Diestsevest 32 bus 3b | 3000 Leuven
T 016 47 99 98 | F 016 47 99 95
info@groenekring.be
www.groenekring.be

Leuven, 21 juni 2016

PERSBERICHT
Groene Kring organiseert stagedag voor ambtenaren
Puurs – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, ontvangt vandaag Kevin
Delvaux, beleidsmedewerker bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, voor een dag stage. Onder de titel
#BoerVoor1dag opende Kristof De Boeck de deuren van zijn tuinbouwbedrijf voor de ambtenaar. Op deze
manier wil Groene Kring ambtenaren de kans geven om kennis te maken met het dagelijks leven van een landof tuinbouwer.
Groene Kring lanceert een nieuw initiatief: #BoerVoor1Dag, een stagedag voor ambtenaren. Zowel ambtenaren
op Vlaams, federaal als Europees niveau kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit initiatief en dat
voor de diverse beleidsdomeinen die raakpunten hebben met land- en tuinbouw. Voor de allereerste stagedag
nodigde Groene Kring Kevin Delvaux uit. Kevin is beleidsmedewerker VLIF en ging in op de uitnodiging van
Groene Kring om een dag stage te lopen op het tuinbouwbedrijf van Kristof De Boeck in Puurs.
Kevin Delvaux, Vlaams ambtenaar: “Ik ben blij met de uitnodiging van Groene Kring, het is een mooie kans om
een betere kijk te krijgen op de dagelijkse werking van een modern tuinbouwbedrijf. Op een landbouwbedrijf
had ik wel al enige ervaring maar door deze stage heb ik ook een beter zicht gekregen op de invloed van ons
werk op beslissingen die in de praktijk op een tuinbouwbedrijf genomen moeten worden.”
Kevin Delvaux kreeg de kans om mee te werken op het bedrijf, theorie en praktijk te combineren en om de
ervaring van deze stagedag samen met de bedrijfsleider te bespreken. Zo zal hij kunnen mee werken in de
serres en de verwerking, maar krijgt hij ook een inkijk in de dagelijkse en tijdrovende administratie. De
bedrijfsleider kreeg op zijn beurt de kans om enkele knelpunten rechtstreeks aan te kaarten. Een heuse
stagebundel is de leidraad bij het gebeuren en van Kevin wordt achteraf een stageverslag verwacht.
Foto’s van de stagedag kan u vinden op de website van Groene Kring www.groenekring.be/pers.
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GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

