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Hoofdstuk 7 
Transversaal economisch en 
innovatiebeleid: Vlaanderen Circulair, 
Industrie 4.0, Energietransitie, 
Klimaatvisie 2050 en Flanders Care 
Hieronder worden drie transitieprioriteiten: circulaire economie, Industrie 4.0 en de energietransitie 
besproken. Hoewel de transities met elkaar interageren en samen werken, zijn deze drie prioriteiten het 
sterkst gelinkt met het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. De startnota’s van deze drie 
transities, “De sprong maken naar Industrie 4.0”, “De transitie naar de circulaire economie doorzetten” en 
“Zorgen voor een energietransitie’, werden in 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.  

1. Circulaire economie 

1.1. Situering Vlaanderen Circulair als transversaal thema 

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en meerdere beleidsnota’s bevestigen het belang van de transitie naar 
een circulaire economie om de Vlaamse economie ‘future proof’ te maken. 

Op 10 juli 2020 nam de Vlaamse regering de mededeling ‘Een transversale werking voor de circulaire 
economie van Vlaanderen’ evenals de conceptnota ‘Circulaire economie beleidsdomein EWI’ aan. 

Vandaag beseffen we meer dan ooit dat we zeer bewust moeten omspringen met onze materialen. We willen 
ervoor zorgen dat de materialen die we vandaag ter beschikking hebben, er ook nog morgen zullen zijn om 
in onze behoeften te voorzien. Daarom moeten we bewuster produceren en consumeren, minder materialen 
gebruiken en de kringlopen maximaal sluiten. Het gaat over consumptiegoederen, bouwmaterialen, maar 
evengoed water, voeding en natuurlijke hulpbronnen. Door zorgzaam om te gaan met deze materialen, 
water en natuurlijke hulpbronnen beogen we tegelijk een gunstig effect op ons ruimte- en energieverbruik.  

Om praktische oplossingen te genereren is er heel wat innovatie nodig voor de Vlaamse economie. De 
circulaire economie brengt nieuwe innovatiekansen met zich mee, onder meer in het productontwerp, de 
maakindustrie, de dienstverlening en de businessmodellen. Niet onbelangrijk is de sociale innovatie: we 
kiezen voor meer ketensamenwerking.  

Dat vraagt innovatieve, diverse partnerschappen, nieuwe productie- en consumptiesystemen (zoals in de 
deeleconomie, dematerialiseren, levensduurverlenging door herstel of hergebruik…). We kiezen ook als 
overheid voor een circulair aankoopbeleid. De circulaire economie geeft eveneens impulsen aan een nieuw 
soort ondernemerschap en aan de jobs van de toekomst, zowel in de reguliere als in de sociale economie.  

Door die ketenbenadering biedt de circulaire economie dus veel kansen voor ondernemingen en de 
samenleving. Het leidt tot minder grondstoffenverbruik en afval, geeft toegang tot duurzame materialen en 
diensten. Het zorgt er voor dat dat we ook in de toekomst toegang hebben tot betaalbare grondstoffen, 
water en voeding. Vlaanderen toont zich innovatief en creatief in de circulaire economie. De kennis die we 
opbouwen, zullen we internationaal valoriseren. 
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Een omslag naar een circulaire economie vereist een samenwerking van alle actoren in de samenleving: 
overheden, ondernemers, middenveldorganisaties, onderzoekers en financiers. Het gaat zeker ook over de 
burger die nieuwe jobs uit zal oefenen, nieuwe vaardigheden zal leren in de circulaire economie en die 
bewuster kiest als consument. De oplossingen waarvoor we kiezen moeten voor iedereen haalbaar en 
betaalbaar blijven.  

Daarom wordt voorzien in een publiek-privaat partnerschap ‘Vlaanderen Circulair’ als centraal platform. 
Voor de coördinatie binnen de Vlaamse overheid wordt er gewerkt met een beleidsdomein-overschrijdende 
coördinatiegroep, onder leiding van de 2 ministers die de meest relevante thema’s onder hun bevoegdheid 
hebben: Minister Hilde Crevits,  Viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 
Sociale economie en Landbouw en Minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme. 

1.2. Roadmap Circulaire Economie 2020-2030 

Vlaanderen was tot op heden al zeer actief in de omslag naar een circulaire economie. Wat er de afgelopen 
twee jaar gebeurde kunt u terugvinden in https://vlaanderen-circulair.be/nl/terugblik.  

In een volgende fase van de transitie naar een circulaire economie moeten we hetgeen we leren en 
uitproberen op het terrein ook verankeren in nieuw beleid, nieuwe businessmodellen en economische 
kansen. We werken samen aan een circulaire samenleving. 

De circulaire economie is te benaderen als een transversaal thema (cf. Mededeling VR ‘Nieuwe aanpak 
transversaal beleid/horizontale doelstellingenkaders’ (VR 2020 0702 MED.0050/1)), met de ambitie om de 
materialenvoetafdruk maximaal te reduceren (-30% tegen 2030), jobs en welvaart te creëren, de 
waterschaarste tegen te gaan en de natuurlijke hulpbronnen optimaal in te zetten via het sluiten van 
kringlopen en via een bewuster gebruik.  

Dat kan door het inzetten van diverse circulaire strategieën zoals de inzet van ecodesign, nieuwe 
businessmodellen en deeleconomie, herstel, hermaken (remanufacturing), hoogwaardige recyclage en 
hergebruik. We zorgen ervoor dat we met zijn allen aan onze behoeften kunnen voldoen met minder verlies 
aan materialen, water, natuurlijke hulpbronnen, energie en ruimte. Door dit samen, innovatief en creatief 
op te nemen zorgen we ervoor dat we een koploperspositie innemen in Europa.  

Bij de opmaak van de Roadmap worden de ambities voor Vlaanderen geconcretiseerd en omgezet in een 
plan van aanpak. Dit doen we door samen met de partners een aantal thematische Werkagenda’s  op te 
bouwen. Deze zitten in lijn met de thema’s die ook aangegeven worden als relevant voor de circulaire 
economie vanuit de Europese Commissie. De mate waarin en de wijze waarop er op elk thema wordt 
ingespeeld hangt af van de noden van en de opportuniteiten die zich voordoen in Vlaanderen.  

Elke werkagenda wordt uitgewerkt met de relevante publieke en private partners in een publiek-privaat 
partnerschap waarin de relevante trekkers worden aangeduid vanuit zowel overheid als privé. Ze maken 
samen een werkagenda op. Deze omvat een afsprakenkader rond de wijze waarop ze zullen samenwerken, 
welke ambities ze samen delen voor het desbetreffende thema (gekaderd in de algemene ambities) en welke 
concrete doelstellingen ze willen realiseren.  

In de werkagenda beschrijven ze de diverse werkpaden en de acties voor de eerste jaren. Ze maken concreet 
hoe ze zich zullen engageren. Dit partnerschap wordt gevormd door het samenbrengen van actoren uit de 
maatschappelijke vijfhoek. Het is de ambitie dat voor elk van deze strategische thema’s concrete 
voorstellen/projecten vorm krijgen die een duidelijke meerwaarde bieden voor de Vlaamse maatschappij via 
tastbare vooruitgang richting circulaire en duurzame economische activiteiten.   

Onderstaande thema’s worden geïnitieerd als Werkagenda’s: 
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1) Agenda Circulair Bouwen 
2) Agenda Chemie/Kunststoffen 
3) Agenda andere productieketens zoals textiel en electronica/technologiesector 
4) Agenda waterkringloop 
5) Agenda Bio-economie 
6) Agenda Voedselketen 

Per werkagenda wordt er gewerkt met hefbomen die kunnen zorgen voor de versnelling van de transitie 
naar een circulaire economie. We noemen ze hefbomen, omdat ze vertrekken vanuit de aandacht voor 
concrete knelpunten en vanuit de goede praktijkvoorbeeld. Dankzij deze ‘hefbomen’ werken we aan de 
oplossing van deze knelpunten, en zorgen we ervoor dat de goede praktijken navolging krijgen. De 
hefboomwerking zorgt dat het geleerde verankerd wordt in nieuwe kennis, productie- en 
consumptiemodellen, marktopportuniteiten, jobs en vaardigheden, nieuwe allianties, een andere cultuur en 
gedrag in de samenleving. De hefbomen worden de aandachtspunten in elk van de werkagenda’s, en worden 
opgevolgd binnen Vlaanderen Circulair. Het is belangrijk dat alle overheidsinstanties (van lokaal naar 
Europees) die relevant zijn ook betrokken en geëngageerd zijn in een verruimde werking rond de circulaire 
economie. Bij het uitwerken van de werkagenda’s door de relevante publieke en private spelers, wordt er 
samen met de transitiemanager en team Vlaanderen Circulair gezocht naar samenwerkingen met de juiste 
partners om de volgende hefbomen te realiseren: 

1) Beleid en beleidsinstrumenten 
2) Onderzoek 
3) Innovatie en ondernemerschap 
4) Financiering van initiatieven en ondernemerschap in de circulaire economie (publiek, privaat, 

Europese projectwerking) 
5) Jobs en vaardigheden in de circulaire economie 
6) Voorbeeldrol van de overheid en circulair aankopen 
7) Communicatie en rapportering 

 

2. Industrie 4.0 

De maakbedrijven in Vlaanderen staan voor grote uitdagingen als gevolg van digitalisering (IoT, data) en 
moeten zich opnieuw positioneren in een sterk geconnecteerde wereld en tegelijk de verwachtingen qua 
duurzaamheid invullen. De transformatie van de bedrijven nodig om zich in deze nieuwe context duurzaam 
te ontwikkelen, ondersteunen we met het actieprogramma ‘Transitie naar Industrie 4.0’. De noodzakelijke 
transformaties liggen zowel op het vlak van technologie, als van businessmodellen en werk. Vermits een van 
de grote gevolgen van de digitalisering is dat bedrijven steeds meer onderling afhankelijk worden, vullen we 
de doelgroep maakindustrie breed in en betrekken we ook activiteiten zoals bouw en logistiek. 

Het doel is zo gunstig mogelijke omgevingsvoorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van een industrie 
4.0 omgeving in Vlaanderen en zoveel mogelijk bedrijven stappen te laten zetten in hun transformatie.  

Een transitie heeft per definitie een lange termijn horizon. Dit hebben we in 2019 onder andere behandeld 
in een transitie-arena en in de insteken voor de beleidsteksten. In 2019 hebben we ingezet op vijf actielijnen, 
waar mogelijk in samenwerking en overleg met andere actoren die de bedrijven gericht kunnen 
ondersteunen. Hiermee volgen we de lijnen van de vorige jaren.  

• In de platformwerking verspreidden we informatie, onderhouden we netwerken en ondersteunen we 
het beleid. De uitbouw van de website www.industrie40vlaanderen.be die een verbinding vormt 
tussen de (onderzoeks-)partners en de bedrijven, is een belangrijke realisatie.  

• Voor de versterking van de kennisbasis kan verwezen worden naar de ondersteuning van de verdere 
uitbouw van Flanders Make, naar de explicitering van het thema binnen imec en naar de 
betrokkenheid van de clusters. Onder andere via (collaboratieve) bedrijfsprojecten en via de ICON-
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projecten van Flanders Make, imec en de clusters is hier ook een belangrijke directe betrokkenheid 
van bedrijven. 

• Voor het stimuleren van toepassingen werd het volledige instrumentarium van VLAIO ingezet:  steun, 
dienstverlening en het netwerk. De samenwerking met de clusters en IBN’s is daarbij belangrijk. De 17 
driejarige industrie 4.0-proeftuinen geven hieraan een extra impuls. Die proeftuinen hebben zeer 
verschillende invalshoeken op het vlak van technologie, thema (bijvoorbeeld nieuwe 
businessmodellen, competenties, …) of toepassingsdomein (bijvoorbeeld voeding). Zowel de 
individuele proeftuinen als het netwerk kwamen tot ontplooiing in 2019. 

• Met betrekking tot de omgevingsvoorwaarden was er vooral aandacht voor competenties, in 
aansluiting met de transitie rond werk. 

• Op het vlak van internationale samenwerking waren er drie invalshoeken: positionering van 
Vlaanderen op verwante thema’s binnen het Europees beleid (digitalisering en industrie), 
ondersteunen van Vlaamse actoren bij het verwerven van Europese subsidies en internationale 
outreach van Vlaanderen (Hannover Messe, acties met andere regio’s, enz.). 

 

Meer info en een overzicht van alle lopende acties voor Industrie 4.0 is te vinden op de nieuwe website 
www.industrie40vlaanderen.be.  

 

3. Zorgen voor een energietransitie 

Onder ‘energietransitie’ verstaan we de evolutie naar een koolstofarm en zeer energiezuinig energiesysteem 
waar hernieuwbare energiebronnen de plaats hebben ingenomen van fossiele energiebronnen. Van een 
systeem waarbij energie vooral centraal wordt geproduceerd en nadien wordt verdeeld, moeten we 
evolueren naar een decentraal energiesysteem waarbij energie vooral lokaal wordt geproduceerd en 
verbruikt. Digitale apparatuur zal zorgen voor de aansturing en slimme koppeling van de verschillende 
energiediensten en/of energietechnologieën. In die zin is er een belangrijke link met de transitieprioriteit 
Industrie 4.0.  

Energie is verbonden met alle componenten van de huidige samenleving en de energietransitie is dan ook 
een onmisbare schakel in de overgang naar een klimaatneutrale samenleving.  

Aanpak 

Om de energietransitie te verwezenlijken, werden vier concrete prioriteiten gedefinieerd. Drie 
aandachtspunten staan centraal in het bereiken van deze prioriteiten. De doelstelling is niet alleen het 
energiesysteem duurzamer maken, maar er ook voor zorgen dat de energiefactuur betaalbaar blijft voor de 
gezinnen en de bedrijven terwijl de bevoorradingszekerheid op elk moment gegarandeerd blijft.  

De vier prioriteiten zijn de volgende: 

1) Sterk verbeterde energie-efficiëntie realiseren 

In eerste instantie moet het energieverbruik sterk worden gereduceerd in alle sectoren. Dit zorgt niet alleen 
voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar beperkt ook de energiekosten van gezinnen 
en bedrijven. De evolutie naar een energiezuinig energiesysteem zal gepaard gaan met de ontwikkeling van 
nieuwe aangepaste producten en diensten, wat kan zorgen voor bijkomende exportmogelijkheden, stijgende 
lokale omzet en daarbij horende extra banen. 
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2) Hernieuwbare energieproductie structureel verhogen 

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix moet richting 2030 en 2050 nog fors omhoog. Als 
algemeen principe wordt ingezet op de meest rendabele en efficiënte technologieën of op nieuwe 
technologieën met de beste vooruitzichten op dat vlak. Ondersteuning door de overheid gebeurt enkel voor 
de meest kostenefficiënte technologieën en is steeds tijdelijk. 

3) Flexibel energiesysteem bewerkstelligen 

Wind- en zonne-energie kunnen door hun variabele productieverloop niet op elk moment voorzien in onze 
energiebehoeftes. Er moet werk gemaakt worden van verschillende vormen van vraagsturing en 
energieopslag zodat de energievraag en het -aanbod op elk moment op elkaar zijn afgestemd. Ook een 
betere koppeling tussen de elektriciteitsnetten van de verschillende lidstaten is essentieel om 
schommelingen in vraag en aanbod optimaal op te vangen. 

4) Ontwikkelen van een doordachte innovatiestrategie 

De technologische oplossingen om de energieomslag te verwezenlijken, zijn vandaag al grotendeels 
aanwezig. Er is nog nood aan de doorontwikkeling van bestaande technologieën of processen om de 
kostprijs verder te verlagen of de efficiëntie ervan te verhogen. In bepaalde sectoren zullen meer ingrijpende 
of zelfs disruptieve innovaties nodig zijn. De opgave bestaat erin om de verschillende technologieën slim te 
combineren tot een geïntegreerd geheel.  

Een weloverwogen energie- en innovatiebeleid biedt de Vlaamse technologieaanbieders de ruimte om 
aangepaste of nieuwe innovatieve oplossingen te vinden voor de Vlaamse energie-uitdagingen. Die kunnen 
nadien worden opgeschaald zodat ze inzetbaar zijn in een zo groot mogelijke afzetmarkt.  

Werking en Governance 

De energietransitie zal worden verwezenlijkt in nauw partnerschap met alle betrokken stakeholders. Voor 
de transitieprioriteit energie wordt de transitieruimte opgebouwd rond de vijf pijlers van het visietraject 
Stroomversnelling, nl. Energie-efficiëntie, Hernieuwbare Energie, Flexibiliteit, Financiering en Governance. 
Vanuit Stroomversnelling worden linken gelegd met andere lopende langetermijn (visie)trajecten zoals het 
Renovatiepact en de Vlaamse Klimaatvisie 2050.  

In samenspraak met de partners uit Stroomversnelling en een burgerpanel werd een Vlaamse Energievisie 
opgesteld. De Energievisie werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 en legt de krijtlijnen 
vast voor ons toekomstig energiesysteem. In de loop van 2018 en daarna zullen de werkgroepen samen 
werken om de visie te vertalen naar concrete acties die de energietransitie beleidsmatig en op het terrein 
gestalte geven. 

Tot slot zal ook regelmatig worden overlegd met de speerpuntcluster Energie (Flux50) om barrières die 
worden geïdentificeerd bij concrete projecten te verhelpen.  

4. Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 en de Vlaamse Klimaatvisie 2050  

In december 2019 keurde de Vlaamse Regering definitief het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VR 
2019 0912 DOC 1208/1BIS en 1208/3BIS) en de Vlaamse klimaatstrategie 2050 (VR 2019 2012 DOC. 1356/1 en 
1356/2) goed. Na integratie in een Belgisch plan werd dit aan de Europese Commissie bezorgd.  
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4.2.  Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 

Dit geïntegreerd plan moet conform Europese afspraken de vijf dimensies van de Energie-unie behandelen.  

De vijf thema’s zijn bevoorradingszekerheid, interne markt, energie-efficiëntie, decarbonisatie en onderzoek 
en innovatie en concurrentievermogen. Hierbij moeten steeds doelstellingen, maatregelen en onderbouwde 
prognoses naar voor geschoven worden. 

Vlaanderen streeft de doelstelling na om tegen 2030 zijn broeikasgasemissies in de niet-ETS sectoren te 
reduceren met 35% ten opzichte van 2005. Dit is voor Vlaanderen een enorme uitdaging. De opgelegde 
doelstelling voor België gaat dan ook veel verder dan wat volgens kostenefficiëntie berekend was (25%). In 
de periode 2005-2018, een periode van 13 jaar, zijn de niet-ETS emissies in Vlaanderen bovendien slechts met 
5% gedaald. 

In dit Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) wordt voor klimaat gefocust op de sectoren die niet gevat 
worden door het Europees Systeem van Verhandelbare Emissierechten (EU ETS). Het is immers enkel voor 
deze niet-ETS sectoren - de gebouwen, transport, landbouw, afval en een klein deel van de industrie - dat 
de lidstaten zelf doelstellingen moeten naleven.  

4.3. Vlaamse Klimaatstrategie 2050 

In 2018 publiceerde de Commissie een geactualiseerd voorstel van langetermijnstrategie onder de naam ‘A 
Clean Planet for All’ (COM (2018) 773). In dit voorstel – en vooral in de diepgaande analyse hierbij – wordt 
verkend via welke pistes de EU kan komen tot een netto-nuluitstoot tegen 2050. 

Op 12 december 2019 bekrachtigde de Europese Raad de doestelling van een klimaatneutrale EU in 2050, 
conform de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. 

Het engagement uit het Akkoord van Parijs om tegen 2020 een langetermijnstrategie te ontwikkelen, is voor 
EU lidstaten ook juridisch verankerd: artikel 15 van Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist 
dat elke lidstaat uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij 
de Commissie met een perspectief van minstens dertig jaar. Artikel 15 en Annex IV van die verordening legt 
ook de minimuminhoud vast waaraan de strategieën moeten voldoen. 

Vlaanderen streeft ernaar om de broeikasgasemissies van de sectoren die niet gedekt zijn door het EU ETS 
(zogenaamde niet-ETS sectoren) te reduceren met 85% tegen 2050 (ten opzichte van 2005), met de ambitie 
om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit.  

Voor de ETS sectoren schrijven we ons in binnen de context die Europa bepaalt voor deze sectoren met een 
steeds krappere emissieruimte onder het EU ETS en zetten we in op de ondersteuning van de bedrijven naar 
een verregaande omschakeling naar klimaatvriendelijke productiesystemen. 

Toekomstbeelden zijn beschreven voor 6 sectoren: 

1. productie van elektriciteit en warmte 
2. industrie (inclusief indicatieve bijdrage voor wat betreft de niet-ETS industrie) 
3. transport 
4. gebouwen 
5. landbouw en agrovoedingsketen 
6. bodems, bossen en biomassa 

 
 

ewi-vlaanderen.be/speurgids



   
 

94 

4.4. Moonshot Vlaanderen CO2-arm: industrieel innovatieprogramma 

De Moonshot is een toekomstgericht industrieel innovatieprogramma, opgestart door de Vlaamse overheid 
in 2019. In plaats van naar de maan willen we met Vlaanderen naar een CO2-neutrale industrie tegen 2050. 
Binnen het initiatief werken Vlaamse kenniscentra, overheid en industrie samen aan 
doorbraaktechnologieën die vanaf 2040 moeten zorgen voor nieuwe klimaatvriendelijke producten en 
processen. Zo draagt de Vlaamse industrie haar steentje bij aan de Europese klimaatdoelstellingen en aan 
de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Om deze doorbraaktechnologieën mogelijk te maken, 
investeert de Vlaamse overheid tussen 2020 en 2040 jaarlijks 20 miljoen euro in het Moonshot-initiatief. In 
totaal gaat het dus om maar liefst 400 miljoen euro.  

De Moonshot heeft tot doel om tegen 2040 technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als 
in processen, die op hun beurt tegen 2050 kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen 
in een economische leefbare context. Vlaanderen wil met deze Moonshot op innovatievlak een 
voortrekkersrol spelen door de komende twee decennia fundamentele doorbraken na te streven in het 
basisonderzoek aan de kennisinstellingen en die vervolgens toe te passen in de energie-intensieve 
industrieën (voornamelijk chemie, raffinage en staal). 

Momenteel lopen er vier onderzoekstrajecten (MOT): 

- MOT 1: Biogebaseerde chemie 
- MOT 2: Circulariteit van koolstof in materialen 
- MOT 3: Elektrificatie en radicale procestransformatie 
- MOT 4: Energie-innovatie 

 

5. Flanders’ Care 

Flanders’ Care heeft de missie: "op aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg 
verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren." 

Flanders' Care is een programma van de Vlaamse overheid dat streeft naar een verbetering van de 
zorgkwaliteit door - via innovatie - verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren. 

Het doel is om de vooruitgang in wetenschap en technologie in te zetten in de zorgsector en tegelijk een 
economische meerwaarde te creëren voor Vlaamse bedrijven. Een snel evoluerende maatschappelijke, 
economische, technologische en zorg- en welzijnsomgeving, maakt dat Vlaanderen (en aldus ook de Vlaamse 
overheid) absoluut verder moet inzetten op het realiseren van synergie tussen de ondernemerswereld, de 
zorg en de kenniscentra. En dit doen we met Flanders' Care 2.0. 

Actieplan 2.0 voor Flanders’ Care 

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 5 februari 2016 het Actieplan Flanders’ Care 2.0 goed. Voor het 
opbouwen van het Actieplan 2.0 werd gebruik gemaakt van de fundamenten die in de vorige legislatuur 
werden gelegd. Een snel evoluerende maatschappelijke, economische, technologische en zorg- en 
welzijnsomgeving, noopt Vlaanderen ertoe verder in te zetten op het realiseren van synergie tussen de 
ondernemerswereld, de zorg en de kenniscentra. 

De Vlaamse gezondheidszorg geldt als één van de meest kwaliteitsvolle ter wereld, heeft een grote 
toegankelijkheid en de kostprijs is in vergelijking met andere Westerse landen vrij laag. Flanders’ Care 2.0 
zal dan ook permanent oog hebben voor de kwaliteit van zorg en welzijn en aansluiting zoeken bij het 
Vlaamse beleid rond kwaliteitsindicatoren. 

ewi-vlaanderen.be/speurgids

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaio.be%2Fnl%2Fnieuws%2Fvlaanderen-co2-neutraal-tegen-2050&data=02%7C01%7Cstefanie.maris%40vlaanderen.be%7C4b809a2cd311446da82e08d823ed2079%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637298848637350408&sdata=dPUNADHWW6tobMomJfsSvRkjK%2FzJkEezAvo8%2FIuC5mk%3D&reserved=0
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1. Er wordt rekening gehouden met de megatrends. Het “internet of things”, de doorbraak van 
artificiële intelligentie, de mogelijkheden van robotica en 3D-printing, de explosie van slimme 
materialen, … Het zijn maar enkele van de innovaties waar we mee geconfronteerd worden. 

2. We moeten ook nadenken over nieuwe organisatievormen in de zorgsector waarbij innovatie en 
verantwoord ondernemerschap alle kansen moet krijgen. 

3. Health in All Policies is een voorwaarde voor een geïntegreerde zorg. Deze holistische visie vereist 
een gedeeld eigenaarschap van alle sectoren en actoren. 

4. De burger wordt steeds mondiger en dat leidt ons ertoe dat we veel belang hechten aan het feit 
dat de zorgbehoevende als het ware (mede-)regisseur wordt. 

5. De mate van noodzaak, sense of urgency, is nog niet bij alle actoren even duidelijk. Vandaar dat 
we ambassadeurs nodig hebben die de visie van Flanders’ Care mee uitdragen. 

Aan de missie van Flanders’ Care wordt via onderstaande actielijnen concreet gestalte gegeven: 

- Gegevensdeling 
- M-health 
- Assistieve technologie en medische hulpmiddelen 
- Chronisch zorgmodel 
- Nieuwe samenwerkings- en businessmodellen 
- Zorg voor talent 
- Internationalisering 
- Aandacht voor ethische uitdagingen 

Flanders’ Care 2.0 kiest nadrukkelijk voor een aanpak die gedragen wordt over de verschillende 
beleidsdomeinen heen. Het Actieplan Flanders’ Care wordt dan ook gezien als een vlaggenschip dat over 
beleidsdomeinen een aantal noodzakelijke transities in Vlaanderen wil stimuleren en verder op de kaart 
zetten. 

Samenwerking tussen de verschillende stakeholders is essentieel om innovatie en ondernemerschap in de 
zorg te creëren. Het verbinden van alle betrokken partijen is cruciaal om oplossingen te verkrijgen op maat 
en op vraag van de gebruiker. Deze samenwerking kan op verschillende manieren tot stand komen. Ze kan 
gestimuleerd worden binnen projecten, maar ook organisch groeien en zo leiden tot 
grote samenwerkingsverbanden. 

Het gedetailleerd actieplan en meer informatie is te vinden op de website van Flanders’ Care.  

ewi-vlaanderen.be/speurgids

http://www.flanderscare.be/nl/nieuws/actieplan-20-voor-flanders-care



