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Advies over de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 

De SARC werd op 25 juni 2021 namens Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams 

minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management om advies gevraagd 

over het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4). 

De SARC nam kennis van het advies van de SERV d.d. 30 augustus 2021 over dit ontwerp en 

sluit zich daar graag bij aan. Zoals ook aangegeven in eerdere SARC-adviezen  stelt de SARC  

vast dat er weinig of geen concrete doelstellingen zijn opgenomen in de nota voor de 

onderscheiden sectoren Cultuur, Jeugd, Sport of Media. In het kader van de advisering over 

de Visie 2050 werd hier reeds op gewezen1. Hetzelfde geldt voor het advies  over de startnota 

Transitieprioriteit ‘Zorg en samenleven in 2050’2: de SARC sprak zijn waardering uit over de 

ruimte die gemaakt werd voor CJSM. Er werd ook gewezen op de intrinsieke waarde en de 

niet onaanzienlijke bijdrage van de CJSM-sectoren aan een duurzame samenleving. Het 

ontbrak echter nog aan de nodige concrete invulling en uitwerking.  

De SARC betreurt dan ook dat de voorliggende nota nog minder refereert naar de CJSM 

domeinen en dat er bijgevolg  geen rekening gehouden werd met de aanbevelingen in de 

vorige adviezen. Voor CJSM wordt wel ingezet op digitalisering, maar dit betreft een 

beleidstraject dat reeds los van de Transitienota 2050 of de VSDO werd beslist. Alle eerder in 

de visienota 2050 uitgezette sporen met betrekking tot samenleven in 2050 zijn overigens nog 

minder zichtbaar of helemaal verdwenen. De wijzigingen in de governance structuur hebben 

kennelijk ook gezorgd voor het terugdraaien van de inspanningen die binnen het transitieteam 

geleverd werden en hebben geleid tot een sterk gereduceerde of toch eerder eenzijdige 

invalshoek, waar de SARC juist pleitbezorger is van een holistische benadering. Het lijkt er dan 

ook op dat de specifieke bijdrage van CJSM eerder een formalistisch karakter heeft, waarbij 

de sectoren niet als een volwaardige partner betrokken worden. De SARC beschouwt de nota 

dan ook als een gemiste kans.  

 
1advies_visie_nota2050 
2 advies_Zorg_en_samenleven_in_2050 

https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20151120_advies_visie_nota2050.pdf
https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20170912_SARC_advies_Zorg_en_samenleven_in_2050.pdf
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De SARC nam onlangs zelf het initiatief om een toekomsttraject uit te tekenen voor de CJSM 

domeinen en hoopt hiermee vanuit zijn adviserende rol een constructieve bijdrage te kunnen 

leveren aan het uitstippelen van toekomstscenario’s voor een samenleving waarin CJSM 

volwaardige beleidsaandacht krijgt.    

 

 

Namens de Algemene Raad, 

 

 

Annick Schramme, algemeen voorzitter 

Bart Dierick, algemeen secretaris 
 

 

 

 


