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KLIMAATVERANDERING EN AANTASTING VAN 
HET MILIEU
Door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies, ver-
vuiling, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en 
aantasting van het milieu  veroorzaken toenemende 
opwarming van de aarde, verzuring van de oceanen, 
woestijnvorming, biodiversiteitsverlies en veranderen-
de klimaatpatronen. Deze, en de maatregelen om deze 
aan te pakken, zullen leiden tot aanzienlijke verande-
ringen voor mensen, activa, economieën en ecosyste-
men. Welke gevolgen zal dit hebben voor ons gebied?



2. DIGITALE EN 
TECHNOLOGISCHE 
VERANDERINGEN



DIGITALE EN TECHNOLOGISCHE 
VERANDERINGEN
De huidige technologische veranderingenvkunnen zo-
wel positieve als negatieve gevolgen hebben. Het kan 
de vraag naar arbeid in sommige sectoren verminde-
ren, terwijl in andere sectoren nieuwe mogelijkheden 
worden geboden. Breedbandconnectiviteit en mobiele 
telefoons maken digitale handel, dienstverlening en 
sociaal contact mogelijk, mits mensen over zowel 
toegang als vaardigheden beschikken. Er zijn vragen 
in verband met privacy en het gebruik van gegevens. 
Welke gevolgen zal dit hebben voor ons gebied?



3. DEMOGRAFISCHE 
VERANDERINGEN   
(met inbegrip van 
urbanisatie)



DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN  
(met inbegrip van urbanisatie)
Sommige plattelandsgebieden verliezen hun bevol-
king, terwijl andere gebieden groeien. Mensen kunnen 
zich om verschillende redenen vestigen of wegtrek-
ken: voor werk, studie, pensionering of een hogere le-
venskwaliteit. Mensen kunnen nieuwkomers zijn in het 
gebied of naar huis terugkeren. Veranderingen kunnen 
niet alleen betrekking hebben op de omvang van de 
bevolking, maar ook op de kenmerken ervan (leeftijd, 
geslacht, vaardigheden...). Welke gevolgen zal dit heb-
ben voor ons gebied?   



4. GLOBALISERING/
LOKALISATIE



GLOBALISERING/LOKALISATIE
De mondiale toeleveringsketens kunnen de kosten 
verlagen en goederen en diensten produceren ver 
van de plaats waar ze worden verbruikt, waarbij grote 
ondernemingen bepaalde sectoren domineren, terwijl 
kleinere ondernemingen het moeilijk hebben. Lokale 
kortere toeleveringsketens kunnen zorgen voor meer 
veerkracht, zekerheid van arbeids- en milieunormen 
en de winsten dichter bij de productie houden. Welke 
gevolgen zal dit hebben voor ons gebied?  


