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Proces opstellen SWOT-analyse

 Twee delen

● Houtskoolversie

● De definitieve versie

 Houtskoolversie vandaag 
centraal

 Definitieve versie op basis 
van input stakeholders en 
definitieve eisen EC
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Randvoorwaarden Houtskool-SWOT

 Beschrijf de situatie in de lidstaat op basis van 48 
voorgeschreven context-indicatoren

 Stel een SWOT-analyse op voor 9 specifieke 
subdoelstellingen die bijdragen aan 3 algemene 
doelstellingen

 Aparte SWOT voor de kennis- en innovatiestructuur

 SWOT is een veelkoppig monster: vanuit welke 
invalshoek analyseer je? 
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Aanpak Houtskool-SWOT

 Data bij EUROSTAT 
verzameld

 Algemene beschrijving op 
basis van de 48 
indicatoren op nationaal 
niveau, soms aangevuld 
met nationale data

 Per subdoelstelling eerste 
ruwe analyse
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Bevorderen van een slimme, veerkrachtige en 

gediversifieerde landbouwsector om voedselzekerheid 

te garanderen

● bieden van steun met het oog op een leefbaar 
landbouwinkomen en veerkracht in de hele Unie om 
de voedselzekerheid te vergroten

● vergroten van de marktgerichtheid en van het 
concurrentievermogen, onder meer door beter te 
focussen op onderzoek, technologie en 
digitalisering

● verbeteren van de positie van de landbouwers in de 
waardeketen
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Intensiveren van milieuzorg en klimaatactie en 

bijdragen aan de verwezenlijking van de milieu- en 

klimaatgerelateerde doelstellingen van de Unie

● bijdragen tot matiging van en aanpassing aan 
klimaatverandering en tot duurzame energie

● bevorderen van duurzame ontwikkeling en efficiënt 
beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, 
bodem en lucht

● bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit, 
versterken van ecosysteemdiensten en in stand 
houden van habitats en landschappen
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Versterken van het sociaal-economische weefsel van 

de plattelandsgebieden

● aantrekken van jonge landbouwers en 
vergemakkelijken van bedrijfsontwikkeling in 
plattelandsgebieden 

● bevorderen van de werkgelegenheid, groei, sociale 
inclusie en lokale ontwikkeling in 
plattelandsgebieden, met inbegrip van bio-
economie en duurzame bosbouw 

● bevorderen van de werkgelegenheid, groei, sociale 
inclusie en lokale ontwikkeling in 
plattelandsgebieden, met inbegrip van bio-
economie en duurzame bosbouw 
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De Houtskool-SWOT in één oogopslag
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•Kans•Bedreiging

•Zwakte•Sterkte

Sterke positie 
agrosector op 
een welvarend 

platteland

Negatieve 
effectieven 

bedrijvigheid op 
omgeving

Ondernemen(d) 
vanuit 

multifunctioneel 
platteland

Afnemend 
draagvlak 

bevolking voor 
huidige 

productiewijze 
agrosector



Doel vandaag

 Uw input vergaren!

 Discussiëren over de 
analyse die er nu ligt 

 Per subdoelstelling
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Dank voor uw 

aandacht!
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