in Gent. Gastspreker 
erik Van eecke (eBP), verschafte ziekenhuismedewerkers en interne klan-
ten inzicht in de wetgeving overheidsopdrachten en belichtte hun rol in 
het aankoopproces.

De aankoopverantwoordelijken kregen tijdens een vraag- en ant-
woordsessie m.b.t. de algemene bepalingen van de wetgeving overheids-
opdrachten op 25 juni de kans om hun praktische vragen voor te leggen 
aan expert overheidsopdrachten Johan Dirix van PPi nv (Berchem).

Op 1 oktober organiseerde het platform, op vraag van de aankoopverant-
woordelijken, opnieuw een sessie ervaringsuitwisseling. Hierin deelden 
veertien aanwezigen hun ervaringen over onder meer het plaatsen van 
een geldautomaat, leveranciers en producten en het omschrijven van 
technische specificaties.

De sessie ‘Praktijkgerichte initiatie overheidsopdrachten’ werd nogmaals 
ingericht op 7 november in het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis te Aalst. 
Charlotte Peers en erik Van eecke van eBP brachten dertien aanwezigen 
de basisbeginselen van de wetgeving bij.

Op 18 november 2013 richtte het platform een interactieve vraag- en 
antwoordsessie in over de algemene bepalingen van de wetgeving over-
heidsopdrachten voor veertien aanwezigen. Pol Verbeke, zaakvoerder 
ADOVOP (Gent) gaf toelichting bij onder meer het praktisch verloop van de 
onderhandelingsprocedure met en zonder bekendmaking en bij de moge-
lijkheden om kmo’s de kans te geven mee te dingen voor een opdracht.

Kim Bosman, hoofd aankoop AZ Lokeren en Daphne Werrebrouck, mede-
werker dienst iCT provincie Oost-Vlaanderen, i.s.m. OBAC (Oost-Vlaamse 
Bestuursacademie), gaven op 11 en 16 december een workshop rond e-
tendering en e-notification aan tien aankopers en medewerkers van on-
dersteunende diensten. De praktische werkwijze van de applicatie kwam 
hier uitgebreid aan bod.

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten trad op 1 juli 2013 in werking. 
in 2014 zet eROV zijn rol als facilitator binnen het Platform Oost-Vlaamse 
Ziekenhuizen verder. Centraal staat de ervaringsuitwisseling en compe-
tentieontwikkeling, nu alle ziekenhuizen geconfronteerd worden met de 
complexe regelgeving. Hierbij wordt steeds complementair gewerkt met 
andere initiatieven (bv. Zorgnet / icuro).

AANKOOPWeRKGROePeN
eROV coördineert aankoopwerkgroepen, waarbij aankopers van zieken-
huizen samen een lastenboek opmaken conform de wetgeving overheids-
opdrachten, individueel bruikbaar en modificeerbaar per ziekenhuis.

Zestien aankoopwerkgroepen werden inmiddels opgestart met als doel-
stelling schaalvoordeel creëren, met focus op ervaringsuitwisseling en 
competentie-ontwikkeling.
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Na langdurig en intensief overleg werden tot op vandaag acht aankoop-
werkgroepen afgerond met volgende thema’s: kantoorpapier, inconti-
nentiemateriaal, afvalophaling, software overheidsopdrachten, lenen bij 
een financiële instelling, medisch toestel, onderhoud liften en steriele 
materialen. 
in 2013 werden zeven nieuwe aankoopwerkgroepen op de rails gezet: voe-
ding, geneesmiddelen (contraststoffen), algemene administratieve en 
contractuele bepalingen, realiseren parkeergebouw, het aanstellen van 
een sociaal secretariaat, persoonlijke hygiëne en verzekeringen. 
De aankoopwerkgroep benchmarking zet in op het delen en vergelijken 
van informatie over de diverse leveranciers, producten en gehanteerde 
prijzen in de ziekenhuizen vandaag. Deze informatie zal als de basis die-
nen voor de verdere samenwerking, richting een opdrachtencentrale, 
tussen de Oost-Vlaamse ziekenhuizen. 
in totaal namen al 71 deelnemers uit de Oost-Vlaamse ziekenhuizen deel 
aan de diverse aankoopwerkgroepen. De groepen kennen telkens een 
sterk multidisciplinaire samenstelling (deelnemers van dienst aankoop, 
juridische dienst, verpleegkundig departement, apotheek, financiële 
dienst, iCT,…)

sTUURGROeP
De installatievergadering van de stuurgroep Platform Oost-Vlaamse Zie-
kenhuizen op 30 januari 2012 vormde een doorstart van de eerder in de 
schoot van het provinciebestuur genomen initiatieven. in deze stuur-
groep zijn de veertien deelnemende Oost-Vlaamse ziekenhuizen verte-
genwoordigd, net als vertegenwoordigers van het provinciebestuur. Alle 
Oost-Vlaamse ziekenhuizen sloten zich aan. Doel van de adviserende 

stuurgroep is in consensus mee richting te geven aan de 
strategische beslissingen en de inhoudelijke invulling van 
het samenwerkingsverband.
De stuurgroep kwam in 2013 een eerste maal samen op 17 
juni. Naast een bespreking van de realisaties in de afgelo-
pen periode, werd ook een overzicht gegeven van mogelijke 
samenwerkingsvormen. Frank Lippens, directeur van het 
sint-Vincentiusziekenhuis uit Deinze en coördinator na-
mens de ziekenhuizen, lichtte de opties voor de oprichting 
van een opdrachtencentrale toe. De leden van de stuur-
groep waren het principieel eens met de optie tot opstart 
van een opdrachtencentrale. een ontwerp van protocol 
werd uitgewerkt.
Tijdens de tweede stuurgroepvergadering op 7 oktober 
werd het ontwerp van protocol tot oprichting van een op-
drachtencentrale besproken.

Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen werkt vanuit een 
open visie en zal de opgedane ervaring meenemen naar an-
dere samenwerkingsverbanden. Omgekeerd staat dit Plat-
form ook open voor informatie en ervaringen van andere 
samenwerkingsverbanden.
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
tot oprichting van een opdrachtencentrale is gepland op 
12 februari 2014. Alle veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen 
zullen het protocol onderschrijven.

Heel het jaar door is de Gentse azela prominent aanwezig in het Groot Vleeshuis. Deze promotie-actie is het resultaat van de samenwerking van EROV met 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).
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SAMENWERKING MET ONDERNEMINGEN IN  
DE SECTOR VAN DE OOST-VLAAMSE GRAAN-
JENEVER

De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs vzw 
bundelt de krachten van elf Oost-Vlaamse jeneverprodu-
centen en zet zich sinds 1990 in voor de erkenning 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 gecreëerd. 
De statutaire Algemene Vergadering van de Orde van de 
Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs vzw werd gehouden 
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 hoofdstuk streekpro-
ducten promoten.

SAMENWERKING MET SIERTEELTSECTOR

in het historisch centrum van de stad Gent heeft de econo-
mische Raad voor Oost-Vlaanderen (eROV) het Groot Vlees-
huis uitgebouwd tot een permanent promotiecentrum voor 
Oost-Vlaamse streekproducten. Tot die streekproducten 
behoren ook de Oost-Vlaamse sierteeltproducten zoals de 
Gentse azalea, een europees erkend streekproduct (BGA). 

Heel het jaar door is de Gentse azalea nadrukkelijk aan-
wezig in het Groot Vleeshuis. Blikvanger is een eigentijds 
interieur met stijlvolle elementen waarin Gentse azalea’s in 
prominente potten voor de nodige uitstraling zorgen. Ook 
in de verbruikzaal en de winkel is de Gentse azalea perma-
nent aanwezig. Telkens zijn bij de potten met Gentse aza-
lea’s displays voorzien met een infofolder over waar men 
in de nabije omgeving een Gentse azalea kan aanschaffen.

De economische Raad voor Oost-Vlaanderen neemt een 
coördinerende rol op in de promotie van de Gentse aza-
lea voor de komende zes jaar (2013-2018) samen met vier 
verenigingen uit de sierteeltsector: het Algemeen Ver-
bond van de Belgische siertelers en Groenvoorzieners 
(AVBs), het Project Azalea Kwaliteit (PAK), de Vereniging 
van Vlaamse Azaleatelers (VVA) en de Koninklijke Maat-
schappij voor Landbouw en Plantkunde (Gentse Floraliën). 

sinds de start van de promotiestand van de Gentse azalea 
in het Groot Vleeshuis, kent hij veel bijval bij de bezoekers. 
Ook de sector is positief over het initiatief. Op 4 decem-
ber werd een stuurgroep gehouden met evaluatie en toe-
komstplannen.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

sAMeNWeRKiNG MeT De PROViNCie PisTOiA (iTALië)
Voor de derde maal nam eROV deel aan de werkzaamheden van het drie-
jaarlijks internationaal congres Vestire il Paesaggio dat van 26 tot 28 juni 
2013 te Pistoia door het provinciebestuur van Pistoia wordt georganiseerd. 
De conventie lokte een zeshonderdtal deelnemers uit sectoren boomkwe-
kerij, sierteelt, tuinaanleg, landschapsarchitectuur. Thema was De sier-
teelt als omgevingsfactor voor een duurzame stads- en streekontwikkeling. 
Toestand en tendensen.
De eROV stelde er de provincie Oost-Vlaanderen en met name het belang en 
de meerwaarde van de Oost-Vlaamse sierteeltsector in een internationale 
context voor en nam tevens deel aan besprekingen bij diverse bezochte 
boomkwekerijen. De provincie Pistoia is het centrum van de boomkwekerij 
in italië. De samenwerking met de italiaanse provincie Pistoia, noordelijke 
provincie in de Regio Toscane, kadert in het memorandum dat op 14 no-
vember 2003 werd afgesloten tussen de provincie Pistoia en eROV, met het 
oog op nauwere samenwerking op het vlak van informatie-uitwisseling en 
actieprogramma’s voor de sierteeltsector en de streekproducten in het 
algemeen.
Het memorandum bevat de volgende afspraken:
› opstarten van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten, de uitwisseling 

van wederzijdse culturele en wetenschappelijke informatie, steunend 
op de sterke punten van elke regio;

› mogelijke partnerschapactiviteiten trachten te ontwikkelen in sa-
menwerking met andere productieve europese regio’s, al dan niet met 
steun van de europese Unie;

› mogelijke samenwerking in internationale congressen over land-
schapsarchitectuur en tuinaanleg, alsmede over wetenschappelijke 
technologieën en innovaties in de sierteelt- en de boomkwekerijsec-
tor;

› uitbreidbaar naar typische regionale producten uit de voedingssector; 
samenwerking met het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-
Vlaamse streekproducten en de Jaarbeurs Gent.

De provincie Pistoia was, na gastregio te zijn geweest in 2012, ook in 2013 
op de Internationale Jaarbeurs te Gent met streekproducten aanwezig op 
de eROV-stand.

sAMeNWeRKiNG MeT De PROViNCie TRNAVA (sLOVAKiJe)
Van 12 tot 16 juni 2013 ondernam de eROV een studie- en prospectieiniti-
atief naar de slovaakse provincie Trnava. Doel was  om de bestaande con-
tacten te toetsen aan de opportuniteiten voor samenwerking op het vlak 
van promotie van streekproducten.
Het programma bestond uit besprekingen met de voorzitter van Trnava 
Self-governing Region, de burgemeester en gemeentelijke autoriteiten 
van de steden Trnava (hoofdstad) en Skalica.
Benevens de voorstelling van zijn activiteiten gaf eROV op vraag van de 
slovaakse gastheren een uitgebreide toelichting over zijn acties ter pro-
motie van streekproducten; resp. het Promotiecentrum voor Oost-Vlaam-
se streekproducten Het Groot Vleeshuis en over het opzet van de Eerste 
Internationale Conventie voor streekproducten die van 20 tot 22 september 
eerstkomend te Gent wordt ingericht.
Het is de bedoeling om in de toekomst deze provincie te betrekken in de 
promotionele activiteiten voor streekproducten.
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DETAILHANDELSBELEID EN  
CENTRUMMANAGEMENT

DETAILHANDELSONDERZOEK OOST-VLAANDEREN
 
De economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw liet, in opdracht van het 
provinciebestuur, de studie ‘Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen’ 
bestaande uit de drie delen ‘Uitrusting van het winkelapparaat’, ‘Focus 
op actuele koopstromen’ en ‘Besluiten en aanbevelingen’ uitvoeren door 
Adviesbureau Marketing en Onderzoek (ABM, Leuven).

AMB heeft voor elke gemeente in Oost-Vlaanderen het volledig handels-
apparaat geïnventariseerd, alsook de leegstand, de horeca, de super-
markten en superettes. Daarnaast zijn de koopstromen in kaart gebracht. 
in het najaar 2012 werd bij 7.500 gezinnen in Oost-Vlaanderen gepeild naar 
hun koopgedrag. Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de 
vraag- en aanbodzijde werd een commercieel-hiërarchische structuur 
van de Oost-Vlaamse gemeenten voorgesteld.
Op 22 maart 2013 werden tijdens een persconferentie de resultaten van 
het Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen voorgesteld in het Provin-
ciehuis te Gent. Na de verwelkoming en inleiding door Jozef Dauwe, ge-
deputeerde en voorzitter eROV, werd het Detailhandelsonderzoek Oost-
Vlaanderen toegelicht. 

eROV richtte een ad hoc stuurgroep op om de ontwikkelingen van het on-
derzoek op de voet op te volgen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoor-
digers van de betrokken interne diensten van de provincie Oost-Vlaande-
ren, vertegenwoordigers van UNiZO Oost-Vlaanderen, de Universiteit Gent 
en het aangestelde studiebureau. De stuurgroep ad hoc kwam samen op 5 
februari, 19 februari en 5 maart.

ADVIES EN BEGELEIDING CENTRUMMANAGEMENT EN OPMAAK 
STRATEGISCH COMMERCIEEL PLAN

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 
advies te geven in centrummanagement. informatie en 
cijfermateriaal over het gemeentelijk handelsapparaat en 
bezoekersstromen worden door eROV ter beschikking ge-
steld en toegelicht.

Het lijvig rapport Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen, 
maart 2013, is gepubliceerd in boekvorm en bezorgd aan 
o.m. de schepenen van lokale economie in Oost-Vlaande-
ren. Het werk wordt eveneens bezorgd aan de bibliotheken 
van de Oost-Vlaamse gemeenten. Het rapport is online be-
schikbaar en het boek is op vraag van gemeentebesturen 
en interprofessionele organisaties verkrijgbaar bij eROV.

Het Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen werd voor-
gesteld aan het schepencollege van Ronse op 29 april en 
het schepencollege van Temse, samen met de plaatselij-
ke UNiZO-afdeling, op 31 mei. Op 20 juni vond een overleg 
plaats met de dienst economie en de bevoegde schepen 
van sint-Niklaas. Resoc Meetjesland, Leiestreek en schel-
de en het streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kregen de 
presentatie op 23 maart en 16 mei. eROV stelde op 2 mei 
2013 het Detailhandelsonderzoek voor aan de leden van 
UNiZO Oost-Vlaanderen.

Daarnaast werd het Detailhandelsonderzoek toegelicht 
aan de respectievelijke adviesraden lokale economie in 
Lede op 24 juni, in Maldegem op 27 juni, in evergem op 3 juli, 
in eeklo op 18 september, in Zele op 19 september, in Oos-
terzele op 30 september en in Lovendegem op 18 novem-
ber. Op 22 oktober kreeg het schepencollege van Berlare 

WERKINGSVERSLAG   |   EROV 2013

HANDELSKERNEN  
VERSTERKEN

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 met de 
alumnivereniging Crescendo, het toelichten 
van het concept centrummanagement en 
het begeleiden van centrummanagement bij 
gemeentebesturen.
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MeDeWeRKiNG AAN
eROV neemt als lid van de stuurgroep deel aan het streekoverleg Zuid-
Oost-Vlaanderen. Het ResOC-gebied Zuid-Oost-Vlaanderen omvat de 
vroegere arrondissementen Aalst en Oudenaarde met in totaal 21 steden 
en gemeenten. Dit socio-economisch overlegplatform vond plaats op 4 
februari en 6 november.

eROV neemt eveneens deel aan het Lokaal Marktplatform Oost-Vlaande-
ren, een initiatief van de FOD economie, K.M.O., Middenstand en energie. 
Het Lokaal Marktplatform werd bijgewoond op 25 maart in Gent en op 19 
november in Merelbeke.

PROJECT CROWDSOURCING
in het programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013, As 4 LeADeR 
heeft eROV samen met de Vakgroep Landbouweconomie van de Faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen (UGent) het project ‘Crowdsourcing en in-
novatie voor ondernemers en detailhandel’ ingediend. Het doel van dit pro-
ject is het bevorderen van ondernemerschap bij bedrijven/middenstanders 
uit de voedingssector, gelegen in het LeADeR-gebied Meetjesland, schelde 
en Leie, door de brug te slaan tussen de behoeften van de plaatselijke be-
volking (vraag) en de aanwezige, maar onderbenutte innovatiecapaciteit 
van de ondernemingen (aanbod). Om dit te bewerkstelligen wordt gerichte 
ondersteuning en advies voorzien voor zowel (potentiële) ondernemers, 
beleidsmakers als detailhandelaars. Op 8 oktober en 19 december vonden 
voorbereidende vergaderingen plaats met de UGent en VOKA.

de gedetailleerde gegevens uit het Detailhandelsonder-
zoek Oost-Vlaanderen. Daarnaast werden de gedetailleer-
de cijfers op vraag van de gemeentebesturen bezorgd van 
Wetteren, Beveren, eeklo, Kruishoutem, Destelbergen, 
Wachtebeke en Haaltert. in Temse, Merelbeke, Zele, Gavere 
en Dendermonde wordt een werkgroep opgericht voor het 
uitwerken van een detailhandelsbeleid, waarin eROV zetelt.

OVERLEGPLATFORMS

PROViNCiAAL PLATFORM DeTAiLHANDeL
De provinciale platformen detailhandel hebben tot doel de 
relatie tussen de provincies en de steden en gemeenten 
op vlak van detailhandel te structureren en verder uit te 
bouwen. Het Oost-Vlaams Provinciaal Platform Detailhan-
del is geïnstalleerd op 26 juni 2012, in aansluiting op de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering 
(Agentschap Ondernemen), de vijf Vlaamse provincies en 
de Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten (VVsG) op 
27 juli 2011.
De provinciale dienst economie kreeg de coördinatie toe-
gewezen door de deputatie op 1 maart 2012. eROV is aan-
gesteld als uitvoerende instantie. Het PPD Oost-Vlaande-
ren kwam samen op 13 juni 2013.

EROV publiceerde het rapport Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen in boekvorm en bezorgde het onder meer aan de Oost-Vlaamse schepenen van lokale economie en de bibliotheken.
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Daarom werkte eROV het project eureka, ik onderneem! uit, met een interac-
tief 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 ervarings-
uitwisseling tussen jong Oost-Vlaams ondernemerstalent te optimaliseren.

SENSIBILISATIEPROJECT EUREKA,  
IK ONDERNEEM!

De economische Raad voor Oost-Vlaanderen stimuleert jongeren om on-
dernemend in het leven te staan: “Maak iets van je leven, geloof in je 
eigen kunnen”. Voor wie wil slagen in het beroepsleven is dat de juiste 
instelling en zeker indien men een eigen bedrijf wenst op te starten. Het 
project ‘eureka, ik onderneem!’, met het gelijknamige toneelstuk wil die 
attitudes van zelfvertrouwen, creativiteit, durf en zin voor initiatief en 
maatschappelijke verbondenheid aanwakkeren.
Leerlingen van de masteropleiding Drama van de Koninklijke Academie 
voor schone Kunsten (KAsK, school of Arts), Hogeschool Gent creëerden 
onder leiding van regisseur Geert Belpaeme het nieuwe theaterstuk.
Het toneelstuk maakt deel uit van een totaalpakket voor de scholen. er is 
eveneens een educatief pakket, een focusgroep met jonge Oost-Vlaamse 
ondernemers die fungeert als klankbord voor het project en een nabe-
spreking in de scholen.
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JONG OOST-VLAAMS 
ONDERNEMERSCHAP 
STIMULEREN

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. 

Alle Oost-Vlaamse scholen kregen de kans om één van de 
zeven voorstellingen bij te wonen. De voorstellingen vonden 
plaats op 28 februari in het Vrij Technisch instituut Dender-
monde, op 5 maart in het College Onze Lieve Vrouw Ten Doorn 
uit eeklo, op 7 maart in sint Bavo Humaniora Gent en op 8 
maart in het Vrij Technisch instituut te Aalst. De première 
vond plaats op 28 februari in het Vrij Technisch instituut te 
Dendermonde. 1298 leerlingen en hun leerkrachten uit acht-
tien verschillende scholen woonden een voorstelling bij.

Tijdens de beleidsperiode 2013-2018 zet het provinciebe-
stuur samen met eROV verder in op ondernemerschaps-
educatie en de relatie onderwijs-ondernemen om zo duur-
zaam ondernemerschap te stimuleren.

De stuurgroep is samengesteld uit onder meer vertegen-
woordigers van de Directie Onderwijs en Vorming van de 
provincie Oost-Vlaanderen, van UNiZO, van de onderwijswe-
reld en de academische wereld – Centrum voor Onderne-
men van de Hogeschool Gent en het Vrij Technisch instituut 
Aalst – van de artistieke wereld en uit vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven.

PROJECT MINI-ONDERNEMINGEN
in Mini-ondernemingen, een initiatief van vzw Vlaamse 
Jonge Ondernemingen (Vlajo), leren leerlingen hun eigen 
mogelijkheden en talenten ontdekken en verkennen. Ze 
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worden voor de duur van een schooljaar ondernemer en 
richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij ze een pro-
duct of een dienst vermarkten, met inzet van personeel en 
startkapitaal.
eROV werkt actief mee aan dit project, samen met Voka-
Kamer van Koophandel.

in het het schooljaar 2012-2013 zijn 73 Oost-Vlaamse Mini-
ondernemingen opgericht. Onder de activiteiten die deze 
Mini-ondernemingen organiseerden waren er de regionale 
verkoopdagen voor Oost-Vlaanderen, respectievelijk in het 
Waasland shopping Center te sint-Niklaas (2 februari) en 
het shoppingcenter Gent Zuid (20 februari). Op 6 maart vond 
de provinciale finale plaats in het Provinciaal Administra-
tief Centrum te Gent.

Op de feestelijke slothappening op 8 mei in het Provinciaal 
Administratief Centrum te Gent lauwerden de ruim twee-
honderd mini-ondernemers, leerkrachten, directies en ou-
ders de winnaars van de verschillende categorieën.
Gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter van eROV bekroonde 
de Oost-Vlaamse finalist Z’Lamp van OLVi-Pius X uit Zele 
met de Gouden Mini*ster*Award. Deze mini-onderneming 
wist de jury te verrassen met hun innovatieve en ecologi-
sche product. Ze bedachten een ecologische zaklamp die 
werkt op de restspanning van een lege 9Volt-batterij en 
produceerden die samen met klassen uit de richting elec-
tromechanica, Mechanische Vormgevingstechnieken en 
Werktuigmachines. Het product bestond voor 80% uit ge-
recycleerd materiaal en het grootste deel van hun winst 
schonken ze aan Make-a-Wish, die de hartenwens vervult 

van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte.
De Mini*ster voor de Meest Creatieve Mini werd uitgereikt aan Fleeci-
ous van Leiepoort Campus sint-Hendrik uit Deinze en de eROV-prijs voor 
de Hoogste Toegevoegde Waarde ging naar Curale van het PiHs uit Gent. 
splash van de Broederscholen uit sint-Niklaas won de eROV-Award voor de 
Meest Ondernemende Mini. Cafféte van de Broederscholen uit sint-Niklaas 
kaapte de eROV-Award voor de Beste samenwerking weg.

Bij de start van het schooljaar 2013-2014 stapten 79 Oost-Vlaamse mini-
ondernemingen in het project mini-ondernemingen. Deze nieuwe Mini-on-
dernemers hielden op 13 november een collectieve aandeelhoudersver-
gadering in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent. De leerlingen 
van de mini-ondernemingen stelden zichzelf en hun product voor aan ou-
ders, leerkrachten en aandeelhouders.

PLATFORM JONGE OOST-VLAAMSE  
ONDERNEMERS

eROV is een ontmoetingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel voor 
ondernemers en ondernemerschap in Oost-Vlaanderen en volgt hiermee op 
de voet de Oost-Vlaamse sociaal-economische ontwikkeling. Dit ontmoe-
tingsplatform impliceert partnerschappen met het sociaal-economisch 
middenveld en inbreng, niet enkel van de provincie Oost-Vlaanderen, maar 
ook van externe partijen. eROV kenmerkt zich door proactiviteit en detectie 
van nieuwe opportuniteiten in nauwe samenwerking en allianties met een 
brede waaier van besturen, organisaties, bedrijven en koepels. 
een van de kerntaken van eROV is de uitbouw van een sensibiliserings-, 
kennis- en ontmoetingsplatform voor profit, social profit en detailhandel, 

Gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter van EROV, reikte de Gouden EROV-Mini*Ster*Award uit aan leerlingen van OLVI-Pius X uit Zele voor hun Mini-onderneming Z’Lamp.
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inclusief aandacht voor brugfuncties. 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. Vanuit zijn rol als gedo-
cumenteerde gesprekstafel zet eROV in op ervaringsuitwisseling tussen 
jong Oost-Vlaams ondernemerstalent, met inbreng van experten. Deze 
kruisbestuiving is grensoverschrijdend tussen diverse sectoren en ac-
toren (bv. bedrijfswereld, middenstand, detailhandel, middenveld,…) Via 
het ontmoetingsplatform houdt eROV de vinger aan de pols en kan zij de 
beleidsplanning en -uitvoering optimaal toetsen, sturen en bijsturen aan 
de recentste ontwikkelingen. 
Concreet adviseert het Platform eROV o.m. in zijn projecten aanmoediging 
van ondernemerschap t.a.v. het onderwijs. 
Het Platform jonge ondernemers telt momenteel vijftien leden en kwam 
voor het eerst samen op 3 april 2013.

Op 3 juli gaf sébastien Jacobs, jonge Oost-Vlaamse ondernemer en zaak-
voerder van Xando (Gent) een interactieve uiteenzetting rond internet-
marketing. Onder meer volgende onderwerpen kwamen aan bod: hoe kan 
ik mijn website attractiever maken, hoe lok ik bezoekers naar mijn web-
site, hoe kan ik hoger scoren op Google, welke onwaarheden worden er 
verspreid over internetmarketing. Websites van de leden werden onder de 
loep genomen als gevallenstudies en tips werden aangereikt om de at-
tractiviteit van de websites te verhogen.

Het platform kwam voor de derde keer samen op 20 november en wisselde 
ervaringen uit rond het bepalen van de kostprijs en verkoopprijs van een 
product of dienst. Dr. sophie Hoozée (UGent) leidde de sessie in goede ba-
nen. De sessie ging door bij de jonge Oost-Vlaamse ondernemers van Balls 
& Glory, een restaurant en winkel in hartje Gent. Vertrekkend van een uit-
gangsvoorbeeld – de gehaktbal van Balls & Glory – werd de techniek van 
kostprijscalculatie uiteengezet en werd de rol van kosten- en kostprijsin-
formatie in het nemen van beleidsbeslissingen toegelicht.
eROV werkt verder aan de uitbouw van het platform.

MEDEWERKING
 
INITIATIEVEN IN SCHOLEN DIE HET  
ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN
 
Vanuit haar rol het stimuleren van ondernemerschap, ondersteunt eROV 
ook scholen in initiatieven die ze nemen.
Zo legden de scholengroep eCOV (eigentijds Christelijk geïnspireerd Op-
voedings- en Vormingsproject) en de economische Raad voor Oost-Vlaan-
deren op 19 april opnieuw het verband tussen onderwijs en ondernemer-
schap. in het VTi te Aalst lieten 300 leerlingen zich inspireren door een 
twintigtal enthousiaste ondernemers, waaronder oud-leerling en huidig 
CeO Mario Fleurinck van Melotte (Zonhoven).

DREAM DAY 

De economische Raad voor Oost-Vlaanderen werkt mee aan het DReAM-
programma, dat jongeren van 16 tot 19 jaar die op drempel van het actieve 

leven staan de keuze voor een beroep helpt maken op basis 
van hun talenten en dromen. Organisator is de Brusselse 
hogeschool institut Catholique des Hautes etudes Com-
merciales (iCHeC).
Op 21 maart werd de vijftiende editie van DReAM Day geor-
ganiseerd. 
eROV zorgde zelf voor een getuigenis voor zeven laatste-
jaarsleerlingen van het Koninklijk Atheneum van Maria-
kerke in het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-
Vlaamse streekproducten te Gent.

STUDIE & ONDERZOEK 

eROV realiseerde in 2012 onder wetenschappelijke begelei-
ding van professor dr. Aimé Heene, buitengewoon hoogleraar 
aan de Vakgroep Management, innovatie en Ondernemer-
schap, Faculteit economie en Bedrijfskunde van UGent, het 
rapport inspirerende impulsen voor glokaal ondernemer-
schap. Het rapport werd voorgesteld op 19 juni 2012 tijdens 
het dertiende Oost-Vlaams economisch Forum. in dit rapport 
publiceerde eROV de tendensen en verwachtingen in vorming 
en begeleiding bij Oost-Vlaamse bedrijfsleiders en socialpro-
fitmanagers. Daartoe bevroeg ze twintig leden van het eROV 
Netwerk Ondernemen – tien directieleden uit de socialprofit-
sector en tien bedrijfsleiders – over de vereiste vaardighe-
den om in de toekomst succesvol te zijn en de rol die vorming 
en begeleiding daarin kunnen spelen. Het studiewerk geeft 
ook aan hoe ondernemers vernieuwende ideeën aangereikt 
krijgen om succesvol te ondernemen in de toekomst.

De paper werd ingediend en aanvaard voor de isBe-confe-
rence ‘isBe XXXVi- escape Velocity: internationalising small 
Business environments’. De paper werd op 12 november voor-
gesteld aan een ruim internationaal publiek op de conferen-
tie te Cardiff.  Het institute for small Business and entrepre-
neurship, kortweg isBe, is een internationale organisatie die 
onderzoek naar ondernemerschap en kmo’s stimuleert.

ASSOCIATION OF EUROPEAN ECONOMICS EDUCATION

De Association of european economics education (Aeee) 
verenigt nationale lerarenverenigingen met leden in de 
verschillende landen van de europese Unie. Tweejaarlijks 
wordt een internationale conferentie georganiseerd om 
contacten te leggen, ervaringen uit te uitwisselen, ideeën 
met elkaar te delen over de praktijk, reflecteren over nieu-
we ontwikkelingen op de arbeidsmarkten en over de rol die 
het economisch onderwijs hierin kan spelen. eROV werkt 
actief mee binnen deze organisatie. Aeee organiseert de 
twintigste internationale conferentie in 2014. een paper 
zal worden voorbereid.
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VOEDING
GROOT VLEESHUIS, PROMOTIECENTRUM VOOR  
OOST-VLAAMSE STREEKPRODUCTEN

De werkzaamheden van de vorige jaren worden voortgezet 
en verder uitgebouwd: het Groot Vleeshuis is geopend alle 
dagen (behalve op maandag), telkens van 10 tot 18 u. ‘s 
Avonds zijn eveneens activiteiten mogelijk (tegen betaling 
van zaalhuur), zoals recepties en wandelbuffet. 

ACTies
eROV actualiseert continu de website van het Groot Vlees-
huis (www.grootvleeshuis.be) met aankondigingen van ac-
tiviteiten en met artikelen over streekproducten(acties). 
Naast de website is het Groot Vleeshuis ook actief op 
Facebook en Twitter. sociale media zijn bij de promotie van 
streekproducten belangrijke kanalen. in de toekomst zet-
ten we hierop verder in. De belangrijkste acties krijgen ook 
opvolging via televisiespot op AVs.

Hieronder volgt een chronologische opsomming van de ac-
tiviteiten in 2013.

Nieuwjaarsrecepties. 18 januari (PCs), 23 januari (netwerk 
toerisme van het Groot Vleeshuis) en 30 januari (eROV Net-
werk Ondernemen).
Valentijn (14 februari). Via Facebook organiseerde eROV de 
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STREEKPRODUCTEN 
PROMOTEN

eROV ondersteunt het imago en promoot Oost-Vlaamse 
streekproducten via allerlei initiatieven, acties en 
evenementen. Centraal in de acties staat het Groot Vleeshuis, 
Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten te 
Gent. in 2013 rondden eROV en zijn resp. projectpartners 
het project ‘smaakklassen als hefboom voor innovatie bij 
KMO’s uit de voedingssector’ af en startten ze de projecten 
‘Hoeve- en streekproducten Vlaamse Ardennen, sterk 
potentieel’ (LeADeR Vlaamse Ardennen) en ‘smaakbeleving 
als hefboom voor marktinnovatie’ (programma voor 
Plattelandsontwikkeling). De Oost-Vlaamse streekproducten 
waren eveneens prominent vertegenwoordigd op de 
internationale jaarbeurs te Gent, waar eROV de internationale 
conventie rond streekproducten organiseerde, als 
eerste stap in de oprichting van een kenniscentrum 
streekproducten met regio’s uit alle delen van europa en de 
wereld. eROV stond in samenwerking met LeADeR Vlaamse 
Ardennen in voor de organisatie van de economische missie 
naar Une autre Provence en 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.

fotowedstrijd ‘Liefde en romantiek in combinatie met Oost-Vlaamse streek-
producten’. De wedstrijd kende negen winnaars en een hoofdwinnaar.
Social Media (4 maart). infosessie voor de 45 partners van het Groot Vleeshuis. 
Secretaressedag (18 april). Verkoop van speciaal secretaressepakket le-
verde meer dan 2500 euro omzet op.
Moederdag (12 mei). Gratis ijscoupe bij gerecht naar keuze.
Slotsessie van Smaakklassen (15 mei).
Vaderdag (9 juni). in samenwerking met brouwerij Bosteels kregen klanten 
een gratis glas Deus bier bij het uitgebreid ontbijt. speciale bierpakketten 
en een feestelijke Deus-fles waren te koop.
Genste Feesten (20 tot 29 juli). Aangepaste menukaart: Oost-Vlaamse 
streekproducten werden verwerkt in Gentse-Feestenmenu’s zoals frikan-
don met kriekjes of kippenfilet met Oost-Vlaams biersausje en fris slaatje. 
Verkoop van Gentse-Feestenpakket. Tijdens de Gentse Feesten was het 
Groot Vleeshuis op weekdagen open van 12 tot 1 uur en tijdens het week-
end van 11 tot 2 uur.
Patersholfeesten (9 tot 11 augustus). Promotie voor de echte Gentse 
paardenlookworst van de firma Noyen.
Sinterklaas (23 november). Kinderen die een tekening hadden ingekleurd 
en ingezonden werden uitgenodigd in het Groot Vleeshuis. sinterklaas 
kwam op bezoek. De kinderen kregen een zak vol lekkers mee en konden 
genieten van een spetterende show.
Week van de Smaak (14 tot 24 november). Het Groot Vleeshuis speelde in 
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op het thema water en vuur van de Week van de smaak met een stoofpot-
je, geflambeerd met O’de Flander graanjenever. elke klant die het menu 
bestelde, kreeg gratis een flesje eaulala water aangeboden om het vuur te 
blussen. indien hij daarna nog een koffie of thee dronk, kreeg hij er gratis 
een O’de Flander graanjenever bovenop.

Vanaf 1 oktober startte een speciale actie met producent Noyen. Met de 
winter voor de deur werden gerechten met bloedworst op de menukaart 
gezet. Deze bloedworsten konden ook aan gunstige prijzen in de winkel 
aangekocht worden.

TENTOONSTELLINGEN

Fototentoonstelling Hulde aan de Gentse bloemenregio van Michiel Hen-
dryckx (1 januari tot 31 maart).
Gents Openluchtatelier met tekeningen, schilderijen en beeldhouwwer-
ken (20 tot 28 april).
art-i-choque goes Ghent: resultaat van workshop met kinderen en jon-
geren tot 16 jaar met als thema Gent (Atelier art-i-choque, 4 tot 12 mei).
Tentoonstelling monumentale schilderijen van Lucie De Zutter, hoofdre-
dactrice bij AVs (3 tot 22 september).
Dubbeltentoonstelling met werken van Alina Vernaeve (België) en Juan 

Chawuk (Mexico). De werken benadrukten de verbintenis 
tussen mens en de kosmische energie (24 september tot 
13 oktober).

ONTWIKKELING VAN PROMOTIEACTIES  
EN IMAGOVORMING

OOsT-VLAAMse sTReeKPRODUCTeN OP iNTeRNATiONALe  
JAARBeURs GeNT & iNTeRNATiONALe CONVeNTie
Voor de twintigste keer richtte eROV een groepsstand met 
streekproducten in op de internationale Jaarbeurs te Gent. 
Aan deze editie namen zestien producenten met streek-
producten deel: vijf brouwers, water eaulala, fruitsappen 
Verhofstede, aperitief Roomer, koffie Hoorens, chocolade 
Cher, O’de Flander graanjenever (elf bedrijven), Bezembin-
derham en Gandaham en de Geraardsbergse mattentaar-
ten met twee standen.
Tijdens de laatste drie beursdagen werd de gezamenlijke 
stand uitgebreid met een internationale stand van vier be-
drijven uit Kent (Groot-Brittannië) en een uit Pistoia (Toscane, 
italië). Deze deelname kaderde in de internationale conven-
tie rond streekproducten, die eROV inrichtte op 20 septem-

Deelnemers aan het Seminarie Streekproducten op de internationale conventie rond 

streekproducten op 21 september, een eerste stap in de richting van de oprichting van 

een kenniscentrum streekproducten (foto linksboven). Op de Oost-Vlaamse Streekpro-

ductenmarkt op de Groentenmarkt prezen 22 producenten uit verschillende regio’s van 

Oost-Vlaanderen hun producten aan (foto linksonder). De Oost-Vlaamse streekproduc-

ten vielen duidelijk in de smaak op de stand van het Groot Vleeshuis op de Internationale 

Jaarbeurs Gent (foto rechtsboven).
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ber als eerste stap in de oprichting van een kenniscentrum 
streekproducten met regio’s uit alle delen van europa en de 
wereld. Op het seminarie streekproducten tijdens deze in-
ternationale conventie, wisselden vertegenwoordigers uit 
Oost-Vlaanderen, Pistoia, Poznan (Polen) en Kent kennis en 
ervaringen uit rond de promotie van streekproducten.

sMAAKKLAsseN ALs HeFBOOM VOOR iNNOVATie  
BiJ KMO’s UiT De VOeDiNGsseCTOR
De doelstellingen van het project ‘smaakklassen als hef-
boom voor innovatie bij KMO’s uit de voedingssector’ was 
kmo’s uit de voedingsindustrie aanzetten tot innovatie en 
kinderen, ouders en scholen in contact brengen met ge-
zonde, smaakvolle en streekgebonden voeding.
Het project afgerond op 30 juni.

seMiNARie sTReeKPRODUCTeN DUURZAAM  
iNTRODUCeReN iN De GROOTKeUKeN
Op 20 maart organiseerden de partners het seminarie 
‘streekproducten duurzaam introduceren in de grootkeu-
ken’. in samenwerking met de Vereniging Grootkeukenkoks 
Oost-Vlaanderen nodigde ze alle partijen uit die kunnen bij-
dragen aan een duurzaam, gezond, lekker en lokaal voedsel-
beleid. Zo’n 65 grootkeukenkoks, cateraars, vertegenwoor-
digers van scholen en producenten van streekproducten 
namen deel aan het seminarie in de aula Oehoe op de Fa-
culteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Patrick 
Blockmans, senior consultant bij Qurrent Consulting BVBA, 
gaf uitleg bij de aankoopprocedure in grootkeukens. Prof. 
dr. ir. Koen Dewettinck van de Vakgroep Voedselveiligheid en 
Voedselkwaliteit (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
UGent) gaf een uiteenzetting over het belang van de nutri-
tionele samenstelling van voedsel. Voedingsmarketing en 
ketenmanagement werd toegelicht door prof. dr. Xavier Gel-
lynck, Vakgroep Landbouweconomie (Faculteit Bio-ingeni-
eurswetenschappen, UGent). Leen Van de Voorde, technisch 
adviseur coördinator Mariagaard in Wetteren, bracht een 
praktijkgetuigenis over koken met streekproducten in de 
grootkeuken. De avond werd afgesloten met netwerking en 
een proeverij van gerechten met streekproducten.

sLOTsYMPOsiUM sMAAKKLAsseN
eROV en zijn partners stelden de resultaten van het project 
smaakklassen voor op het slotsymposium smaakklassen 
op 15 mei in het Groot Vleeshuis, promotiecentrum voor 
Oost-Vlaamse streekproducten in Gent. Na de verwelko-
ming door Jozef Dauwe, gedeputeerde en voorzitter eROV, 
lichtte Paulien van ‘t Westeinde van het instituut voor Na-
tuureducatie en Duurzaamheid (Nederland) het belang van 
smaakklassen voor Zeeuwse leerlingen toe. Dat innovatie 
in de voedingssector cruciaal is, getuigde Pascal Pauwe-
lyn, commercieel verantwoordelijke vzw sowepo (Poperin-
ge). De resultaten van de effectmeting smaakklassen wer-
den voorgesteld door professor dr. Xavier Gellynck. eerste 
gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, Alexan-
der Vercamer, deelde de slotbeschouwingen van het pro-

ject smaakklassen met het publiek. Provincieraadslid en raadgever van 
Vlaams minister Joke schauvliege, Phaedra Van Keymolen, gaf uitleg over 
het economische en culturele belang van ons culinair erfgoed en Vlaamse 
streekproducten. Het slotsymposium werd afgesloten met een kookde-
monstratie door smaakambassadeur ellen Vauterin en een netwerkdrink 
met fijne streekgerechtjes.

PROJeCTMANAGeMeNT eN COMMUNiCATie
De stuurgroep vergaderde op 24 januari en 24 juni. Naast de stuurgroepver-
gaderingen was er op regelmatige basis overleg met de projectpartners.
Op 7 februari nam eROV deel aan een brainstormsessie in het kader van 
het Agrovoedingscomplex, georganiseerd door de Dienst economie van de 
provincie West-Vlaanderen. 

Het project ‘smaakklassen als hefboom voor innovatie bij KMO’s uit de 
voedingssector’, projectnummer iVA-VLANeD-1.40, kadert in het inter-
reg iV A – programma Grensregio Vlaanderen-Nederland. Het project werd 
goedgekeurd op 31 maart 2010 en liep van 1 april 2010 tot 31 maart 2013. 
Op 23 april 2013 werd de aanvraag tot verlenging, inhoudelijke en finan-
ciële wijziging goedgekeurd door interreg Grensregio Vlaanderen-Neder-
land. Het project eindigde op 30 juni 2013.
eROV was projectverantwoordelijke en had als projectpartners de Uni-
versiteit Gent Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Land-
bouweconomie en Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, 
KATHO campus Roeselare expertisecentrum Voeding en campus Tielt De-
partement Lerarenopleiding, ReO Veiling en iVN Consulentschap Zeeland 
(Vereniging voor natuur- en milieueducatie).

Naast de interne projectpartners werden ook externe partners betrokken 
bij de uitvoering van het project. externe partners waren o.a. Zeeuwse Mili-
eufederatie (ZMF), ResOC/seRR Midden-West-Vlaanderen en Flanders’FOOD.

PROJECT HOEVE- EN STREEKPRODUCTEN VLAAMSE ARDENNEN, 
STERK POTENTIEEL

Het project ‘Hoeve- en streekproducten Vlaamse Ardennen, sterk po-
tentieel’ werd op 26 juni goedgekeurd door de Plaatselijke Groep van 
LeADeR Vlaamse Ardennen. Het project loopt van 1 juli 2013 tot 30 juni 
2015. eROV is promotor en Plattelandscentrum Meetjesland copromo-
tor. Met het project creëren de partners een permanent overlegplat-
form voor alle actoren die met hoeve- en streekproducten bezig zijn in 
de streek. Door de uitbouw van dit overleg tot een slagkrachtig instru-
ment mikken de projectpartners op een zelfsturend en duurzaam effect. 
Het project beoogt de verdere professionalisering van de producenten hoe-
ve- en streekproducten door het inrichten van zes seminaries rond thema’s 
zoals marketing, sociale media en ketenmanagement. Door het onderzoek 
en de implementatie van een innovatief distributiesysteem van hoeve- en 
streekproducten aangepast aan de streek brengt het project een econo-
mische component in. Kennis- en ervaringsuitwisseling op vier netwerk-
momenten met alle betrokken actoren is eveneens voorzien. Bijkomende 
doelstellingen zijn de begeleiding van gemeenten Vlaamse Ardennen naar 
Fair Trade gemeente vnl. inzake ‘criterium 6 : werken met lokale producten’, 
alsook de begeleiding van streekproducenten bij het indienen van een dos-
sier erkenning als Vlaams streekproduct bij VLAM. Het project streeft naar 
tien nieuwe erkenningen.
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Op 2 december nam eROV een coördinator in dienst, die halftijds op het 
project wordt ingezet.

De opstart van het project gebeurde op 16 oktober in saks&Boom te Meile-
gem. er werd gepeild naar de mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen, 
een constructieve samenwerking op te zetten en/of gezamenlijke distri-
butie van lokale producten naar horeca en (hoeve)winkels te organiseren. 
er waren 24 personen aanwezig van belanghebbende organisaties.

sTUURGROeP
Op 19 december werd de eerste stuurgroep ingericht. De volgende or-
ganisaties zijn vertegenwoordigd: promotor eROV en copromotor Plat-
telandscentrum Meetjesland, LeADeR Vlaamse Ardennen, gemeente-
bestuur sint-Lievens-Houtem, Toerisme Vlaamse Ardennen, Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen, stokerij Van Damme, Horeca Vlaamse 
Ardennen, Dienst Landbouw & Platteland Oost-Vlaanderen, Landelijke 
Gilden, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en streekoverleg Zuid-
Oost-Vlaanderen/ResOC.

NeTWeRKMOMeNT OP HOUTeM JAARMARKT
een eerste netwerkmoment vond plaats op 12 november tijdens Houtem 
Jaarmarkt. Thema in de centrale tent was de regio Vlaamse Ardennen. een 
ideale gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor de 34 aan-
wezigen uit de sector van hoeve- en streekproducten, toerisme en horeca. 
Na de situering van het project binnen LeADeR, werden de voornaamste 
doelstellingen en acties van het project uiteengezet. Burgemeester Lie-
ven Latoir (sint-Lievens-Houtem) gaf een toelichting over het belang van 
Houtem Jaarmarkt voor de regio en de erkenning als immaterieel cultureel 
erfgoed. in de tent op de markt werden de standen van de Vlaamse Arden-
nen bezocht.

seMiNARie MARKeTiNG
Het eerste seminarie behandelde het thema marketing en vond plaats op 
9 december in brouwerij Van Den Bossche te sint-Lievens-esse. Consul-
tant Peggy Van Acker, bvba React, legde de basisregels voor goede mar-
keting uit aan de 22 aanwezigen afkomstig van vijftien bedrijven.

PROJECT SMAAKBELEVING ALS  
HEFBOOM VOOR MARKTINNOVATIE 

eROV voert het project ‘smaakbeleving als hefboom voor marktinnovatie’ 
uit dat kadert in het programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013, 
As 3 gebiedsgerichte werking. Dit project loopt van juni 2013 tot juni 2015 
en loopt in samenwerking met de Vakgroep Landbouweconomie van de 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent) en het Plattelandscen-
trum Meetjesland. 

Door het bevorderen en stimuleren van kwaliteitsvol en professioneel 
samenwerken wil eROV via dit project hoeve- en streekproducten in een 
korte keten en op een energiearme manier tot bij de consument brengen. 
Door het gericht organiseren van smaakbelevingsacties via o.a. smaak-
panels en smaakklassen bij het doelpubliek van grootkeukens, wil het 
project de directies en scholen, woon- en zorgcentra en dienstencentra 
overtuigen van de meerwaarde om hoeve- en streekproducten te gebrui-
ken in de grootkeuken. 

Op 16 september 2013 vond een vergadering plaats met de 
Vereniging Grootkeukenkoks Oost-Vlaanderen. Grootkeu-
kenkoks hebben interesse om te werken met lokale pro-
ducten, maar het is niet evident om deze producten op te 
nemen in het gamma wegens o.a. een gebrekkige kennis 
van lokale hoeve- en streekproducenten en een gebrekki-
ge distributie. De Vereniging Grootkeukenkoks Oost-Vlaan-
deren verleent zijn actieve medewerking aan het project. 

Op 24 oktober werd het officieel startsein gegeven van 
het project smaakbeleving in het bedrijf Breydel in Gavere. 
Vertegenwoordigers van grootkeukens, producenten van 
streek- en hoeveproducten en directie van woon- en zorg-
centra uit de projectregio werden hierop uitgenodigd. Tij-
dens dit seminarie werden de doelstellingen van het project 
toegelicht. Vzw streekproducten Vlaams Brabant gaf uit-
leg over haar werking toe, alsook haar samenwerking met 
JAVA, die instaat voor de distributie van streekproducten in 
Vlaams-Brabant. Het Plattelandscentrum Meetjesland gaf 
een uiteenzetting over de werking van streekproducten in 
het Meetjesland en de daarbij horende distributiemogelijk-
heden. Prof. dr. Xavier Gellynck van UGent sprak over het 
economisch en maatschappelijk belang van de ontwikke-
ling van menu’s met hoeve- en streekproducten in woon- 
en zorgcentra. Vervolgens werd een praktijkvoorbeeld van 
smaakbeleving bij senioren in het woon- en zorgcentrum 
Denderrust (Herdersem) besproken. 

sTUURGROeP
Op 19 december vond een eerste stuurgroep plaats in 
Meilegem. De stuurgroep is samengesteld uit vertegen-
woordigers van volgende organisaties: promotor eROV 
en copromotoren UGent, Vakgroep Landbouweconomie, 
Faculteit bio-ingenieurswetenschappen en Plattelands-
centrum Meetjesland, Vereniging Grootkeukenkoks Oost-
Vlaanderen, Asforcol, Zorginnovatiecluster vzw, instituut 
stella Matutina, Mariagaard, steunpunt Hoeveproducten, 
Dienst Landbouw & Platteland Oost-Vlaanderen, Lande-
lijke Gilden, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat.

MEDEWERKING AAN ECONOMISCHE  
MISSIE UNE AUTRE PROVENCE 

Binnen het LeADeR-programma is er het transnationaal 
samenwerkingsproject tussen de regio Vlaamse Arden-
nen en Une autre Provence ‘Cyclotoerisme en hoeve- en 
streekproducten als insteek voor duurzame plattelands-
ontwikkeling’, dat een uitwisseling van ervaringen tussen 
de plaatselijke groepen Vlaamse Ardennen en de regio Une 
Autre Provence nastreeft. Une autre Provence omvat de 
Franse departementen Drôme Provencale en Haut-Vauclu-
se. Het project loopt van 1 januari 2012 tot 30 juni 2014.
eROV stond in samenwerking met LeADeR Vlaamse Arden-
nen in voor de organisatie van de economische missie van 
25 tot 28 oktober naar Une autre Provence.
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De deelnemende bedrijven uit de sector voeding en drank 
konden een subsidie aanvragen (‘subsidiëring van export-
bevorderende initiatieven Oost-Vlaanderen’).
er namen 20 personen deel aan de economische missie, die 
acht producenten vertegenwoordigden.
De deelnemers bezochten verschillende bedrijven en orga-
nisaties die werken met en rond streekproducten. De Oost-
Vlaamse hoeve- en streekproducten werden voorgesteld 
en verkocht op de streekproductenmarkt ‘Les Rencontres 
Gourmandes’ te Vaison-la-Romaine. De Oost-Vlaamse de-
legatie verzorgde een workshop rond gebruik van kruiden 
in de keuken gegeven door Lode Claus (Kruiden Claus, 
Kruishoutem) en een workshop streekbier gegeven door 
Yannick de Cocquéau in naam van alle aanwezige brouwers 
(Bartoon, Gent).
Op 18 december was er een reünie met de deelnemers aan 
de missie in brouwerij ‘t smisje te Mater. een enquête werd 
vooraf uitgestuurd om na te gaan of de missie voldeed aan 
de verwachtingen. De resultaten van de enquête bevestig-
den dat alle deelnemers tevreden tot zeer tevreden waren 
over de inhoud en organisatie van de missie. Verdere sa-
menwerking met de regio is in 2014 voorzien o.a. tijdens de 
Jaarbeurs Gent.

PROMOTIE VAN OOST-VLAAMSE GRAANJENEVER O’DE FLANDER
 
NeGeNDe CURsUs JeNeVeRKeNNeR
De economische Raad voor Oost-Vlaanderen (initiatiefnemer) en syntra 
Midden-Vlaanderen organiseerden, in samenwerking met de Orde van de 
Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs en de Vlaamse Wijnacademie, de ne-
gende cursus Jeneverkenner in het voorjaar 2013.
Professor eric Van schoonenberghe, erevoorzitter van het Nationaal Je-
nevermuseum te Hasselt, is wetenschappelijk coördinator.
er werden vijf sessies gegeven met aansluitend een proef voor de 
deelnemers die alle sessies bijwoonden. een officiële slotsessie met 
overhandiging van de getuigschriften en opname van de geslaagden 
is voorzien na de algemene vergadering van de Orde in 2014 tijdens een 
buitengewoon kapittel.
er namen in totaal veertien personen deel aan deze cursus Jeneverken-
ner. Zij legden alle met succes de proef af die bestaat uit een theoretisch 
en een praktisch deel.
De totale groep cursisten bestaat thans uit 160 enthousiaste ambassa-
deurs voor de graanjenever. er wordt een volgende jenevercursus gepland 
in het voorjaar 2014.

BOOTTOCHT MeT sTReeKPRODUCTeN 
Op 8 september werd een boottocht met streekproducten georganiseerd 
door vzw De Vloot. De Promoboot streekproducten vertrok uit Aalst en 
stelde een buffet met Oost-Vlaamse streekproducten voor aan de 40 gas-
ten. Voorzitter van de Orde, Daniël De steur, gaf uitleg over de werking van 
O’de Flander. De organisator van de boottochten werd tot ambassadeur 
O’de Flander benoemd.

De studienamiddag ‘Streekproducten: meerwaarde en opportuniteiten’ vond plaats op dé locatie voor al wat Oost-Vlaams streekproduct is: het Groot Vleeshuis in Gent.
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DeeLNAMe O’De FLANDeR AAN eROV-sTAND OP JAARBeURs
er werd van 14 tot 22 september deelgenomen aan de groepsstand van 
eROV op de Jaarbeurs, ingericht voor de promotie van Oost-Vlaamse 
streekproducten. De bezoekers konden jenevers proeven en kregen des-
kundige uitleg van één van de leden-stokers van de Orde.

NieUW O’De FLANDeR DRUPPeLKOT
in samenwerking met het Provinciaal Technisch instituut eeklo, is een 
nieuw houten O’de-Flander-druppelkot gerealiseerd, aangepast aan de 
huisstijl. Dit werd officieel voorgesteld tijdens het kapittel op zondag 17 
november. Het druppelkot wordt enkel voor eigen activiteiten gebruikt 
en staat opgesteld in het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-
Vlaamse streekproducten te Gent.

23sTe KAPiTTeL VAN De ORDe
Op de 23ste editie van het Kapittel van de Orde van de Oost-Vlaamse 
Meester-Distillateurs op 17 november in Flanders expo werden zestien 
postulanten geïntroniseerd en zeven horecazaken verwelkomd als nieu-
we ambassadeurs voor O’de Flander, Oost-Vlaamse graanjenever. 
Na de rondgang door alle aanwezige confrérieën verwelkomde voorzit-
ter Daniël De steur de vele genodigden. Gedeputeerde Jozef Dauwe, voor-
zitter eROV huldigde het nieuwe O’de Flander druppelkot plechtig in. 
Nadien volgde het ceremonieel met intronisaties en droeg plattelands-
dichter Johan de Boose het nieuwe gedicht ‘Ode aan O’de Flander’ voor. 
Het slotwoord werd gebracht door eerste gedeputeerde Alexander Vercamer.
Met de kersverse intronisanten bijgeteld, kan de Orde thans rekenen op 
313 intronisanten, een gemotiveerde groep ambassadeurs van de Oost-
Vlaamse graanjenever.

JeNeVeRFesTiVAL
in het weekend van 30 november en 1 december werd van 11 tot 18 uur het 
derde Jeneverfestival ingericht in het Groot Vleeshuis. Voor slechts 5 euro 
inkom kreeg de bezoeker vier bonnetjes voor proevertjes en een O’de-Flan-
der-druppelglaasje extra als aandenken. Bedoeling is om jenever beken-
der te maken, bij alle leeftijdscategorieën. Ook bij de jongere generaties.  
Alle producenten van het kwaliteitslabel O’de Flander waren aanwezig 

met hun Balegemse, Bobke, Braeckman, De stoop, Dirk 
Martens, Filliers, Hertekamp, Mertens, Peterman Platinum, 
Rubbens, Thyssen en Van Hoorebeke. er werden opnieuw 
gratis workshops ingericht namelijk: cocktails maken, ko-
ken met jenever en degustatietechnieken. De derde editie 
was een groot succes met meer dan 350 geïnteresseerde 
bezoekers.

COÖRDINATIE VAN INITIATIEVEN TER PROMOTIE  
VAN STREEKPRODUCTEN IN OOST-VLAANDEREN 

PROMOTie ViA PROViNCiALe sUBsiDie VAN iNiTiATieVeN  
VOOR De PROMOTie VAN OOsT-VLAAMse sTReeKPRO-
DUCTeN
Met subsidie via het provinciaal ‘Reglement met betrekking 
tot de subsidiëring van initiatieven voor de promotie van 
Oost-Vlaamse streekproducten’ wil het provinciebestuur 
initiatieven stimuleren die Oost-Vlaamse streekproduc-
ten promoten. in 2013 ontving eROV tien aanvragen voor 
betoelaging. Twee aanvragen werden geweigerd wegens 
overschrijding van maximale deelname van drie keer. Vijf 
aanvragen kwamen na 1 november of de initiatieven moe-
ten nog doorgaan in 2014. Deze worden goedgekeurd in het 
werkingsjaar 2014.

DeeLNAMe AGRiFLANDeRs
Tijdens de achtste editie van Agriflanders van 10 tot 13 
januari was de economische Raad voor Oost-Vlaanderen 
(eROV) aanwezig en coördineerde er de stand met Oost-
Vlaamse streekproducten: de brouwerijen Bios-Van steen-
berge (ertvelde), Bosteels (Buggenhout), Huyghe (Melle), 
Roman (Oudenaarde) en Van Den Bossche (sint-Lievens-
esse), verder kaasmakerij Het Hinkelspel (sleidinge), Cho-
colaterie Cher (Berlare) en Corma (Gandaham, Destelber-
gen). er werd eveneens promotie gevoerd voor het Groot 
Vleeshuis, de permanente vitrine voor onze Oost-Vlaamse 
streekproducten.

sTUDieNAMiDDAG sTReeKPRODUCTeN:  
MeeRWAARDe eN OPPORTUNiTeiTeN
een groter vertrouwen in producten van bij ons en het argu-
ment duurzaamheid doet de consument kiezen voor regiona-
le producten. Daarover, over de meerwaarde van streekpro-
ducten en de opportuniteiten, organiseerde de economische 
Raad voor Oost-Vlaanderen een studienamiddag op 27 maart. 
De studienamiddag werd bijgewoond door 55 personen, be-
staande uit provincieraadsleden, schepenen en gemeente-
lijke ambtenaren, bedrijfsleiders en regionale instellingen.

MARKT OOsT-VLAAMse sTReeKPRODUCTeN
Jaarlijks wordt in het Groot Vleeshuis rond Pasen een markt 
met Oost-Vlaamse streekproducten georganiseerd. Dit jaar 
werd de markt op de Groentenmarkt ingericht op 6 april. Alle 
producenten van Oost-Vlaamse streekproducten, klein en 
groot, werden uitgenodigd tot deelname.

Tijdens het Kapittel van de Orde van Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs onthulde gedeputeerde Jozef Dauwe, 

voorzitter van EROV, het nieuwe druppelkot, heel in de lijn van de nieuwe jonge en frisse huisstijl.
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22 producenten uit verschillende regio’s van Oost-Vlaan-
deren herschiepen deze markt tot een plaats waar men 
kon proeven en genieten van Oost-Vlaamse streekpro-
ducten: bakkerij Nevens (Geraardsbergse mattentaarten), 
de Kollebloem (groentepakketten), Antonio (Breydelham 
en –spek), Bijenhuis Lekens (honing), de ijs-ster (ambach-
telijk ijs); Noyen (paardenlookworsten); buuntsies Mario 
en chocolaterie Hermes (specialiteit uit Ronse en choco-
lade), Brouwerij slaapmutske (streekbier), Roomer (vlier-
bloesemaperitief), Corma (Gandaham), Bakatelier De smet 
(speculoos en mastellen), dienst Toerisme Oudenaarde 
(bruin bier), dienst Toerisme sint-Laureins (specialiteiten 
uit het Meetjesland), Ferdinand Tierenteyn (mosterd), het 
Hinkelspel (kazen), Brouwerij Van steenberge (bier), De Nil 
(vleeswaren), Bakkerij Pede (gebak), Klingele (chocolade), 
stadsbrouwerij Gruut (streekbier), Azaleakwekerij Geert De 
Waele (Gentse azalea) en de Neerschuurhoeve (kazen).
Voor de kinderen was er animatie door het theatergezel-
schap Kip van Troje.

ONDERSTEUNING VAN EXTERNE INITIATIEVEN 

17 juni. Regiotroeven proeven als hefboom voor platte-
landsontwikkeling. Tijdens het slotevenement van dit 
LeADeR-project gaf eROV in eeklo een presentatie over 
‘De plaats van de streekproducten in Oost-Vlaanderen’. 

30 juni. Opendeurdag Tuinbouwschool Melle. een geslaagde 
deelname met een stand streekproducten van het Groot 
Vleeshuis en promotie voor de volgende editie van Op de 
siertoer.

10 november. Medewerking aan opening Houtem Jaar-
markt. Op 10 november werd de Jaarmarkt te sint-Lievens-
Houtem plechtig geopend tijdens een academische zitting. 
Centraal thema waren de hoeve- en streekproducten uit de 
Vlaamse Ardennen. Brecht Carels, directeur van eROV, hield 
een uiteenzetting over de trends in streekproducten en de 
werking van eROV rond de promotie van streekproducten 
o.m. in de Vlaamse Ardennen.

19-24 december. Z6sdaagse Vlaanderen-Gent. sinds 2006 
heeft eROV een overeenkomst met de Z6sdaagse Vlaan-
deren-Gent (Gentse Kuipke) om de Oost-Vlaamse streek-
producten op dit evenement in de kijker te plaatsen. Voor 
de editie 2013 werd samengewerkt met de firma Grega 
(superanoham) uit Buggenhout. Gentse azalea’s sierden 
de ViP-tafels en de winnaars van de verschillende discipli-
nes ontvingen een boeket met Oost-Vlaamse snijbloemen. 
Voor de Grote Prijs eROV ontving de winnaar een pakket met 
Oost-Vlaamse streekproducten van het Groot Vleeshuis uit 
handen van eerste gedeputeerde A. Vercamer.

20 november. Medewerking aan Grootkeukenstudiedag. 
Tijdens Horeca expo heeft eROV zijn medewerking ver-

leend aan de Grootkeukenstudiedag, jaarlijks ingericht door Vereniging 
Gemeenschapsrestaurateurs van België (VRGB), Hoofden Facilitaire Dien-
sten van de Voeding (HFDV), RCMB (Brusselse vakvereniging voor gemeen-
schapsrestauratie), Vereniging Vlaamse Grootkeukenkoks (VVG) en Asso-
ciatie voor Leveranciers van Collectiviteiten (Ascorfol). in een presentatie 
werd de focus gelegd op Vlaamse/europese labeling en de werking binnen 
eROV rond de promotie van streekproducten.

7 december. Festival van de Ambiance. Op het festival dat plaatsvond in 
het Genste Kuipke stonden de Oost-Vlaamse streekproducten en Gentse 
azalea’s in de kijker.

VLAAMse sTReeKPRODUCTeN
Vergaderingen van de sectorgroep streekproducten van VLAM, waarin 
eROV zetelt, vonden plaats op 22 januari, 28 mei, 17 september en 12 no-
vember. Thans zijn reeds 163 producten als Vlaams streekproduct erkend, 
waarvan 44 Oost-Vlaamse. er zijn ook 6 europese erkenningen, onder meer 
de Geraardsbergse mattentaart, de Oost-Vlaamse graanjenever O’de Flan-
der en de Gentse azalea met een beschermde geografische aanduiding.

SIERTEELT
 
Binnen de sierteeltsector bood eROV ondersteuning aan het ondernemer-
schap via studiewerk, vormings- en begeleidingsprogramma’s en info-
avonden. Daarnaast ondersteunde eROV ook actief het imago van de sec-
tor via promotionele acties zoals ‘Op de siertoer’ en ‘Op de siertoer 4 Kids’, 
resp. gericht naar het brede publiek en naar kinderen in klasverband. De 
stuurgroep sierteelt, het belangrijkste overlegplatform van de sector, be-
geleidde het sierteeltproject.

Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer opende officieel Op de Siertoer 4 Kids op het bedrijf  

Gemaflor in Zwijnaarde.
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De winnende klas van de wedstrijd ‘Mooiste reportage Op de Siertoer 4 Kids’ van de Visitatieschool uit Baasrode. 

STUURGROEP SIERTEELT
 
De stuurgroep sierteelt liet als overlegplatform een georganiseerde sa-
menwerking toe van eROV met de beroeps- en andere organisaties uit de 
sector. in die stuurgroep zetelden naast eROV ook het Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen, het Algemeen Verbond van de Belgische siertelers en 
Groenvoorzieners (AVBs), Dienst Landbouw en Platteland, het Vlaams Mi-
lieuplan sierteelt (VMs), het Proefcentrum voor sierteelt (PCs), de Univer-
siteit Gent, het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) en 
de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (Floraliën). De 
stuurgroep sierteelt vergaderde op 7 februari en 4 juni.

ONDERSTEUNEN VAN HET IMAGO

elk jaar organiseerde eROV de imago-ondersteunende evenementen Op de 
siertoer en Op de siertoer 4 Kids. 
Op de siertoer 4 Kid’ was dit jaar aan zijn tiende editie toe en ging door op 
dinsdag 21 mei. Met Op de siertoer 4 Kids wil eROV de belangstelling van 
kinderen voor het beroep aanwakkeren, maar ook de sector in het alge-
meen in de kijker plaatsen.
Op de siertoer wordt sinds 1994 georganiseerd en heeft als doel het brede 
publiek kennis laten maken met het professionalisme van onze Vlaamse 
sierteelt- en boomkwekerijsector. sponsor eandis ondersteunt het eve-
nement sinds 2009 met een financiële bijdrage.

OP De sieRTOeR 4 KiDs
Op dinsdag 21 mei 2013 vond voor de tiende keer Op de siertoer 4 Kids 
plaats. Dat jaar bezochten meer dan 1200 leerlingen in Oost-Vlaanderen 
21 bedrijven. in totaal brachten meer dan 3000 leerlingen een bezoek aan 
46 Vlaamse sierteeltbedrijven en boomkwekerijen. Op de siertoer 4 Kids 

was dit jaar een recordeditie.
Het persmoment werd ingericht op het bedrijf Gemaflor uit 
Zwijnaarde.

Dit initiatief van eROV dat in samenwerking met VLAM wordt 
gecoördineerd én de medewerking van de Vlaamse provin-
cies krijgt, laat kinderen op een speelse manier kennisma-
ken met de sierteeltsector. Op de siertoer 4 Kids ontstond 
in 2004 na studiewerk en op voorstel van eROV. 

Tijdens Op de siertoer 4 Kids ontvangt elk sierteeltbedrijf 
maximum twee klassen, één in de voormiddag en één in de 
namiddag. Het gaat telkens over ongeveer 25 leerlingen uit 
het vijfde en zesde leerjaar (11- tot 12 -jarigen). 
De begeleidende leerkracht bereidt het klasbezoek voor. 
De leerkrachten ontvangen hiervoor een aangepast les-
senpakket, dat is opgebouwd rond de vijf noodzakelijke 
elementen voor plantengroei, de zogenaamde Green Five 
(water, licht, aarde, lucht en warmte). De rol van de ver-
schillende elementen kunnen de leerlingen ter plaatse zien 
op het bedrijf. Na de rondleiding mogen de kinderen zelf de 
handen uit de mouwen steken: planten, verpotten, klaar-
maken voor transport. Op deze manier kunnen de leerlingen 
proefondervindelijk de rol van de verschillende elementen 
op het bedrijf leren kennen.

WeDsTRiJD ONTWeRP UW eiGeN sieRTUiN
Dit jaar organiseerde eROV voor de eerste maal de wedstrijd 
‘Ontwerp uw eigen siertuin’. De bedoeling van de wedstrijd 
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was om kinderen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens Op 
de siertoer 4 Kids ook te laten kennis maken met de tuin-
aanlegsector. De kinderen mochten een ontwerp voor een 
siertuin inzenden. 
Basisschool De Klimop uit sint-Gillis-Waas won deze wed-
strijd.
met een ontwerp voor het herinrichten van een verwaar-
loosd tuintje.
De leerlingen van de klas ontvingen uit handen van Daniël De 
steur, directeur eROV, een getuigschrift tijdens de persvoor-
stelling op 5 juni in het scheppersinstituut te Wetteren. De 
prijs voor deze wedstrijd was een waardebon van 500 euro 
voor de aankoop van planten en materialen, zoals schors en 
grond, geschonken door eurotuin. Op vrijdag 27 september 
was het zo ver en werd de siertuin gerealiseerd door de leer-
lingen o.l.v. opa’s , oma’s en leerkrachten en met de mede-
werking van tuinarchitect Chris Van Damme.

MOOisTe RePORTAGe OP De sieRTOeR 4 KiDs
Klassen die deelnamen aan Op de siertoer 4 Kids konden 
opnieuw deelnemen aan de wedstrijd ‘Mooiste reportage 
Op de siertoer 4 Kids’. De bedoeling van de reportage is de 
band tussen het onderwijs en de sierteeltsector nog ver-
der aan te halen. De winnende school van deze wedstrijd 
was de Visitatieschool uit Baasrode met een innovatieve 
presentatie in het thema van ‘Wat als’… Wat als planten 
geen lucht, licht, water, aarde of warmte hadden. Aan de 
winnende klas werd het getuigschrift Laureaat Mooiste 
reportage Op de siertoer 4 Kids uitgereikt tijdens de pers-
voorstelling op 5 juni in het scheppersinstituut te Wette-

ren. De leerlingen kregen een geschenkmand met Oost-Vlaamse streek-
producten, aangeboden door het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor 
Oost-Vlaamse streekproducten. 

OP De sieRTOeR: VeRsCHeiDeNHeiD sieRT
Op de siertoer wil het brede publiek kennis laten maken met de sierteelt-
sector en streeft een dubbel doel na: ten eerste is er dit evenement be-
langrijk voor de sierteeltsector en het sierteeltbedrijven. Het ondersteunt 
en versterkt het imago van de sierteeltsector en hun producten. Ten twee-
de geeft het de consument de kans om een correct beeld te krijgen van de 
sector (bedrijfsvoering, teelttechnieken, aandacht voor duurzaamheid,…) 
en een overzicht van de breder waaier aan sierteeltproducten.

Het prachtige weer op zondag 15 september lokte vele bezoekers naar Op 
de siertoer. Negentien bedrijven en instellingen in Vlaanderen openden 
hun deuren voor het grote publiek, waaronder dertien in Oost-Vlaanderen. 
in Oost-Vlaanderen bezochten ongeveer 14 000 mensen een bedrijf.

Op de bedrijven kregen de bezoekers gratis rondleidingen door de be-
drijfsleider en uitleg over o.a. het bedrijf, de teelten, productieprocessen, 
bestrijdingsmethodes en uitleg over het thema ‘Verscheidenheid siert’ en 
dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tijdens Op 
de siertoer konden de bezoekers dan ook de diversiteit in de sierteeltsec-
tor ontdekken: diversiteit in producten en teelten, in bedrijven en instel-
lingen, alsook in tewerkstelling.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde eROV ook een wedstrijd voor de 
bezoekers. Het doel van de wedstrijd is om mensen te stimuleren meer 
dan een bedrijf te bezoeken en actief de rondleiding mee te volgen. Wie 
twee bedrijven bezocht en telkens het correcte antwoord invulde op de 

Leerlingen van de Basisschool De Klimop uit Sint-Gillis-Waas wonnen de wedstrijd ‘Ontwerp uw eigen siertuin’.
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wedstrijdformulier, maakte kans op mooie prijzen of aankoopbonnen. 
Van de vele honderden deelnemers werden er dit jaar 52 gelukkige win-
naars getrokken die hun prijs of waardebon mogen ophalen op het bedrijf 
voor 1 december.

eROV werkte samen met de Dag van de Landbouw. Beide evenementen 
vinden namelijk op dezelfde dag plaats en hebben hetzelfde doel: de pro-
motie van de land- en tuinbouwsector in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. 
De gezamenlijke persvoorstelling vond plaats op woensdag 11 september 
in de Huysmanshoeve te eeklo.

MEDEWERKING
 
TUiNBOUWsCHOOL MeLLe: OPeN TUiN
Het tuinbouwonderwijs is heel belangrijk voor de sierteeltsector. De sec-
tor kampt met een schaarste aan goede arbeidskrachten. Het is dan ook 
van het allergrootste belang om jongeren warm te maken voor het beroep 
en voor ‘groen’ in het algemeen.
Op zondag 30 juni ging in de Tuinbouwschool Melle de Open Tuin door. eROV 
was er aanwezig met een infostand over de Oost-Vlaamse sierteelt en met 
informatie over Op de siertoer. Dergelijke initiatieven ondersteunen de link 
tussen sierteelt en onderwijs en tussen theorie en praktijk.
 
sAMeNWeRKiNG MeT MiDDeNGROePeN
Naar aanleiding van het Nieuwjaarsconcert van de Middengroepen op 2 fe-
bruari, in de concertzaal van het Conservatorium te Gent, werd aan eROV 
gevraagd de bebloeming op het podium te verzorgen met kleurrijke Gentse 
azalea’s. eerste gedeputeerde Alexander Vercamer sprak de nieuwjaars-
boodschap uit en stelde het programma van de provincie voor de komende 
zes jaar voor.
 
sAMeNWeRKiNG MeT JAARMARKT  
siNT-LieVeNs-HOUTeM
Op de stand van de streekproducten van de provincie Oost-Vlaanderen, tij-
dens de Houtem Jaarmarkt in sint-Lievens-Houtem op 11 en 12 november, 
zorgde eROV eveneens voor Gentse azalea’s . De Gentse azalea was op de 
jaarmarkt aanwezig als europees erkend streekproduct. Naast de Gentse 
azalea werd er ook reclame gemaakt voor onder andere O’de Flander en het 
Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten

TEXTIEL EN KLEDING
De textielsector betekent voor de provincie Oost-Vlaande-
ren een belangrijke cluster van activiteiten en bedrijven, 
verspreid over het interieurtextiel, het kledingtextiel en 
het toekomstgerichte technisch textiel. in samenwerking 
met de beroepsfederaties Fedustria en Creamoda werkt 
eROV mee aan een verbetering van het imago van de sector 
door acties gericht op het grote publiek.

TEXTIEL EN MODE
 
De sector textiel en kleding is een belangrijke industriële 
sector in Oost-Vlaanderen. Bovendien is Oost-Vlaanderen 
het centrum voor onderzoek en onderwijs in deze sector. 
Hierdoor is er een toekomstgericht kader voor de vele in-
novatieve bedrijven in de textiel en kleding in Oost-Vlaan-
deren.
 
sAMeNWeRKiNG LOONT
sinds mei 2001 ontwikkelt de economische Raad voor 
Oost-Vlaanderen (eROV), in samenwerking met Fedustria 
en Creamoda, initiatieven voor de textiel- en modesector 
in Oost-Vlaanderen. Zo krijgen innovatieve ontwikkelingen 
regelmatig aandacht onder de vorm van tentoonstellingen 
in het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse 
streekproducten.
in de periode van de voorjaarsklassiekers wielrennen, van 
1 maart tot 14 april, promootte het Groot Vleeshuis wieler-
textiel en Oost-Vlaanderen als fietsprovincie via de verkoop 
van de speciaal ontworpen wieleroutfit van de provincie.
 
MOTiV
eROV maakt deel uit van het samenwerkingsverband Mo-
tiv en zetelt in de stuurgroep. Motiv, het Mode Technolo-
gisch innovatieplatvorm Vlaanderen, heeft als doel de 
netwerking tussen de verschillende schakels binnen de 
toeleveringsketting bevorderen, de innovatie stimule-
ren, kennis uitwisselen binnen de keten en de industrie 
ondersteunen in de omschakeling van traditionele naar 
hoog technologische artikelen. Vergaderingen van de 
stuurgroep gingen door op 17 januari, 25 april en 24 juni. 
Op 19 maart 2013 vond het seminarie ‘Het belang van de-
sign in functionele kledij’ plaats in de Hogeschool Gent. 
Dit evenement bracht belanghebbende samen rondom dit 
thema, gaf hen een forum en bood de mogelijkheid om van 
gedachten te wisselen.
Op 12 november was er een seminarie rond 3D printing in 
mode en textiel in de Hogeschool Gent.
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ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

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 *

samenstelling van de algemene vergadering van eROV. 
Leden van de raad van bestuur zijn aangeduid met een *.

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 *

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.




