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VISIE2050 VIZIER2030 – DOELSTELLINGEN SDG 

…voor een inclusieve samenleving 

Visie 2050 

[…] In 2050 is Vlaanderen een warme, veerkrachtige, innoverende en 

investerende samenleving die gebaseerd is op kansen, creativiteit en 

meer gelijkheid. We investeren in de maximale ontplooiing van ieders 

talenten om dit te waarborgen en verliezen hierbij de 

gemeenschapsvormende kracht van alle culturele materies, inclusief 

sport en media, niet uit het oog.  

Vlaanderen is een inclusieve samenleving. In de inclusieve 

samenleving telt iedereen mee, staat respect voor iedereen centraal, 

en heeft iedereen gelijke rechten en plichten en wordt niemand 

geconfronteerd met achterstellingsmechanismen. […] 

Vlaanderen heeft de structurele oorzaken van armoede weggewerkt 

en is vrij van discriminatie. Diversiteit en cultuursensitiviteit zijn 

vanzelfsprekend en iedereen kan zelfstandig en volwaardig 

participeren in de verschillende domeinen van de samenleving. De 

participatiegraad in de maatschappij en op de arbeidsmarkt van de 

personen met een buitenlandse herkomst is even hoog als die van 

personen met een Vlaamse herkomst. Er is daarom aandacht voor het 

doorstromen van personen van buitenlandse origine naar het hoger 

onderwijs en voor een diversiteitsbeleid met evenredige 

arbeidsdeelname als onderliggend streven. Opdat mensen actief en 

autonoom zouden kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven 

in al zijn deelaspecten, worden fysieke en immateriële drempels 

weggewerkt voor iedereen. […] 

14. Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van 

kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en 

integratiebeleid) aan alle aspecten van het maatschappelijk leven 

in Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

1. In 2030 blijft het aandeel gezinnen dat leeft in armoede en 

geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting bij de laagste in 

vergelijking met de best presterende landen in Europa, en is het 

aantal mensen dat leeft in armoede gedaald. 

14. Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van 

kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en 

integratiebeleid) aan alle aspecten van het maatschappelijk leven 

in Vlaanderen. 
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In een inclusieve samenleving blijft een efficiënte en effectieve sociale 

bescherming een belangrijke rol spelen. Een coherente sociale 

bescherming draagt bij tot inkomenszekerheid of 

inkomensbescherming en een aangepast en voldoende preventie-, 

zorg- en hulpverleningsaanbod. […] 

 

 

 

 

 

De samenleving biedt daarom garanties voor de sociale en culturele 

(grond)rechten, en de ontplooiing en activering ervan voor de 

inwoners, maar streeft ook naar gemeenschapsvorming rond 

gemeenschappelijke waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit, 

respect en burgerschap. […] 

De mensen leven op een gezonde, actieve en duurzame manier. Dat 

draagt bij aan levenskwaliteit, een belangrijke sleutel voor iedere 

burger. […]    

 

 

 

 

 

De jongere generatie krijgt alle kansen in onze maatschappij. We 

investeren daarom in het ontplooien van hun talenten. […] 

 

5. Tegen 2030 heeft elke Vlaming via de Vlaamse Sociale 

Bescherming recht op financiering van zorg die hem of haar zo 

veel mogelijk, rekening houdend met zijn/haar kwetsbaarheden 

en ondersteuningsnoden, autonomie en eigen regie laat 

behouden of herwinnen, die beantwoordt aan de behoeften, 

vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn 

naaste omgeving en die de kwaliteit van leven nastreeft, met 

zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning. Tegen 2030 is 

de Vlaamse Sociale Bescherming aangepast aan de stijgende 

maatschappelijke noden onder meer omwille van de vergrijzing. 

14. Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van 

kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en 

integratiebeleid) aan alle aspecten van het maatschappelijk leven 

in Vlaanderen. 

 

2. Tegen 2030 leven we gezonder op het vlak van voeding, 

lichaamsbeweging,  geestelijk gezondheid en hebben we meer 

welbevinden (met specifieke aandacht voor zelfdoding en 

verslaving waaronder gebruik van tabak, alcohol, drugs en 

gokken). 

3. In 2030 is er in Vlaanderen een sportmentaliteit opdat gezond 

sporten en actief bewegen een gewoonte is in ons dagelijks leven, 

mede geïnspireerd door de bewegingsdriehoek 

8. In 2030 verzekert Vlaanderen een gelijke toegang tot 

basisonderwijs, secundair onderwijs en tot hoger onderwijs en 

volwassenenonderwijs, en bieden we maximale leerkansen voor 

elke lerende. 
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Uitdagingen 

[…] Het is een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen 

met een buitenlandse achtergrond evenveel participeren in de 

maatschappij als mensen met een Vlaamse achtergrond. De kennis 

van het Nederlands en de participatie aan het onderwijs en de 

arbeidsmarkt vormen hierbij belangrijke sleutels. […] 

16. Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar een voldoende kennis van het 

Nederlands voor elke persoon die zich langdurig in Vlaanderen 

heeft gevestigd. 

 

…via een nieuwe economie 

Visie 2050 

In 2050 is Vlaanderen een competitieve regio met een stevige positie 

in de internationale wereldhandel. Dit is te danken aan de expertise 

en uitstekende reputatie van Vlaamse bedrijven in nieuwe 

technologieën en hun deelname aan internationale clusters van 

ondernemingen die samenwerken en samen innoveren om globale 

waardeketens (van grondstof tot eindproduct) te realiseren. De 

Vlaamse bedrijven excelleren in een aantal niches van die globale 

waardeketens. 

 

 

De Vlaamse industrie heeft een grote transformatie doorgemaakt. Ze 

hanteert nieuwe arbeidsmarktmodellen en een innovatieve 

arbeidsorganisatie. Een innovatieve arbeidsorganisatie  impliceert 

ook het faciliteren van de combinatie arbeid en gezin of andere 

aspecten van het privéleven, en dit in het belang van de 

levenskwaliteit van de werknemers. Er wordt volop gebruik gemaakt 

van nieuwe ontwikkelingen in key enabling technologies 
(sleuteltechnologieën), zoals industriële biotechnologie, 

29. Tegen 2030 is de vertraging van de productiviteitsgroei ongedaan 

gemaakt en scoren we hoger dan het Europese gemiddelde. 

21.  Tegen 2030 is de groei van het BBP per capita in Vlaanderen 

minstens in stand gehouden en is daarbij een verdere 

ontkoppeling gerealiseerd tussen de economische groei enerzijds 

en het grondstoffenverbruik en de milieu-impact anderzijds. 

24. Tegen 2030 verhoogt Vlaanderen het aantal kennisgedreven 

buitenlandse investeringen in Vlaanderen, die ook tewerkstelling 

genereren en neemt de export, het aantal exporterende bedrijven 

evenals het exportaandeel buiten Europa toe. 

25. Tegen 2030 is in Vlaanderen de ondernemerschapscultuur breed 

gedragen, stijgt het aantal starters en neemt het aantal 

snelgroeiende ondernemingen sterk toe. 

23. Tegen 2030 heeft Vlaanderen de transformatie gemaakt naar een 

polyvalente economie, die op een duurzame en competitieve 

manier welvaart en tewerkstelling creëert en die ondernemingen 

aanmoedigt om duurzame praktijken aan te nemen.  

22; Tegen 2030 komt Vlaanderen tot een volledige tewerkstelling en 

behoort Vlaanderen tot de top van Europa  inzake 
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nanotechnologie en geavanceerde productietechnieken zoals 3D-

printing.  

De productie vindt plaats in fabrieken van de toekomst in een 

duurzame, mensgerichte en flexibele omgeving. De industrie is tot slot 

ook geëvolueerd naar een doorgedreven gedigitaliseerde industrie 4.0 

waarin onder meer het internet der dingen (the internet of things) 

een belangrijke rol speelt. Dankzij deze transformaties vindt een 

herindustrialisering van Vlaanderen en Europa plaats en maakt 

industrie opnieuw een belangrijker deel uit van de welvaart en de 

tewerkstelling. […] 

Zowel bedrijven als individuen en burgergroeperingen maken vaker 

gebruik van digitale deelplatformen om kosten te besparen en dure 

aankopen te vermijden. Nieuwe technologieën zoals 3D-printing 

maken bovendien dat materiële productie meer gedecentraliseerd en 

lokaler kan worden georganiseerd en meer aanwezig is in het 

dagelijkse leven. De internationaal gewaardeerde kenniscentra en 

onderzoekers in Vlaanderen werken op basis van het open science-

model waardoor hun fundamenteel onderzoek nog meer de drijvende 

kracht vormt achter economische innovaties, zowel in Vlaanderen als 

daarbuiten. […] 

Bovendien moet de vernieuwing van de Vlaamse economie ook in 

ecologische zin op een duurzame manier gebeuren (zie 2.4.3), zodat 

deze nieuwe economische basis ook houdbaar is en niet de eigen 

welvaart op lange termijn ondergraaft door ecologische grenzen te 

overschrijden.  

De Vlaamse economie is daarom in 2050 omgevormd tot een 

koolstofarme en circulaire economie. We gaan slim om met 

grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel en sluiten 

kringlopen zo veel mogelijk. De Vlaamse economie heeft zich ook 

ontwikkeld tot een volwaardige bio-economie die biomassa 

werkzaamheidsgraad met langere loopbanen en meer werkbare 

jobs. 

26. Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en 

maatschappij, ondersteund door een volledig uitgerolde state-of-

the-art digitale infrastructuur. 

28. Tegen 2030 heeft de Vlaamse industrie een belangrijk aandeel in 

de economie en is de aanpassing van de Vlaamse industrie, die 

zich toespitst op innovatieve goederen en diensten met een hoge 

toegevoegde waarde, een feit. 

 

26. Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en 

maatschappij, ondersteund door een volledig uitgerolde state-of-

the-art digitale infrastructuur. 

 

 

 

 

 

 

 

23. Tegen 2030 heeft Vlaanderen de transformatie gemaakt naar een 

polyvalente economie, die op een duurzame en competitieve 

manier welvaart en tewerkstelling creëert en die ondernemingen 

aanmoedigt om duurzame praktijken aan te nemen. 

 

33. Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 

een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 

materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 

verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 

Vlaanderen met 30% verminderd. 
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duurzaam produceert en biomassa(rest)stromen (her)gebruikt voor 

voeding, veevoeder, materialen, producten en energie. 

[…] Een circulaire economie is een model waarbij we de kringlopen 

van grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel 

maximaal sluiten. We hergebruiken natuurlijke hulpbronnen zo veel 

mogelijk en koppelen economische groei los van het verbruik van 

eindige grondstoffen. De waarde van product(onderdelen) en 

materialen houden we in alle levensfasen zo hoog mogelijk. […] 

Een aantal voorwaarden zijn cruciaal om in 2050 deze vernieuwde, 

duurzame economie te realiseren: 

1. Een goed werkende kapitaalmarkt zorgt voor de financiering 

ervan. Naast financiële instellingen, die in 2050 al lange tijd 

transparant en duurzaam werken, zijn er nieuwe of hernieuwde 

vormen van financiering waarop ondernemers een beroep 

kunnen doen, zoals crowdfunding, coöperatief ondernemen, 

derdepartijfinanciering, ... Zij verhogen de veerkracht van de 

economie en dragen ertoe bij dat we grote financiële crisissen 

kunnen vermijden. 

2. Het ondernemingsklimaat in Vlaanderen is aantrekkelijk om 

nieuwe bedrijven te starten en bedrijfsactiviteiten te doen 

groeien. […]  

 

 

 

 

4. Vlaanderen benut de talenten van iedereen. Om de kosten van 

vergrijzing op te vangen en om onze ambities in alle mogelijke 

domeinen waar te maken, schakelen we alle talenten die in 

Vlaanderen beschikbaar zijn in. […] 

 

 

 

21. Tegen 2030 is de groei van het BBP per capita in Vlaanderen 

minstens in stand gehouden en is daarbij een verdere 

ontkoppeling gerealiseerd tussen de economische groei enerzijds 

en het grondstoffenverbruik en de milieu-impact anderzijds. 

 

 

 

 

21. Tegen 2030 is de groei van het BBP per capita in Vlaanderen 

minstens in stand gehouden en is daarbij een verdere 

ontkoppeling gerealiseerd tussen de economische groei enerzijds 

en het grondstoffenverbruik en de milieu-impact anderzijds. 

 

 

 

 

19. Tegen 2030 garandeert Vlaanderen voor kmo’s een gelijke 

toegang tot hulpbronnen, land, kennis, financiële diensten, 

kapitaal en markten, zodat ze toegevoegde waarde kunnen 

bieden en tewerkstelling genereren. 

25. Tegen 2030 is in Vlaanderen de ondernemerschapscultuur breed 

gedragen, stijgt het aantal starters en neemt het aantal 

snelgroeiende ondernemingen sterk toe. 

10. Tegen 2030 bieden opleidingen in alle onderwijsniveaus een 

solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes waardoor 

lerenden zichzelf kunnen ontplooien en op een volwaardige 

manier aan de samenleving kunnen participeren, duurzame 

ontwikkeling in al haar dimensies kunnen bevorderen en snel 
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5. Bij technologieontwikkeling spelen we in op de behoeften van de 

mens. Technologie is een middel om het leven van mensen te 

verbeteren en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, geen 

doel op zich. We houden dus steeds rekening met de gevolgen van 

technologische disrupties op het leven van mensen en het werk 

van werknemers. In het beleid proberen we die bedreigingen om 

te vormen tot opportuniteiten die het (werk)leven net 

kwaliteitsvoller maken. De digitale transformatie veronderstelt 

‘technologische readiness’ bij overheden, ondernemingen en de 

bevolking en blijvende aandacht voor e-inclusie.  

nieuwe ontwikkelingen kunnen oppikken. Dat wil zeggen dat het 

secundaire onderwijs, het hoger onderwijs en het 

volwassenenonderwijs ook voorbereiden op een duurzame 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

26. Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en 

maatschappij, ondersteund door een volledig uitgerolde state-of-

the-art digitale infrastructuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen 

[…] Daarom moeten we de Vlaamse economie en samenleving 

voorbereiden op belangrijke veranderingen, onder meer op het vlak 

van tewerkstelling en gevraagde competenties, locatiebeleid, logistiek 

en handel. […] Anderzijds ontstaan onder impuls van deze evoluties 

nieuwe jobs en worden nieuwe competenties verwacht van huidige 

werknemers. Wat de arbeidsmarkt betreft, is het ook een uitdaging 

om nieuwe, meer flexibele vormen van werk te ontwikkelen die toch 

voldoende zekerheid bieden. Het is daarom zowel in het onderwijs als 

op de arbeidsmarkt belangrijk om te anticiperen op deze 

verschuivingen. […] 

Er moet meer talent en kennis van onze universiteiten en andere 

kennisinstellingen naar de Vlaamse bedrijven uitstromen. Om grote 

maatschappelijke en sociale problemen op te lossen is er naast 

17. In 2030 erkent Vlaanderen als lerende samenleving competenties 

en kwalificaties, waar ze ook verworven zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tegen 2030 bieden opleidingen in alle onderwijsniveaus een 

solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes waardoor 

lerenden zichzelf kunnen ontplooien en op een volwaardige 
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technologische innovatie ook aandacht (in onderwijs) nodig voor 

gedragsveranderingen. […] 

 

manier aan de samenleving kunnen participeren, duurzame 

ontwikkeling in al haar dimensies kunnen bevorderen en snel 

nieuwe ontwikkelingen kunnen oppikken. Dat wil zeggen dat het 

secundaire onderwijs, het hoger onderwijs en het 

volwassenenonderwijs ook voorbereiden op een duurzame 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

…binnen de ecologische grenzen van de planeet 

Visie 2050 

De samenleving in 2050 is geëvolueerd op een manier die de 

eindigheid van hulpbronnen en de draagkracht van onze planeet 

respecteert. Vlaanderen zet de natuurlijke hulpbronnen efficiënt in, 

met een lage CO2-uitstoot. Vlaanderen is een groene, koolstofarme 

samenleving met een lage ecologische voetafdruk.  

De economie in Vlaanderen is geëvolueerd naar een circulaire 

economie, die haar natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk 

hergebruikt. Ze doet dat binnen (lokaal) gesloten kringlopen en 

gebruikt daarbij zo weinig mogelijk energie. De samenleving is 

klimaatvriendelijk en beschikt over een koolstofarm energiesysteem. 

Overheid, burgers en bedrijven handelen milieubewust. […] 

 

 

 

 

 

Het natuurlijke kapitaal (biodiversiteit, land, lucht, water en bodem) 

van Vlaanderen is hersteld en beschermd. De samenleving waardeert 

land, bodem en ondergrond net zoals de kwaliteit van lucht en water. 

33. Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 

een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 

materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 

verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 

Vlaanderen met 30% verminderd. 

 

 

 

 

 

37. Tegen 2030 is gegarandeerd dat mensen overal in de mogelijkheid 

zijn om duurzame keuzes te maken, dat ze daarbij beschikken 

over relevante en handzame informatie en zich bewust zijn van 

levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur, en dat hun 

omgeving en de omstandigheden maken dat de duurzame keuze, 

de meest logische en eenvoudige keuze is. 

36. Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelijk beheer van 

chemicaliën en andere potentieel schadelijke stoffen alsook van 

alle afval gedurende hun hele levenscyclus, en de uitstoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Onze rivieren en beken voldoen overal aan een basismilieukwaliteit. 

Zowel in verstedelijkt gebied als in de open ruimte wordt water als 

structurerend element gerespecteerd en krijgt het watersysteem de 

ruimte om zijn functies te vervullen. Verontreinigd en fysisch 

aangetast land is hersteld, gesaneerd en opgewaardeerd en krijgt 

opnieuw een functie, zowel voor de milieuaspecten als voor het 

nuttig gebruik voor ruimte en economie. In 2050 is de vervuiling van 

de binnen- en buitenlucht onder controle en heeft deze geen 

negatieve invloed meer op de luchtkwaliteit; de kritische lasten voor 

zuur- en stikstofdepositie worden niet meer overschreden. De 

luchtvervuiling door antropogene bronnen, zoals industrie, landbouw 

en vervoer, is drastisch teruggebracht.  

Realisatie van natuurwaarden is mee mogelijk gemaakt door een 

sterk verbeterde milieukwaliteit. Zo is de stikstofdepositie gedaald tot 

onder het niveau van de kritische lasten, zijn grondwatertafels 

aangepast aan de ecologische functies van het natuurnetwerk en 

vormt de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater geen 

belemmering meer. Zowel in het stedelijk gebied als in het 

buitengebied is er aandacht voor het behoud van de biodiversiteit. 

De achteruitgang van de biodiversiteit is een halt toegeroepen. Zo 

beschikken alle Vlamingen over een basisnatuurkwaliteit in hun 

directe omgeving en verhoogt de natuur- en landschapsbeleving. De 

hoge biodiversiteit, ondersteund door een robuuste groene 

infrastructuur, zorgt voor veerkrachtige ecosystemen, bestand tegen 

grote wijzigingen. […] Onze natuurlijke ecosystemen zijn veerkrachtig. 

Ze worden ook gevaloriseerd: ze leveren ecosysteemdiensten voor de 

maatschappij, die ze op duurzame wijze gebruikt.  

De leefomgeving in Vlaanderen is groen, rustig en gezond. Ze heeft 

geen negatieve invloed op de gezondheid van haar bewoners en 

bevordert hun welzijn. De aanwezigheid van zichtbaar en 

aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve 

invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel 

mogelijk te beperken. 

39. Tegen 2030 is de waterverontreiniging verder beperkt en is de 

hydromorfologie hersteld zodat het behalen van de goede 

toestand in de meeste Vlaamse waterlopen en grondwaterlagen 

mogelijk is, als cruciale opstap naar een robuust watersysteem en 

als bijdrage aan de bescherming van het marien milieu. 

44. Tegen 2030 mag er in Vlaanderen netto geen gedegradeerde 

grond meer bijkomen. 

 

 

42. Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit 

minstens behouden, is de aftakeling van de natuurlijke 

leefgebieden ingeperkt en zijn met uitsterven bedreigde soorten 

beschermd. 

43. Tegen 2030 is gegarandeerd en aangetoond dat alle openbare 

bossen en 50% van de private bossen volgens de nieuwe criteria 

geïntegreerd natuurbeheer worden beheerd en dat Vlaanderen in 

verhoogde mate bijdraagt tot de bevordering van duurzaam 

bosbeheer en de vermindering van ontbossing op wereldniveau. 

45. Tegen 2030 krijgen nieuwe invasieve soorten geen kans om zich 

te vestigen en worden aanwezige invasieve exoten bestreden of 

onder controle gehouden om hun impact te voorkomen of te 

beperken. 

 

 

3. Tegen 2030 leven we gezonder op het vlak van voeding, 

lichaamsbeweging,  geestelijk gezondheid en hebben we meer 

welbevinden (met specifieke aandacht voor zelfdoding en 
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toegankelijk groen draagt sterk bij aan het welzijn van de Vlaming. 

De groene ruimten bieden niet enkel rust om te herstellen van stress 

en mentale vermoeidheid maar dragen ook rechtstreeks bij tot een 

betere gezondheid. Vlaanderen beperkt actief de milieurisico’s van 

menselijke activiteiten of natuurlijke processen tot een minimum. Dat 

geldt ook voor milieurisico’s die uitgaan van producten. […] 

 

 

verslaving waaronder gebruik van tabak, alcohol, drugs en 

gokken). 

 

36. Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelijk beheer van 

chemicaliën en andere potentieel schadelijke stoffen alsook van 

alle afval gedurende hun hele levenscyclus, en de uitstoot 

aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve 

invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

 

 

 

Uitdagingen 

[…] Vlaanderen moet de historische verontreiniging van bodem en 

water saneren en de emissies beperken om de kwaliteit van water, 

lucht en bodem te verbeteren. De Vlaming verliest immers gemiddeld 

één gezond levensjaar door blootstelling aan milieupolluenten. […] 

 

 

36. Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelijk beheer van 

chemicaliën en andere potentieel schadelijke stoffen alsook van 

alle afval gedurende hun hele levenscyclus, en de uitstoot 

aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve 

invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel 

mogelijk te beperken. 

44. Tegen 2030 mag er in Vlaanderen netto geen gedegradeerde 

grond meer bijkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisontwikkeling als drijvende kracht 

Visie 2050 

Talent en kennis zijn in 2050 meer dan ooit de drijvende krachten 

van vooruitgang en innovatie. 

We benaderen kennis en leren in Vlaanderen op een holistische 

manier: alle Vlamingen krijgen de kans om levenslang kennis te 

verwerven en hun talenten te ontplooien, om bij te leren op sociaal 

en cultureel vlak en om nieuwe competenties en attitudes te 

8. In 2030 verzekert Vlaanderen een gelijke toegang tot 

basisonderwijs, secundair onderwijs en tot hoger onderwijs en 

volwassenenonderwijs, en bieden we maximale leerkansen voor 

elke lerende. 

11. Tegen 2030 zijn opleidingen bij opleidingsverstrekkers (buiten 

onderwijs) gericht op zowel levenslang als levensbreed leren, door 
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ontwikkelen. […] Vlaanderen zorgt voor sterke basisopleidingen die 

beantwoorden aan de maatschappelijke behoeften, met aandacht 

voor algemene vorming, vaardigheden en attitudes. Het aanbod aan 

opleidingen is gevarieerd en de opleidingen bieden persoonlijke 

leerpaden aan die bij de diversiteit in Vlaanderen aansluiten. Hierbij 

wordt gestreefd naar persoonlijkheidsvorming en talentontwikkeling 

voor elk individu, en is er aandacht voor weerbaarheid en het leren 

omgaan met verlies Dit leidt tot zelfontplooiing en bevordert gelijke 

kansen. Jongeren worden gevormd tot zelfbewuste, kritische en 

creatieve burgers die voorbereid zijn op een complexe en solidaire 

maatschappij. […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van formele en informele manieren van leren, 

ontwikkelen mensen de juiste competenties om te participeren in de 

complexe en veranderende Vlaamse samenleving, die een bron van 

stress kan zijn, en dit zowel op economisch, cultureel als sociaal vlak. 

Ze leren onder meer om veerkrachtig te zijn en om met een efficiënte 

copingstijl met bronnen van stress om te gaan en hun eigen leven 

nog meer in handen te nemen. […] 

 

 

 

een solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes aan te 

bieden waardoor (naast de competenties) ook de wendbaarheid 

en de maatschappelijke participatie van lerenden bevorderd 

worden. 

31. In 2030 voeren alle  ondernemingen en organisaties een 

strategisch competentiebeleid. 

 

 

9. In 2030 voorzien we een kwalitatief aanbod en zorgen we voor 

kwalitatieve infrastructuur, leeromgeving en leerkrachten bij de 

verschillende onderwijsverstrekkers (in alle onderwijsniveaus). 

10. Tegen 2030 bieden opleidingen in alle onderwijsniveaus een 

solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes waardoor 

lerenden zichzelf kunnen ontplooien en op een volwaardige 

manier aan de samenleving kunnen participeren, duurzame 

ontwikkeling in al haar dimensies kunnen bevorderen en snel 

nieuwe ontwikkelingen kunnen oppikken. Dat wil zeggen dat het 

secundaire onderwijs, het hoger onderwijs en het 

volwassenenonderwijs ook voorbereiden op een duurzame 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

2. Tegen 2030 leven we gezonder op het vlak van voeding, 

lichaamsbeweging, geestelijk gezondheid en hebben we meer 

welbevinden (met specifieke aandacht voor zelfdoding en 

verslaving waaronder gebruik van tabak, alcohol, drugs en 

gokken). 

11. Tegen 2030 zijn opleidingen bij opleidingsverstrekkers (buiten 

onderwijs) gericht op zowel levenslang als levensbreed leren, door 

een solide basis van kennis, vaardigheden en attitudes aan te 

bieden waardoor (naast de competenties) ook de wendbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Kennisinstellingen, overheden, bedrijven, verenigingen, (digitale) 

netwerken en individuele burgers leveren allemaal een creatieve en 

innovatieve bijdrage aan kennis, onderwijs en onderzoek. Via 

crowdsourcing kunnen professionals en ervaringsdeskundigen kennis, 

informatie en ideeën creëren en delen. In onderzoek is open science 

de norm en er is vrij verkeer van informatie. De kenniscentra en 

onderzoekers in Vlaanderen omarmen dit model en hun 

fundamenteel onderzoek is de drijvende kracht achter exacte, 

economische en menswetenschappelijke innovaties, zowel in 

Vlaanderen als daarbuiten. […] 

en de maatschappelijke participatie van lerenden bevorderd 

worden. 

30. Op korte termijn groeit de besteding aan onderzoek en 

ontwikkeling naar 3% van het BBP, waarbij het aantal 

onderzoeks- en ontwikkelingswerkers sterk toeneemt, en daarna 

verbeteren we onze relatieve positie ten opzichte van de top van 

Europa. 

 

 

 

Kansen 

[…] Er is een traditie van relatief hoge publieke en private 

investeringen in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo 

investeert Vlaanderen 2,5% van zijn BBP aan O&O, wat duidelijk meer 

is dan het Europese gemiddelde. […] 

30. Op korte termijn groeit de besteding aan onderzoek en 

ontwikkeling naar 3% van het BBP, waarbij het aantal 

onderzoeks- en ontwikkelingswerkers sterk toeneemt, en daarna 

verbeteren we onze relatieve positie ten opzichte van de top van 

Europa. 

 

Uitdagingen 

Vlaanderen wil in 2050 uitmunten als innovatieve kennissamenleving. 

Vlaanderen investeert ongeveer 2,5% van zijn BBP aan O&O 

(streefdoel Europa 2020 = 3%) en zit hiermee  al boven de 

middenmoot van de 28 Europese lidstaten. We moeten hier een 

verdere inhaalbeweging maken. […] 

Werkplekleren moet centraler komen te staan in alle vormen van leren 

om op die manier (de noden van) bedrijven of organisaties en scholen 

30. Op korte termijn groeit de besteding aan onderzoek en 

ontwikkeling naar 3% van het BBP, waarbij het aantal 

onderzoeks- en ontwikkelingswerkers sterk toeneemt, en daarna 

verbeteren we onze relatieve positie ten opzichte van de top van 

Europa. 

17. In 2030 erkent Vlaanderen als lerende samenleving competenties 

en kwalificaties, waar ze ook verworven zijn. 
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dichter bij mekaar te brengen en een realistisch, kwalitatief, 

arbeidsmarkt- en maatschappijgericht leertraject aan te bieden. […] 

Het aandeel hooggeschoolden in Vlaanderen (45,3%) is momenteel 

zeer hoog en neemt toe, maar het groeitempo is lager dan in de 

buurlanden en de rest van de EU. Het aandeel kortgeschoolden en 

vroegtijdige schoolverlaters (7,5%) daalt. Volgens de OESO zal in geen 

andere lidstaat de uitstroom van de universiteiten zo laag zijn als in 

Vlaanderen. In de kennissamenleving van morgen is het noodzakelijk 

dat alle jongeren excelleren. Om een verspilling van talent te 

vermijden is een integrale, multidisciplinaire en preventieve aanpak 

vereist. […] 

Vlaanderen wil bovendien alle bevolkingsgroepen betrekken bij 

sociale innovatie en levenslang leren, en de toegang tot het onderwijs 

voor iedereen vanzelfsprekend maken, onder meer door automatische 

rechtentoekenning. De kloof tussen leerlingen op het vlak van socio-

economische status en migratie-achtergrond (thuistaal) moet gedicht 

worden. De kloof tussen sterkste en zwakste leerlingen is nergens zo 

groot als in Vlaanderen. […] 

Ook de transitie van en naar opleidingen kan in Vlaanderen beter 

worden uitgebouwd. Te weinig Vlamingen blijven levenslang leren en 

de recente trend is dalend. Dit kan leiden tot een uitholling van 

vaardigheden en kennis, wat een groot maatschappelijk risico 

inhoudt. Momenteel zit Vlaanderen, met een deelname van 6,8% aan 

levenslang leren (2014), nog een heel eind van de 15%-doelstelling af, 

en wordt er weinig vooruitgang geboekt. 

 

 

12. In 2030 krijgen alle jongeren de kans om minstens kwalitatief 

secundair onderwijs af te werken, waarbij zij relevante en 

doeltreffende leerresultaten behalen, en is de ongekwalificeerde 

uitstroom sterk teruggedrongen. 

 

 

 

 

 

8. In 2030 verzekert Vlaanderen een gelijke toegang tot 

basisonderwijs, secundair onderwijs en tot hoger onderwijs en 

volwassenenonderwijs, en bieden we maximale leerkansen voor 

elke lerende. 

 

 

 

13. In 2030 volgen drie keer zoveel volwassenen formeel of non-

formeel onderwijs of vorming als in 2015. 
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Slimme omgang met materialen 

Visie 2050 

Vlaanderen staat in 2050 zeer sterk op het vlak van de circulaire 

economie. We verzekeren welvaart en welzijn met significant minder 

grondstoffen en materialen dan vandaag en zorgen dat iedereen 

wereldwijd toegang heeft tot betaalbare en duurzame grondstoffen.  

In dit economische systeem zijn grondstoffen, materialen en 

(onderdelen van) producten zoveel mogelijk biologisch afbreekbaar of 

herbruikbaar met behoud van de kwaliteit. De omzetting van 

producten die einde leven zijn, tot nieuwe grondstoffen zorgt dat de 

materialen deel blijven uitmaken van de kringloop. […] 

Producten hebben een hogere performantie. We gebruiken producten 

efficiënter door hun levensduur te verlengen via onderhoud en 

herstel. Tijdens de levenscyclus (dus van productie tot einde) brengen 

ze zo weinig mogelijk afval en emissies voort. […] 

 

 

Het succes van de circulaire economie is ook te danken aan 

waakzame en actieve consumenten en producenten, die bekommerd 

zijn om de transparantie en integriteit in de volledige materiaalketen 

van het product dat ze aankopen/produceren. […] 

 

 

De circulaire economie brengt economische groei en werkgelegenheid 

in Vlaanderen door kansen te geven aan innovatie in kennis- en 

onderzoekscentra en bedrijven. […] 

19. Tegen 2030 garandeert Vlaanderen voor kmo’s een gelijke 

toegang tot hulpbronnen, land, kennis, financiële diensten, 

kapitaal en markten, zodat ze toegevoegde waarde kunnen 

bieden en tewerkstelling genereren. 

33. Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 

een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 

materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 

verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 

Vlaanderen met 30% verminderd. 

36. Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelijk beheer van 

chemicaliën en andere potentieel schadelijke stoffen alsook van 

alle afval gedurende hun hele levenscyclus, en de uitstoot 

aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve 

invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel 

mogelijk te beperken. 

37. Tegen 2030 is gegarandeerd dat mensen overal in de mogelijkheid 

zijn om duurzame keuzes te maken, dat ze daarbij beschikken 

over relevante en handzame informatie en zich bewust zijn van 

levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur, en dat hun 

omgeving en de omstandigheden maken dat de duurzame keuze, 

de meest logische en eenvoudige keuze is. 

21. Tegen 2030 is de groei van het BBP per capita in Vlaanderen 

minstens in stand gehouden en is daarbij een verdere 

ontkoppeling gerealiseerd tussen de economische groei enerzijds 

en het grondstoffenverbruik en de milieu-impact anderzijds. 
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Kansen 

[…] Vlaanderen is koploper op het vlak van afvalbeheer en heeft 

potentieel voor omslag naar gesloten kringlopen. 71% van het 

huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie. Bijna driekwart 

van het totaal primair bedrijfsafval kreeg een nieuw leven via 

hergebruik, recyclage, compostering of gebruik als secundaire 

grondstof of nieuwe grondstof. Dit aandeel stijgt. Deze afvalstromen 

worden steeds belangrijker om te voldoen in onze behoefte aan 

grondstoffen. […] 

33. Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 

een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 

materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 

verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 

Vlaanderen met 30% verminderd. 

36. Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelijk beheer van 

chemicaliën en andere potentieel schadelijke stoffen alsook van 

alle afval gedurende hun hele levenscyclus, en de uitstoot 

aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve 

invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

Efficiënt gebruik van hernieuwbare energie 

Visie 2050 

Vlaanderen heeft in 2050 zijn energiesysteem omgevormd tot een 

koolstofarm, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. 

[…] 

De Vlaming is in 2050 energiebewust en zal in zijn leef-, woon- en 

werkomgeving zijn gedrag hieraan aanpassen. Ook bij bedrijven en 

(semi)publieke organisaties wordt volop ingezet op de mogelijkheden 

om hun energieprofiel te verduurzamen. 

32. Tegen 2030 is de energiekost voor de bedrijven op een eenzelfde 

concurrentieel niveau met de ons omringende landen. 

 

37. Tegen 2030 is gegarandeerd dat mensen overal in de mogelijkheid 

zijn om duurzame keuzes te maken, dat ze daarbij beschikken 

over relevante en handzame informatie en zich bewust zijn van 

levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur, en dat hun 

omgeving en de omstandigheden maken dat de duurzame keuze, 

de meest logische en eenvoudige keuze is. 
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Een robuust watersysteem 

Visie 2050 

In 2050 beschikt Vlaanderen over een robuust watersysteem, dat in 

staat is om (klimaat)schokken op te vangen. Het beschermt de 

ecosystemen en biedt tegelijkertijd vele functies en diensten. Het 

watersysteem beschermt tegen overstromingen, biedt wateropslag, 

drinkwater, proces- en koelwater. Het voorziet in irrigatie en 

drainage. Het beschikt over mogelijkheden voor recreatie en beleving, 

naast verbindingen voor goederentransport en zachte mobiliteit. 

Hiervoor doet Vlaanderen een beroep op een combinatie van slimme 

technologie, robuuste infrastructuur en voldoende ruimte. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere watergebruiker krijgt tegen een transparante en redelijke prijs 

optimaal toegang. Een combinatie van opslag en infiltratie, slimme 

netwerken, rationeel watergebruik, waterhergebruik, 

kostentoerekening en het gebruiker-betaalt-principe garandeert de 

beschikbaarheid. 

De basis voor het watersysteem is goede waterkwaliteit. Een systeem 

dat vertrekt van goede waterkwaliteit is het meest geschikt om 

39. Tegen 2030 is de waterverontreiniging verder beperkt en is de 

hydromorfologie hersteld zodat het behalen van de goede 

toestand in de meeste Vlaamse waterlopen en grondwaterlagen 

mogelijk is, als cruciale opstap naar een robuust watersysteem en 

als bijdrage aan de bescherming van het marien milieu.  

40. Tegen 2030 is de waterbevoorrading veilig gesteld door enerzijds 

de oppervlaktewater- en grondwatervoorraden te beschermen en 

voldoende ruimte en opslag voor water te voorzien, en anderzijds 

verspilling te vermijden, alternatieve waterbronnen maximaal te 

benutten en waterhergebruik aan te moedigen. 

35. Tegen 2030 het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen en in 

aanzienlijke mate de economische impact, inclusief rampschade 

aan kritische infrastructuur en ontwrichting van basisdiensten, 

die veroorzaakt wordt door weersomstandigheden en 

klimaatgerelateerde rampen, waarbij de klemtoon ligt op het 

beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties, 

het responsabiliseren en ondersteunen van de betrokken sectoren 

en op het beschermen tegen armoede veroorzaakt door 

weeromstandigheden en klimaatgerelateerde rampen. 

38. Tegen 2030 heeft iedere watergebruiker via een transparante en 

redelijke prijs optimaal toegang tot water. De kwaliteit en 

betaalbaarheid van drinkwater voor de burger blijft 

gegarandeerd, ook voor de kwetsbare groepen. 

 

39. Tegen 2030 is de waterverontreiniging verder beperkt en is de 

hydromorfologie hersteld zodat het behalen van de goede 
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risico’s en kosten onder controle te houden, zowel voor de 

waterbevoorrading (drinkwater, landbouw, industrie,...) als bij 

wateroverlast. Goede waterkwaliteit heeft ook op andere terreinen 

een meerwaarde. Het biedt meer kansen voor recreatie en toerisme 

en is onderdeel van de omgevingskwaliteit. Vlaanderen zal daarom 

verontreiniging maximaal voorkomen via kringloopsluitingen en het 

gebruik van milieuvriendelijke materialen en productiemethoden. 

Vlaanderen beschikt over een uitgebouwde saneringsinfrastructuur 

en neemt maatregelen voor een gerichte inrichting en efficiënt beheer 

ervan. 

toestand in de meeste Vlaamse waterlopen en grondwaterlagen 

mogelijk is, als cruciale opstap naar een robuust watersysteem en 

als bijdrage aan de bescherming van het marien milieu. 

 

 

Uitdagingen 

[…] Ook in Vlaanderen zelf stijgt de kans op watertekorten, omdat de 

neerslag in de zomer vermindert en er door de temperatuurstijging 

meer water verdampt. Er is in Vlaanderen per persoon al weinig water 

beschikbaar in vergelijking met andere landen. Daardoor zijn we deels 

afhankelijk van andere regio’s. In Vlaanderen bestaat er nog geen 

sense of urgency voor waterbevoorrading, zoals die er wel is voor 

wateroverlast. Het is daarom van belang dat Vlaanderen zijn gedrag 

verder blijft wijzigen: structureel verspilling vermijden, water sparen 

in tijden van overvloed en grondwatervoorraden beschermen. Om de 

waterbevoorrading veilig te stellen, is er voldoende ruimte voor water 

nodig. Door de gevolgen van de klimaatverandering is die ruimte ook 

nodig om het toenemende risico op wateroverlast onder controle te 

houden. Maar de beschikbare ruimte in Vlaanderen is beperkt en druk 

bezet. We moeten onze oplossingen hoe langer hoe meer op maat 

uitwerken. Ze dienen aan meerdere vragen en functies tegelijkertijd 

tegemoet te komen. […] 

40. Tegen 2030 is de waterbevoorrading veilig gesteld door enerzijds 

de oppervlaktewater- en grondwatervoorraden te beschermen en 

voldoende ruimte en opslag voor water te voorzien, en anderzijds 

verspilling te vermijden, alternatieve waterbronnen maximaal te 

benutten en waterhergebruik aan te moedigen. 

 

 

 

 

 

35. Tegen 2030 het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen en in 

aanzienlijke mate de economische impact, inclusief rampschade 

aan kritische infrastructuur en ontwrichting van basisdiensten, 

die veroorzaakt wordt door weersomstandigheden en 

klimaatgerelateerde rampen, waarbij de klemtoon ligt op het 

beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties, 

het responsabiliseren en ondersteunen van de betrokken sectoren 
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en op het beschermen tegen armoede veroorzaakt door 

weeromstandigheden en klimaatgerelateerde rampen. 

Een duurzame voedselketen 

Visie 2050 

In 2050 zorgt het voedselsysteem ervoor dat iedereen over voldoende, 

veilige, evenwichtige, gezonde en betaalbare voeding beschikt. Het 

voedselsysteem omvat het geheel van voedselproductie (land- en 

tuinbouw en toelevering), -verwerking (voedingsnijverheid), -

distributie (groot en kleinhandel), en -consumptie. Het helpt mee de 

natuurlijke hulpbronnen zoals water, land en biodiversiteit in stand 

te houden. De grondstoffen voor het produceren, verwerken, 

verhandelen en consumeren van voedsel worden optimaal ingezet en 

het verbruik wordt beperkt. Voedselproductie en -consumptie zijn in 

evenwicht met de beperkte milieugebruiksruimte en respecteren het 

welzijn van dieren. […] De relaties tussen de verschillende schakels in 

het voedselsysteem zijn voor iedereen duidelijk en worden 

gekenmerkt door een respectvolle samenwerking. De deelnemers aan 

het voedselsysteem werken samen vanuit de overtuiging dat ze 

samen hun gemeenschappelijke belangen kunnen versterken. Het 

voedselsysteem is zo georganiseerd dat het ontwikkelingen en 

disruptieve gebeurtenissen van buiten en binnen het systeem kan 

opvangen. […] 

De consument speelt een belangrijke rol in het voedselsysteem. Hij 

weet hoe voeding bijdraagt aan een goede fysieke en geestelijke 

gezondheid. Hij past zijn voedingsgewoonten aan en consumeert 

volgens een patroon dat rekening houdt met het milieu. Dit leidt tot 

20. Tegen 2030 zijn duurzame voedselproductiesystemen 

gegarandeerd en veerkrachtige landbouwpraktijken 

geïmplementeerd die de productiviteit en de productie kunnen 

verhogen en een toereikend inkomen verzekeren. 

33. Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 

een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 

materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 

verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 

Vlaanderen met 30% verminderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tegen 2030 leven we gezonder op het vlak van voeding, 

lichaamsbeweging,  geestelijk gezondheid en hebben we meer 

welbevinden (met specifieke aandacht voor zelfdoding en 
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minder ziekten die verband houden met voedingsgewoonten en dus 

tot lagere kosten voor de gezondheidszorg en de 

welzijnszorggezondheidskosten. 

Door een duurzaam beheer van de visbestanden zal een stabiele 

visvangst mogelijk zijn. De vissersvloot heeft door duurzame 

visserijtechnieken een minimale impact op het ecosysteem. Duurzame 

aquacultuur draagt bij tot voldoende visaanvoer. […] 

verslaving waaronder gebruik van tabak, alcohol, drugs en 

gokken). 

 

41. Tegen 2030 is de visvangst op een doeltreffende manier 

gereguleerd en zijn op wetenschap gebaseerde beheerplannen 

geïmplementeerd om de visvoorraden zo snel mogelijk te 

herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame 

opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun 

biologische kenmerken. 

 

 

 

 

Kansen 

Een betere kennis van genetisch materiaal (genomics) maakt het 

mogelijk om de ziektegevoeligheid en andere kenmerken van de 

gewassen te beïnvloeden.[…] 

 

 

Het vergroten van de transparantie in de keten door het delen van 

informatie (big data) en meer samenwerking leidt tot een duurzamere 

waardeverdeling, maar ook tot een beter geïnformeerde consument 

die bewustere keuzes kan maken, ook in het belang van zijn 

levenskwaliteit. We vermijden voedselverliezen door de verliezen en 

de nevenstromen beter in kaart brengen, opportuniteiten te 

identificeren en innovatieve toepassingen te ontwikkelen. Lokale 

voedselstrategieën en alternatieve landbouwsystemen, zoals korte 

ketens, stadslandbouw en volkstuinen, brengen consumenten nauwer 

in contact met hun voedselproductie.  

 

Daarnaast verwachten we dat het objectief en interactief informeren 

van de consumenten over duurzame en gezonde voeding en 

34. Tegen 2030 is de genetische diversiteit in stand gehouden van 

zaden, cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en 

hun in het wild levende verwanten, en worden de voordelen 

afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en 

daaraan gekoppelde traditionele kennis eerlijk en billijk gedeeld. 

37. Tegen 2030 is gegarandeerd dat mensen overal in de mogelijkheid 

zijn om duurzame keuzes te maken, dat ze daarbij beschikken 

over relevante en handzame informatie en zich bewust zijn van 

levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur, en dat hun 

omgeving en de omstandigheden maken dat de duurzame keuze, 

de meest logische en eenvoudige keuze is. 

33. Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 

een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 

materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 

verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 

Vlaanderen met 30% verminderd. 

20. Tegen 2030 zijn duurzame voedselproductiesystemen 

gegarandeerd en veerkrachtige landbouwpraktijken 
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voedingsgewoonten, zal leiden tot gedragsveranderingen. Ook van 

functionele voeding kunnen we veel verwachten: het aanbieden van 

voeding op maat van de individuele behoeften, in functie van de 

levensfase en de gezondheidstoestand biedt namelijk nieuwe 

perspectieven voor de consument.  

Andere belangrijke Vlaamse troeven zijn de sterke en exportgerichte 

Vlaamse agro-voedingssector en de Vlaamse gastronomie en 

eetcultuur, die veel aandacht heeft voor smaak, vakmanschap, 

kwaliteit en authenticiteit. 

geïmplementeerd die de productiviteit en de productie kunnen 

verhogen en een toereikend inkomen verzekeren. 

Uitdagingen 

De systeembenadering moet ook leiden tot een kleinere ecologische 

voetafdruk van de voedselproductie. Daarvoor verminderen we de 

afhankelijkheid van het gebruik van grondstoffen, ontwikkelen we de 

productie van alternatieve vormen van eiwitten in Europa (planten, 

algen, …) en verhogen we de efficiëntie in de verschillende schakels 

van de keten. Het sluiten van kringlopen en een multifunctioneel 

gebruik van de ruimte kunnen eveneens zorgen voor een kleinere 

voetafdruk.  

33. Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van 

een circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en 

materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie afgenomen in 

verhouding met de levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in 

Vlaanderen met 30% verminderd. 

 

Een vlot en veilig mobiliteitssysteem 

Visie 2050 

Robuuste en veilige vervoersnetwerken binnen Vlaanderen en tussen 

Vlaanderen en metropolen in en buiten Europa, bevestigen in 2050 

de positie van Vlaanderen als poort tot Europa en als logistieke 

draaischijf. Internationale knooppunten zoals zeehavens, luchthavens 

en hogesnelheidstreinstations, waarop binnenlandse netwerken van 

verschillende vervoerssystemen aansluiten, vormen hiervan het 

27. Tegen 2030 versterken we onze economie door de multimodale 

bereikbaarheid van Vlaanderen te verbeteren.  Het 

vervoersnetwerk is toekomstbestendig met optimaal verknoopte 

en slimmere infrastructuur.  Een sterk netwerk van verschillende 

modi vormt het mobiliteitssysteem dat de gebruiker 

gecombineerd aanwendt naar gelang zijn of haar vervoersvraag. 

 



20 

fundament. […] Slimme en vlotte logistieke systemen stimuleren 

combimobiliteit en synchromodaliteit, waardoor mensen een vlotte 

keuze en combinatie van meerdere vervoermiddelen kunnen maken. 

Hiervoor is wel een vergaande integratie van de verschillende 

verkeers- en vervoersnetwerken en van nieuwe transportsystemen 

nodig […] geïntegreerd beheer van deze systemen. Een intelligente 

verbinding tussen al deze vervoermiddelen en realtime-datastromen 

begeleidt het vervoer van personen en goederen. Dit laat toe om 

proactief in te spelen op veranderende omstandigheden en om het 

vervoermiddel te kiezen dat op dat moment het beste past. Hiervoor 

is het belangrijk om de vervoermiddelen niet alleen met elkaar, maar 

ook met de verkeersinfrastructuur en met het internet te verbinden. 

De voertuigen zullen zelf informatie verstrekken aan hun omgeving 

en worden ook zelf een bron van informatie. […] Het 

mobiliteitssysteem, gekenmerkt door een goede verknoping van de 

vervoersmodi, respecteert de ecosysteemgrenzen van onze planeet, is 

koolstofarm en heeft een minimale impact op het milieu en de 

gezondheid. […] Een evenwichtige clustering van menselijke, logistieke 

en industriële activiteiten rond het spoor- en waterwegennet zorgt 

ervoor dat de binnenvaart en het spoorvervoer volop hun rol als 

duurzaam vervoermiddel kunnen spelen. 

Wonen in een aantrekkelijke omgeving 

Visie 2050 

[…] Onze steden en kernen […] putten kwaliteit uit een stevige 

ruimtelijke structuur van groen en water, ze zijn veerkrachtig, 

duurzaam, inclusief en bestand tegen de gevolgen van 

35. Tegen 2030 het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen en in 

aanzienlijke mate de economische impact, inclusief rampschade 

aan kritische infrastructuur en ontwrichting van basisdiensten, 

die veroorzaakt wordt door weersomstandigheden en 
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klimaatverandering. Hiervoor is een goede samenhang en een 

versterking van de ruimtelijke netwerken nodig. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen, ook diegenen die omwille van persoons- en/of 

maatschappijgebonden redenen moeilijkheden ondervinden binnen 

de maatschappij, heeft ook recht op een aangepaste woning of 

woonvorm. In Vlaanderen zijn er diverse woonvormen beschikbaar, 

die betaalbaar en fysiek toegankelijk zijn. Zo kan iedereen een 

duurzame woonruimte betrekken die ook aangepast is aan zijn 

levensfase. […] 

klimaatgerelateerde rampen, waarbij de klemtoon ligt op het 

beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties, 

het responsabiliseren en ondersteunen van de betrokken sectoren 

en op het beschermen tegen armoede veroorzaakt door 

weeromstandigheden en klimaatgerelateerde rampen. 

43. Tegen 2030 is gegarandeerd en aangetoond dat alle openbare 

bossen en 50% van de private bossen volgens de nieuwe criteria 

geïntegreerd natuurbeheer worden beheerd en dat Vlaanderen in 

verhoogde mate bijdraagt tot de bevordering van duurzaam 

bosbeheer en de vermindering van ontbossing op wereldniveau. 

18. Tegen 2030 voldoet 80% van de woningen aan de minimale 

veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegankelijke en hoogwaardige zorg 

Visie 2050 

In 2050 is de Vlaamse gezondheids-, welzijns- en gezinszorg 

kwaliteitsvol en toegankelijk voor iedereen, met een duurzame 

financiering. Er is een maatschappelijk aanvaard evenwicht tussen 

solidariteit, met gelijke basiszorg, en betaalbaarheid vanuit 

collectieve en eigen middelen. Het algemene welbevinden van 

iedereen en de kwaliteit van leven staat centraal, zowel op lichamelijk 

als op geestelijk vlak. Gezondheidszorg en welzijnszorg zijn daarom 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2050 is Vlaanderen 

4. In 2030 voorziet Vlaanderen, met het oog op een rechtvaardige 

en relevante zorg en ondersteuning, in een voldoende 

toegankelijk en betaalbaar, performant en kwaliteitsvol aanbod 

aan hulp- en zorgverlening in het licht van de zich wijzigende 

maatschappelijke behoeften en sociaal demografische 

ontwikkelingen. 

5. Tegen 2030 heeft elke Vlaming via de Vlaamse Sociale 

Bescherming recht op financiering van zorg die hem of haar zo 
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wereldwijd gekend voor zijn hoogwaardige, innovatieve en 

geïntegreerde welzijns- en gezondheidszorg, volgens het principe van 

health in all policies. […] De mensen met zorgbehoeften, zorgverleners, 

mantelzorgers, familie en vrienden vormen samen een netwerk. 

Zelfmanagement in dit netwerk is een belangrijke vernieuwing in de 

aanpak van de zorg. De persoon met een zorgbehoefte is als het ware 

mederegisseur bij het pakket aan getrapte zorg en ondersteuning die 

hij nodig heeft. Hij/zij volgt op, beslist mee en kan worden 

aangesproken op zijn/haar keuzes en gedrag. […] 

veel mogelijk, rekening houdend met zijn/haar kwetsbaarheden 

en ondersteuningsnoden, autonomie en eigen regie laat 

behouden of herwinnen, die beantwoordt aan de behoeften, 

vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn 

naaste omgeving en die de kwaliteit van leven nastreeft, met 

zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning. Tegen 2030 is 

de Vlaamse Sociale Bescherming aangepast aan de stijgende 

maatschappelijke noden onder meer omwille van de vergrijzing. 

15. Tegen 2030 verkleint Vlaanderen de sociale ongelijkheid in 

gezondheid en welzijn substantieel. Dit gebeurt door binnen de 

Vlaamse bevoegdheden bij te dragen aan de vermindering met 

25% van de actuele verschillen in levensverwachting in goede 

gezondheid en in welbevinden tussen personen naargelang hun 

positie op de sociale ladder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wendbare overheid 

Visie 2050 

Maatschappelijke waardecreatie is in 2050 een ‘shared value’, een 

gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen. 

Overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, financiële sector, 

middenveld en burgers creëren samen economische, ecologische en 

sociale meerwaarde en behartigen samen de politieke besluitvorming. 

In cocreatie en in een continue dialoog geven ze een antwoord op de 

grote maatschappelijke uitdagingen. Ze ontwerpen een visionair 

langetermijnbeleid en realiseren dit met acties op het terrein. […] 

De overheid stimuleert duurzame en innovatieve oplossingen. Ze 

neemt in haar eigen werking een voorbeeldrol op en hanteert ook de 

juiste criteria bij de beleidsuitvoering, bij het aanbesteden, 

46. In 2030 heeft Vlaanderen op alle niveaus doeltreffende, 

verantwoordelijke, eenvoudige, slanke en transparante instellingen. 

met oog voor participatieve en representatieve besluitvorming. 
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financieren of investeren. Ze stimuleert duurzaamheid en innovatie 

ook met de regelgeving […] De overheid werkt efficiënt en effectief, 

focust op kerntaken, stelt duidelijke prioriteiten en zorgt voor 

stabiliteit in de langetermijnvisie, het beleid en de regelgeving. 

Tegelijkertijd is de overheid een lerende en wendbare organisatie. Ze 

vernieuwt zich inhoudelijk en procesmatig voortdurend en past 

regels en diensten flexibel aan de noden van de maatschappij aan. Ze 

zet in op een transparant beleidsproces op het laagst mogelijke 

niveau (subsidiariteit), met maximale betrokkenheid van 

belanghebbenden. De lokale besturen spelen hierin een belangrijke 

rol. Het politieke systeem is transparant en gebaseerd op dialoog en 

samenwerking. De Vlaamse overheid beschikt over de nodige 

instrumenten en hefbomen om haar ambities waar te maken en aan 

de verwachtingen te voldoen. 

 

 

 


