Geachte heer/mevrouw,
Deze enquête wordt in het kader van het RURAL/ITER project uitgevoerd, dat met de hulp van het
LEONARDO-programma voor de partnerorganisaties binnen de Italiaanse, Portugese, Griekse en
Belgische autoriteiten, waaronder de Universiteit van Trás-os-Montes e Alto Douro, wordt
gefinancierd en dat de ontwikkeling van elektronische opleidingsprogramma’s bevordert.
Aan de hand van deze vragenlijst worden enkele aandachtsgebieden en de geschikte
leermiddelen en gereedschappen geïdentificeerd voor tegenwoordige en toekomstige landbouwers
die bereid zijn om hun agrarische activiteiten en producten te diversifiëren en hun
bedrijfsmanagement te verbeteren. Vooral landbouwers die al ervaringen in andere sectoren
hebben gemaakt, vrouwelijke landbouwers en jonge ondernemers worden verwacht om van deze
mogelijkheden gebruik te maken. Wij vertrouwen erop dat uw deskundigheid en expertise
waardevolle informatie over bestaande trends zullen opleveren.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Het RURAL/ITER projectteam

PERSOONSGEGEVENS *
Achternaam:

Naam:

Werkgebied:
Adres:
Telefoon:
Werkgever:
Positie:
Ervaring op dit werkgebied (in aantal jaren):

INNOVATIEVE TRENDS

1

Volgens uw mening, waarom zetten landbouwers een aantal veranderingen op uw
werkgebied om? (Meerdere antwoorden mogelijk)
a. Om het bedrijf profijtelijker te maken en neveninkomsten te
genereren.
b. Om hun inkomstenbronnen te diversifiëren en stabieler te maken.
c. Om op lange termijn een duurzame landbouw uit te oefenen.
d. Om hun familieleden betere mogelijkheden ter aanstelling te kunnen
geven.
e. Om projectsubsidies uit Europese fondsen te ontvangen.
f. Om een betere levensweg in te slaan.
g. Om werkeloosheid in andere sectoren te ontvluchten.
h. Andere (Gelieve aan te geven:..............................................................)

2

Hoe innovatief zijn volgens u de hiernavolgende activiteiten op uw werkgebied?
(1=helemaal niet innovatief, 5=zeer innovatief)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Biologische landbouw (akkerbouw en veeteelt)
Bescherming van de biodiversiteit (beheer van zaden en/of rassen)
Medicinale planten en geneeskundige/nutraceutische producten
Productie van traditionele en kwaliteitsvoedsel° op de boerderij
Teelt van alternatieve fokdieren
Niet voor menselijke voeding bestemde producten (zijde, wol en de
daaruit geproduceerde goederen)
Kinderdagverblijf, tuinderij, land- en tuinbouw
Directe verkoop van producten (mogelijk op verschillende wijzen)
Agrotoerisme
Outdoor-, eco- en didactisch toerisme
Didactische en sociale landbouw gekoppeld aan onderwerpen die
relevant zijn voor de moderne samenleving
Biomassa voor duurzame energie of compostering
Fotovoltaïsche zonne-energie
Windenergie
Andere (Gelieve aan te geven:…………………………………………….)

°(bijv. BOB, beschermde oorsprongsbenaming; BGA, beschermde geografische
aanduiding; GTS, gegarandeerde traditionele specialiteit, of andere locale producten)

3

Welke bovengenoemde, innovatieve activiteiten zouden interessant kunnen zijn voor
jonge landbouwers, vrouwelijke landbouwers en jonge beroepskrachten op uw
werkgebied? (Meerdere antwoorden mogelijk)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Biologische landbouw (akkerbouw en veeteelt)
Bescherming van de biodiversiteit (beheer van zaden en/of rassen)
Medicinale planten en geneeskundige/nutraceutische producten
Productie van traditionele en kwaliteitsvoedsel° op de boerderij
Teelt van alternatieve fokdieren
Niet voor menselijke voeding bestemde producten (zijde, wol en de
daaruit geproduceerde goederen)
Kinderdagverblijf, tuinderij, land- en tuinbouw
Directe verkoop van producten
Agrotoerisme
Outdoor-, eco- en didactisch toerisme
Didactische und sociale landbouw gekoppeld aan onderwerpen die
relevant zijn voor de moderne samenleving
Biomassa voor duurzame energie of compostering
Fotovoltaïsche zonne-energie
Windenergie
Andere (Gelieve aan te geven:…………………………………………….)

TRAININGSBEHOEFTE

4

Ten opzichte van de boven gekozen, interessante activiteiten, ziet u een zekere
trainingsbehoefte voor jonge landbouwers, vrouwelijke landbouwers en jonge
beroepskrachten op uw werkgebied? (Meerdere antwoorden mogelijk)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Biologische landbouw (akkerbouw en veeteelt)
Bescherming van de biodiversiteit (beheer van zaden en/of rassen)
Medicinale planten en geneeskundige/nutraceutische producten
Productie van traditionele en kwaliteitsvoedsel° op de boerderij
Teelt van alternatieve fokdieren
Niet voor menselijke voeding bestemde producten (zijde, wol en de
daaruit geproduceerde goederen)
g. Kinderdagverblijf, tuinderij, land- en tuinbouw
h. Directe verkoop van producten
i. Agrotoerisme
j. Outdoor-, eco- en didactisch toerisme
k. Didactische und sociale landbouw gekoppeld aan onderwerpen die
relevant zijn voor de moderne samenleving
l. Biomassa voor duurzame energie of compostering
m. Fotovoltaïsche zonne-energie
n. Windenergie
o. Andere (Gelieve aan te geven:……………………………………………)

MANAGEMENT

5

Gebaseerd op de ervaring op uw werkgebied, wat zijn de meest belangrijke apecten
als het om het verbeteren van managementkwaliteiten bij landbouwers gaat?
(KIES MAXIMAAL 3 ANTWOORDEN EN NUMMEREER ZE VAN 1=belangrijk tot
3=minder belangrijk)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Administratie en boekhouding
Gebruikmaking van Europese fondsen (ELFPO, EFRO, ESF)
Gebruikmaking van de maatregelen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid
Strategische planning und businessplan
Relatie met banken
Relatie met verzekeringsagentschappen
Veiligheid op de werkvloer
Individuele marketingstrategieën
Marketingstrategieën in een groep
Andere (Gelieve aan te geven:……………………………………….......)

INFORMATIE EN TRAINING

6

Denkt u dat er relevante informatie- en traningspaketten voor een innovatieve landbouw op
uw werkgebied beschikbaar/toegankelijk zijn?
JA
NEE
Waarom?_______________________________________________________________

7

Aan welke van de onderstaande leervormen zouden volgens u jonge landbouwers,
vrouwelijke landbouwers en jonge beroepskrachten op uw werkgebied de voorkeur
geven? (Meerdere antwoorden mogelijk)
a. Residentiële cursussen, gedurende één week
b. Niet- residentiële cursussen, met lessen gedurende enkele weken of
maanden
c. Autodidactisch afstandsonderwijs (online-cursussen via internet)
d. Videoconferencing georganiseerd door een opleidingscentrum
e. „Learning by doing”, met meetingen en bedrijfsbezoeken op
modelboerderijen
f. Gemengde methodologie (cursussen in een klas, online en offline)
g. Andere (Gelieve aan te geven:………………………...………………....)

Stuur de ingevulde vragenlijst via e-mail of fax naar het volgende adres:
Naam en achternaam
E-mail
Fax
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Het RURAL/ITER projectteam

*Deze vragenlijst houdt rekening met de bescherming persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens
zullen niet worden gepubliceerd of anderszins worden gedistribueerd.
De “bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
door de instellingen van de Gemeenschap” is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 December 2000. Hartelijk dank voor uw medewerking!

