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JAN SOONS

Op-tocht naar 2030:  
stap voor stap

Vorig jaar werd het voorbereidingstraject 
van het congres vastgelegd. De eerste 
fase, de inspiratiefase, bestond uit de 
consultatie van een groep experten. 
Ze dachten na over de vraag: “hoe kan 
Vlaanderen er beter uitzien in 2030?” 
Die ideeën kunnen inspirerend zijn voor 
iedereen, daarom kan je ze terugvinden 
op de website optocht2030.be onder 
het luikje ‘getuigen’. Je ziet daar de ver-
wachtingen van verschillende experten. 
Soms durven ze zelfs even te dromen 
van een beter Vlaanderen. Los van het 
traject voor het Vlaamse ACV-congres is 
het zeker de moeite om hun inbreng eens 
te lezen!

Nu willen we iedereen laten meedenken. 
Jij, samen met je collega’s, aan de keu-
kentafel met het gezin, met vrienden, 
familie … en ja, dat kan online. De enige 
voorwaarde is dat je mee wil denken over 
hoe Vlaanderen er beter kan uitzien in 
2030. Alle ideeën zijn welkom in deze 
tweede fase, de ideeënfase. 

Een idee hoeft zeker geen volledig uitge-
werkt voorstel te zijn. En de thema’s die 
aan bod kunnen komen, zijn heel divers: 
werk en sociale economie, zorg en wel-
zijn, armoede, economie, innovatie en 
digitalisering, onderwijs en levenslang 
leren, samenleving en diversiteit, demo-
cratie en rechtvaardigheid, energie en 
klimaat, wonen en ruimtelijke ordening, 
mobiliteit … Heb je nog een ander voor-
stel dat niet meteen onder een van de 
vorige thema’s past? Ook dan kan je je 
idee zeker kwijt.

Een idee over onderwijs?

De organisatie van ons onderwijs is bij uit-
stek een Vlaamse bevoegdheid. We willen 
jullie dan ook aansporen om zeker mee te 
denken over hoe onderwijs kan bijdragen 
tot een beter Vlaanderen in 2030. De 
COC-besturen zullen alvast hun bijdrage 
leveren en gesprekstafels organiseren, 
maar we willen ook jullie oproepen om 
ideeën aan te brengen. Vlaanderen beter 
maken, kan toch door in te zetten op on-
derwijs? En ook als je een idee hebt over 
een ander thema, kan het zeker ingediend 
worden. Zolang het gaat over ideeën die 

Wandelen is het voorbije jaar enorm populair geworden in Vlaanderen. Zo 
ook bij jouw vakbond! Voor het Vlaamse ACV-congres, dat plaatsvindt in 
maart 2022, werd dan ook de slogan ‘op-tocht 2030’ gekozen. Onder dat 
motto worden ideeën vergaard waarmee het congres aan de slag kan. Een 
lange tocht dus, waar we stap voor stap mee verdergaan. 

Op tocht naar 2030
VRC-congres

Vlaanderen beter maken en die vallen 
onder Vlaamse bevoegdheden, kunnen ze 
dienen voor het volgende VRC-congres.

Wil je zelf een gesprek organiseren om 
na te denken over een beter Vlaanderen? 
Dan vind je meer informatie over de or-
ganisatie daarvan op https://jouwidee.
optocht2030.be/gesprek 

Hoe gaat het verder?

De bedoeling van deze tweede fase, 
de ideeënfase, is om zo breed mogelijk 
ideeën te verkrijgen. Je kan via de website 
ook ideeën van anderen bekijken. Op het 
moment dat we dit artikel schrijven, zijn 
er al meer dan honderd ideeën ingediend. 
Misschien werken ze wel inspirerend?

Na deze fase zullen de ideeën verwerkt 
worden in de VRC-raad. Daar zitten ook 
enkele COC-afgevaardigden in. Bij de ver-
werking houden we rekening met de visie 
en missie van het ACV. Uiteindelijk komen 
we zo tot congresresoluties. Dat zijn 
voorstellen die ook aan de COC-delegatie 
bij het Vlaamse ACV-congres worden voor-
gelegd.

Na het congres dienen de goedgekeurde 
congresresoluties als leidraad voor 
standpunten en werkprogramma’s van 
de Vlaamse ACV-werking. Op weg naar 
2030 dus, stap per stap, voor een beter 
Vlaanderen.
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