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Visie 2050 

Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen 



Is de toekomstvisie van de Vlaamse Regering om van 
Vlaanderen tegen 2050 een regio maken: 

die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is, 

die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en 
duurzame manier, 

waarin iedereen meetelt 

 

 Visie 2050  



Goedgekeurd in maart 2016 
 
Visie 2050 = Vlaamse Strategie voor Duurzame ontwikkeling 

Onderschrijft de Sustainable Development Goals van de 
VN 

 
Om de visie te doen slagen, zet de VR in op zeven 

transitieprioriteiten 
 

 Visie 2050  



 Transitieprioriteiten 

1. Circulaire economie 

2. Slim wonen en leven 

3. Industrie 4.0 

4. Levenslang leren en de dynamische 
levensloopbaan 

5. Zorg en samenleven in 2050 

6. Vlot en veilig mobiliteitssysteem 

7. Energietransitie 
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Kiezen voor herbruikbare grondstoffen en 
efficiënt en slim omgaan met materialen 

 
Sluiten van materialenkringlopen & nieuwe 
businessmodellen zoals deeleconomie en 
product-dienstcombinaties 

 
Vlaanderen Circulair 

 
Ondersteunen en gaan pro-actief aan de 
slag 
– 6 kernactiviteiten 



1. Circulaire economie 

2. Slim wonen en leven 

3. Industrie 4.0 

4. Levenslang leren en de dynamische 
levensloopbaan 

5. Zorg en samenleven in 2050 

6. Vlot en veilig mobiliteitssysteem 

7. Energietransitie 

 



Toekomstbeeld: ‘Duurzame buurt’ 
 

4 pijlers: 
– Een duurzame woning en omgeving 

– Op een slimme locatie 

– Aanbod op maat van woonbehoefte 

– kentering woonwensen 

 
‘Werven’ om transitieproces te concretiseren 
– Buurtinitiatieven 

– Woonwensen 

– Financiering 
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Innovatieve industriële activiteit hier houden 
en versterken 
 
Al in volle transitie 

 
Dubbel spoor 
– Visievorming op langere termijn 

– Onmiddellijke actie  rollend plan (5 hoofdlijnen) 
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Nieuwe visie op lerende levensloopbaan 
– Impact van technologische ontwikkelingen op jobs, 

kwalificaties en vaardigheden 
– Invloed van andere trends: individualisering, 

flexibilisering, polygame arbeidsverhoudingen, actief 
ouder worden,… 

– Anders leren: 
Duaal leren 
Andere leervormen (online, informeel, flexibel,…) 

 
Plan van aanpak om tot visie te komen 
– Fase 1: verdere studie en verkenning van de transitie 
– Fase 2: visie & beeldvorming vanuit transitieruimte 
– Fase 3: verankering en verbreding 
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Streven naar een warme samenleving die 
niemand uitsluit 
 

 
6 pijlers 
– Sociale cohesie 

– Geïntegreerde zorg 

– De reflecterende samenleving 

– Health in all policies 

– Zorgmodel op maat 

– Gelijke kansen 
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Goede mobiliteit cruciaal voor economie en 
maatschappij 

 
Naar een betere mobiliteit door technologie-
gedreven ontwikkelingen 
– Geconnecteerde mobiliteit en autonome 

vervoermiddelen 
– Vlotte combimobiliteit 
– Gedeelde mobiliteit en gepersonaliseerde 

mobiliteitsdiensten 
– Groene mobiliteit met zero-emissie en koolstofarme 

vervoermiddelen 
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Energiesysteem staat voor grote uitdagingen 
 

4 prioriteiten om energietransitie te doen 
slagen 
– Verhoogde energie-efficiëntie in alle sectoren 

– Meer hernieuwbare energieproductie 

– Flexibel energiesysteem 

– Doordachte innovatiestrategie 



 Governance 

Kader: transitiemanagement 

– Systeeminnovatie en systeemaanpak 

– Partnerschap & co-creatie 

– Van lange termijn naar korte termijn 

– Beleidsintegratie & wendbare overheid 

– Leerproces  

 





Ondersteuning door dep. KB  via NETWERKBENADERING 
 
 Prominente begrippen 

– Co-creatie 

– Complexe uitdagingen (onzekerheid) 

– Samenwerking diverse (externe) partners 

– Duidelijke spelregels 

Kern principes  (naar Provan & Kenis, 2008) 

– Verbinden en/of delen van informatie, 
middelen, activiteiten en competenties 

– Resultaat/succes wordt bepaald door het 
geheel van processen/ervaringen 

– Nood aan specifieke integratie initiatieven   
(o.a. regie, afstemming en netwerksturing). 



Ontmoetings- en werkruimte om 

transitieprioriteiten mee te helpen 

versnellen door experimenten en 

innovatieve werkprocessen in 

beleidsvoering.  

Netwerk van 7 transitieruimtes  

– Systeeminnovatie en systeemaanpak 

– partnerschap & co-creatie 

– van lange termijn naar korte termijn 

– beleidsintegratie & wendbare overheid 

 

Transitieplatform 

Policy Lab in opstartfase 

– Werkvormen geïnspireerd door lange termijn, 
gedragsinzichten en design thinking 

– Projecten 

– Hospital of the future 

– Interactieve sessies seminarie topkader 

– Leer- en doetrajecten Klimaatactie & gedrag 



 Informatie 

www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050 

Visie 2050 (NL/EN) 

Brochure (NL/EN) 



Vizier 2030 

De SDG’s in Vlaanderen 



De Vlaamse aanpak 
SDG implementatie agenda 

1. Ontwikkelen van duidelijke langetermijnvisie afgestemd op de 
SDG’s 

2. Vertalen naar een Vlaams SDG-kader en definiëring van Vlaamse 
2030-doelstellingen 

3. Implementeren van 2030 doelstellingen  

4. Ontwikkelen van een aangepast monitorings- en 
rapporteringssysteem 

5. Integratie van de 2030 doelstellingen in de interne werking van 
de overheid 

6. Samenwerking met steden, gemeenten en provincies 

 



1| Duidelijke LT-visie 

De eerste Vlaamse Strategie DO dateert reeds van 
2006 

De VSDO wordt om de 5 jaar geactualiseerd en 
hernieuwd 

In 2016 werd de VSDO geïntegreerd in een algemene 
LT-visie voor Vlaanderen 

Visie 2050 



Vizier 2030 
Vlaamse doelstellingen voor 2030 

Vertaalslag van de SDGs in Vlaamse doelstellingen voor 
2030: Vizier 2030  

Gebaseerd op de SDGs en gelinkt aan Visie 2050 

Focus op Vlaanderen  

Vervolledigd door andere LT beleidsplannen in opmaak 

Opgevolgd via indicatoren  

2| Richting VL doelstellingen 



Vizier 2030: het proces 

1) Analyse van bestaande doelen voor 2030 (via screening 
van beleidsplannen en documenten, studies,…) & koppelen 
aan SDG-framework 

2) Definiëren van nieuwe doelstellingen en actualiseren van 
bestaande 

Afstemming tussen politieke niveau en administratie over 
alle beleidsdomeinen  

3) Principiële goedkeuring van doelstellingenkader door VL 
Regering in maart 2018 

 



Vizier 2030: het proces 

4) Advies van de Strategische Adviesraden  
 

5) Aanpassing van de 2030 doelstellingen op politiek niveau 

6) Ontwikkeling van een set indicatoren   
Afstemming tussen # administraties en het politieke niveau 
Kwaliteitsbeoordeling van Statistiek Vlaanderen 

7) Goedkeuring van 2030 doelstellingen en gekoppelde 
indicatoren verwacht in februari 2019 



Implementatie tijdens de volgende legislatuur 
Verantwoordelijkheid van de # entiteiten 
Gebaseerd op bestaand beleid en nieuwe initiatieven 
Uitwerken in beleidsdocumenten 

Participatie stakeholders 
Scope/complexiteit van SDG’s vragen om actieve 
participatie  

Gap to target analyse 
Doelstellingen met een grote achterstand (gap to 
target) in beeld brengen via top-down & bottom-up 
aanpak 
Remediërende acties  
 

 

Naar de uitwerking 

3| Implementatie (toek.) 



Ontwikkeling van een monitoring en 
rapporteringssysteem (2 sporen) 

Vlaanderen draagt bij aan het VN M&R systeem 

In 2017 droeg Vlaanderen bij aan het Voluntary National 
Review, een diepgaand rapport m.b.t. voortgang en 
uitdagingen 

Er wordt gewerkt aan een set van Vlaamse indicatoren om 
de voortgang van Vizier 2030 te meten.  

Gebaseerd op EUROSTAT, VOS en beoordeeld op kwaliteit 
door de Vlaamse Statistische Autoriteit 

I.k.v. BBT zal per beleidsveld worden voorzien in een 
koppeling met Vizier 2030 

Koppeling aan begroting en jaarlijkse rapportering (Sep.) 

4| Monitoring (toek.) 



Voorbeeldfunctie: SDGs integreren in de interne werking 
en het management van Vlaamse overheidsinstellingen, vb. 
VDAB en Het Facilitair Bedrijf 

 
Door creëren en vergroten van bewustwording en 
bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling via 

opleidingen en workshops  
SDG-Leernetwerk  
begeleiding op maat 

 

Via de SDG-handleiding voor overheidsinstellingen als 
instrument voor SDG-implementatie 

 

5| Integratie in interne werking, 
management en instrumenten 



Steden en gemeenten zullen een belangrijke rol spelen in de 
realisatie van de SDG’s  

Afstemming en samenwerking tussen VL en de steden en 
gemeenten is aangewezen 

De VVSG is een gepriviligeerde partner  

Mogelijkheid SDG-pact met de locale besturen wordt 
onderzocht 

 

 

6| Samenwerking met steden, gem., prov. 



Dank voor uw aandacht 
Vragen? 

Visie 2050 
Anne Vanhengel 

 
Vizier 2030 
Nancy Matthys 
Stijn Bertrand 

 


