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1 VISIE 2050 

Vlaanderen staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die vragen een grootschalige 

verandering in cultuur, structuur, systemen en praktijken. Visie 2050 is het langetermijnkompas 

van de Vlaamse Regering en bevat zeven transitieprioriteiten die de noodzakelijke veranderingen 

sneller moeten helpen realiseren.  

Elke transitieprioriteit kreeg verantwoordelijke ministers en transitiemanagers aangeduid. De 

transitiemanagers stelden een startnota/plan van aanpak voor aan het Voorzitterscollege en de 

Vlaamse Regering. Informatie en publicaties in verband met Visie 2050 en de transitieprioriteiten 

werden gebundeld op de website.  

De startpositie, de uitdagingen en de context zijn verschillend voor de zeven transitieprioriteiten 

met een diversiteit in aanpak en voortgang tot gevolg. Het departement Kanselarij en Bestuur 

ondersteunt de transitiemanagers via het transitieplatform waar ervaringsuitwisseling, delen van 

informatie en leren van elkaar centraal staat.  

De transitiemanagers voerden hun startnota’s verder uit. Ondanks de niet altijd even eenvoudige 

start, bieden de transities een potentieel aan nieuwe ideeën en duurzame praktijken. In de 

verschillende transities ontstaan inzichten en verbindingen waarbij de overheid helpt inspireren 

en initiëren. In deze fase geven de transities vorm aan de partnerschappen met belanghebbenden 

binnen en buiten de overheid en concretiseren ze de eerste stappen.  

In samenspraak met de transitiemanagers werd de informatie op de webpagina en in de brochures 

(Nederlands & Engels) geactualiseerd. Op Supernova, een groot technologiefestival georganiseerd 

door Flanders DC in samenwerking met de Vlaamse overheid, werden Visie 2050 en de zeven 

transitieprioriteiten in de kijker gezet met een eigen paviljoen. 

 

Vooruitblik 

Op 29 maart 2019 zal het volgende transitieplatform plaatsvinden en staan een aantal thema’s 

centraal, met name ‘ruimte delen’, ‘gedragsverandering’ en ‘doelgroepen (en in het bijzonder 

jongeren) betrekken. De focus zal liggen op het gezamenlijk aanpakken van uitdagingen.  

Gezien de urgente maatschappelijke uitdagingen blijven we volop en expliciet inzetten op 

transities in de samenleving. Een proactief langetermijnbeleid met duurzaamheid als leidraad blijft 

noodzakelijk om de nodige omslag in de huidige modellen en systemen in de maatschappij te 

kunnen maken. De maatschappelijke, economische, ecologische en technologische uitdagingen die 

Visie 2050 bij haar opstart capteerde, zijn de laatste jaren nog verscherpt en vragen gepaste actie.  

 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamseregering/visie-2050


 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Maart 2019  pagina 4 van 40 

2 STAND VAN ZAKEN TRANSITIEPRIORITEITEN 

2.1 CIRCULAIRE ECONOMIE 

Verantwoordelijke ministers:  

- Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

- Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

Transitiemanager: Brigitte Mouligneau (OVAM) 

Documenten / website: Transitie Circulaire Economie; Vlaanderen Circulair  

 

2.1.1 Context: basisbouwstenen/kader  

 
Tegen 2050 leven we met 10 miljard mensen op de aarde. Dat betekent: meer consumptie en meer 

productie. Maar tegelijk komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen onder druk. 60 procent 

van onze koolstofvoetafdruk en ons energieverbruik heeft een link met de wijze waarop we met 

onze materialen omgaan (ontginning, productie, consumptie en gebruik, vervoer en 

eindverwerking). De oplossing is een transitie naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen 

niet telkens opnieuw uit de aarde worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven. Dit 

doen we via een efficiënt en slim materiaalgebruik, met de voorkeur voor herbruikbare 

grondstoffen. Daarnaast sluiten we materialenkringlopen en passen we nieuwe businessmodellen 

toe zoals de deeleconomie en product-dienstcombinaties. Circulaire economie gaat dus over meer 

dan recycleren. Het is ook het fundamenteel herdenken van producten en systemen: slim design, 

levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, product-

dienstcombinaties invoeren, andere consumptiemodellen ondersteunen gebaseerd op gedeeld 

gebruik. 

 

Gezamenlijke ambitie 

Om de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen succesvol door te zetten, gaan sinds 

1 januari 2017 de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (cf. Plan C, SuMMa en 

Agenda 2020) samen verder onder de noemer ‘Vlaanderen Circulair’, ondergebracht bij OVAM. 

Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en bemiddelaar voor de circulaire economie 

in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die 

samen actie ondernemen. 

De transitie circulaire economie kan alleen maar slagen door, vertrekkend vanuit Visie 2050, een 

sterke gezamenlijke ambitie te ontwikkelen op langere termijn en dat vervolgens resultaatgericht 

in te vullen met concrete acties en initiatieven op het terrein. Die acties en initiatieven komen uit 

de diverse partnerschappen, maar kunnen ook experimenten zijn die lopen en opvolging verdienen 

omdat ze de transitie vooruithelpen. Experimenteren, doen (durven en durven falen), opvolgen en 

leren, opschalen en verankeren zijn de basis van transitiemanagement. 

 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-circulaire-economie
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl
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Ondersteunend en aanbodgestuurd 

Om dit concreet te maken, combineren we een ondersteunende aanpak met een meer proactieve 

aanbodgestuurde benadering. In beide gevallen vertrekken we vanuit een samenhangend en 

geïntegreerd geheel van zes kernactiviteiten: 

- Netwerk: opbouwen van partnerschappen, co-creatie en gedeeld eigenaarschap; 

- Labo: pioniers en pragmatische doeners op maat (financieel) ondersteunen; 

- Kennis: kennisdeling en gerichte beleidsrelevante onderzoeksopdrachten; 

- Beleid: richtinggevend en ondersteunend beleid, coördinatie tussen administraties; 

- Innovatie: innovatie en ondernemerschap richting circulaire economie stimuleren en 

versnellen door het gericht inzetten van instrumenten; 

- Verankeren: principes en goede praktijken rond circulaire economie opschalen en 

verankeren. 

Bij de ondersteunende aanpak spelen we vanuit de kernactiviteiten in op de vragen en behoeften 

van de verschillende stakeholders, bij wie dus het initiatief ligt. Bij de aanbodgestuurde benadering 

hanteren we een meer proactieve aanpak onder de vorm van een rollend werkprogramma rond 

een beperkt aantal werven: 

- Green Deal Circulair Aankopen; 

- Circulaire stad; 

- Circulair ondernemen. 

De ondersteunende en aanbodgestuurde aanpak staan daarbij uiteraard niet volledig los van 

elkaar. Waar mogelijk leggen we de nodige verbindingen om te komen tot synergiën.  

 

2.1.2 Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd? 

 
Vlaanderen Circulair richtte zich in 2017 op het opzetten en mogelijk maken van concrete acties 

en initiatieven op het terrein rond de drie vooropgestelde werven: circulair aankopen, circulaire 

stad en circulair ondernemen. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we naar de digitale 

interactieve Startverklaring. Deze publicatie stelt de werking van ons unieke partnerschap tussen 

overheden, bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen voor en toont de acties van 

het partnerschap Vlaanderen Circulair in 2017 en 2018. Concrete realisaties van 2017 staan ook op 

de website www.vlaanderen-circulair.be. De meest impactvolle resultaten geven we hieronder 

weer. 

- Green Deal Circulair aankopen: ondertekend op 8 juni 2017 door minister van Omgeving 

Joke Schauvliege, de 4 initiatiefnemers (Vlaanderen Circulair, The Shift, BBLV en VVSG), 86 

aankopende en 47 faciliterende partijen. Intussen sloten nog een aantal andere aankopers 

en facilitatoren aan, zodat we in totaal op 165 deelnemers landden. Ter ondersteuning van 

de deelnemers werd een online leerplatform opgezet en inspirerende bijeenkomsten 

georganiseerd. In mei 2018 organiseerde Vlaanderen Circulair een eerste marktdialoog om 

https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/over-ons
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/over-ons
http://www.vlaanderen-circulair.be/
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aankopers in contact te brengen met aanbieders van circulaire producten en diensten. 

Dit wordt verdergezet in 2019. 

- 11 miljoen euro vrijgemaakt voor 135 Circulaire economieprojecten in Vlaanderen (2017 

- 2018) – In 2017 is er 4,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de Call voor projecten ikv Circulaire 

Aankopen, Circulaire stad en Circulair Ondernemen: in de eerste ronde waren er 134 

projectvoorstellen waarvan 63 projecten subsidies ontvangen. Het betreft projecten in 

brede partnerschappen tussen overheden, ondernemers, onderzoekers, financiers, 

organisaties en burgers. De projecten zijn inmiddels gestart. In 2018 vond een tweede 

ronde plaats voor de projecten met code ‘oranje’ waarna 15 voorstellen werden 

goedgekeurd (1,5 miljoen euro). Daarna volgde nog een projectoproep. In 2017 en 2018 

gingen in totaal 500 indieners en projectpartners in op de twee calls. Van de 135 projecten 

(voor 11 miljoen) hebben 41 projecten betrekking op het circulair bouwen. Verder is er veel 

aandacht voor nieuwe businessmodellen (deeleconomie), kunststoffen, bio-economie, 

textiel, water, circulaire gebruiksgoederen, kennisdeling rond circulaire economie naar 

diverse doelgroepen.   

- 200 ondersteuningsacties per jaar in 2017 en 2018 door het operationeel team van 

Vlaanderen Circulair als gespecialiseerd knooppunt voor de circulaire economie. Deze 

ondersteuningsacties zijn gericht op alle deelthema’s binnen de circulaire economie, met 

name materialen, water, voedsel, ruimtegebruik en het raakvlak tussen energie en 

materialengebruik. De acties gaan van het houden van een gesprek, het doorverwijzen 

voor zover relevant, het voorzien in een toelichting op maat, het actief inbrengen van 

kennis en expertise rond circulaire economie in workshops tot en met co-organisatie van 

events.  

- 5,6 miljoen euro voor circulaire economieprojecten binnen de speerpuntclusters (call 

VLAIO): Het totaal aantal ingediende projectvoorstellen bedroeg zeven. Daarvan werden 

voor de clusters Flanders’ Food, SIM en Catalisti respectievelijk 1, 3 en 2 projectvoorstellen 

beoordeeld als subsidieerbaar door het Hermes-beslissingscomité. 

- Via diverse sensibiliseringsacties en afstemmingsrondes zorgen het team en het 

partnerschap Vlaanderen Circulair dat de kennis rond de circulaire economie verder 

verspreid geraakt. Dit gebeurt eveneens door onze partners uit de stuurgroep, die fungeren 

als ambassadeurs van de circulaire economie (ook internationaal). Op dat vlak zijn 

meldenswaardig: de jaarlijkse Bootcamp CE voor studenten en jonge ondernemers, de 

samenwerking met Transitie Middenveld om via het toekomstspel ‘Betergem’ diverse 

organisaties en wijken aan te spreken, de circulaire koffiebar/ beursstand, de CE Comunity 

Night In Leuven in september, maar ook de diverse conferenties, workshops en lezingen 

Circulaire Economie die intussen georganiseerd worden door het bredere partnerschap.  

- Het steunpunt Circulaire Economie startte in 2017 de lange termijn-onderzoekslijnen op, 

evenals vier kortetermijnopdrachten (indicatoren, markt van kunststoffen, klimaatimpact 

bouwmaterialen en impact van biogebaseerde kunststoffen op recyclage). Daarnaast kreeg 

de Universiteit Hasselt een opdracht om het team Vlaanderen Circulair mee te 

ondersteunen om concrete juridische knelpunten uit de cases op te nemen, te analyseren 

en hier oplossingsrichtingen voor aan de reiken. In 2019 worden de eerste resultaten 

toegelicht. 
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2.1.3 Wat is in uitvoering? 

 

Een aantal projecten en initiatieven hierboven omschreven, lopen nog verder. Vanaf 2019 zullen 

diverse pilootprojecten afgerond worden en kunnen hier leerlessen uitgehaald worden, kunnen de 

geslaagde initiatieven doorbreken richting markt, nieuwe businessmodellen en nieuw beleid. Deze 

omslag zal een inzet van de overheid vragen om ervoor te zorgen dat de nodige hefbomen goed 

ingezet worden. 

Daarnaast heeft de stuurgroep Vlaanderen Circulair in samenwerking met de OVAM en de Vlaamse 

Confederatie Bouw een nieuwe Green Deal Circulair Bouwen voorbereid. Eind 2018 is een 

onderzoeksgroep aangeduid die het geheel gaat ondersteunen. Dit consortium gaat gedurende 3,5 

jaren de experimentele projecten en werven waarop circulair gebouwd en verbouwd zal worden, 

opvolgen en de maatschappelijke en economische meerwaarde van het sluiten van de kringlopen 

in de bouw in kaart brengen.  Via de Green Deal Circulair Bouwen starten we een groot netwerk 

van doeners op, die samen zullen experimenteren én leren om zo samen de transitie naar een 

circulaire bouwpraktijk te realiseren. 

De OVAM en het partnerschap Vlaanderen Circulair zijn in hun transitiewerking naar een circulaire 

economie een van de koplopers in Europa. We delen onze kennis met diverse delegaties die de 

OVAM bezoeken, maar we zorgen vooral dat we samenwerken en onze kennis delen met een aantal 

andere koplopers in Europa. Om een echte doorbraak te realiseren zijn er een aantal zaken zoals 

ecodesign, productnormering, taxshift… die zowel intra-Belgisch als Europees aangekaart dienen 

te worden. Hiervoor werd er een intra-Belgisch Platform Circulaire Economie opgericht. Dit is een 

administratief overleg om te leren van elkaar en vooral om de wisselwerking te organiseren met 

de federale overheid. Daarnaast werken we nauw samen met de andere Europese koplopers en 

nemen actief deel aan diverse internationale conferenties (vb. G-STIC 2018). 

 

2.1.4 Wat staat nog op de planning in de nabije toekomst?  

 
Uitvoering van de Green Deal Circulair Bouwen (zie hierboven) die op 22 februari 2019 

ondertekend werd op Batibouw. Op dit ogenblik zijn er bijna 230 ondernemingen, 

overheidsdiensten en organisaties die zich wensen te engageren om mee te werken aan de omslag 

naar een circulaire bouwpraktijk. Daar komen op 26 maart op het eerste leernetwerk nog meer 

dan 30 ondernemers bij.   

 

Internationaal zetten we de werking in de kijker op het World Resources Forum dat van 24 tot 

27 februari 2019 in Antwerpen plaats vond. 
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2.2 SLIM WONEN EN LEVEN 

Verantwoordelijke ministers:  

- Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

armoedebestrijding 

- Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van buitenlands beleid 

en onroerend erfgoed 

Transitiemanager: Helmer Rooze (Agentschap Wonen-Vlaanderen) 

Documenten / website: Slim Wonen en Leven 

 
2.2.1 Context: basisbouwstenen/kader   

 
We zullen in 2050 met 478.000 huishoudens meer zijn, we moeten de klimaatsverandering 

tegengaan, onze mobiliteit verbeteren, onze overblijvende ruimte slim benutten, inspelen op de 

vergrijzing, … Bovendien evolueert het woningaanbod traag: in veel van de woningen waarin we 

vandaag wonen, zullen we in 2050 ook nog wonen.  

 

Toekomstbeeld 

Het Vlaamse ideaalbeeld is nog al te vaak een ruime en vrijstaande woning met tuin, bij voorkeur 

in een sub-urbane of landelijke omgeving. Het is essentieel om mensen In Vlaanderen te overtuigen 

dat een goed gelegen en kwaliteitsvolle woning in een aantrekkelijke buurt een grotere 

levenskwaliteit kan bieden. Dit vertaalt zich in het toekomstbeeld van Slim Wonen en Leven, 

namelijk een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven met een aanbod op maat 

van de woonbehoefte. 

Een dergelijke ommekeer realiseer je niet vanuit het beleid alleen. Daarvoor moeten we samen met 

alle betrokkenen aan de slag.  In de transitie Slim Wonen en Leven brengen we deze betrokkenen 

samen en verfijnen we de uitdagingen voor de toekomst. We nemen hierbij verschillende rollen 

op, afhankelijk van wat er nodig is om vooruitgang te kunnen boeken. Mogelijke rollen die we 

opnemen zijn: 1) partners verbinden en ondersteunen, 2) goede voorbeelden en pilootprojecten 

opschalen en vertalen op Vlaams niveau en 3) bij de vaststelling van hiaten zelf een initiërende rol 

opnemen.   

Nieuw beleid en nieuwe dienstverlening zullen bijgevolg zoveel mogelijk ontstaan via inspraak en 

co-creatie met maatschappelijke actoren. Op die manier combineren we de kennis, middelen en 

legitimiteit van overheden, burgers, non-profit en de bedrijfswereld. Tegelijkertijd gaan we aan de 

slag met concrete projecten. 

De transitie Slim wonen en leven is gericht op 2050. Het belang van dat langetermijndenken voor 

wonen is groot, door de trage evolutie van het woningbestand en omdat fundamentele 

veranderingen slechts op langere termijn en geleidelijk aan mogelijk zijn. Daarom moeten we 

vandaag al anticiperen op de steeds complexere maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. 

En dat doen we ook met stappen op kortere termijn. Voor het hele traject hebben we concrete 

opeenvolgende tussendoelen uitgezet op weg naar het gewenste toekomstbeeld. 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050/slim-wonen-en-leven
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Tussendoelen 

Deze tussentijdse doelen zien we als een eerste aanzet of voorlopige selectie van concrete ambities. 

Met de focus op korte termijn spreken we mensen, organisaties, overheden, bedrijven, de 

bankensector en de onderwijswereld aan om mee te stappen in de realisatie  van deze doelen. 

Samen gaan we engagementen aan, formuleren we adviezen aan de overheden en zetten we 

experimenten op om de beoogde einddoelen stap voor stap dichterbij te brengen. 

Natuurlijk hebben andere beleidsplannen (zoals het Woonbeleidsplan of het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen) en andere transitieprocessen een grote invloed. Slim Wonen en Leven vaart niet zijn 

eigen koers, maar neemt andere beleidsplannen of –processen mee als basis of betrekt ze in de 

projectstructuur. Het is ook net in die transitieruimte, aangevuld met experimenten met 

rechtstreekse betrokkenen en mensen met ervaring in de praktijk, dat Slim Wonen en Leven kan 

slagen. 

De langetermijnvisie van het Woonbeleidsplan en Slim Wonen en Leven is dezelfde. We kunnen ze  

niet los van elkaar zien. Om die reden maakt  het Woonbeleidsplan deel uit van de transitie-aanpak 

van Slim Wonen en Leven.  

 

Governance 

Samen met de inhoudelijke doelstellingen van de startnota werd ook de governance van deze 

transitieprioriteit goedgekeurd (maart 2017). Centraal hierbij staat een strategische denkgroep, met 

partners binnen de Vlaamse overheid en vertegenwoordigers van de maatschappelijke vijfhoek. 

Deze groep bewaakt het globale transitietraject vanuit het toekomstbeeld 2050. In het afgelopen 

jaar kwam de strategische denkgroep drie maal samen. O.a. volgende onderwerpen kwamen aan 

bod: analyse van cases van stakeholders in relatie tot de pijler “slimme locatie” en rapportering 

over de stand van zaken in elk van de werven.  

Voor meer informatie, zie startnota 'Slim wonen en leven'. en website. 

 

2.2.2 Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?  

 
- Bij de aanvang van het proces (juni 2017) selecteerde de strategische denkgroep drie werven:  

1) verhogen van een betaalbaar aanbod op de private huurmarkt,  

2) ondersteunen van duurzame buurtinitiatieven,  

3) stimuleren van duurzame woonwensen.  

- De werven hebben een looptijd van twee jaar. Samen met diverse partners worden in deze 

werven experimenten opgezet, innovatieve producten of diensten ontwikkeld en 

beleidsaanbevelingen geformuleerd.  

- In december 2018 organiseerde VVSG in samenwerking met Slim Wonen en Leven de 

Woondag. Op deze dag konden meer dan 400 aanwezigen kiezen uit 26 workshops, waarvan 

enkele georganiseerd door de werfleiders van Slim Wonen en Leven. Op deze dag is veel 

nuttige input en feedback ontvangen voor de verdere uitwerking en afronding van de werven. 

- Sinds het voorjaar van 2018 is de website Slim Wonen en Leven online.  

https://www.wonenvlaanderen.be/woonbeleidsplan-vlaanderen
http://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
http://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/startnota-slim-wonen-en-leven-1
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050/slim-wonen-en-leven
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050/slim-wonen-en-leven
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2.2.3 Wat is in uitvoering?  

 
- Momenteel bereiden we een evaluatie voor van de werking van de transitieprioriteit van de 

voorbije twee jaar. Dit moet helpen om in de toekomst nog gerichter de juiste initiatieven op 

Vlaams niveau te selecteren, ter ondersteuning van de transitie naar Slim Wonen en Leven.  

- De werf betaalbaar huuraanbod zal in april 2019 afgerond worden en hierbij verschillende 

eindproducten opleveren. De werf zet in op de concrete ondersteuning van lokale besturen 

die dergelijke initiatieven willen opstarten via: 

▪ De opmaak van een draai- en inspiratieboek betaalbaar verhuren; 

▪ De uitbouw van een kennisnetwerk betaalbaar verhuren; 

▪ Het opnemen van een faciliterende rol tussen lokale besturen en Vlaamse entiteiten: is 

het af te stoten patrimonium in de Vastgoeddatabank inzetbaar voor betaalbaar 

verhuren? 

In deze werf werd veel aandacht besteed aan het opschalen van concrete kennis en ervaringen 

uit lopende initiatieven van stadsontwikkelingsbedrijven, zoals Antwerpen, Leuven en Kortrijk.  

- De werf buurtinitiatieven zal eveneens in april 2019 afgerond worden en hierbij verschillende 

ondersteunende instrumenten opleveren.  

De werf heeft enerzijds tot doel lokale overheden, inwoners en andere (met name lokale) 

partners voorzien van instrumenten om samen een buurttransformatie in gang te zetten. 

Hiervoor worden succesfactoren en zwaktes van bottom-up buurtinitiatieven in beeld 

gebracht  (buurtscan). Er is ook een atlas van buurtinitiatieven beschikbaar. Dit gebeurt in 

nauwe samenwerking met de VZW Vicinia.  

Daarnaast zet deze werf in op een Lerend Netwerk Duurzame Wijken. Hierin wordt afstemming 

gezocht tussen volgende bestaande instrumenten ter ondersteuning van buurten op Vlaams 

niveau: stadsvernieuwingsprojecten (van ABB), plattelandsbeleid (VLM), de atria van het 

departement Omgeving en de innovatieve instrumenten van het team Vlaams Bouwmeester. 

Het beoogde resultaat is een aangepaste logica in het aanbod van deze instrumenten door 

Vlaamse entiteiten, die afgestemd is op de lokale noden. 

- De werf duurzame woonwensen werkt via drie sporen, die de transitie naar meer duurzame 

vormen van woongedrag bij burgers moet ondersteunen: 

▪ De beeldenbank wil nieuwe en inspirerende beelden aanbieden die de toekomstvisie 

van Slim Wonen en Leven verbeelden. In 2019 wordt verder gewerkt op het format en 

de operationalisering, in nauwe samenwerking met relevante partners.  

▪ De online test “woongedrag” maakt deel uit van een brede publiekscampagne gericht 

op de transitie naar meer duurzame vormen van woongedrag. De test stelt lokale 

besturen en middenveldorganisaties in staat om over dit complexe onderwerp in 

dialoog te gaan met burgers. De campagne wordt medio 2019 gelanceerd  en loopt tot 

eind 2019. De test zal beschikbaar zijn op een platform waarop alle informatie m.b.t. 

woongedrag en woonwensen gecentraliseerd wordt. Dit platform blijft online tot begin 

2021. 

▪ De werf ondersteunt en is mede-initiator van wetenschappelijk onderzoek naar een 

beter begrip van woonwensen en woonkeuzes (in 2018: ronde tafel woonwensen met 
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vijf academische bijdragen en Woonsurvey i.s.m. het Steunpunt Wonen) en specifieke 

studieprojecten (gedragswetenschappelijk onderzoek naar compact wonen in 

Vlaanderen, i.s.m. departement Omgeving, 2019). De resultaten van de Woonsurvey 2018 

worden voorgesteld op een studiedag op 25 april 2019. 

 

2.2.4 Wat staat nog op de planning in de nabije toekomst?  

 
- De werf “betaalbaar huuraanbod” en de werf “buurtinitiatieven” worden afgerond tegen het 

einde van deze legislatuur. De werf “duurzame woonwensen” loopt verder door in  2019, met 

de focus op  ondersteunende instrumenten voor lokale besturen en middenveldorganisaties 

in de loop van 2019. Er zullen ook relevante onderzoeks- en studieresultaten m.b.t. 

woonwensen en woongedrag ter beschikking komen in de loop van 2019. 

- Momenteel wordt de strategische denkgroep van april 2019 voorbereid. Hier zullen concrete 

producten ter afronding van de werven en de resultaten van de evaluatie aan de stakeholders 

worden voorgesteld.  

- Op 25 april 2019 organiseren het Steunpunt Wonen en Slim Wonen en Leven een studiedag 

om de resultaten van de Woonsurvey 2018 bekend te maken. Nieuw in deze editie is een reeks 

vragen die peilen naar de woonwensen van huishoudens. Die zijn rechtstreeks afgeleid uit de 

doelstellingen van Slim Wonen en Leven.  

 
 

2.3 INDUSTRIE 4.0 

Verantwoordelijke ministers:  

- Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van buitenlands beleid 

en onroerend erfgoed 

- Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

- Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

Transitiemanager: Leo Van de Loock (VLAIO) 

Documenten / website: Industrie 4.0 

 
2.3.1 Context: basisbouwstenen/kader  

 
Doorgedreven digitale evolutie en connectiviteit leiden tot nieuwe manieren van produceren, 

nieuwe producten en nieuwe businessmodels. Dat is Industrie 4.0 in een notendop. Een doorbraak 

van de principes van Industrie 4.0 zal een belangrijke impact hebben op ons leven en werken. 

Voor Vlaanderen is de transitie Industrie 4.0 strategisch belangrijk, omdat we industriële activiteit 

hier willen houden en zelfs versterken. Het is een activiteit die economisch toegevoegde waarde 

biedt, duurzame arbeid toelaat en bijdraagt aan het oplossen van de maatschappelijke 

uitdagingen. Daarvoor moeten we de kansen zien die de veranderende technologieën en 

maatschappelijke systemen met zich meebrengen en ze ten volle benutten. De wereldwijde 

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/industrie-40
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overgang naar Industrie 4.0 heeft potentieel een belangrijke invloed op de concurrentiepositie van 

onze bedrijven. 

Zoals beschreven in de startnota, organiseren we de ondersteuning van de transitie volgens een 

dubbel spoor: uitwerking van een visie op langere termijn en onmiddellijke actie. Voor de 

visievorming brengen we een verscheidenheid aan stakeholders samen, die op verschillende 

niveaus de uitdagingen beschrijven, de omgevingsaspecten in kaart brengen en een radicale 

langetermijnvisie ontwikkelen. Alle stakeholders worden daarbij betrokken. Ze engageren zich om 

de inzichten die zij verwerven in hun eigen trajecten, coherent in te brengen. 

Op basis van de reeds bestaande inzichten en analyses, zijn we ondertussen gestart met het 

versterken en afstemmen van de vele activiteiten die reeds lopen in het veld. We voeren een plan 

uit met 5 hoofdlijnen: 

- Een platform onderhouden dat informatie over Industrie 4.0 verspreidt en sensibiliseert. 

- De kennisbasis versterken. 

- De toepassing versnellen door ondernemingen gericht te ondersteunen, afhankelijk van 

hun vertrouwdheid en betrokkenheid met de transitie. 

- Bijdragen tot goede omgevingsvoorwaarden. 

- Internationale samenwerking ondersteunen, vooral op Europees vlak. 

Het transitieteam vervult een belangrijke rol bij de coördinatie van de activiteiten rond Industrie 

4.0. Voorbeelden zijn: beleidsinformatie verzamelen, het overzicht bewaren van de gesteunde 

projecten en de overheid vertegenwoordigen, ook in internationale context (in het bijzonder op 

Europees niveau). 

Succes wordt volledig bepaald door de mate waarin Vlaamse ondernemingen omschakelen naar 

Industrie 4.0. Daarbij kijken we zowel naar inschakeling van de bedrijven in de breedte in de 

digitale ketting, als naar de ontwikkeling van de digitale industrie en diensten in Vlaanderen. 

Voor meer informatie, zie de startnota 'Industrie 4.0'. 

 

2.3.2 Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?  

 
- Opzetten van een kerngroep met elf spilpersonen uit het onderzoeks- en ondersteunend veld, 

die een dynamische ondersteuning aan het actieplan geeft 

- Uitbouw van de delivery unit, nl. het virtuele kernteam, met de transitiemanager en 

medewerkers van VLAIO en EWI. 

- Sensibilisering rond deze transitie, in het bijzonder naar de bedrijfswereld, met nadruk op een 

ruime informatieronde door presentaties en interactieve discussies op allerlei evenementen 

die een relatie hebben met Industrie 4.0. 

- Missie naar de Hannover Messe met de minister-president eind april 2018, in samenwerking 

met FIT en Flanders Make, en de organisatie van de sessie rond Industrie 4.0 in de conferentie 

’25 jaar Vlaams buitenlands beleid’ op 10 december. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/transitieprioriteit-de-sprong-maken-naar-industrie-4-0-startnota
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- Ondersteuning van de doorstart van Flanders Make binnen het nieuwe convenant. VLAIO 

vervult ook een belangrijke rol door de toekenning van steun aan ICON-projecten1. 

- Opstart van 7 proeftuinen industrie 4.0 in 2018 en van 10 proeftuinen in 2019, met een breed 

gamma van partners (28) en thema’s. De proeftuinen geven aan bedrijven de mogelijkheid om 

laagdrempelig ervaring op te doen met digitalisering. 

- Versterken van Flanders Make en opstart van het pilootproject ‘Innovation boosting’ dat de 

verspreiding van de daar ontwikkelde kennis naar bedrijven moet ondersteunen. 

- Inzet van de steuninstrumenten en de dienstverlening van VLAIO voor de ondersteuning van 

intermediairen en bedrijven. 

- Deelname aan studie-activiteiten rond werk en digitalisering, o.a. in de context van de  SERV. 

- Ter ondersteuning van de internationale samenwerking werd een langdurige contract 

afgesloten met IDEA en werd de werkgroep internationalisatie heropgestart. 

- Opzetten de transitie arena ‘maakactiviteit in 2050’, met een 25-tal breed-

geïnteresseerde/visionaire mensen met uiteenlopende achtergronden werd een intensief 

proces doorlopen in vier sessies wat o.a. leidde tot een aanzet tot visie en een aantal 

transitiepaden om daar te geraken. 

 

2.3.3 Wat is in uitvoering? 
  

- Uitbouw van de communicatie: in samenwerking tussen de netwerkmanager, 2 

communicatiebureaus via langlopende overeenkomsten en de communicatiewerkgroep is een 

communicatieplan opgesteld dat uitgerold wordt in  2019. De volledige effecten zullen vanaf 

dan voelbaar zijn, met netwerkactiviteiten, een website en publicaties. Conform de aanpak om 

maximaal samen te werken, werd de externe communicatie hoofdzakelijk gevoerd via de 

events opgezet door actoren in het veld. 

- Versterking van de netwerken tussen de proeftuinen en andere organisaties die bedrijven 

ondersteunen in hun transformatie via gezamenlijke events, publicaties, website, … met het 

oog op een maximaal bereik van de Vlaamse kmo’s. 

- Intensieve interactie met het Europese beleidsniveau (o.a. Digitising European Industry, 

Artificial Intelligence), in voorbereiding van de activiteiten binnen het nieuwe Meerjarig 

Financieel Kader (2021-2027). Via de Europese programma’s, in het bijzonder ECSEL2, wordt 

Europese steun naar Vlaamse actoren gebracht. Consolideren en monitoren van de inzet van 

de steuninstrumenten van VLAIO voor industrie 4.0. 

 
2.3.4 Wat staat nog op de planning in de nabije toekomst?  

 
- Versterken van het ruimere netwerk van stakeholders rond industrie 4.0 in Vlaanderen. 

                                              
1 https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/icon-subsidies-voor-cooperatief-vraaggedreven-onderzoek 
2 https://www.ecsel.eu/ 
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- Missie naar de Hannover Messe met de minister op 2 april, in samenwerking met FIT en 

Flanders Make. 

- Samenwerking met de beleidsagenda’s rond artificiële intelligentie en cybersecurity en 

augmented/virtual reality (onder voorbehoud van hun goedkeuring door de Vlaamse 

Regering) 

- Uitbouw van digital innovation hubs, in aansluiting met het Europese netwerk. 

- Verdere uitbouw van de transitie-arena, met het expliciteren van de visie en het invullen van 

de transitiepaden. 

 

2.4 LEVENSLANG LEREN EN DE DYNAMISCHE LEVENSLOOPBAAN 

Verantwoordelijke ministers:  

- Vlaams minister van Onderwijs 

- Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Transitiemanagers:  

- Koen Pelleriaux (Departement OV) 

- Willem De Klerck (Departement WSE)  

Documenten / website: Levenslang Leren en de dynamische levensloopbaan 

 

2.4.1 Context: basisbouwstenen/kader  

 
De wereld verandert snel. Technologische en demografische ontwikkelingen, net als globalisering 

en klimaatverandering hebben een impact op leren, leven en werken.  

- Technologie & innovatie: Intelligente robots, zelfrijdende wagens, 3D-printen, artificiële 

intelligentie, virtuele realiteit. De technologie evolueert met de snelheid van het licht. De 

vierde industriële revolutie transformeert onze manier van leven, werken en omgaan met 

elkaar. Ze daagt ons idee uit van wat het betekent mens te zijn. Banen verdwijnen door 

robotisering en automatisering, nieuwe komen erbij, bestaande transformeren. Deze 

omwenteling creëert nieuwe mogelijkheden en plekken om te leren. Startups dagen de 

gevestigde orde uit. Een digitale economie produceert en verdeelt tegen minimale kosten, 

nieuwe zakenmodellen dringen zich op.  

- Demografie: We leven langer en we leven langer gezond. Dit zet onze verwachtingen over 

loopbaan en pensioen op hun kop. Langer werken is een noodzaak, maar duwt ook de 

deur open naar grote veranderingen op de werkvloer. Het geijkte patroon – studeren, 

werken, pensioen – wordt omgegooid. Door de uitstroom van de babyboomers is de jacht 

op talent open. Migratie brengt mensen met talenten, dromen en plannen naar onze 

contreien. Uniformiteit is achterhaald, diversiteit – op alle vlakken – is een gegeven.  

- Duurzaamheid: Zelfs als we met z’n allen actie nemen en alle landen hetgeen doen wat ze 

in 2015 in Parijs beloofd hebben, zal de temperatuur op aarde met enkele graden stijgen. 

Doemdenkers tasten naar de nooduitgang, maar van onderuit experimenteren burgers met 

duurzame oplossingen in kleinschalige, coöperatieve structuren, geholpen door digitale 

technologieën. De circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, maar biedt 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren
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modellen die zuiniger omspringen met de planeet. Ze zal op de arbeidsmarkt nieuwe 

profielen vragen en in bestaande banen zullen nieuwe kennis en ideeën nodig zijn voor de 

aanpassing aan het veranderende klimaat.  

- Globalisering: De diensten in de economie winnen nog aan belang. Tel daar de nieuwe 

technologieën bij en je ziet overal in steden talentenreservoirs ontstaan van 

hoogopgeleide, flexibele, vaak zelfstandige professionals die via een wereldwijd 

kennisnetwerk verbonden zijn met elkaar en met bedrijven. Tegelijk ontstaan lokaal 

nieuwe initiatieven. Hoe verzoenen we globaal en lokaal? Ondernemerschap is in opmars, 

niet als statuut, maar als ‘state of mind’: initiatief nemen, risico’s nemen en op je bek 

durven te gaan.  

Tegelijkertijd staan de systemen van leren en werken onder druk. Levenslang leren is het devies 

voor iedereen. Maar vanop schoolbanken en bedrijfsvloeren klinkt gezucht bij dit vooruitzicht, 

alsof een leven lang leren een straf is, en geen plezier. Onderwijs en arbeidsmarkt reiken hefbomen 

aan voor welvaart en welzijn, maar hun structuren, uitgedacht in het verleden, hebben aan kracht 

verloren3. En andere tijden vragen om andere oplossingen. De ontwikkelingen van vandaag en 

morgen dwingen ons in elk geval om anders na te denken over leven, leren en werken.     

De Vlaamse Regering wil deze transitie versnellen in het kader van Visie 2050 en doet hiervoor in 

het bijzonder een beroep op pioniers in leren, werken en leven. Op scholen, bedrijven en 

organisaties die de omslag vandaag reeds maken, die grenzen opzoeken, nieuwe paden 

bewandelen, muren slopen en beweging creëren om de uitdagingen van de toekomst aan te 

pakken. Samen met hen kunnen we bestaande structuren radicaal herdenken om een nieuw 

verhaal te schrijven voor de 21ste eeuw. 

 

2.4.2 Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?  

 
In een eerste fase werd ingezet op verdere studie en verkenning van de transitie.  

U vindt het resultaat van de werkzaamheden in de toekomstverkenningen die door de 

steunpunten Werk en Onderwijs werd uitgevoerd en in de – eveneens door de steunpunten – 

verwerkte weerslag van de interviews met voorlopers. In deze fase werd ook sterk ingezet op 

dialoog met stakeholders. Zo was er een gedachtewisseling met de SERV, de VARIO, de VLOR, de 

andere stakeholders en met het Vlaams Parlement. Parallel met deze werkzaamheden werd door 

onze diensten in samenspraak met Idea Consult en academici een systeemanalyse gemaakt 

(dominante cultuur, praktijken, regime, systeem-mapping, …) die u eveneens via de website kan 

terugvinden.    

 

In een tweede fase werd ingezet op het formuleren van een grensverleggende visie rond leren 

en werken in 2050.  

We spraken een groep van 16 voorlopers in de wereld van Werk en Onderwijs aan, een zogeheten 

transitie-arena, om een inspirerende visie uit te werken voor het leven, leren en werken van 

(over)morgen4. Deze mensen gingen gedurende enkele maanden samen op zoek naar een nieuw 

                                              
3 Voor meer info en de achterliggende systeemanalyse, zie: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren/transitievisie-
2050-krijgt-verder-vorm-1492018  
4 In de groep streefden we naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen, tussen 17 en 70 jaar, van verschillende culturele achtergrond en 
met verschillende disciplinaire expertises. De arenaleden moesten een eigen mening hebben over het thema, maar ook bereid zijn samen na te denken, 
creatief zijn, open voor innovatie (in plaats van al een oplossing in gedachten hebben), over de grenzen van de eigen discipline, interesse, expertise en 

 

http://www.steunpuntwerk.be/node/3596
http://www.steunpuntwerk.be/node/3760
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren/transitievisie-2050-krijgt-verder-vorm-1492018
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren/transitievisie-2050-krijgt-verder-vorm-1492018
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren/transitievisie-2050-krijgt-verder-vorm-1492018
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verhaal voor leven, leren en werken in 2050. Het resultaat van deze oefening vindt u eveneens 

terug via de website. We gingen dit rapport toelichten bij de SERV, de Vario, de Vlor en binnenkort 

ook bij de Verenigde Verenigingen.  

 

2.4.3 Wat is in uitvoering?  

 

In een derde fase staat verbreden en de stap zetten naar proeftuinen en experimenten om de 

transitie op het terrein te verankeren centraal.  

 

Binnen het ESF creëerden we ruimte voor veranderprojecten die de beoogde toekomst vandaag al 

laten zien en tastbaar maken op het terrein. De oproep die openstond tot en met eind december 

richtte zich naar pioniers in de wereld van werk en onderwijs (en daarbuiten), met een goede 

dosis verwondering, ambitie en dadendrang. We vroegen hen om te experimenteren met 

vernieuwende onderwijs- en arbeidsmarktconcepten voor de lange termijn die ons – eens 

toegepast – iets leren over de mogelijkheden en beperkingen van de aanpak, de drempels die 

verandering in de weg staan en de netwerken en coalities en randvoorwaarden die nodig zijn om 

deze vernieuwing op grote(re) schaal toe te passen. De projecten werden gevraagd om in te spelen 

op (één van) deze transitiepaden  

- Mozaïek van leren, werken en leven: Hoe kunnen we weg van een lineaire opeenvolging 

van leren (zonder werken), werken (zonder leren) en pensioen (zonder werken en leren) 

naar een leven als een mozaïek waarin leren en werken door elkaar vloeien? Hoe 

overstijgen we hierbij de vele hokjes waarin we onszelf plaatsen (statuten, disciplines, 

posities, organisaties, sectoren, …)? Wat voor begeleiding is behulpzaam om onze unieke 

weg te vinden en ons portfolio van kennen, kunnen en zijn uit te bouwen? 

- Een oeuvre voor iedereen: Hoe kunnen we weg van rigide (leer)loopbanen met een focus 

op financiële progressie, naar het opbouwen van een eigen oeuvre dat we ervaren als 

zinvol omdat het onszelf overstijgt? Waar zorg, artistieke expressie en vrijwilligerswerk als 

leerkansen gezien worden en gehonoreerd worden als waardevolle bijdrage aan buurt en 

samenleving? 

- Verrijkende netwerken: Hoe kunnen we weg van gesloten en uniforme leer-en 

werkomgevingen (scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, … elk apart) naar open 

en multifunctionele leef-, leer- en werkgemeenschappen? Waarin we elkaar ontmoeten -al 

dan niet virtueel- en verrijken met onze diverse kennis en ervaring? En waar mentoren en 

rolmodellen ons doorheen heel ons leven inspireren en hun netwerk aanreiken, zodat 

iedereen zich kan ontplooien, ongeacht hun achtergrond? 

- Grass-roots met vertrouwen: Hoe kunnen we weg van een controlerende top-down 

benadering in organisaties naar grassroots met vertrouwen? Hoe zorgen we dat 

leidinggevenden zich kwetsbaar durven op te stellen en werknemers betrekken bij de 

ontwikkeling van de organisatie? Hoe zorgen we voor ruimte voor experiment bij het 

zoeken van een eigen pad? 

                                              
wereldbeeld kunnen kijken, al een zekere drive hebben en actief zijn in het stimuleren van innovatie op niche of op regime niveau, bereid zijn tijd en 
energie te investeren, enkel zichzelf vertegenwoordigen, maar wel bereid zijn om de visie die ze mee ontwikkelen, uit te dragen in hun organisatie, 
analytisch zijn en strategisch kunnen denken. 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-levenslang-leren/transitievisie-2050-krijgt-verder-vorm-1492018
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- Sturen op passie en talent: Hoe kunnen we weg van leren en werken als plicht naar het 

centraal stellen van passie en talent doorheen ons leven? Hoe kunnen we onze passie en 

talenten in kaart brengen en er erkenning voor krijgen? Hoe kunnen we sturen op onze 

eigen sterkten eerder dan onze tekortkomingen vanuit het perspectief van anderen te 

benadrukken? 

- Individuen samen: Hoe verleggen we onze focus op individuele prestatie en concurrentie 

met anderen naar samenwerking met respect voor ieders unieke vermogen om bij te 

dragen? En hoe geven we daarbij meer ruimte aan creativiteit, empathie en kritisch 

denken? 

 

Aan de verschillende events die we hierrond organiseerden (een groot kick-off event in Brussel, 

drie kleinere events in Leuven, Antwerpen en Gent, een infosessie over de ESF-oproep en 6 

dagen om ideeën te komen pitchen voor een panel) hielden we een databestand over van meer 

dan 400 personen die hieraan deelnamen.  

 

Er werden 80 projectideeën gepitcht in de week van 14 januari. Hieruit werden er 12 

geselecteerd die een projectvoorstel kunnen uitwerken en indienen. De projectvoorstellen 

focussen op innovatieve leeromgevingen, leer-werk hubs, parallelle economische systemen en 

alternatieve leer-ecosystemen. Uitgewerkte projectvoorstellen moeten uiterlijk 31 maart 

ingediend worden. Op 15 mei wordt de positieve of negatieve beslissing gecommuniceerd aan 

de promotoren. Projecten kunnen dus in principe starten op 16 mei. Projecten kennen een 

looptijd van 6 maanden tot 3 jaar. Er werd een oproepbudget voorzien van 3 000 0000,00 

euro. 

 

Een belangrijk aspect van de transitieprojecten zal zijn dat ze onderling sterk met elkaar zullen 

interageren, aan kennisopbouw, -deling en intervisie doen, en dat een reflexieve monitoring 

van de projecten zal toelaten om te leren, het geleerde te delen en zo anderen te inspireren, 

en de visie van onderuit verder uit te bouwen. 

 

2.4.4 Wat staat nog op de planning in de nabije toekomst? 

 
- Er zijn veel inhoudelijke parallellen te trekken tussen diverse transities, inzonderheid tussen 

“industrie 4.0.”, “levenslang leren” en “samen leven in 2050”. Er zal worden bekeken hoe 

bepaalde uitdagingen gezamenlijk kunnen opgenomen worden.  

- We bekijken ook hoe we de innovatieve niches in de wereld van werken, leren en leven verder 

in kaart kunnen brengen en lopende experimenten kunnen ondersteunen en monitoren.  

- We verkennen hoe we het transitiemanagement (verbinden, activeren, demonstreren) naar de 

toekomst verder kunnen versterken naar de toekomst. 

 

Naast de initiatieven in het kader van visie 2050 zetten we ook stappen binnen het lopende beleid 

op weg naar “levenslang leren in een dynamische levensloopbaan”. We verwijzen hier onder meer 

naar:  
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- De uitrol van het duaal leren, waarbij je leert op school en vaardigheden opdoet op de 

werkvloer (met ook uitbreiding voorzien naar het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs); 

- Het verder ontwikkelen en updaten van beroepskwalificaties  

- De totstandkoming van een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven 

competenties en het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een 

gemeenschappelijk kwaliteitskader 

- De stappen vooruit in het competentiegericht matchen van werkzoekenden en vacatures door 

VDAB  

- Gebruik maken van digitale ontwikkelingen in het onderwijs en het arbeidsmarkt- en 

loopbaanbeleid (learning analytics, virtual reality in onderwijs, digital first aanpak bij VDAB, 

….) 

- De hervorming van de opleidingsincentives waardoor elke werknemer voortaan recht krijgt 

op 125 uur opleidingsverlof (zonder loonverlies)  

- Verder uitbouwen van kennis rond leren en werken, o.a. verspreiding van zelfkennis van 

scholen, ….  

- Enzovoort   

 

Recent publiceerde de OESO -in opdracht van minister Muyters en Crrevits- ook een  skills strategie 

rapport voor Vlaanderen, een diagnostisch rapport dat totstandkwam na gesprekken en 

workshops met  meer dan 100 Vlaamse experts uit het veld, waaronder sociale partners, 

onderwijsinstellingen, sectoren, academici, overheidsmedewerkers en andere 

opleidingsverstrekkers. U vindt het volledige rapport via https://www.werk.be/cijfers-en-

onderzoek/rapporten/oeso-skills-strategie-voor-vlaanderen-2019   

 

2.5 SAMEN LEVEN IN 2050 

Verantwoordelijke ministers: 
- Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
- Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
- Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

Transitiemanagers:  
- Bart Dierick (Departement CJM) 
- Carine Boonen (Departement WVG) 

Documenten / website: Samen Leven in 2050 

 

2.5.1 Context: basisbouwstenen/kader  

 
Inhoudelijke focus 

De transitieprioriteit “Samen leven in 2050” vindt haar oorsprong in de hoofdstukken 2.5.8 

“Toegankelijke en hoogwaardige Zorg” en 3.2.5. “Werk maken van Zorg en Welzijn 4.0” van de 

Visienota 2050. Inmiddels werd de scope van de transitie verbreed van zorg en welzijn naar 

https://www.werk.be/cijfers-en-onderzoek/rapporten/oeso-skills-strategie-voor-vlaanderen-2019
https://www.werk.be/cijfers-en-onderzoek/rapporten/oeso-skills-strategie-voor-vlaanderen-2019
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050/samen-leven-2050
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cultuur, jeugd, sport en media. De naam werd daarom dan ook veranderd in “Samen leven in 

2050”.  

Een “delivery unit” met verbindingsambtenaren van de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid, 

Gezin (WVG) en Cultuur, Jeugd, Sport, Media (CJSM) werkt de transitie mee uit, onder aansturing 

van twee transitiemanagers. De delivery unit wenst deze transitie te begrijpen in haar brede(re) 

betekenis, die de traditionele aspecten van welzijn en gezondheid verbindt met de inspirerende 

en confronterende invalshoeken van sport, media en cultuur.   

In deze transitieprioriteit stellen we ons de ultieme vraag: “Hoe willen we samenleven in 2050, en 

vooral, hoe willen we dat het beleid vanaf nu anticipeert op het gewenste antwoord hierop?” In 

een globaliserende wereld is het cruciaal dat Vlaanderen een sterke community is. We streven naar 

een warme samenleving die niemand achterlaat. Daarom zetten we in op sociale cohesie, 

vermaatschappelijking en emancipatie. 

- Sociale cohesie of verbondenheid is de lijm die een gemeenschap bij elkaar houdt. Het is de 

mate waarin mensen – persoonlijk en als burger – betrokken zijn in de maatschappij. 

Jeugdwerking, sport, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, vrijwilligerswerk, zorg … 

sociale cohesie komt tot uiting in alle domeinen. Drempels wegwerken en gelijke kansen 

creëren, tegen een achtergrond van (super)diversiteit en intergenerationeel samenleven, zijn 

noodzakelijke bouwstenen.  

- Vermaatschappelijking is een sociale shift die iedereen een eigen plek in de samenleving 

gunt, daarvoor de nodige professionele ondersteuning uitbouwt en het nodige sociaal 

kapitaal, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, mobiliseert. Zo kunnen ook de meest 

kwetsbaren (mensen met beperkingen, chronisch zieken, alleenstaande ouderen, jongeren 

met gedrags- en emotionele problemen, mensen in armoede, …) deelnemen aan de 

maatschappij. De kracht van het engagement ondersteunt het verenigingsleven, stimuleert 

maatschappelijke integratie, bevordert de sportiviteit en verbindt culturen.  

- Kritische reflecties en duurzame keuzes gaan hand in hand met de transitie. Cultuur-, 

erfgoed- en kennisinstellingen inspireren de verbeelding en creatie. Zorg verbindt en 

verzacht, sport voorkomt en technologische innovatie faciliteert. Burgerinitiatieven en 

sociale bewegingen verhogen de weerbaarheid en kruiden de samenleving.  

- “Health in all policies” vormt daarbij de toekomst van ons zorgmodel. Welzijn en gezondheid 

worden daarbij ook bepaald door sociale en economische factoren, in die mate zelfs dat de 

Wereldgezondheidsorganisatie vraagt om welzijn en gezondheid consequent als 

sleutelcomponent op te nemen bij alle beleidsbeslissingen. Vlaanderen kan hierop inspelen 

met concrete, integrale en gemeenschappelijke uitdagingen: uitstekend onderwijs, 

kwaliteitsvol wonen, een aantrekkelijke leefomgeving, een vlot en veilig mobiliteitssysteem, 

zinvol werk, creativiteit, cultuur, sport, spel, mediageletterdheid, enz. Al deze domeinen 

dragen bij tot meer welzijn en gezondheid op korte en lange(re) termijn. Het zijn 

tegelijkertijd ook onze bruggen naar de andere transitieprioriteiten.  

Essentieel vinden we ook dat het ambitieniveau aansluit en verder bouwt op andere 

visiedocumenten en plannen, en spoort met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties. 

Voor meer informatie, zie startnota 'Zorg en samenleven in 2050”.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/startnota-transitieprioriteit-zorg-en-samenleven-in-2050-conceptnota
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2.5.2 Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?  

 
In samenspraak met de bevoegde ministers zorgden we voor een uitbreiding van de scope en 

bijgevolg ook van de delivery unit met ambtenaren van de beleidsdomeinen cultuur, jeugd, media, 

sport en welzijn, volksgezondheid, gezin. Samen zochten we naar verbinding tussen de 

inspirerende invalshoeken van beide beleidsdomeinen. De startnota werd in die zin ook opgesteld. 

 

Fase 1: interviews en rondetafelgesprekken 

We namen verschillende interviews af van diverse markante figuren. Uit alle interviews en 

rondetafelgesprekken van de twee beleidsdomeinen WVG en CJSM, extraheerden we diverse 

vernieuwende inzichten. Daarnaast verzamelden we uit deze gesprekken enkele interessante 

stellingen, die we vervolgens konden gebruiken bij de voorbereiding van een eerste transitieruimte, 

die we vormgaven als een reflectie- en inspiratiedag. 

 

Fase 2: benaderen stakeholders/ adviesorganen/ sector 

Volgend op de interviews met markante figuren benaderden we stakeholders, adviesorganen en 

betrokken sectoren. Dit was in de eerste plaats belangrijk naar aanloop van het evenement met 

de transitieruimte. In overleg met de managementcomités van WVG en CJSM werd een definitieve 

lijst van genodigden voor het event opgesteld. De uitnodiging voor deze reflectie- en inspiratie-

dag werd achteraf ook breed verspreid via de nieuwsbrieven van WVG en CJSM. 

 

Fase 3: transitieruimte 

Op 8 juni 2018 werd in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel een eerste event voor de 

transitieruimte georganiseerd: de reflectie- en inspiratiedag ‘Samen leven in 2050’. Na een 

inspirerende keynote van prof. Jean Paul Van Bendegem, namen een 150-tal stakeholders uit de 

beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport, media, welzijn, volksgezondheid en gezin deel aan 24 

gesprekstafels rond de volgende zes pijlers:  

- Sociale cohesie 

- Vermaatschappelijking 

- Reflecterende samenleving 

- Duurzame samenleving 

- Health in all policies 

- Toekomst van ons zorgmodel 

Uit de evaluatie die de deelnemers achteraf invulden, bleek dat deze reflectie- en inspiratie-dag 

over het algemeen als positief en inspirerend werd ervaren en dat diverse stakeholders zich 

wensen te engageren om de transitieprioriteit mee verder vorm te geven. 

 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Maart 2019  pagina 21 van 40 

 

 

Fase 4: Klankbordgroep met externe stakeholders 

Op 27 februari 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats van een klankbordgroep met een 20-tal 

onafhankelijk experten. Bij de reflectie- en inspiratiedag werd de representativiteit bewaard en 

alle officiële raden en adviesraden uitgenodigd. Bij het samenstellen van de klankbordgroep werd 

gekozen voor een beperkte, diverse groep met markante figuren die los kunnen komen van 

individuele belangen en kunnen nadenken en praten over het groter geheel, vertrekkende van de 

zes pijlers van onze transitie. Daarnaast wensen we de maatschappelijke vijfhoek (overheden, 

organisaties/bedrijven, burgers, financiers, onderzoekers) zo breed mogelijk vertegenwoordigd te 

zien in de klankbordgroep.. 

Deze klankbordgroep werkte verder op een aantal stellingen die het resultaat waren van de 24 

gesprekstafels van de reflectie- en inspiratie-dag:  

- Dynamisch en inclusief samenlevingsmodel: een fundamenteel debat met de 

maatschappelijke vijfhoek geeft dit vorm. 

- Duurzaamheid: in de toekomst zal duurzaam handelen vanzelfsprekend zijn.  

- Lokale initiatieven faciliteren: lokale samenlevingsvormen en versterkte buurtwerking zijn 

een motor van de samenleving. Het is belangrijk om aan te voelen waar lokale initiatieven 

zich ontwikkelen en deze vervolgens ook te stimuleren en faciliteren. Buurtinitiatieven 

kunnen een zinvolle invulling geven aan nieuwe ruimtelijke ordening en economie. 

- Kritische reflectie: het is belangrijk om van jong tot oud in te zetten op het kritisch leren 

omgaan met informatie. Verbeelding en innovatie verhogen de weerbaarheid en kruiden 

de samenleving.  

- Burgerparticipatie stimuleren: burgerparticipatie zorgt voor draagvlak voor beleid en 

visievorming. De burger wordt op alle vlakken een partner en krijgt meer inspraak, regie 

en eigenaarschap. Dit verdiept de democratie. 

- Inclusieve samenleving garanderen: iedereen krijgt kansen op maximale ontplooiing en 

toegang tot een optimale levenskwaliteit. Er wordt hierbij actief omgegaan met verschillen, 

zonder uitsluiting of beperking.  

We vestigen er de aandacht op dat deze stellingen het resultaat zijn van de conversaties op de 

reflectie- en inspiratie-dag en de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep en dus niet per 

definitie de mening van de delivery unit vertalen. Wel verwachten de externe stakeholders dat 

deze gebruikt zouden worden als basis voor de toetsing in de klankbordgroep en zo mogelijk voor 

de bijdrage aan het regeerakkoord. 

 

2.5.1 Wat is in uitvoering?  

- Sociale cohesie en vermaatschappelijking gaan hand in hand met zelfbeschikking en 

emancipatie van het individu voor wat betreft de keuzes in het leven, uiteraard ook wanneer 
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die keuzes betrekking hebben op zorg, welzijn en vrije tijd. Dit is een evolutie die zich reeds in 

gang heeft gezet met de beleidsmatige inzet op persoonsvolgende financiering, het persoonlijk 

(digitaal) zorgdossier, vraagsturing en zorg op maat, vrije keuze van zorgaanbieders, enz. De 

burger wenst graag zo veel en zo lang mogelijk het stuur in eigen handen te houden. Dit wordt 

niet gezien als een tegenpool van sociale cohesie of vermaatschappelijking, integendeel, beide 

vullen elkaar aan. Mensen baseren hun persoonlijke keuzes dikwijls op interacties met elkaar 

of ondersteunen elkaar in het maken van eigen keuzes. Een eigen keuze kan ook een keuze 

zijn om voor anderen te zorgen of om tijd te besteden met anderen, vb. cultuurcreatie, 

opvoeding, mantelzorg, enz. 

- De inspiratienota “Zorgzame Buurten” vormt de aanzet tot het verder doordenken over een 

buurtgericht organisatiemodel waarbij mensen met zorg- en ondersteuningsnoden in hun 

vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Buurtgericht werken wordt daarbij gezien als een 

opdracht voor alle actoren in de zorg, maar ook voor mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, 

ruimtelijke ordening,… en heeft zo dus vele raakpunten met andere beleidsdomeinen. De 

inspiratienota levert daartoe een uitnodiging tot samenwerken. 

- De “Sociaal werk conferentie” benadrukte de rol van het sociaal werk in het realiseren van een 

inclusieve samenleving en de verbinding tussen welzijn en gezondheid. Verdere opvolging 

gebeurt onder meer via het Platform Sociaal Werk en loopt tot 2022. 

- Recent verscheen het eindrapport over “Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen zorg en 

industrie: hoe investeren met impact”.  

- Op 1 maart 2019 werd de verhaallijn “Hospital of the Future” die door Health House werd 

ontwikkeld, gelanceerd.  

- Tegen 1 juli 2019 verwachten we het eindrapport van een studie rond het opstarten van een 

big data platform dat gegevensdeling tussen de zorgverstrekkers, de industrie en de overheid 

op een veilige en accurate manier mogelijk maakt. Dit is belangrijk om bedrijven in staat te 

stellen om evidence based innovatie op de markt te zetten en om de overheid in staat te 

stellen om meer in te zetten op preventie. 

- Er wordt een studie uitbesteed die zich zal focussen op de ethische aspecten van 

zorginnovatie: Is alles wat technisch mogelijk is ook wenselijk? Hoe kunnen we een kader 

hanteren om een antwoord op die vraag te vinden en hoe gebeurt dit elders in de wereld? De 

administratieve procedure hiervoor is nog lopende.   

 

2.5.2 Wat staat nog op de planning in de nabije toekomst?  

 
Gezien de sterke onderlinge vervlechting van alle transitieprioriteiten, blijft het noodzakelijk om 

de bruggen naar de andere transitieprioriteiten te leggen. In de nabije toekomst plannen we 

hierover verdere gesprekken.  

Enkele voorbeelden: 

- Omtrent het wonen zien we onder meer als raakpunten toegankelijkheid, gezonde omgeving 

en inrichting van de publieke ruimte op maat van alle bewoners, ongeacht of ze al dan niet 

zorgbehoevend zijn. De toepassing van nieuwe technologieën maakt het mogelijk een 
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belangrijk aandeel van de hoogtechnologische zorg, die voorheen enkel in een ziekenhuis kon 

worden aangeboden, aan te bieden in de thuisomgeving. Deze shift doet een appel op de 

manier waarop de thuisomgeving hierop kan inspelen. Cultuur en sport bieden daarbij 

essentiële verbindende elementen om buurten, dorpen en steden leefbaar te maken. We 

moeten blijvend zorg dragen voor ruimte die de verbeelding prikkelt, met zorg voor erfgoed 

en traditie.  

- Levenslang leren geldt bij uitstek ook in de zorgsector, waar nieuwe technologieën en 

processen dagelijks op ons afkomen. Ook in de creatieve sector zal dit nieuwe belevingsvormen 

mogelijk maken. 

- Voor de disseminatie van de technologische evoluties en de vertaalslag naar de digitalisering 

en de maakindustrie rekenen we op “Industrie 4.0”. Als raakvlakken zien we technische 

toepassingen in de zorg, cultuurschepping en sportbeleving.  

- Als raakvlak met de circulaire economie zien we onder meer het hergebruik van medische- en 

mobiliteitshulpmiddelen, het versterken van de deeleconomie,… Tijdens sport en 

cultuurevenementen streven we naar een zero waste beleid. 

- Een vlot en veilig mobiliteitssysteem is een noodzakelijke bouwsteen om de toegankelijkheid 

tot sport-, cultuur-, welzijns- en zorgfaciliteiten te garanderen. 

- Ook wij willen bijdragen tot de energietransitie door het energiezuinig ontwerpen van 

gedeelde infrastructuur in de welzijns-, zorg-, cultuur-, sport- en jeugdsector.  

 
 

2.6 WERKEN AAN EEN VLOT EN VEILIG MOBILITEITSSYSTEEM 

Verantwoordelijke ministers: 

- Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn 

- Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

- Vlaams minister van Energie (voor wat het dossier ‘Clean Power’ betreft) 

Transitiemanager: Marleen Govaerts (Departement MOW) 

Projectverantwoordelijke Smart Shipping: Ann-Sofie Pauwelyn (DVW) 

Projectleider autonome shuttles: Koen Schietecatte (VVM De Lijn) 

Projectverantwoordelijke zero-emissievervoer: Jeroen Cockx (departement Omgeving) 

Documenten / website: Transitie mobiliteit, Smart Shipping, Milieuvriendelijke voertuigen 

 

2.6.1 Context: basisbouwstenen/kader  

 
Een performant vervoersysteem met voorspelbare reistijden is heel belangrijk voor Vlaanderen. 

Het bepaalt niet alleen voor een groot stuk onze welvaart en welzijn, ook onze positie als poort 

tot Europa en als logistieke draaischijf hangen ervan af. Een goed functionerend vervoersysteem 

zorgt voor een goede basisbereikbaarheid van de verschillende (internationale) knooppunten en 

van de maatschappelijke en economische functies.  

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/transitie-mobiliteit
http://www.vlaamsewaterweg.be/smart-shipping
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/
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Daarom zetten we met mobiliteits- en logistiek beleid in op het realiseren van “een duurzaam, 

veilig, intelligent en multimodaal vervoerssysteem” dat wordt uitgebouwd en geëxploiteerd met 

aandacht voor toegankelijkheid en leefbaarheid. We willen met het mobiliteits- en logistiek beleid 

ook de mobiliteitsvraag beheersen en komen tot een optimaal gebruik van het vervoersysteem 

waarbij we zoveel als mogelijk kiezen voor duurzame modi. We willen ervoor zorgen dat personen 

en goederen veilig, vlot en duurzaam en met een betrouwbare reistijden op hun bestemming 

geraken. Om deze ambities waar te maken is echter een trendbreuk nodig in de ontwikkeling van 

de personen- en de goederenmobiliteit.  

Om tot deze trendbreuk te komen keurde de Vlaamse Regering (juli 2017) de startnota ”Werken 

aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem” goed met als centrale vraag “Hoe kunnen we de 

technologische vernieuwingen en nieuwe businessmodellen binnen de mobiliteit en logistiek zo 

snel mogelijk doorgang laten vinden om de bereikbaarheid binnen Vlaanderen te verhogen en de 

ecologische impact van mobiliteit te doen dalen?" 

Onderstaande, technologie gedreven ontwikkelingen, komen hierbij in beeld.  

- Geconnecteerde mobiliteit en (gedeeltelijk) autonome vervoermiddelen. Vervoermiddelen 

zullen steeds beter communiceren met elkaar en met de infrastructuur en hun omgeving en 

op termijn zelfrijdend of zelfvarend zijn. Ook  gebruikers zijn een bron van informatie waarop 

het aanbod beter kan worden afgestemd. Reizigers of logistieke stakeholders worden in 

realtime geïnformeerd over onder andere het beschikbare aanbod, de toestand van de 

netwerken. 

- Gedeelde mobiliteit en gepersonaliseerde vervoerdiensten. Deze ontwikkeling resulteert in 

de groei van gepersonaliseerde mobiliteitsdiensten waarbij reizigers mobiliteit delen of 

inkopen in plaats van zelf te investeren in eigen vervoermiddelen. De aandacht verschuift dus 

van bezit naar gebruik, wat ruimte biedt voor een zuinige en inclusieve mobiliteit. 

- Zero-emissie vervoermiddelen. Technologische ontwikkelingen in zowel brandstoffen als 

aandrijfsystemen zijn nodig om tot zero-emissie en koolstofarme vervoermiddelen te komen. 

Op die manier kunnen we de negatieve impact van mobiliteit op de leefbaarheid, op de 

gezondheid van de mens en op de klimaatsverandering (zie ook energietransitie) gevoelig 

terugdringen. 

Elk van die trends op zich zal een groot effect hebben op de mobiliteit. Gecombineerd zullen ze 

de organisatie van de huidige mobiliteit grondig wijzigen.  

Voor meer informatie, zie startnota 'Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem'. 

 

Zoals aangegeven in de VR nota ‘geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit (maart 2018) 

hebben in de ‘Declaration of Amsterdam’ (EU 2016) de  28 EU-lidstaten (waaronder ook België) zich 

samen met de Europese Commissie en vertegenwoordigers van relevante industriële clusters 

geëngageerd om de ontwikkeling van zelfrijdende technologie te leiden en te ondersteunen. Het 

hiermee gelanceerde proces behartigt aandacht voor en bewaking van alle facetten verbonden 

aan de stapsgewijze uitrol van geautomatiseerde mobiliteit. 

In Vlaanderen werd hiervoor de stuurgroep geconnecteerde mobiliteit opgericht om experimenten 

te stimuleren in de regelgeving. Het hiermee gelanceerde proces beoogt identificatie en bewaking 

van alle stappen nodig om uiteindelijk zelfrijdende voertuigtechnologie in Vlaanderen in 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/startnota-transitieprioriteit-werken-aan-een-vlot-en-veilig-mobiliteitssysteem-conceptnota-1
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samenwerking met andere EU regio’s tot ontwikkeling te laten komen, mede middels een brede 

uitrol van coöperatieve mobiliteit, met de ondersteuning van iMEC. In december 2018 werd hiertoe 

ook het Mobilidata partnerschap goedgekeurd door de VR om de uitrol van een slimme 

verkeersinfrastructuur mogelijk te maken d.m.v. innovatie en C-ITS, 

In december 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet Basisbereikbaarheid goed. Het 

ontwerpdecreet (art. 3) stelt dat het mobiliteitsbeleid gericht is op het garanderen van de 

bereikbaarheid van onze samenleving. Daarbij wordt geïnvesteerd in een mobiliteitssysteem 

waarmee de economie en de maatschappij ondersteund wordt. Het mobiliteitssysteem is 

duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal. Het wordt uitgebouwd en geëxploiteerd met 

aandacht voor toegankelijkheid en leefbaarheid. Ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid beogen 

het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies, de 

gemeenten en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse 

Gewest belast zijn met taken van openbaar nut, de volgende doelstellingen: 

- vraaggericht investeren in bereikbaarheid;  

- vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst; 

- een multimodaal vervoersysteem uitbouwen waarbij zoveel als mogelijk uitgegaan wordt 

van het STOP-principe;  

- het realiseren van een slachtoffervrij vervoersysteem; 

- verleiden, motiveren, prikkelen tot gedragsverandering; 

- Vlaanderen een gangmaker maken in innovatie; 

- basisbereikbaarheid regionaal en integraal aanpakken; 

- zorgen voor een vlotte doorstroming van elke vervoersmodus. 

Het ontwerpdecreet voorziet verder in de oprichting van 15 vervoersregio’s, de oprichting van een 

vervoersregioraad, de opmaak van mobiliteitsplannen, de uitbouw van een gelaagd openbaar 

vervoernet, enz.  

Eind 2015 keurde de Vlaamse Regering het CPT-actieplan 2020 (met de focus op zero-emissie) goed, 

dat vervolgens ingeschoven werd in het Belgisch beleidskader, ingediend ter uitvoering van de 

gelijknamige Europese richtlijn. IN dit actieplan werden doelstellingen vastgelegd voor de 

vergroening van de vloot en voor de uitbouw van de daarbij horende infrastructuur. Vervolgens 

keurde de Vlaamse Regering een vergroening van de verkeersfiscaliteit en een premiesysteem voor 

zero-emissievoertuigen goed en gaf ze aan EANDIS/INFRAX de opdracht om een 

basisinfrastructuur van 5000 extra publieke laadpunten uit te rollen tegen 2020. 

Op 20/7/2018 heeft de Vlaamse regering het ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2021-2030 

en het ontwerp Vlaams Energieplan (VEP) 2021-2030 goedgekeurd. Beide plannen vormden de input 

voor het Ontwerp Nationale Energie-en Klimaatplan (NEKP) dat België, conform de EU-regelgeving, 

eind 2018 heeft genotificeerd bij de Europese Commissie en waarop de Commissie feedback zal 

geven tegen eind juni 2019, met het oog op een definitief NEKP op 31/12/2019. Het ontwerp VKP 

biedt in theorie een sluitend geheel van subdoelstellingen en beleidslijnen waarmee een reductie 

van 35% van de Vlaamse niet-ETS-emissies kan bereikt worden tegen 2030.  
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2.6.2 Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd? 

Bij de opstart van de transitie lag het accent vooral op het uitwerken van een overkoepelende 

langetermijnvisie met daarin voldoende aandacht voor innovatie.  

- Conform de beslissing van de Vlaamse Regering (juli 2017) werden de verschillende accenten 

uit de transitie “werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem” meegenomen in de 

voorbereiding van het Mobiliteitsplan Vlaanderen. De krachtlijnen van het ontwerp 

Mobiliteitsplan Vlaanderen (2030) werden inhoudelijk afgestemd op het beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen (strategische visie) en het Vlaamse Klimaatactieplan (2021-2030) en afgetoetst via 

stakeholderoverleg met het ruime middenveld. Het ontwerp van bijgesteld MPV werd door de 

voorzitter van de gewestelijke Planningscommissie toegelicht in het Vlaamse Parlement (11 

januari 2018). 

- Binnen het MCB van het Beleidsdomein MOW werd ook een breed toegankelijke visie op 

mobiliteit en logistiek uitgewerkt. 

- Om de langetermijnstrategie (2050) verder voor te bereiden werden in het najaar 2018 een 6-

tal workshops met stakeholders georganiseerd. De resultaten van deze workshops worden 

meegenomen worden bij het uitwerken van de toekomstscenario’s 2050. Ze dienden ook als 

input voor de bijdrage van de administratie aan het toekomstig regeerakkoord. 

- Een strategisch multimodaal ITS-actieplan met tijdshorizon 2030 en doorkijk tot 2050. De 

opmaak van dit plan, opgestart in 2017, houdt rekening met de nieuwste ontwikkelingen op 

het vlak van mobility-as-a-service, dynamisch verkeersmanagement, open data, geconnecteerd 

en autonoom rijden en varen die ondergebracht werden in zes clusters zijnde MTM3 

(Multimodal traffic management 3.0 - Multimodaal verkeersmanagement 3.0), CCAM 

(Cooperative, connected and Automated Mobility - Verbonden Coöperatieve Geautomatiseerde 

Mobiliteit), MaaS (Mobility as a Service - Mobiliteit als een Service), Dynamisch rekeningrijden 

met slimme diensten, PI (Physical Internet - Fysiek Internet) en Slimme onderhouds- en 

activabeheersystemen. 

- Verschillende maatregelen m.b.t. zero-emissie werden opgenomen in het Klimaat/Energieplan 

2030 en in het Luchtplan 2030. Een aantal drempels bij de aankoop van milieuvriendelijke 

voertuigen werden weggenomen; zo wordt vooral de aankoop financieel gestimuleerd en zijn 

er al een 3047 tal publieke laadpunten bijgekomen (cijfers eind 2018); alsook een 70-tal 

snellaadpunten. Daarmee zit de uitrol van publieke laadinfrastructuur op schema. Tegelijk 

werd de omkadering (governance) voor deze transitie op poten gezet. Een dertigtal projecten 

voor concrete uitrol werden opgestart en Vlaanderen participeert in drie Europese projecten, 

waarvan één (BENEFIC) wordt getrokken. 

 

2.6.3 Wat is in uitvoering? 

Binnen elk van de drie transitiedomeinen wordt verder gewerkt via zowel het opzetten van 

concrete pilootprojecten, de opschaling ervan als een brede uitrol in Vlaanderen. We geven een 

beknopt overzicht van de stand van zaken binnen elk van de drie transitiedomeinen.  
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Verbonden mobiliteit en (gedeeltelijk) autonome vervoermiddelen 

- In 2018 werd in Vlaanderen een high-level CAD-werkgroep (connected and automated 

driving) opgericht. Deze interdepartementale stuurgroep heeft als doelstellingen:  

o Het opzetten van een Vlaams CAD-beleid met aandacht voor “learning by doing”, 

en de opvolging van relevante Europese initiatieven; 

o Het nagaan van technologische opties en stapsgewijs realiseren van de nodige 

infrastructuur; 

o Het uitwerken van een aangepast regelgevend kader, in overleg met de federale en 

Europese instanties; 

o Het onderzoeken van het inschakelen van het aanwezige glasvezelnetwerk om als 

eerste Europese regio te komen tot de implementatie van een open 5G – netwerk. 

- Met het “Citrus-project”  krijgen meer dan 500 vrachtwagenchauffeurs verkeersinformatie 

op maat en vlottere doorgang op lichtengeregelde kruispunten, dankzij o.m.  de positie-

gegevens  afkomstig van smartphones (verkeersinformatie en waarschuwingen op maat 

voor vrachtwagenchauffeurs);   

- Het project “InterCor” stelt het stroomlijnen en afstemmen van nationale C-ITS 

pilootontwikkelingen in NL, FR, UK en Vlaanderen centraal 

- Het “C-Roads” platform verzekert Europese harmonisatie en pre-standaardisatie – met in 

Vlaanderen ook een cloud-gebaseerd pilootproject. 

- Het project CONCORDA (met een Vlaamse referentietestsite op de E313/ E34) sluit aan bij 

de eerste stappen van de EATA road map en dient de Europese snelwegen voor te bereiden 

op zelfrijdende voertuigen en hoge-densiteit truck platooning. Het hoofddoel van het 

project is het evalueren en in de praktijk testen van hybride communicatie- technologieën 

middels ‘Proof of Concept’.  Het EU-gesubsidieerde project overspant testsites in België, 

Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje; de Vlaamse inspanningen focussen daarbij op 

complementariteit en de mogelijke synergiën tussen de onderscheiden 

communicatietechnologieën – met oog op een kostenefficiënte, betrouwbare en veilige 

data-uitwisseling in reële (rij-)omstandigheden. Daarbij zal het project ism imec (5 

onderzoeksgroepen) en KULeuven (3 departementen) ook nagaan welke de operationele 

randvoorwaarden zijn voor de introductie van geautomatiseerd rijden. Het project wordt 

gedragen door een geïntegreerd partnerschap bestaande uit overheidsorganisaties, 

industrie (autoconstructeurs en hun toeleveranciers, telecomoperatoren) en 

kennispartners. 

- Parallel met CONCORDA werd ook het Smart Highway project gelanceerd, met dezelfde 

Vlaamse partners plus Flanders Make. Als deel van het luik ‘Smart Highway 2017’ project 

zal IMEC in samenwerking met Flanders Make de geavanceerde testomgeving voor 

zelfrijdende voertuigen, opgezet in het kader van het Europese CONCORDA project, verder 

uitbouwen. Extra testinfrastructuur en ondersteunende technologieën zullen voorzien 

worden, en bedoeling is ook aspecten verbonden aan sensoren, datafusie & databeveiliging 

en nauwkeurige positionering (op basis van V2X) uit te klaren, terwijl het gedrag van de 
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bestuurder wordt gemonitord. Een vervolgluik ‘Smart Highway 2018’ is in voorbereiding, 

waarbij wordt gemikt op een actieve betrokkenheid van de Vlaamse industrie. 

- Eind 2018 ging ook het SErVO-project van start met focus op end-to-end beveiligde 

dataoverdracht en een analyse van de business case voor ‘geautomatiseerde mobiliteit’. 

- We maken het openbaar vervoer aantrekkelijk door nieuwe zelfrijdende concepten te 

integreren. Met de hulp van deze technologie kunnen dynamisch gerouteerde kleine 

voertuigen met een korte wachttijd aangeboden worden. In het domein van het openbaar 

vervoer werd gestart met een proefproject met zelfrijdende shuttle voertuigen op Brussels 

Airport. Stedelijke autonome-shuttleprojecten i.s.m. De Lijn en in partnerschap met de 

lokale besturen en constructeurs zijn een logisch vervolg. In Genk, Mechelen, Leuven en 

Antwerpen wordt een haalbaarheidsstudie voor stedelijk autonoom vervoer afgerond en 

wordt in 2019 voor deze potentiele pilootprojecten de zoektocht naar een mogelijke 

constructeur opgestart   

- Met het oog op de uitrol van Smart Shipping werd in oktober 2018 het platform FLOAT 

(Flanders on the Automated shipping Track) opgericht, een samenwerking tussen de 

Vlaamse overheid en stakeholders zoals universiteiten en havens en dit met het oog op 

het stimuleren van innovatie op gebied van autonoom varen. Om dit mogelijk te maken 

werd bovendien het volledige binnenvaartnetwerk van de Vlaamse waterweg opengesteld 

voor mogelijke proefprojecten. Op 22 februari 2019 verleende de VR haar principiële 

goedkeuring betreffende de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de 

mogelijkheden van geautomatiseerd varen. Die is de eerste stap in het creëren van een 

wettelijk kader voor smart shipping in Vlaanderen. Met dit besluit werd Vlaanderen de 

eerste regio in Europa die toelaat dat er ook effectief getest kan worden zonder bemanning 

aan boord. Deze aanpak moet tegen 2020 leiden tot een realistische casus voor onbemand 

varen. Op 22 februari 2019 keurde de VR de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan 

de mogelijkheden van geautomatiseerd varen principieel goed. Dit is een eerste stap in het 

creëren van een wettelijk kader voor smart shipping in Vlaanderen. Met dit besluit werd 

Vlaanderen de eerste regio in Europa die toelaat dat er ook effectief getest kan worden 

zonder bemanning aan boord. 

 

Gedeelde mobiliteit en gepersonaliseerde vervoerdiensten 

 

In het stimuleren van een gedeelde mobiliteit en het aanbieden van gepersonaliseerde 

vervoerdiensten spelen zowel de green deal “gedeelde mobiliteit” als de uitrol van MaaS een 

belangrijke rol.  

- De Green Deal “Gedeelde Mobiliteit” werd officieel ondertekend op 27 maart 2017 met 81 

ondertekenaars. De initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift 

en de overige partners, waaronder bedrijven, overheden, …, engageren zich elk tot één of 

meerdere acties zoals bewustmaking en promotie, pilots op bedrijventerreinen. Met de 

Green Deal “Gedeelde Mobiliteit” stimuleren en ondersteunen we bedrijven, overheden en 

burgers om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het 

aanbod aan autodeelorganisaties, deelfietssystemen en carpooldiensten. De werking wordt 

gecoördineerd vanuit een stuurgroep met daarin de verschillende betrokken instanties. 
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- De Vlaamse overheid, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale 

overheid werken samen in het Europese CEF project ‘Programme Support Action for the 

implementation of Union-wide multimodal travel information services on the TENT 

network in Belgium’. Het totale project is van start gegaan in de eerste helft van 2018 en 

heeft een looptijd van 4 jaar. Het project heeft als doel het National Access Point (NAP) in 

België op te zetten en verder ook de ontwikkeling van multimodale reisinformatie te 

ondersteunen. 

- In Antwerpen start het Finse bedrijf MaaS Global met de uitrol van Mobility as a Service. 

Via één abonnement kunnen verschillende vervoersmiddelen gebruikt worden gaande van 

openbaar vervoer en taxi’s tot de deelfietsen en -auto’s. Via een app geeft de klant zijn of 

haar route en vervoersmiddelen in. De applicatie maakt dan een berekening voor de beste 

mobiliteit.  

- In 2018 werd een opdracht in de markt gezet voor de opmaak van een beleidsvisie op 

vervoerknooppunten om een gemeenschappelijk kader voor gans Vlaanderen aan te reiken 

en aldus uniformiteit te bekomen. Deze visie zal o.a. een typologie van 

vervoerknooppunten bevatten en voor elk type van vervoerknooppunt een set van 

prestatie-eisen. In een vervolgtraject zal deze visie verder worden uitgewerkt richting 

implementatie.  

- Binnen elk van de vervoersregio’s wordt de verdere uitrol van dit decreet 

basisbereikbaarheid voorbereid. Zo wordt in elke regio een vervoerregioraad opgericht die 

onder meer tot taak heeft een regionaal mobiliteitsplan uit te werken, het trein- en kernnet 

te adviseren, het aanvullend net en vervoer op maat te bepalen, enz. Hiertoe heeft de 

Vlaamse administratie o.a. een raamovereenkomst ‘voor ondersteuning vervoerregio’s en 

opmaak regionale mobiliteitsplannen’ in de markt gezet die deze werking zal 

ondersteunen. 

- Samen met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en externe experten worden 

de mogelijkheden verkend om binnen de verschillende vervoersregio’s te komen tot een 

betere afstemming tussen de ruimtelijke organisatie en het vervoersysteem. Het project 

wordt afgerond met een toelichting van het inspiratieboek knooppunten op de studiedag 

basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement op 29 maart 2019. Een vervolgopdracht is in 

voorbereiding om deze problematiek verder uit te diepen.  

 

Zero-emissies vervoermiddelen 

 

Voor wat het aspect groene mobiliteit betreft, sluiten we maximaal aan bij initiatieven binnen het 

Europese kader Clean Power for transport en de daarbij horende richtlijn.  

- We voeren het Vlaamse CPT-actieplan 2020 uit en leggen we de grote lijnen vast richting 

2030 met een focus op zero-emissie voertuigen. 

- De verkeersbelastingen werden vergroend en een premie bij de aankoop van zero-

emissievoertuigen werd in het leven geroepen.  
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- Tegen 2020 zullen er ook 5.000 extra publieke laadpunten geïnstalleerd zijn. Daarnaast 

bouwen we aan een netwerk van snellaadpunten, hoofdzakelijk langs de grote assen. Het 

Europese BENEFIC-project, dat Vlaanderen trekt, zal hier mee voor zorgen. 

- Binnen Vlaanderen lopen ook een 30-tal CPT-projecten, waarbij bedrijven, federaties, ngo’s, 

lokale overheden en kennisinstellingen samen de uitrol van CPT in Vlaanderen realiseren. 

De projecten hebben betrekking op elektrisch autodelen en stedelijke logistiek, elektrische 

bedrijfsfietsen, bussen, taxi’s en bedrijfsvloten, slim laden en de visibiliteit van clean power 

voertuigen. 

- Er werd een CPT-team opgericht, getrokken vanuit het departement Omgeving. De 

belangrijkste stakeholders participeren: FEBIAC, TRAXIO, VVSG, BBL, kennisinstellingen, 

AVERE, VIL, I-Cleantech, AGORIA, NGVA, Waterstofnet, laadpaaloperatoren, FLUVIUS, VOLTA, 

Vlaamse overheid (ook MOW en EWI). Overleg met de andere f-gewesten en het federale 

niveau vindt plaats in het nieuw opgerichte ENOVER-transport. 

- Om de binnenvaart te vergroenen werden twee steunmaatregelen (nl. hermotorisatie 

kleine schepen en nabehandelings-technieken grote en middelgrote schepen) gelanceerd.  

- Er wordt verder ingezet op de uitbouw van een netwerk aan walstroomvoorzieningen voor 

binnenschepen. In 2018 werden in de Antwerpse haven 2 walstroomprojecten uitgevoerd 

waarmee het totaal van de walstroominstallaties voor eigen vloot van de Antwerpse haven 

oploopt tot 30 walstroomkasten. Er werd ook aan de Zouten nog een project opgestart 

voor de uitbouw van 15 publieke walstroomkasten voor binnenvaartschepen. In het kader 

van het LIFE-project ‘CLean INland SHipping (CLINSH)’ werd door de Gentse haven de 

uitbouw van 2 walstroomkasten en de aansluiting op het elektriciteitsnet in het Insteek-

Sifferdok opgestart.  

- In samenwerking tussen de Vlaamse waterweg, de haven van Antwerpen en de 

binnenvaartsector is een vergroeningsconsulent aan de slag met als de taak om de 

beschikbare kennis en studiemateriaal over groene technologieën in de binnenvaart over 

te brengen naar binnenvaartondernemers, door hen daarover van advies te dienen en alle 

beschikbare informatie te verschaffen.  

- Binnen het structurele overleg van het binnenvaartservicesplatform wordt de operationele 

samenwerking tussen de havenbesturen, de beroepsvaartsector en de Vlaamse 

administratie voortgezet en versterkt voor de vergroening van de binnenvaart (o.a. voor 

het uniform inzamelen en verwerking van scheepafval, het verminderen van de emissies 

door het gebruik van walstroom en het voorzien van drinkwater voor de scheepvaart). 

 

2.6.4 Wat staat nog op de planning in de nabije toekomst? 

 
Overkoepelende lange termijn visie 

- In 2018 werd een opdracht in de markt gezet bestaande uit de opmaak van 

toekomstverkenningen (2050), de ontwikkeling van een strategisch meerjarenplan maar ook 

praktijkomzetting en visualisatie. Deze opdracht werd toegekend aan Living Tomorrow en 

wordt nu (2019) opgestart. We willen dit onderzoeks- en ontwikkelingstraject doorlopen met 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Maart 2019  pagina 31 van 40 

alle relevante partijen (koplopers) in een open innovatieve Visiegroep “Mobiliteit van de 

toekomst”. Deze overkoepelende langetermijnvisie met daarin voldoende aandacht voor 

innovatie wordt geïntegreerd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen. 

- In de verschillende vervoersregio’s zal gestart worden met de opmaak van de regionale 

mobiliteitsplannen. Een conceptnota is in voorbereiding voor de verdere uitwerking van het 

concept Maas binnen het kader van basisbereikbaarheid. 

- Het ontwerp VEKP en de concrete beleidsmaatregelen erin zullen moeten worden 

geïmplementeerd met onder andere een raming van hun investeringskosten en inzet van 

overheidsbudget. Er is verder afstemmingswerk nodig van cijfers en maatregelen met het 

oog op de opmaak van een geïntegreerd finaal Vlaams Energie- en klimaatplan (VEKP) tegen 

eind 2019. 

 

Verbonden mobiliteit en (gedeeltelijk) autonome vervoermiddelen 

- Als deel van het CONCORDA/Smart Highway project wordt in de regio Antwerpen één van 

de vijf Europese proeftuinen voor zelfrijdende voertuigen opgezet met in de eerste fase 

vooral aandacht voor performante communicatietechnologie. Langs en boven de weg 

worden communicatieapparatuur en sensoren aangebracht die de autonome voertuigen 

van informatie voorzien en bijdragen tot een vlotter en veiliger verkeer.  

- Met het project “Safe & Secure Infrastructure – vrachtwagenparkings” wordt nagegaan of er 

efficiënter gebruik kan gemaakt worden van de bestaande parkeercapaciteit voor 

vrachtwagens op autosnelwegen door de actuele bezetting te meten en deze informatie aan 

te bieden aan de vrachtwagenbestuurders. In 2019 wordt een pilootcorridor opgezet waarbij 

de bezetting over 5 parkings gemeten en aangekondigd wordt. 

- Op 23 november 2018 keurde de Vlaamse Regering een subsidie goed van bijna 29 miljoen 

euro voor de uitvoering van het programma Mobilidata. Binnen dit programma (looptijd 5 

jaar) wordt gewerkt op vier pijlers zijnde de grootschalige uitrol van C-ITS applicaties 

waarbij verkeerslichten via de cloud samenwerken met elkaar en de weggebruikers rondom 

hen, de grootschalige uitrol van C-ITS applicaties waarbij weggebruikers de voor hen 

relevante informatie op maat aangereikt krijgen tijdens hun verplaatsing, de uitrol van 

beleidsondersteunende toepassingen en onderzoek en ontwikkeling van ‘next generation’ 

use cases op vlak van slimme mobiliteit Binnen het project werken de verschillende Vlaamse 

overheden samen met iMEC. 

- Met het oog op de uitrol van Smart Shipping worden in de komende maanden en jaren 

verschillende testvaarten georganiseerd, in het testgebied van De Vlaamse Waterweg nv. 

Verder worden er stappen ondernomen om een wetgevend kader te creëren dat Smart 

Shipping op een veilig wijze toelaat op de Vlaamse en Europese binnenwaterwegen.  

- De Vlaamse Waterweg nv zet actief in op een Europese harmonisatie van 

binnenvaartinformatiediensten (kortweg RIS – River Information Services) op verschillende 

corridors tegen 2021 en stelt hiervoor binnen het Europese implementatieproject RIS COMEX 

haar expertise, best practices en het Vlaamse VisuRIS-webportaal ter beschikking. Deze 

binnenvaartinformatiediensten maken van de binnenvaart een sterke en betrouwbare 

schakel in een multimodaal en gedigitaliseerd transportnetwerk.  
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Gedeelde mobiliteit en gepersonaliseerde vervoerdiensten 

- Binnen de vervoersregio’s geven we via de uitbouw van nieuwe verkeersknooppunten (waar 

verschillende vormen van vervoer elkaar ontmoeten), vorm aan een vraaggerichte 

basisbereikbaarheid en een vlotte combimobiliteit. Daarom zetten we binnen deze 

vervoersregio’s in op de maximale verknoping van netwerken zodat je sneller en 

comfortabeler kan schakelen tussen verschillende vervoersmodi zodat bijvoorbeeld het 

aanbod van stads- en streekvervoer niet langer op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van 

een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk.  

- Voor wat de uitrol van deelfietssystemen betreft zullen potentiele locaties voor 

deelfietssystemen binnen de verschillende vervoersregio’s geselecteerd worden. Hierbij zal 

rekening gehouden worden met het onderzoek uitgevoerd door Blue Mobility naar de meest 

potentieel houdende locaties voor deelfietssysteem (2017). Aanvullend wordt in 2019 verder 

werk gemaakt van een set van voorwaarden en kwaliteitseisen waaraan deelsystemen 

dienen te voldoen. Hiermee kunnen lokale besturen aan de slag voor het uitwerken van 

lokale erkenningskaders. 

- In het voorontwerp decreet Basisbereikbaarheid is opgenomen dat op lange termijn het 

mogelijk zal zijn om via de mobiliteitscentrale een (multimodale) verplaatsing te plannen, 

boeken en betalen (telefonisch of via app). In 2018 werd gestart met de opmaak van een 

visie van deze mobiliteitscentrale om in de eerste helft van 2019 naar de markt te kunnen 

gaan. Dit betekent dat er naast de reeds bestaande commerciële Maas operatoren (cfr. MaaS 

Global, Mobiflow, …) er ook een publiek gefinancierde Maas operator zal komen in 

Vlaanderen. In 2019 zal onderzoek gedaan worden naar een algemeen kwaliteitskader en hoe 

een gelijk level playing field kan gecreëerd worden. 

 

Zero-emissies vervoermiddelen 

- We werken aan het ontwerp CPT-visie 2030. Dat is ook nodig in functie van de doelstellingen 

2025 en 2030, die er eind 2019 moeten liggen in uitvoering van de Europese CPT-richtlijn. 

Eind 2019 moet aan Europa ook gerapporteerd worden over de voortgang in de voorbije 

periode.  

- Een aantal belangrijke maatregelen lopen naar hun voorlopig einde (zero-emissiepremie en 

uitrol laadpalen) en moeten worden opgevolgd door nieuwe initiatieven. 

- Als we de vooropgestelde doelstellingen (bv. 50% van de verkoop emissievrij in 2030) willen 

halen, zal op alle vlakken een tand moeten worden bijgestoken. Onder meer de grootschalige 

uitbouw van laadinfrastructuur is een uitdaging, die bovendien gekoppeld is aan eventuele 

aanpassingen aan het elektriciteitsnet, aan de uitrol van digitale meters en slimme 

laadsystemen en aan de verdere introductie van hernieuwbare energie op het net.  

- Er moet ruimte gemaakt worden voor een verdere doorbraak van lichte elektrische 

voertuigen zoals e-bikes, speed pedelecs, cargo bikes, … 
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- Tegen 2025 willen we enkel zero-emissie logistiek en busvervoer in de stadscentra. Daar is 

nog een hele weg af te leggen.  

- Op termijn moet ook het vrachtvervoer vergroenen. Daarvoor moet de technologie nog een 

trap hoger gebracht worden. We hebben op het Europese niveau altijd gepleit voor 

ambitieuze (uitstoot)normen. Deze zijn ondertussen aangenomen, waardoor ook deze sector 

in beweging gezet wordt. 

-  

- Ondertussen is er de mondiale en Europese uitdaging m.b.t. grondstoffen voor de batterijen.  

 

2.7 ZORGEN VOOR EEN ENERGIETRANSITIE 

Verantwoordelijke minister: Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Transitiemanager: Jan Vereecke (VEA) 

Documenten / website: Energietransitie ; Stroomversnelling ; Renovatiepact ; Energiekaart 

 
2.7.1 Context: basisbouwstenen/kader   

 

De energietransitie is een noodzaak. Om de klimaatverandering een halt toe te roepen, wil 

Vlaanderen (net als Europa) de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terugdringen met 80 tot 

95%. Meer energie-efficiëntie, een hoger aandeel hernieuwbare energie en CO2-neutrale 

oplossingen vormen daartoe de sleutel. De nood aan duurzame energieopwekking brengt echter 

ook een aantal uitdagingen met zich mee: de toenemende elektrificatie, de verhoging van de 

energie-efficiëntie, de omschakeling naar hernieuwbare energie en andere lage CO2-alternatieven 

vragen extra investeringen. Technologieën als zon en wind hebben bovendien een intermittent 

karakter: de energieproductie wordt minder voorspelbaar. De ontwikkeling van flexibele 

toepassingen en opslag zijn daarom noodzakelijk. Een doordachte aanpak op Vlaams niveau in 

een Europees kader dringt zich dus op. 

 
De aanpak vormgeven, biedt opportuniteiten en uitdagingen voor Vlaanderen. Zo staat Vlaanderen 

o.a. voor specifieke uitdagingen gezien ons hoog aandeel energie-intensieve industrie, de huidige 

staat van onze gebouwen en de bestaande ruimtelijke ordening (met o.a. een hoge 

bevolkingsdichtheid, ruimtelijke versnippering en Vlaanderen als belangrijke logistieke draaischijf).  

Deze uitdagingen worden vertaald naar vier prioriteiten om de energietransitie te doen slagen: 

 

1. Verhoogde energie-efficiëntie 

In eerste instantie moeten we ons energieverbruik sterk reduceren. Er is nog een groot 

energiebesparingspotentieel aanwezig dat maximaal moet worden aangesproken. Energie-

efficiëntie vermindert niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar beperkt ook de 

energiekosten van gezinnen en bedrijven. Tegelijk biedt het ook kansen. Zo worden innovatieve of 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/energietransitie
http://www.stroomversnelling.vlaanderen/
https://www.energiesparen.be/renovatiepact
https://www.energiesparen.be/energiekaart
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aangepaste producten en diensten sneller ontwikkeld. Dit zorgt voor bijkomende 

exportmogelijkheden, stijgende lokale omzet en daarbij horende extra banen. 

Drie van de meest cruciale en urgente focusgebieden zijn de industrie, het woningenpark en het 

vervoer: 

- De industrie is in Vlaanderen de grootste energieverbruiker, waarbij een beperkt aantal zeer 

energie-intensieve bedrijven instaat voor het gros van het totale industriële energieverbruik. 

Deze sector speelt een fundamentele rol in het reduceren van het binnenlandse 

energieverbruik en de broeikasgasuitstoot. 

- De residentiële sector (de gezinnen) wordt gekenmerkt met een gebouwenpark dat relatief 

oud is met een groot deel van de woongebouwen dat dateert van voor de jaren ’70. 

- Inzake vervoer wordt ingezet op de transitie naar zero-emissievoertuigen en een inperking van 

het aantal verreden kilometers. Zie ook voorgaand hoofdstuk. 

 

2. Meer hernieuwbare energie 

Het aandeel hernieuwbare energie (zowel groene stroom als groene warmte) in de energiemix 

moet sterk toenemen. 

De centrale rol van bv. wind- en zonne-energie in de verduurzaming van elektriciteit wordt verder 

versterkt. Ook de verdere verduurzaming van warmte - de helft van de totale energievraag - is 

noodzakelijk via bv. warmtepompen of via een meer centrale aanlevering (bv. kwalitatieve warmte-

krachtkoppeling) en warmtenetten. Op dit ogenblik heeft ook biomassa hierin een rol. 

We zetten in op de meest rendabele en efficiënte technologieën of op nieuwe technologieën met 

de beste vooruitzichten op dat vlak. Het uitgangsprincipe hierbij is dat ondersteuning door de 

overheid steeds tijdelijk en kostenefficiënt is. 

 

3. Flexibel energiesysteem 

Een hogere hernieuwbare energieproductie verhoogt de variabiliteit en het intermittente karakter 

van het energieaanbod. De toenemende elektrificatie zorgt dan weer voor een bijkomende 

(piek)belasting van het net. We moeten daarom werk maken van de afstemming van vraag en 

aanbod (‘vraagzijdebeheer’), slimmere energienetten en de digitalisering van het energiesysteem 

én door extra opslagcapaciteit te voorzien. 

 

4. Doordachte innovatiestrategie 

Om bovenstaande prioriteiten te kunnen aanpakken, hebben we ook nood aan verschillende 

technologische en sociale innovaties. Hiervoor is een geïntegreerde innovatiestrategie nodig 

waarbij wordt samengewerkt over de verschillende sectoren heen. Technologische oplossingen 

zijn vandaag al grotendeels aanwezig, maar er is nog nood aan de doorontwikkeling van 

bestaande technologieën of processen om de kostprijs verder te verlagen of de efficiëntie ervan 

te verhogen (bv. waterstof). In bepaalde sectoren zullen meer ingrijpende of zelfs disruptieve 

innovaties nodig zijn. Een bijkomende opgave is 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. 
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Die kunnen nadien worden opgeschaald zodat ze inzetbaar zijn in een zo groot mogelijke 

afzetmarkt. 

Voor meer informatie, zie startnota 'Zorgen voor een energietransitie'. 

 

2.7.2 Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?  

Voortraject 

- 16 december 2014: Engagementsverklaring van stakeholders en start van het traject 

‘Renovatiepact’. 

- 16 juni 2016: Engagementsverklaring van stakeholders en start van het overkoepelend 

energietransitietraject Stroomversnelling. 

- 19 mei 2017: Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de Vlaamse Energievisie 2030-2050 als 

het resultaat van overleg met meer dan 40 stakeholders uit de industrie, de academische 

wereld, sociale partners, verscheidene sectorfederaties en de burgers via het traject 

Stroomversnelling. Bij de visietekst horen 53 concrete actiepunten.  

- 30 juni 2017: Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de startnota Energietransitie als 

onderdeel van het traject Visie 2050. 

- 30 maart 2018: Verwelkoming door de Vlaamse Regering van het Interfederaal Energiepact als 

een belangrijke ambitienota voor de verdere implementatie van de noodzakelijke 

energietransitie. 

- 20 juli 2018: Goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van Energieplan 2021-

2030 met daarin zowel een kader voor het langetermijn-energiebeleid alsook tal van concrete 

acties en initiatieven waarmee we inzetten op energie-efficiëntie, het aandeel hernieuwbare 

energie doen toenemen en onze energie-infrastructuur slimmer en flexibeler maken. Binnen de 

Vlaamse bevoegdheden wordt o.a. werk gemaakt van een kostenefficiënte energetische 

renovatie van Vlaamse gebouwen, sociale woningen, residentiële en tertiaire gebouwen en een 

ambitieuze verduurzaming van het voertuigenpark. 

- 20 juli 2018: Goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van Klimaatbeleidsplan 

2021-2030. 

- 31 december 2018: Indiening van het ontwerp van gecompileerd nationaal Energie- en 

Klimaatplan bij de Europese Commissie. Daarin worden concrete doelstellingen inzake energie-

efficiëntie en de inzet van hernieuwbare energiebronnen vastgelegd tot 2030, alsook de 

maatregelen daarvoor.  

 

Resultaat en doorbraak in deze legislatuur is dat er meerdere langetermijn-mijlpalen principieel 

zijn vastgelegd 

- Alle woongebouwen moeten tegen 2050 aan de langetermijndoelstelling voor woongebouwen 

voldoen, deze werd vastgelegd in het renovatiepact.  

- Tertiaire gebouwen moeten uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/startnota-transitieprioriteit-zorgen-voor-een-energietransitie-conceptnota-1
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- Aandeel groene stroom moet toenemen tot 40% van de elektriciteitsproductie tegen 2030 en 

tot 100% tegen 2050 (op Belgisch niveau). 

- Relatieve energie-efficiëntie in de industrie moet verhogen met 10% tegen 2030 (t.o.v.2020). 

 

 

Recente realisaties energie-efficiëntie 

- Het EPC voor bestaande woningen werd zowel inhoudelijk als visueel hervormd met een 

duidelijk label met concrete aanbevelingen richting energiedoelstelling 2050. 

- Er werd een eerste versie van de woningpas gelanceerd als opstap naar een digitale kluis met 

alle officiële informatie voor een woning. 

- Nieuwe financieringsmaatregelen die gericht zijn op de langetermijndoelstelling inzake 

energierenovatie: 

▪ De energiepremies van de netbeheerders werden hervormd en afgestemd op de 

langetermijndoelstelling voor woningen en voorzien nu ook een totaalrenovatiebonus, 

burenpremie en (tijdelijke) warmtepompboilerpremie. 

▪ Er werd een (tijdelijke) forfaitaire sloop- en heropbouwpremie ingevoerd voor 

eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op het verlaagde btw-tarief. 

▪ Voor bouwaanvragen voor een ingrijpend energetische renovatie, werd naast een 

korting op de onroerende voorheffing ook een vermindering van de 

schenkingsrechten en registratierechten ingevoerd. 

- De Vlaamse energieleningen werden hervormd met focus op de sociale doelgroep die werd 

uitgebreid (deze groep leent aan 0%).  

- De energiehuizen hebben nieuwe taken gekregen inzake energie-ontzorging om o.a. de 

energetische renovatie te faciliteren en stimuleren en zijn een uniek loket voor energie voor 

iedereen. 

 

Recente realisaties duurzame en flexibele energievoorziening 

- Om burgers, partners en beleidsmakers te stimuleren en bij te staan in de transitie naar een 

duurzame energievoorziening werden zo veel mogelijk energiecijfers gecentraliseerd via de 

energiebarometer op www.energiesparen.be. 

- Via www.stroomvoorspeller.be kan iedereen nu ook in realtime zien hoeveel energie onze 

zonnepanelen en windmolens op land produceren en wat hun aandeel is in het 

energieverbruik op elk moment van de dag. 

- Op de energiekaart kan men voor Vlaanderen, per gemeente en per provincie de duurzame 

energieprojecten opzoeken, en kan men nagaan in welke coöperatieve projecten in de buurt 

men kan participeren. De beschikbare cijfers worden per gemeente gepubliceerd. 

- Er werd een breed burgertraject uitgevoerd. De Vlaamse overheid daagde burgers en lokale 

besturen uit om ambassadeurs en trekkers voor de energietransitie te worden via twee 

uitdagingen (‘Overal zonnepanelen’ en ‘Overal stroomversnellers’). 

https://www.energiesparen.be/barometer
https://apps.energiesparen.be/stroomvoorspeller
https://www.energiesparen.be/energiekaart
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- In uitvoering van de conceptnota’s voor het Zonneplan en Windkracht 2020 werd zowel een 

zonnegids als een windgids ontwikkeld als praktische leidraad voor initiatiefnemers van grote 

projecten, alsook 

ter bevordering van de participatie door de burger en verbreding van het draagvlak bij de 

omwonenden (wind). 

- Er werd een zonnekaart ontwikkeld waarop gebouweigenaars de rendabiliteit van 

zonnepanelen of een zonneboiler op hun dak kunnen simuleren. 

- Er werd een modelbestek verspreid dat openbare besturen kunnen gebruiken om voor 

zonneprojecten hun daken ter beschikking te stellen aan derden. 

- Er werd een leidraad uitgewerkt voor bedrijven die met participatie van hun werknemers een 

zonneproject willen realiseren op hun bedrijfsdak. 

- In uitvoering van het Warmteplan werd recent de regeling voor de call ‘groene warmte’ 

gewijzigd voor de uitrol van verschillende nieuwe groene-warmteprojecten en 

warmtenetten. De jaarlijkse calls groene warmte werden uitgebreid om geothermieprojecten, 

(ook kleinere) biomassa- en biomethaanprojecten en een belangrijk aantal warmtenetten te 

ondersteunen. 

- Er werd een regelgevend kader inzake warmtenetten ingevoerd en er werden een aantal 

sociale maatregelen genomen voor consumenten van warmte. 

- Er werd een Vlaamse waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de 

diepe ondergrond ingevoerd. 

- Via een warmtekaart werden in heel Vlaanderen zones geïdentificeerd waar het minder of 

meer rendabel is om een warmtenet aan te leggen en/of (micro-)WKK-installaties te bouwen. 

- Er wordt een specifieke, eenvoudigere financiële ondersteuning voorzien voor volgende 

kleinere installaties: 

▪ De eerste call voor investeringssteun voor kleinschalige windturbines is gelanceerd; de 

tweede start eind maart 

▪ De regeling voor investeringssteun voor micro-WKK is in voege getreden. 

- Het minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw werd verdubbeld. Er werd tevens 

een minimumaandeel hernieuwbare energie ingevoerd voor vergunningsplichtige ingrijpende 

energetische renovaties. 

- De premie voor elektrische voertuigen werd uitgebreid naar elektrische bromfietsen klasse B, 

elektrische motorfietsen, autodeelbedrijven en vzw’s. 

- De uitrol van de digitale meter voor elektriciteit en gas werd geïnitieerd. De digitale meter 

luidt de start in van een steeds verdere digitalisering van het energiesysteem.  

 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Maart 2019  pagina 38 van 40 

2.7.3 Wat is in uitvoering?  

Energie-efficiëntie 

- Het Renovatiepact wordt verder uitgewerkt met als betrachting een kader en optimale 

instrumentenmix te ontwikkelen die leidt tot meer, betere en grondigere renovaties. 

- Daartoe werd o.a. het Europees gesubsidieerde BE-REEL!-project (Belgium Renovates for 

Energy Efficient Living) opgestart dat bestaat uit een breed samenwerkingsverband met o.a. 

enkele lokale besturen en de bouwsector (uitbouw kennis- en leerplatform, realisatie zichtbare 

demonstratieprojecten, pilootprojecten en  businesscases). 

- De energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) met energie-intensieve ondernemingen (341 

vestigingen) werden verlengd tot 2022. De energiebesparende maatregelen die zullen volgen 

uit de nieuwe energieplannen van 2019, zullen van cruciaal belang zijn om de Vlaamse energie- 

en klimaatdoelstellingen te behalen. 

- Ook de kmo’s doen inspanningen. Er lopen vijf pilootprojecten voor mini-EBO’s met Horeca 

Vlaanderen, Fevia, Agoria, Comeos en Boerenbond. 

 

Duurzame en flexibele energievoorziening 

- Verdere uitvoering van de conceptnota Zonneplan, de conceptnota Windkracht 2020 en de 

conceptnota Warmteplan. 

- Er lopen verschillende grootschalige proefprojecten voor drijvende zonnepanelen, 

zonnepanelen op geluidsschermen naast de snelweg en zonnewarmte voor industriële 

procestoepassingen. 

- Op het vlak van de verdere flexibilisering van het energienet, lopen er een aantal grote 

proefprojecten met batterijen. 

- Er lopen verschillende test- en opschalingsprojecten rond groene mobiliteit. 

- Er werd een groepsaankoop voor elektrische wagens en bijhorende laadsystemen gelanceerd. 

- Op vlak van innovatie loopt een clusterpact met Flux50 (speerpuntcluster energie) waarin de 

betrokken partijen (Flux50, Vlaamse Regering, VLAIO en VEA) zich engageren om elkaar te 

versterken, en eventuele hinderpalen voor de energietransitie te identificeren en te verhelpen. 

Flux50 coördineert living labs met de focus op vijf innovatiezones: energiehavens, microgrids, 

multi-energieoplossingen op wijkniveau, energie-cloud-platformen en intelligente renovatie. Er 

is extra budget toegezegd voor projecten en moonshots. 

- Regelluwe zones voor energie zijn decretaal geregeld via het Energiedecreet (sectoraal kader), 

samen te lezen met de generieke bepalingen uit het Bestuursdecreet (beiden eind 2018). Het 

uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering dat het kader uitzet om concrete regelluwe zones 

voor energie te kunnen opstarten, werd principieel goedgekeurd op 22 februari 2019.  
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2.7.4 Wat staat nog op de planning in de nabije toekomst? 

- De werkgroepen van het overkoepelende transitietraject Stroomversnelling worden terug 

samengeroepen. 

- Er wordt werk gemaakt van een verdere concretisering van de maatregelen en acties die 

werden opgenomen binnen de langetermijn-beleidsagenda (Energievisie 2030-2050, Vlaams 

Energieplan 2021-2030, Visie 2050). Hier wordt ten volle op ingezet door de Vlaamse overheid, 

samen met bedrijven, burgers, lokale overheden en middenveldorganisaties. 

- Het ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030 vermeldt voor de residentiële gebouwen onder 

meer nog volgende bijkomende maatregelen: het uitwerken van een aanpak voor de 

versnelling van de vernieuwingsgraad van verwarmingsinstallaties, het invoeren van een 

verbod op stookolieketels (bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie) vanaf 2021, 

het niet langer aansluiten op aardgas van woningen in nieuwe verkavelingen vanaf 2021, de 

geleidelijke verstrenging van de ‘E-peil’-eis bij ingrijpende energetische renovaties en de 

invoering van een verplichting tot aanwezigheid van minstens drie energetische 

renovatiewerken uit een lijst van zes binnen vijf jaar na notariële overdracht van een 

bestaande woning. 

- Na verwerking van feedback van de Europese Commissie en het consultatieproces dat in de 

eerste helft van 2019 wordt georganiseerd, zal eind 2019 een definitief Vlaams Energie- en 

Klimaatplan 2021-2030 aan de Europese Commissie worden bezorgd. 

- In 2019 wordt een rollend fonds voor de energetische renovatie van noodkoopwoningen 

opgestart. 

- In het voorjaar van 2019 worden bijkomende aanbevelingen voorgelegd aan de Vlaamse 

Regering op basis van de via stakeholderoverleg grondig gevoerde evaluatie van het 

Energiearmoedeprogramma van 2016. Nadruk zal in principe vooral liggen op een verruiming 

van de doelgroepgerichte maatregelen zodat meer woningen van kwetsbare gezinnen 

energiezuiniger worden gemaakt. 

- De uitrol van de digitale meter zal de verbruikers een beter inzicht geven in hun 

energieverbruik en betekent tegelijkertijd de start van een slim net. 

- In principe wordt het clusterpact met Flux50 geactualiseerd in 2019. 

- Definitieve goedkeuring van BVR Regelluwe zones voor energie, waarna de concrete 

projecten kunnen worden goedgekeurd.  
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3 REFLECTIE 

Op basis van bijeenkomsten van de transitiemanagers in het transitieplatform kwamen een aantal 

goede praktijken en leerpunten naar boven:  

- Transitieprioriteiten creëren ruimte voor innovatieve praktijken en innovatie in beleid. De 

overheid initieert samenwerkingsverbanden en geeft ruimte aan burgers en organisaties 

om te participeren. De transitieprioriteiten hebben sterke linken met elkaar. Ze kunnen 

van elkaar leren naar aanpak toe, maar ook inhoudelijk elkaar versterken. Samenwerking 

tussen de transitieprioriteiten op vlak van concrete projecten mag meer aandacht krijgen. 

Daarmee samenhangend kan een overkoepelende, herkenbare communicatie over Visie 

2050 en de transitieprioriteiten een hefboom zijn. 

- Een evenwicht tussen langetermijndenken en concrete acties op korte termijn blijft 

belangrijk. De acties die we vandaag ondernemen, moeten bijdragen aan onze ambitie 

voor Vlaanderen in 2050.  

- Een transitie, gericht op systeeminnovatie, kan alleen maar slagen als er ook een 

engagement en investeringen zijn van alle belanghebbenden in de maatschappij 

(overheden, ondernemers, organisaties, financiers en burgers). Een transitie is een co-

creatief proces tussen al die belanghebbenden, met een gemeenschappelijke visie en 

uitvoering. Systematische reflectie (samen met de belanghebbenden) om tijdig bij te 

kunnen sturen, is een wezenlijk onderdeel van een transitie. 

- Adequaat en wendbaar inspelen op maatschappelijke uitdagingen vraagt een innovatieve 

en probleemoplossende overheid. Een overheid die steeds goed op zoek gaat naar de 

juiste rol (initiërend, verbindend of ondersteunend) en die ruimte creëert voor 

experimenten..  

- Uit ervaring blijkt een professionele transitiewerking met delivery units die 

multidisciplinair zijn samengesteld en beleidsdomeinoverschrijdend samen werken, 

onmisbaar. Verschillende vormen van structurele financiering voor o.a. onderzoek, nieuwe 

vormen van lokale, regionale en internationale samenwerking, externe expertise, 

communicatie, e-platformen. Europese fondsen zoals bijvoorbeeld ESF en Horizon2020 

zijn hierbij belangrijke hefbomen. Internationale samenwerking werkt ook versterkend om 

werk te maken van de nodige versnelling bij de verschillende transities. 

- Voldoende capaciteit voor kennisopbouw en toekomstverkenningen zijn essentieel voor  

een onderbouwd langetermijnbeleid.  

 


