
Pagina 1 van 2 

 
 
 
DE MINSTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING 
EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED 

 
 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 
 

 

Betreft: Stand van zaken zeven transitieprioriteiten in het kader van 
Visie 2050 

 
 

1. Situering 
 
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.  

Na de goedkeuring van ‘Visie 2050, een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’ door de Vlaamse 

Regering in 2016 (VR 2016 2503 DOC.0258), stelden de transitiemanagers een startnota/plan van 

aanpak op voor elke transitieprioriteit. Alle startnota’s werden in 2017 goedgekeurd door de 

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

werden gebundeld op vlaanderen.be.  

 

2. Visie 2050 & het transitieplatform 
 
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.  

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. Voortdurend leren en bijsturen is belangrijk bij de uitvoering van 

transitieprocessen. Het departement Kanselarij en Bestuur zal daarom samen met de 

transitiemanagers een reflectie-oefening uitvoeren om succesfactoren, leerpunten en 

aandachtspunten te capteren om mee te nemen in het verdere traject van de zeven 

transitieprioriteiten. 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamseregering/visie-2050
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3. Stand van zaken zeven transitieprioriteiten 
 
Twee jaar na de start van de zeven transitieprioriteiten zijn al heel wat stappen gezet en 

observeren we een potentieel aan nieuwe ideeën en duurzame praktijken. In de verschillende 

transities ontstaan inzichten en verbindingen waarbij de overheid helpt inspireren en initiëren. 

Hierbij geven de transities vorm aan de partnerschappen met belanghebbenden binnen en buiten 

de overheid en concretiseren ze de eerste stappen. Het document in bijlage geeft een stand van 

zaken van elke transitieprioriteit en een beknopte overkoepelende reflectie met een aantal goede 

praktijken en leerpunten.   

 
 
 
 
 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering en  
de Vlaamse minister van buitenlands beleid en onroerend erfgoed,  

 
 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS 
 
 
Bijlage: ‘Visie 2050 & de 7 transitieprioriteiten – stand van zaken maart 2019’ 


