1 Een duurzaam en
klimaatbestendig
watersysteem

11.1 Slimmer organiseren en meer innovatie in de zorg
11.2 De mens meer centraal: verbeteren positie
van patiënten en professionals
11.3 Stimuleren van een gezonde levensstijl (preventie)

1.1 'Droge voeten' / Leven in de Delta
1.2 Duurzame watervoorziening (kwaliteit, kwantiteit)
1.3 Duurzame waterafvoer/riolering/afvalwater

11 Een gezond leven

11.4 Anticiperen op grotere en veranderde zorgvraag

2.1 Een duurzame integrale aanpak van
defensie en veiligheid

11.5 Verbeteren van kwaliteit en veiligheid van 'cure' en 'care'

Meerjaren Innovatie
en Kennis Kompas

2.2 Omgaan met mondialisering van
criminaliteit en terrorisme

10.1 Hoge kwaliteit publieke dienstverlening
('de lerende overheid')

2 Een toekomstbestendig
veiligheidssysteem

10.2 Openbaar bestuur van de toekomst: over
legitimiteit en vertrouwen
10.3 Houdbare overheidsfinanciën
10.4 Een betrouwbare ICT-infrastructuur

2.3 Reduceren van dreigingen
2.4 Bevorderen van rechtspraak,
opsporing en handhaving
2.5 Anticiperen op en omgaan met
crises en rampen

10 Een toekomstbestendig
openbaar bestuur

10.5 Betere publiekprivate samenwerking
10.6 Ethisch verantwoord omgaan met
nieuwe technologieën

3.1 Verbeteren bereikbaarheid voor
personen en goederen

3 Een duurzaam
mobiliteitssysteem

9.1 Verbeteren van voedselveiligheid

3.2 Waarborgen van in- en externe veiligheid in
het personen en goederenvervoer
3.3 Optimaliseren van balans tussen
mobiliteitsbehoefte en leefbaarheid in steden
3.4 Reductie van klimaatimpact door transport

9.2 Verhogen van voedselkwaliteit
9.3 Voedselzekerheid
9.4 Verduurzaming van productie
landbouwgewassen
9.5 Verhogen van dierenwelzijn
9.6 Verduurzaming dierlijke productie

4.1 Verbeteren milieukwaliteit van de omgeving

9 Een duurzame
voedselproductie, -retail en
-consumptie

9.7 Verduurzaming van de visserij

4.2 Omgaan met de grote ruimtedruk
4.3 Woningmarkt aanbod verruimen en de
betaalbaarheid borgen

MIKK
Maatschappelijke
opgaven

9.8 Een duurzame organisatie van de
agrovoedselketen
9.9 Een duurzame voedselconsumptie

4 Een duurzame
leefomgeving

4.4 Behoud van biodiversiteit
4.5 Een duurzaam natuurbeheer
4.6 Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting
van onze leefomgeving
4.7 Kwaliteit en beleving van de
ruimtelijke ontwikkeling

8.1 Een blijvend hogere arbeidsparticipatie bereiken
8.2 Duurzaam produceren en consumeren
5.1 Vermindering afhankelijkheid van
fossiele grondstoffen

8.3 Vergroten van het innovatievermogen
(Ruimte geven aan vernieuwing)
8.4 Versterken van de Nederlandse
concurrentiekracht (Slim positioneren van
Nederland in de wereld)

5.2 Reductie van klimaatimpact

8 Een duurzame economische groei

8.5 Een eerlijke mondiale verdeling van
duurzame welvaart

5 Een duurzame
energievoorziening

6.1 Vinden van balans tussen dynamiek en
zekerheid in een open samenleving

7.1 Een duurzame kennismobiliteit
7.2 Verbetering rendement en
kwaliteit wetenschap
7.3 Verbetering kwaliteit en
rendement onderwijs
7.4 Groter aandeel 'Leven lang leren'
7.5 Terugdringen van het lerarentekort

5.4 Efficiënter energiegebruik van de
gebouwde omgeving
5.5 Garanderen betrouwbaarheid van
energie-infrastructuur in de toekomst

8.6 Internaliseren van maatschappelijke kosten
('de gebruiker betaalt')
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5.3 Efficiënter energiegebruik van de industrie

6.2 Voorkomen van polarisatie van
bevolkingsgroepen

7 Een excellent kennis- en
onderwijssysteem

6.3 Gelijke kansen voor iedereen

6 Behoud van sociale samenhang
en een bloeiend cultureel leven

6.4 Behoud van solidariteit in de toekomst
6.5 Bevorderen van diversiteit, kwaliteit en
onafhankelijkheid van cultuuruitingen
6.6 Behouden, beheren en ontsluiten van
cultureel en wetenschappelijk erfgoed
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