Gratis event- en communicatiebegeleiding voor jouw activiteit!
Inagro biedt begeleiding en ondersteuning bij jouw zomeractiviteit:
• Toets je idee voor jouw zomeractiviteit af met onze event- en communicatiecoach
tijdens een quick-scan (gesprek van ongeveer een uur). Jij legt je idee uit aan onze
coach en in ruil krijg jij tips over de organisatorische aanpak en mogelijke
communicatiekansen.
• Smaakt dat naar meer? Geef dat aan op het einde van het gesprek. Twee
landbouwbedrijven met een origineel idee én goesting om erin te vliegen krijgen extra
begeleiding op maat.
Hoe kom je in aanmerking voor deze begeleiding?
De provincie West-Vlaanderen investeert middelen voor ondernemers die getroffen werden door de
coronacrisis. De beoogde doelstelling is om getroffen West-Vlaamse ondernemers te ondersteunen
en een belevingsvolle, maar coronaveilige zomer aan te bieden aan haar inwoners.
Quick-scan
Om je idee te kunnen voorleggen aan onze coach tijdens een quick-scan, vul je onze vragenlijst in
voor 28 februari. We selecteren 10 bedrijven die in aanmerking komen voor het gesprek met onze
coach.
Bij de selectie hanteren we een aantal criteria. Aan hoe meer criteria wordt voldaan, hoe hoger de
kans dat jouw actie of activiteit uitgekozen wordt voor de quick-scan.
•
Duidelijk omschreven ideeën (≠ vaag voorgestelde concepten).
•
Acties waaruit veel eigen engagement spreekt.
•
Originaliteit actie of activiteit.
•
Ideeën die de landbouw op een positieve manier in de kijker zetten.
•
Acties die inspirerend werken of (meerdere jaren/ herhalend) kunnen hernomen worden.
•
Acties die (op termijn) voor jullie zelf economisch rendabel kunnen zijn.
•
Lokale samenwerking is een sterke plus (met gemeente, met andere landbouwers, met een
plaatselijke vereniging, …)
•
Coronaveilig: spreiding in tijd en ruimte, voorzorgsmaatregelen, geen massaevenementen.
•
Inagro waakt over de spreiding over de verschillende West-Vlaamse regio’s en over de
sectoren.
•
Wie voor 28 februari reageert, maakt het meest kans om aan bod te komen. Afhankelijk van
het aantal landbouwers die reageren, kunnen we deze vraag later herhalen.
•
Wie in de zomer van 2020 begeleiding kreeg, komt niet meer in aanmerking voor dit traject.
We informeren je ten laatste op 10 maart of je in aanmerking komt voor de quick-scan.
Individuele begeleiding
Wie na het gesprek denkt baat te hebben bij extra begeleiding, kan dat aangeven op het einde van
het gesprek. Twee landbouwbedrijven krijgen op basis van het gesprek en de hierboven opgesomde
criteria de kans op extra begeleiding op maat.
Spreekt dit je aan, maar heb je nog twijfels of vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op
met Muriël Derycke: 051 27 32 66

Inspiratie:
• Ontdek creatieve insteken in de brochure ‘Ik zomer West-Vlaams op de boerderij’
• Creëer spreiding in tijd en ruimte door de kaart van jouw hele boerderijomgeving te
trekken.
Bijvoorbeeld: wandeling of zoektocht door velden, sport ten velde, bingo onderweg, …
• Breng bestaande zaken samen tot een nieuw en origineel idee.
Bijvoorbeeld: Hoevepicknick op bijzondere plekjes, van grond tot bord in samenwerking met horeca,
…

