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1. Naam van uw organisatie  

Trias VZW  
2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

NGO  

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan?  
De selectie van de SDG's is gebaseerd op de strategische keuze van Trias om de drie ‘people-planet-
profit’-componenten van duurzaamheid als kernstrategieën te integreren in de algemene aanpak van 
organisatieversterking en institutionele ontwikkeling van ledenorganisaties van familiaal 
ondernemerschap. Wij richten ons daarbij op inclusie en mondiaal burgerschap (‘people’); op 
klimaatverandering en ecologische duurzaamheid (‘planet’), en op markttoegang en bedrijfsontwikkeling 
(‘profit’).Voor Trias in België zijn SDG 10 en SDG 17 de bouwstenen van de procestrajecten met 
verschillende organisaties. Samen met de partners wordt binnen de verschillende geledingen van de 
organisaties (van directie tot lid) gestreefd naar een inclusief en solidair beleid. Vanuit deze bouwblokken 
wordt intensief gewerkt aan SDG 5, SDG 8, SDG 12 en SDG 13 waarbij expliciete aandacht wordt 
besteed aan een duurzame visie op de wereld. De procestrajecten met organisaties zijn gericht zijn op 
bewustwording van de klimaatuitdagingen en structurele ongelijkheid, streven naar duurzame patronen 
en meer gelijkheid in de wereld door veranderingsprocessen te faciliteren. In het aankaarten van globale 
uitdagingen worden gendergelijkheid en empowerment van vrouwen (SDG5) en inclusieve en duurzame 
economische groei (SDG 8) constant onder de aandacht gebracht.  

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren?  

SDG 17 lijkt ons een cruciale doelstelling waarbij de overheid een unieke stimulerende rol kan spelen. 
17.14 waarbij België meer aandacht besteed aan de effecten van haar beleid, dat van de EU om meer 
coherentie voor duurzame ontwikkeling te versterkten.  
17.16-17 België verhoogt de inspanningen om de realisatie van SDG’s in lage inkomenslanden te 
realiseren en streeft naar 0.7% van het BNI voor internationale samenwerking.  
  

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? 
De betere samenwerking tussen Europese donoren enerzijds en met de partnerlanden anderzijds zijn 
belangrijk. 
Beleidscoherentie naar duurzame ontwikkeling met een automatische screening op  interne en 
externe effecten, gekaderd in een lange termijnsperspectief, en effectieve realisatie van duurzame 
ontwikkeling.  

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

Concrete duiding van geboekte vooruitgang door België 

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

- 

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  
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