
 

De toekomst bereiken is 
een koud kunstje. Het 
volstaat om te wachten. 
Want die toekomst, die 
komt vanzelf wel.  

Maar hoe zorgen we 
ervoor dat we ook ‘future 
proof’ zijn?  

[zo duurzaam met jou]  
wil jou warm maken om 
samen met ons na te 
denken.  

Ga de challenge aan en 
vertel ons wat we kunnen 
doen om onze regio te 
wapenen tegen de 
uitdagingen van morgen.  

Hoe kunnen we, met 
andere woorden, onze 
regio duurzaam 
ontwikkelen?  

Stuur ons jouw ideeën en 
misschien bepaal jij met 
jouw voorstel of uitvinding 
wel mee de duurzame 
toekomst van onze regio.  

Onze wereld verandert in sneltempo. Wat vandaag ‘in’ is, is morgen letterlijk 
‘passé’. Technologische innovaties en nieuwe communicatievormen vegen hele 
sectoren van de kaart of zetten oude tradities op hun kop. Onze regio is geen 
eiland en wordt dus ook geconfronteerd met diezelfde  uitdagingen. 

1001 vragen en uitdagingen... 
Maar er zijn ook de specifieke vraagstukken eigen aan onze regio. Want ondanks onze 
troeven, liggen de uitdagingen op de loer: hoe zorgen we ervoor dat onze regio aan-
trekkelijk blijft, niet alleen voor werkgevers maar ook voor jonge werknemers? Wat is er 
volgens jou nodig om innovatieve bedrijven naar hier te halen? Welke bedrijven moeten 
zich hier vestigen en wat kunnen wij hen aanbieden?  
Of misschien word je wel je eigen werkgever: wat kan jou het duwtje in de rug geven 
om je eigen zaak te starten?  
Wat kan jongeren overtuigen om in de streek te blijven wonen? Of om zich vanuit een 
andere regio hier te komen vestigen? Wat doet jou hier blijven? Je job? Een inspirerend 
vrijetijdsaanbod? Een kindvriendelijke omgeving? Het dienstenaanbod? 
En welk zorgaanbod is er nodig opdat onze streek ook een aangename plek zou blijven 
om je oude dag in door te brengen? 

Hoe blijft onze regio voldoende bereikbaar zonder nieuwe mobiliteitsproblemen te cre-
ëren? Welke nieuwe, duurzame vervoersvormen brengen ons vlot van punt A naar punt 
B zonder dat de beschikbare open ruimte opgeofferd wordt? Moeten we anders en op 
een andere plek gaan werken of wonen zodat we minder kilometers afleggen?  

Werkbare antwoorden gezocht! 
Je merkt het, van de vergrijzing van de bevolking tot de groene milieuvraagstukken, 
van tijdrovend woon-werkverkeer tot een wankel work-life evenwicht ... genoeg uitda-
gingen om alle kleuren van de regenboog te zien. En ook vandaag wordt al heel wat 
geëxperimenteerd met nieuwe formules. Denk maar aan co-working, co-housing of 
carpooling. Maar wat zijn de oplossingen van morgen?  

Wij zijn op zoek naar vernieuwende ideeën en originele uitvindingen die er mee voor 
kunnen zorgen dat jouw regio ‘future proof’ is. Geen vrijblijvende oefening, maar con-
crete voorstellen om ook echt mee aan de slag te gaan. De beste, origineelste, meest 
werkbare ideeën worden verder uitgewerkt tijdens rondetafelgesprekken. En zullen zo 
mee aan de basis liggen van een actieplan voor een duurzame regio!  

Meer op:  
zoduurzaammetjou.be 
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