
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOBL nodigt u van harte uit  
voor een  

2e studienamiddag: 

 

 

Co-creatief onderzoeken: 

landbouwers en onderzoekers vinden  
elkaar in het creëren van kennis en 

innovatie 

 

  

 

Donderdag, 6 december 2012 

13u00 tot 17u00 

Leuven 



 

 

Co-creatief onderzoeken:   

landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het 
creëren van kennis en innovatie 

  

Onderzoek draagt bij tot kennis, maar schept niet altijd bruikbare 
kennis voor landbouwers. Zo leidt kennis niet per definitie tot 
innovatie. De inzet van creativiteit, liefst vanuit diverse hoeken (= co-
creëren) en zorg voor de toepasbaarheid in het dagelijkse werkveld 
zijn onmisbare voorwaarden voor innovatief onderzoek. 
 

Landbouwers worden steeds vaker bij onderzoek betrokken. Maar 
maken we ook genoeg gebruik van wat wij van elkaar kunnen leren?  
 

Benutten we de ervaringskennis van landbouwers, geput uit vaak 
jarenlang “onderzoek” op hun eigen bedrijf, wel genoeg? Zien we de 
kracht van hun meestal sterk ontwikkeld waarnemingsvermogen,  
zowel voor de concrete vraag  als voor het grotere verhaal van 
omgevingsfactoren? Wordt wetenschappelijke expertise en kennis 
optimaal ingezet en benut bij het oplossen van vaak complexe 
landbouwvraagstukken? 
 

Complexe uitdagingen vragen om co-creativiteit: de kwesties samen 
met alle betrokkenen in kaart brengen, innovatieve ideeën laten 
opborrelen, om vervolgens tot oplossingsgerichte en gedragen acties 
over te gaan. 
 

Om met boeren en wetenschappers samen co-creatief te 
onderzoeken moeten we elkaar “vinden”. Letterlijk: wie toont 
betrokkenheid ? Maar ook “het met elkaar vinden”: elkaars taal leren 
spreken, de synergie tussen de onvervangbare bijdrage van alle 
betrokkenen opzoeken, de juiste voorwaarden en prikkels  scheppen. 



 

 

Programma  
 
 

12u30 Onthaal 

13u00 Verwelkoming 

Prof. Dr. Johan Van Waes, voorzitter NOBL 

13u15 Farmers and Researchers as Partners: A Trans-Atlantic 
Perspective (simultaanvertaling Engels – Nederlands wordt voorzien) 
Brian Baker, FiBL, Zwitserland  

14u00 On farm en participatief onderzoek in biolandbouw: 

voorbeelden en ervaringen  

Chris Koopmans, Louis Bolk Instituut, Nederland 

14u40 Pauze 

15u00 Participeren in onderzoek: getuigenissen door 

landbouwers  

15u20 Standpunten en ideeën rond participatief en on farm 

onderzoek vanuit Europa, de EIP aanpak 

Inge Van Oost,  DG Agriculture and Rural Development, EU 
Commissie 

16u00 Debat tussen sprekers en vragen uit publiek 

Moderator: Anne Vuylsteke, Departement Landbouw en Visserij 

16u45 Slotwoord Kabinet Landbouw en Visserij  

17u00 Afsluitende drink 



 

  

Praktische informatie 

 

Wanneer? 

Donderdag, 6 december 2012, 13u00 tot 17u00 
  

Waar? 

Auditorium 01, Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts,  
Diestsepoort 6, Leuven 
 

Bereikbaarheid: 
Openbaar vervoer:  het gebouw bevindt zich naast het trein- en 
busstation Leuven 
Met de wagen: parkeergelegenheid in de omgeving ‘Parking Station’ 
of ‘Parking De Bond’ 
  

Voor wie? 

Onderzoekers, beleidsmakers, landbouwers … en alle andere 

geïnteresseerden. 
 

Inschrijven? 

Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht  (plaatsen zijn beperkt) 
  

Inschrijven doet u bij Sofie Claeys,  

met vermelding van naam en voornaam en organisatie.  

via mail  Sofie.claeys@ilvo.vlaanderen.be , telefonisch 09/272 23 40  
  

Uiterste inschrijvingsdatum 30 november 2012 
  

Meer informatie? 

Lieve De Cock, lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, 09/272 23 52 
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