
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina.

1. Naam van uw organisatie
Reset.Vlaanderen vzw
2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve
samenleving, overige)
NGO/inclusieve samenleving (maar ook in ons netwerk: vakbonden)
3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen
aangegaan? |  Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die
transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de voorkeur aan

een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.

17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken), 1 (armoede), 13 (klimaatactie), 7 (betaalbare en
duurzame energie), 9 (industrie, innovatie, en infrastructuur), 3 (gezondheid en welzijn), 16 (vrede,
justitie, en sterke publieke diensten), 12 (verantwoorde consumptie en productie), 8 (waardig werk en
economische groei), 10 (ongelijkheid verminderen), 4 (kwaliteitsonderwijs), 11 (duurzame steden en
gemeenschappen). Meer info via ons meerjarenplan.

Wij verzamelen kennis, zetten die om in draagvlak (communicatie) en testen ze uit via diverse
transitieprojecten. Meer info via www.reset.vlaanderen
4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit
te voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste

punten voor België?

- Een integrale, holistische benadering van de SDG’s (en niet alles apart, cf donut model)
- Het sociale (people) van de SDG’s: armoede, gezondheid en welzijn, waardig werk (en

economische groei), ongelijkheid verminderen, kwaliteitsonderwijs
- Partnerschappen om doelstelling te bereiken: we werken te veel naast elkaar, elk op onze

eigen prioritaire SDGs
- Internationale solidariteit mag niet verdwijnen, extra aandacht.
- In het licht van de energiecrisis: betaalbare en duurzame energie. Wonen als integraal thema.

Is problematisch op vandaag, maar kan motor zijn voor transitie (sociaal, ecologisch).
- Aandacht voor aangepaste communicatie per doelgroep
- …

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit
te voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.

- Voldoende aandacht voor internationale solidariteit
- Veel meer impulsen om de sdg’s integraal aan te pakken
- Op vandaag zijn SDG’s meetbaar, of vooral bruikbaar voor ‘Greenwashing’, duidelijk kader om

op te volgen van belang. Nu zeer vrijblijvend
- Inzetten op draagvlak met projectmiddelen (aangepaste klimaat communicatie, participatief)

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?
- Aandacht voor internationale solidariteit
- Meer holistische aanpak. Bv wonen staat hoog op agenda bij zowel vakbonden,

armoedeorganisaties, milieubeweging,... we moeten dit niet apart aanpakken. Waarom Donut
model van Kate Raworth niet gebruiken. We moeten echt de transitie aanzwengelen.

- Combineer VNR met insteken rond DO & het werk rond Just Transition, nu aparte processen.
- Aandacht voor draagvlak, versterking democratie.

https://reset.vlaanderen/category/democratisch-draagvlak/
https://reset.vlaanderen/category/armoede/
https://reset.vlaanderen/category/klimaat/
https://reset.vlaanderen/zon-voor-iedereen/
https://reset.vlaanderen/zon-voor-iedereen/
https://reset.vlaanderen/werknemers-als-hefboom-voor-een-circulaire-economie/
https://reset.vlaanderen/2022/02/18/klimaatverandering-treft-ook-de-zorg-we-moeten-ons-voorbereiden/
https://reset.vlaanderen/democratisch-draagvlak/
https://reset.vlaanderen/democratisch-draagvlak/
https://reset.vlaanderen/circulaire-economie-2-2/
https://reset.vlaanderen/category/groene-jobs/
https://reset.vlaanderen/eerlijke-transitie/
https://reset.vlaanderen/opleidingen-ulex/
https://reset.vlaanderen/doelstelling-2/
http://www.reset.vlaanderen


7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):
Vooral een Belgische focus op SDG’s, in Vlaanderen merken we deze veel minder, zeker op gewestelijk
niveau.
8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030
Agenda
Ons meerjarenplan als inspiratie:
https://reset.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/09/MEERJARENPLAN-Reset.Vlaanderen-2022-202
6-HR.pdf

https://reset.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/09/MEERJARENPLAN-Reset.Vlaanderen-2022-2026-HR.pdf
https://reset.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/09/MEERJARENPLAN-Reset.Vlaanderen-2022-2026-HR.pdf

