
 

Uitnodiging Studiedag “Weerbaarheid van de Vlaamse melkveehouderij” 

Hoe weerbaar is de Vlaamse melkveesector tegen schommelende prijzen, nieuwe wensen 
en voorkeuren van de consument, veranderingen in het beleid, nieuwe regelgeving, 
weersomstandigheden en persoonlijke risico’s? Dit is dé vraag  die we binnen het 
SUREFARM project – een Europees onderzoeksproject waaraan ILVO en KU Leuven 
deelnemen – trachten te beantwoorden.  

Het project SURE-Farm onderzoekt de weerbaarheid van de Europese landbouw op basis van 
11 gevalstudies van zeer verschillende landbouwsystemen. In Vlaanderen is de gevalstudie de 
melkveehouderij. Het project bevindt zich op dit moment iets voorbij halfweg. In de afgelopen 
periode hebben velen van u op één of andere wijze iets vernomen over SURE-Farm, of jullie 
hebben er zelfs aan deelgenomen, als geïnterviewde, als respondent van een survey of als 
deelnemer aan een focusgroep over een specifiek onderwerp. De onderzoeksactiviteiten gaan 
nog volop verder maar we zitten nu op een moment dat we met alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden (voorlopige) resultaten kunnen delen. Om dit te doen organiseren we een 
stakeholderinfomoment, waarop we deze resultaten zullen presenteren. U bent hierop van 
harte uitgenodigd.  

Dit stakeholderinfomoment bestaat uit twee delen. In het eerste deel zullen we u voorlopige 
resultaten voorstellen van verschillende onderzoeksactiviteiten die (bijna) afgerond zijn. Dit 
gaat dan over de resultaten van een survey over risico, risicoperceptie, risicobeheer en 
weerbaarheid; resultaten van een onderzoek over weerbaarheid op basis van levensverhalen 
van melkveehouders; resultaten van de invloed van leren en het sociaal netwerk op 
weerbaarheid; resultaten van een workshop over verbeterd risicobeheer voor de 
melkveehouderij; resultaten van een studie over structurele veranderingen en opvolging in de 
sector; en resultaten van een participatieve analyse van de weerbaarheid.  

In het tweede deel stellen wij eerst de resultaten voor van onze analyses over de invloed 
van het beleid op de weerbaarheid van de melkveehouderij, waarna we samen met u op 
zoek gaan naar nieuwe beleidsinstrumenten die de weerbaarheid positief stimuleren. U kan 
zich voor beide delen apart aanmelden.  

Praktische informatie 

De workshop vindt plaats op 16 december 2019 van 10u00 tot 15u15. Ontvangst is voorzien 
vanaf 9u30, we starten om 10u00. Er wordt een gratis broodjeslunch voorzien. Op het einde 
kan u nog even blijven verder praten bij een drankje.  

De locatie is Vergaderzaal Kop van Kessel-Lo, Diestsesteenweg 31, 3010 Kessel-Lo. Dit is op 
wandelafstand van station Leuven, er is ook ruime parking kort bij.  

Mogelijk vindt u het interessant dat uw bedrijf/organisatie vertegenwoordigd is op deze 
workshop maar bent u zelf verhinderd. Aarzel in dat geval niet om deze uitnodiging binnen 
uw bedrijf of organisatie verspreiden. Aarzel ook niet om deze uitnodiging binnen je ruimere 
netwerk te verspreiden 

http://surefarmproject.eu/


Aanmelden doet u via deze link. Hier klikt u op ‘ticket boeken’. Nadat u alle gegevens heeft 
ingevuld klikt u op "volgende stap" en u bent ingeschreven. Deelname is uiteraard gratis.  

 

Programma 

9:30 Ontvangst 

10:00  Deel 1: Resultaten omtrent weerbaarheid van de Vlaamse melkveehouderij 

10:00 SURE-Farm: inleiding tot het project  

10:15 Wat denkt de landbouwers over risico en weerbaarheid: voorlopige resultaten van een 

survey over risico en weerbaarheid bij landbouwbedrijven   

10:40 Weerbaarheid van de melkveehouderij: resultaten op basis van levensverhalen van 

landbouwers  

11:00 pauze  

11:15 Weerbaarheid van de melkveehouderij: resultaten op basis van onderzoek over leren, 

kennis en netwerken  

11:35 Weerbaarheid van de melkveehouderij: demografische veranderingen en opvolging  

12:00 Lunch 

12:45 Weerbaarheid van de melkveehouderij: resultaten op basis van een participatieve 

stakeholder-evaluatie  

13:00 Innovatieve en/of verbeterde risicomanagementstrategieën: resultaten op basis van 

een workshop  

13:15 Deel 2: Invloed van het beleid op de weerbaarheid van de Vlaamse melkveehouderij 

13:15 Voorstelling resultaten omtrent de invloed van het beleid op de weerbaarheid van de 

Vlaamse melkveehouderij: theorie-gebaseerd (desk research) en op basis van stakeholder 

interviews  

13:45 Beleidsworkshop: ontwerp van beleidsstimulansen voor een weerbare melkveesector 

15:15 SURE-Farm Kerstdrink 

16:00 Einde 

 

http://2cfe746e32f4.fikket.com/event/weerbaarheid-van-de-vlaamse-melkveehouderij-stakeholderinfomoment

