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De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen 

zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die 

blijven, zullen onherkenbaar zijn. Ook andere evoluties, zoals 

de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na 

te denken over school, jobs en loopbanen. De structuren oplap-

pen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren, leven en 

werken op een heel nieuwe leest moeten schoeien. Als denkers en 

doeners in heel uiteenlopende domeinen kregen we de unieke op-

dracht van de Vlaamse overheid om in het kader van Visie 2050 

een visie voor de lange termijn uit te werken. Voortbouwend op 

de toekomstverkenningen uitgevoerd door de steunpunten Werk 

en SONO gingen we vijf workshops lang samen op zoek naar de 

kiemen van een nieuw verhaal voor leren en werken in 2050. We 

durfden te dromen, wars van wat ons nu ter plaatse doet trap-

pelen en los van wat op de korte termijn haalbaar of wenselijk is.

de VLOR en andere stakeholders 
en er vond een gedachtewisseling 
plaats in de gezamenlijke com-
missie Werk en Onderwijs in het 
Vlaams Parlement.

In een tweede fase werkte de tran-
sitiearena toe naar een inspireren-
de visie op het leren en werken 
anno 2050. De transitiearena werd 
daarbij begeleid door een externe 
procesbegeleider en in het rappor-
teringswerk ondersteund door een 
copywriter en visual harvester. Dit 
resulteerde in een door de arena 
gedragen transitierapport (waar-
van de belangrijkste bevindingen 
in dit artikel worden gebundeld). 
De arenaleden verklaarden zich-
zelf als ambassadeurs van de tran-
sitievisie – binnen en buiten de 

organisaties en netwerken waartoe ze zelf behoren 
– en de groep vormde zichzelf ondertussen reeds 
om tot een enthousiast mininetwerk dat elkaar blijft 
zien en inspireren.

In een derde fase wordt toegewerkt naar verde-
re verbreding en verankering van de transitie. De 
werkzaamheden van het transitieteam staan de ko-
mende weken en maanden in het teken van ver-
binden, demonstreren en activeren. De bedoeling 
is om innovatoren en kantelaars te identificeren en 
te verbinden rond de visie van de transitiearena. 
Verder wordt gewerkt aan transitieprojecten en 

Leven, leren en werken in 2050. 
Bevindingen uit de transitiearena in 
het kader van Visie 2050

Het transitierapport kadert in de uitvoering van de 
conceptnota ‘Visie 2050: levenslang leren en de 
dynamische levensloopbaan’. In een eerste fase 
werd ingezet op analyse en toekomstverkenning. 
Zo werden achtereenvolgens toekomstverken-
ningen (Sels, Vansteenkiste, & Knipprath, 2017) 
uitgevoerd en interviews (Vansteenkiste, S., Van-
devoort, L., Sourbron, M., Lamberts, M., Pasgang, 
K., Knipprath, H., & Nicaise, I., 2018) afgenomen 
met veertig voortrekkers, frisdenkers en dwarslig-
gers uit de wereld van Onderwijs en Werk door de 
steunpunten SONO en Werk. Er waren in die fase 
ook rondetafelgesprekken met de SERV, de VARIO, 
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-experimenten die de weg vooruit tonen, bewust-
zijn creëren en (gedeelde) kennis ontwikkelen 
rond de systeemveranderingen die nodig zijn om 
de transitie te versnellen.

Leeswijzer vooraf

Een glazen bol hebben ook wij niet. Verwacht dus 
geen gedetailleerd scenario of roadmap naar 2050. 
Wel inspirerende beelden van leren en werken in 
de toekomst en stapstenen die de weg naar deze 
toekomst plaveien. In dit artikel leest u wat wij als 
grote trends zagen, hoe volgens ons onderwijs en 
arbeidsmarkt onder druk staan, welke visie wij heb-
ben voor 2050 en welke stappen ons mogelijk tot 
daar brengen.

Het grote plaatje: een wereld uit de 
hengsels gelicht

Demografische omwenteling

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. Mi-
gratie brengt een gestage stroom van mensen met 
talenten, dromen en plannen naar onze contreien. 
Uniformiteit is achterhaald, diversiteit – op alle vlak-
ken – is een gegeven. Kunnen we een nieuw even-
wicht vinden tussen werken, leren en leven?

Ontwrichtende innovatie: gevestigde orde op de 
schop

Intelligente robots, zelfrijdende wagens, 3D-printen, 
artificiële intelligentie, virtual reality. 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 ver-
deelt tegen minimale kosten, nieuwe zakenmodel-
len dringen zich op. Zetten we technologie in voor 
zinvol werk en een beter leven voor iedereen?

Duurzaamheid: dringend nieuwe ideeën gezocht

Zelfs als we alles wat we in 2015 in Parijs plech-
tig hebben beloofd ook doen, zal de temperatuur 
op aarde met enkele graden stijgen. Doemdenkers 
tasten naar de nooduitgang, maar van onderuit ex-
perimenteren burgers met duurzame oplossingen 
in kleinschalige, coöperatieve structuren, geholpen 
door digitale technologieën. De circulaire economie 
staat nog in de kinderschoenen, maar biedt modellen 
die zuiniger omspringen met de planeet. Ze zal op de 
arbeidsmarkt nieuwe profielen vragen en in bestaan-
de banen zullen nieuwe kennis en ideeën nodig zijn 
voor de aanpassing aan het veranderende klimaat. 
Waar vinden we sleutels tot deze duurzame wereld?

Globalisering: ondernemerschap als ‘state of 
mind’

De diensten in de economie winnen nog aan be-
lang. Tel daar de nieuwe technologieën bij en je 
ziet overal in steden talentenreservoirs ontstaan van 
hoogopgeleide, flexibele, vaak zelfstandige profes-
sionals die via een wereldwijd kennisnetwerk ver-
bonden zijn met elkaar en met bedrijven. Tegelijk 
ontstaan lokaal nieuwe initiatieven. Hoe verzoenen 
we globaal en lokaal? Ondernemerschap is in op-
mars, niet als statuut, maar als ‘state of mind’: initi-
atief nemen, risico’s nemen en op je bek durven te 
gaan. Vallen in die wereld mensen zonder kennis-
netwerk uit de arbeidsmarkt en uit de samenleving?

Leren en werken nu: systemen 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 verloren.
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Hokjes

Het leven is niet te vatten in hokjes. En toch doen 
we net dat op twee domeinen die een mens vor-
men: leren en werken. Op school proppen we 
kinderen en jongeren in leerjaren, vakken en stu-
dierichtingen, in een curriculum dat te vaak veraf 
staat van de realiteit. Met rapporten, toetsen en 
diploma’s plakken we labels: slim, dom, denker, 
doener, hoog, laag. Er wordt vooral gekeken naar 
wat ze nog niet kunnen. Voor veel jongeren houdt 
de school hen weg van wat ze met goesting leren 
en doen buiten die muren.

En dan bestormen ze de arbeidsmarkt, met al hun 
elders verworven vaardigheden, vlot enkele talen 
bekkend, met organisatietalent of een technische 
knobbel en barstend van energie. Om te botsen 
op werkgevers die zich blijven blindstaren op dat 
diploma en zich vastrijden in de veilige keuze voor 
mensen met het juiste papier en, vaak ook nog, de 
juiste achternaam, en zonder (zichtbare) beperking.

Op de werkvloer volgen nieuwe vakjes: afdelingen, 
departementen, functies, statuten. Leren doe je om-
dat je baas het zegt of een procedure het verplicht. 
Het is een last, geen lust. Wat je leert in het hokje 
vrije tijd blijft in je vrije tijd. Het talent dat je daar 
ontplooit, blijft op je werk onzichtbaar en onge-
bruikt.

We moeten werken, want we moeten geld verdie-
nen. Een betaalde baan als hoogste goed. Als vrij-
williger meedraaien in een buurthuis of een cam-
pagne tegen luchtvervuiling in je stad organiseren, 
verdwijnt tussen de plooien. Alles moet renderen. 
Wat niet gemunt kan worden, is niet van tel.

Je werk en leren vormgeven op maat van een men-
senleven – nu eens gas geven, dan de voet van de 
pedaal halen of een omweg maken om de omge-
ving te ontdekken – is een verre droom. We voelen 
ons onder druk gezet en herkennen onszelf niet 
meer in wat we doen.

One size fits all

Word wie je bent! In woorden belijdt de samenle-
ving haar geloof in het individu met zijn unieke ta-
lenten en kenmerken. In de feiten volgt de leerling 

het onderwijs in plaats van andersom, en jagen be-
drijven op uniforme witte raven.

Leerkrachten en docenten doen hun job met hart en 
ziel. Ze willen oplossingen zoeken en vernieuwen, 
maar met hun dadendrang lopen ze te pletter op een 
wirwar van rigide regels, op vastgeroeste ideeën en 
structuren die stammen uit de negentiende eeuw. 
Lesgeven gebeurt op maat van de middenmoot.

Op de diversiteit die leven in de 21ste eeuw mee-
brengt, wordt verkrampt gereageerd. Diversiteit is 
een drama, geen kans. Kinderen vervreemden van 
een school die hen geen bruikbare rolmodellen 
voorhoudt en die bouwt op rigide leerplannen en 
doelstellingen, niet op individuele sterktes. Te veel 
jongeren haken af. Een deel van hen raapt kennis 
en vaardigheden in creatieve vzw’s en open source, 
leerwegen die beter inspelen op hun behoeften.

Zodra ze aan de slag zijn, moeten ze zich schikken 
naar alomtegenwoordige procedures, standaarden, 
regels. Dit blaast de creativiteit weg, doet geesten 
verstarren en zuigt mensen leeg.

Een cultuur van controle

Vertrouwen is goed, controle is beter. Wie had 
gedacht dat we honderd jaar na de Russische re-
volutie deze gevleugelde woorden van Lenin als 
leidmotief van onze samenleving zouden hebben? 
Inspecties, checks, audits, reviews en prestatie-indi-
catoren: een controlesysteem op volle toeren, met 
als gevolg een aversie van risico’s en een verlam-
mende angst om fouten te maken.

Op het werk houden leidinggevenden de touwtjes 
stevig in handen. In HR-workshops en op HR-blogs 
is het al zelfsturing, autonomie en ruimte voor initi-
atief wat de klok slaat, maar in scholen, organisaties 
en bedrijven blijft leiderschap rijmen met hiërar-
chie. Ieder krijgt een strikte rol toebedeeld, met bij-
behorende status. Er is weinig vrijheid om je werk 
in te richten zoals je het nodig acht. Wantrouwen 
heerst. Het resultaat van deze verstikkende contro-
lecultuur zijn banen met weinig betrokkenheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel.

Op school is stilzitten en braaf zijn nog steeds 
het devies. Mondigheid wordt afgeleerd, voor 
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burgerschap en kritisch denken hebben de leer-
plannen een reservaatje voorzien dat verder weinig 
te maken heeft met hoe jongeren op school en in 
de samenleving kunnen functioneren.

Gekooid

Als de houdbaarheidsdatum van yoghurt over-
schreden is, gaat ie de vuilnisbak in. Maar in banen 
waarvan de houdbaarheidsdatum ver voorbij is, 
blijven we zitten. We leren al lang niet meer bij en 
zien veelal de zin niet van wat we doen.

Toch blijven we dromen van nieuwe prikkels of an-
der werk. Werk waarin we ons niet voelen als een 
vervangbaar radertje in een proces waar we weinig 
greep op hebben, waar we elke dag aanschuiven 
aan een feest van procedures, in plaats van iets te 
maken, te creëren, op te lossen, te doén.

Maar we blijven zitten. In de gouden kooi van het 
loonbriefje, de anciënniteit, de vaste benoeming, 
de bedrijfswagen, de smartphone, de groepsverze-
kering, op zoek naar zekerheid. Of gevangen in 
een minder fraaie kooi, die van de wegwerpbaan 
die maar net de rekeningen betaalt. En daarbuiten 
staart de rest naar binnen. Te oud, te gekleurd, te 
laagopgeleid. Mensen voor wie onze arbeidsmarkt 
obstakels opwerpt.

Gaat het dan echt zo slecht? Draait 
alles vierkant?

Neen! Op scholen, in bedrijven en organisaties en 
in de rest van de samenleving zijn changemakers 
bezig die grenzen opzoeken, nieuwe paden be-
wandelen, muren slopen en beweging creëren om 
de uitdagingen van de toekomst te tackelen. Maar 
andere tijden schreeuwen om andere oplossingen. 
We willen samen met changemakers bestaande 
structuren radicaal herdenken om een nieuw ver-
haal te schrijven voor de 21ste eeuw.

Leren, leven en werken radicaal 
herdenken

Een kopschuif: zo noemen onze Zuid-Afrikaanse 
taalneven een radicale mentale omslag. Voor een 

nieuwe visie op leren, werken en leren is zo’n kop-
schuif nodig op zes fundamentele vlakken.

Van leren, werken, pensioen naar mozaïek van 
leren, werken en leven

Een mensenleven valt nu uiteen in drie grote blok-
ken: twaalf tot zestien jaar op de schoolbanken, 
veertig jaar hard doorwerken, en op pensioen tus-
sen 58 en 65 jaar. Een ritme dat schuurt met hoe we 
willen leren, werken en leven. In 2050 lopen leven, 
leren en werken dooreen, ze wisselen elkaar af, ze 
bestuiven elkaar.

Van gestandaardiseerde leer- en werkomgevingen 
naar open, flexibele, stimulerende netwerken

Ons onderwijs is gericht op het (witte) gemid-
delde. De dominantie van de norm zorgt voor 
ongelijkheid. Bedrijven denken te veel in ‘diplo-
mahokjes’. Een groep mensen valt uit onderwijs, 
arbeidsmarkt en samenleving. In 2050 is leren en 
werken geïntegreerd, zodat elk talent de ruimte 
heeft om zich te ontplooien. Dankzij technologie 
liggen kennis en leerwegen voor iedereen binnen 
handbereik.

Van loopbaan naar oeuvre

Vlaamse werknemers veranderen niet graag. Het 
aandeel van zelfstandigen is klein. We werken 
vaak vooral omdat we een inkomen nodig hebben. 
Andere overwegingen hebben we naar de achter-
grond gedrongen. In 2050 werken we om onze ta-
lenten te ontwikkelen, om te leren en om impact in 
de samenleving te hebben.

Van controlerende hiërarchie naar grassroots met 
vertrouwen

Veel jongeren zijn schoolmoe, te veel volwassenen 
werken tegen een burn-out aan. Ze zijn behouds-
gezind omdat ze anders het deksel op de neus krij-
gen. Het managersdenken, met de leerkracht of de 
baas die weet en bepaalt, overheerst. Regulitis ver-
stikt experiment. In 2050 leren en werken mensen 
in netwerken die zichzelf sturen en organiseren, 
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die samen beslissen en ruimte laten aan experi-
ment.

Van leren als plicht naar leren met goesting

Vanaf de middelbare school keldert het plezier van 
jongeren in leren op school. Volwassenen zuch-
ten op het werk als de verplichte opleiding zich 
aandient, werkgevers zien het vooral als een kost. 
Terwijl we elke dag leren, in ons leven, in onze 
hobby’s, van elkaar op het werk. In 2050 wordt 
het belang van leren – op alle mogelijke manieren, 
in alle mogelijke settings – erkend en mogelijk ge-
maakt. We mogen en willen leren.

Van ‘ieder voor zich’ naar ‘individuen samen’?

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn ingericht naar indi-
vidueel presteren en concurrentie. Leren en werken 
leggen te veel nadruk op het individu. Er wordt 
gedacht in categorieën. Dat creëert druk en be-
perkingen, terwijl de oplossing in de groep ligt. In 
2050 zijn open source samenwerking en inclusieve 
cocreatie de norm. Do it yourself, together!

Leren, werken en leven in 2050: een 
visie

“Als je een schip wil bouwen, leer mensen dan 
eerst te verlangen naar de eindeloze zee,” schreef 
Antoine de Saint-Exupéry. Veel mensen zijn zeker-
heidszoekers. Om de kopschuif te omarmen, heb-
ben ze een visie nodig die hen in gang zet, inspi-
reert en hun angst of onbehagen bezweert. Hefbo-
men die het gevoel geven dat ze deze samenleving 
mee kunnen en willen maken. Wij detecteerden er 
drie: meesterschap, verknoping en ruimte.

Meesterschap

De geschiedenis herhaalt zich niet, ze rijmt. Tijdens 
de middeleeuwen floreerden in de steden gildes, 
beroepsorganisaties van ambachtslieden waar ken-
nis en ervaring werden uitgewisseld, waar leden 
leerden en werkten met elkaar tot ze erkend wer-
den als gezel en als meester. Dit idee van continu 
leren en beter worden resoneert over de eeuwen 

heen. In 2050 floreren we in een stedelijke toe-
komst en streven we allemaal naar meesterschap.

In ieder schuilt een passie, een talent. In 2050 ma-
ken we van deze passie ons levenswerk. Weg met 
het vergrootglas op wat een mens allemaal niet 
kan! We trekken ons op aan waar we goed in zijn 
en we leren uit wat niet lukt. Het vaste patroon van 
school-werk-pensioen heeft zijn betekenis verlo-
ren. Een mensenleven is nu een mozaïek van leren, 
werken en leven. We hebben geen baan meer, we 
creëren ons eigen oeuvre.

Dit meesterschap bereik je niet in je eentje. In for-
mele en informele, virtuele en reële netwerken van 
leer- en maakplekken worden deze talenten opge-
spoord en gevoed. In die netwerken leren we van 
elkaar. Sommigen onder ons voelen zelf wat ons 
goesting en energie geeft. Anderen hebben hulp 
nodig om dit te ontdekken, als kind of als volwas-
sene, of willen op zoek naar onvermoede sterktes.

Meesterschap is niet kennis en kunde angstvallig 
bewaken, maar uitwisselen, om elkaar te verrij-
ken. Meester worden we door van gedachten te 
wisselen in die lokale hubs en globale netwerken. 
Deze netwerken stimuleren levensvaardigheden als 
zelfbewustzijn, wendbaarheid en veerkracht, zodat 
we ons leven in eigen handen hebben. Ook dat is 
meesterschap.

Voorgekauwde paden worden verlaten voor eigen 
leerwegen, op eigen tempo. We geven elke dag het 
beste van onszelf, en halen samen het beste in elkaar 
naar boven. Door en met anderen ontdekken we 
onze sterktes en tonen we die. Meesterschap wordt 
bekrachtigd door mensen met dezelfde passies en 
interesses, en door de gemeenschap die erkent hoe 
dit meesterschap de samenleving beter maakt.

Sommigen leggen zich toe op één meesterschap, 
hun leven lang, anderen rijgen verschillende mees-
terschappen aaneen, naargelang de fase van hun 
leven, of ontwikkelen ze naast elkaar. Doordat le-
ren, leven en werken verweven zijn, kunnen we 
door levenservaringen nieuwe talenten ontdekken 
en nieuwe meesterschappen ontwikkelen.

Het fnuikend onderscheid tussen hoog- en laag-
geschoolden verdwijnt. Een chirurg is niet meer 
meester dan een schoenmaker, een hacker, een 
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filosoof of een stratenlegger. Maar meesterschap is 
niet vrijblijvend. Meesterschappen maken een ver-
schil in hun domein en zijn een meerwaarde voor 
de samenleving. Ze scheppen waarde op gebieden 
die gewenst en nodig zijn. Mensen nemen verant-
woordelijkheid voor zichzelf en voor hun omge-
ving. Met hun meesterschap zetten ze hun persoon-
lijke capaciteiten in voor de samenleving.

Verknoping

Het menselijk brein is een verbluffend netwerk van 
miljarden zenuwcellen die met elkaar verknoopt 
zijn. Ze wisselen voortdurend informatie uit en wer-
ken samen. De kleinste gedachten en de grootste 
beslissingen hangen af van deze verbindingen. Zon-
der verbindingen is ons brein nutteloze grijze massa.

De netwerken waarin we leren en werken in 2050 
hebben veel weg van onze hersenen. De wereld 
van 2050 is een aaneenschakeling van lokale en 
globale, tastbare en virtuele, zelfsturende leer-, 
leef- en werkgemeenschappen. We nemen deel aan 
open source-ateliers, bedrijven runnen workshops 
waar ze expertise delen met de buitenwereld, we 
ontmoeten talenten die de onze aanvullen en ver-
rijken in co-office spaces en online.

Het netwerk brengt talenten en meesterschappen 
bij elkaar, het verdiept kennis en vaardigheden, ver-
sterkt ze of bouwt ze op. Wie is leraar? Wie is leer-
ling? Het hangt af van de vraag, van de plaats, van 
het moment. Iedereen kan leerling zijn, op elk mo-
ment, op verschillende plekken, door en met ver-
schillende mensen. Iedereen kan leraar zijn. Deze 
platformen absorberen al deze diversiteit. Mensen 
groeien samen, door elkaar aan te vullen, ieder met 
eigen vaardigheden. Innovatie komt tot stand door 
kennis en kunde samen te leggen en samen verder 
te zoeken, in andere lokale of globale netwerken.

Iedereen maakt deel uit van een netwerk. Elk indi-
vidu en elke organisatie zijn een knoop en die kno-
pen versterken elkaar omdat ze divers zijn en elkaar 
aanvullen. Hoe meer knopen en verbindingen er 
zijn, hoe sterker het netwerk is. Wat de knopen ver-
bindt, is het vertrouwen in elkaars meesterschap.

Deze netwerken vangen de schokken op van een 
wereld die voortdurend in beweging is. We zijn 

allemaal weerbaarder door deze connecties. Je 
kan deel uitmaken van verschillende netwerken of 
het ene netwerk ruilen voor een ander, naarmate 
je leven en je verwachtingen veranderen. Ze zijn 
hybride en vloeiend, zodat talent steeds verder ver-
knoopt wordt en zich telkens nieuwe vergezichten 
openen.

Ruimte

Niets groeit zonder ruimte. Planten niet, en mensen 
niet. Gedurfde keuzes maken, experimenteren, al-
les omgooien wanneer het oude niet meer werkt: 
dit alles vraagt ruimte. Een hoofd dat de vrijheid 
heeft om nieuwe ideeën uit te broeden. Plekken 
die zuurstof geven in plaats van de inspiratie te 
doven. En tijd om een eigen pad te zoeken op de 
weg naar meesterschap.

In 2050 zijn mensen eigenaar van hun tijd en ruim-
te. We zijn niet langer een radertje in een machine 
die groei louter telt in termen van bruto nationaal 
product. We meten onze positie en zelfwaarde niet 
af aan status of merken. Er is een nieuw sociaal 
contract, een nieuwe verhouding tussen econo-
misch systeem, gemeenschap en individu. Iedereen 
krijgt een groeikrediet om een leven vorm te geven 
dat past bij onze talenten en behoeften en dat goed 
is voor onszelf, voor anderen en voor de samenle-
ving. Zo komt er ruimte.

Ruimte voor een rijkere invulling van leren en wer-
ken. Zorg, vrijwilligerswerk, artistieke expressie – 
het wordt niet langer opzijgezet als iets om te doen 
‘na de uren’, ‘in de vrije tijd’ of ‘na het pensioen’. 
Als vrijwilliger de voormiddag doorbrengen met 
een zorgbehoevende buur of samen met kinderen 
van een school een kunstwerk bedenken voor de 
wijk, wordt gehonoreerd als een waardevolle bij-
drage aan de maatschappij.

Mentale ruimte om te werken en te leren. We hoe-
ven niet voortdurend gecontroleerd te worden om-
dat we aan de slag gaan vanuit onze talenten en 
sterkten. We ervaren ons werk elke dag weer als 
een speeltuin waar we met goesting heen trekken 
en steeds andere dimensies van onszelf ontdekken.

En fysieke ruimte. Plekken die we zo organiseren 
dat ze impulsen geven om elkaar te ontmoeten en 
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samen te leren en naar een doel te werken. Zielloze 
gebouwen die maar voor één ding goed zijn, ruimen 
baan voor flexibele, stimulerende en open plekken 
waar leven, leren en werken verweven zijn en waar 
er ruimte is voor ontmoeting, gesprek en cocreatie.

Stapstenen op weg naar 2050

We hopen dat deze oefening met toekomstbeel-
den en denksporen voor leven, leren en werken in 
2050, in de eerste plaats kan inspireren en dat het 
geleverde werk niet in de kast blijft liggen.

Wat ons betreft is het rapport overigens geen eind-
punt maar veeleer een startpunt voor een denk- en 
doe-oefening over deze visie en de stappen die ons 
tot daar kunnen brengen. We willen iedereen be-
trekken bij dit vernieuwingsnetwerk om deze visie 
verder in te kleuren en uit te voeren. Want ieder 
van ons heeft een rol te spelen.

Een transitie komt er nooit in één dag. Fundamen-
tele veranderingen bestaan uit duizenden kleine 
stapjes langs duizenden paden. Welke stapstenen 
leiden naar 2050? Wie kan welke stenen leggen om 
meesterschap, verknoping en ruimte wortel te la-
ten schieten? En welke steen leg jij bij? Dat zijn de 
vragen die de komende weken en maanden beant-
woord moeten worden om de transitie naar leven, 
leren en werken in 2050 verder gestalte te geven.

Dit artikel wordt onderschreven door alle leden van 
de transitiearena in het kader van Visie 2050, met 
name:
 – Maaike Billiet, scholier, actief in de Vlaamse 
scholierenkoppel

 – Jan Boulogne, traint en begeleidt zelfstandig on-
dernemers bij Unizo

 – Kristien Bruggeman, co-founder en directeur 
LAB-onderwijs, Puurs (vernieuwende secundaire 
school)

 – Rogier De Langhe, economiefilosoof aan de Uni-
versiteit Gent, medeorganisator van de Assembly 
of the Commons in Gent

 – Fred Dhont, directeur Socius en verantwoorde-
lijk voor onder andere innovatie en vorming

 – Sihame El Kaouakibi, oprichtster en coördinator 
van Let’s Go Urban, sociaal ondernemer

 – Rihab Hajjaji, initiatiefnemer van PEP!vzw, on-
dersteunt en inspireert (kwetsbare) jongeren in 
het onderwijs

 – Omar Mohout, technologieauteur en adviseur, 
voormalig tech-ondernemer, aanspreekpunt 
rond start ups

 – Peter Op ‘t Eynde, directeur PBDKO Mechelen-
Brussel, onderwijsvernieuwer bij het Mysterie 
van Onderwijs

 – Mieke Smet, voormalig hr-directeur bij Janssen 
Farmaceutica

 – Guy Tegenbos, wetstraatjournalist gepassioneerd 
door de wereld van werk, economie en onderwijs

 – Jan Toye, ondernemer en medeoprichter van het 
Fonds GaVoorGeluk

 – Imran Uddin, directeur Onderwijsbeleid Artevel-
dehogeschool, voorzitter steunpunt SIHO

 – Sonia Van Ballaert, global client director bij IBM 
Global Markets

 – Vincent Vandenameele, directeur van het vor-
mingsfonds voor de uitzendsector, verantwoor-
delijk voor innovatieve projecten in de sector

 – Ronny Vanderspikken, consultant en coach on-
derwijs en leiderschap in samenwerking met 
BsideS en Schoolmakers, lid van Mysterie van 
Onderwijs, voorheen directeur en coördinerend 
directeur voor verschillende scholen en scholen-
groepen.

Meer info en achtergrondanalyses bij het transi-
tieteam (Benedict Wauters, Caroline Gijselinckx, 
Koen Pelleriaux en Willem De Klerck) en via 
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/
transitie-levenslang-leren/transitievisie-2050-krijgt-
verder-vorm-1492018
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