
Rondetafel n° 4: Hoe mobiliseren we alle actoren voor de uitvoering van de SDG’s? 

Relevante citaten uit de Agenda 2030: 

Al in het voorwoord van het Programma Duurzame Ontwikkeling voor 2030 lezen we dat "alle landen en alle 
stakeholders samen met elkaar zullen handelen om dit actieplan ten uitvoer te leggen".  

De uitvoering van het programma vereist immers dat een mondiaal partnerschap wordt gecreëerd dat "een 
sterk wereldwijd engagement zal bevorderen ten dienste van de verwezenlijking van alle doelstellingen en 
targets, waarmee de regeringen, de privésector, het middenveld, het systeem van de Verenigde Naties en de 
andere betrokken actoren worden samengebracht en alle beschikbare bronnen worden gemobiliseerd" 
(artikel 39).  

Artikel 41 erkent "dat elk land in eerste instantie verantwoordelijk is voor de eigen economische en sociale 
ontwikkeling. […] We hebben waardering voor de rol die de privésector in al zijn verscheidenheid – gaande 
van de micro-ondernemingen via de coöperaties tot de multinationals –, de middenveldorganisaties evenals 
de filantropische instellingen dienen te vervullen in het kader van de uitvoering van het nieuwe programma. » 

In dit opzicht legt het programma de klemtoon op het belang van de ontplooiing van publieke beleidsvormen 
(art. 63 over de strategieën voor duurzame ontwikkeling, art. 66 over de hulpbronnen en de nationale toe-
eigening) en de mobilisatie van alle actoren, meer bepaald de private ondernemingen (art. 67). 

Belgische context: 

Op de verschillende Belgische institutionele niveaus ontwikkelt elke regering haar beleid inzake duurzame 
ontwikkeling dat, telkens op het eigen niveau, kan bijdragen tot de uitvoering van het programma 2030. De 
nationale strategie voor duurzame ontwikkeling heeft tot doel de SDG's in België uit te voeren, coherent met 
de beleidslijnen rond duurzame ontwikkeling. Op het lokale niveau hebben sommige steden, gemeenten en 
provincies zich de SDG's ook al eigen gemaakt.  

De actoren van het middenveld, of ze nu uit de privé-, de verenigings- of de academische sector afkomstig 
zijn dan wel "gewone" burgers zijn, kunnen ieder op het eigen niveau werken aan de realisatie van de SDG's. 
De goede praktijken die worden geïnventariseerd in het kader van de voorbereiding van de NVR leveren 
daarvan het bewijs (cf. ronde tafel nr. 3), net als de mobilisatie van sommige actoren van het middenveld 
rond deze agenda.  

De niveaus van kennis en bewustmaking rond de SDG's verschillen echter aanzienlijk van de ene tot de andere 
speler en hetzelfde geldt voor de manier waarop ze zich dit programma eigen maken in het kader van hun 
dagelijkse opdrachten en acties.  

Elementen van het gecoördineerd advies van de FRDO betreffende het verslag ter voorbereiding van de 

NVR: 

In verband hiermee vermeldt het gecoördineerd advies van de FRDO de diepe kloof die bestaat tussen de 
kennis van de politieke beleidsmakers en de stakeholders enerzijds en die van de "gemiddelde burger" 
anderzijds: "Bijkomende inspanningen zijn noodzakelijk om informatie te verstrekken aan al wie niet 
overtuigd is (educatie, bewustmaking ...), wat ook een aspect is van het beginsel "no one left behind". Alleen 
op deze manier kan er voldoende brede ondersteuning worden gecreëerd voor de ingrijpende 
maatschappelijke wijzigingen die noodzakelijk zullen zijn met het oog op de uitvoering van de 2030 ASD. Hier 
is bijzondere aandacht nodig voor de jonge generaties" ([25], pp. 6-7).  
 

Vragen voor bespreking op de rondetafelconferentie: 

Deze rondetafelconferentie stelt voor drie vragen te bespreken: 

- Hoe kunnen de verschillende types actoren, op hun niveau, zich de SDG's eigen maken en 
verbintenissen aangaan in het kader van acties die bijdragen tot de verwezenlijking van 
voornoemde doelstellingen?  

- Zijn er actoren die we bij voorrang willen bereiken? Indien ja, dewelke?  
- Welke partnerschappen moeten er worden gesmeed om deze uitvoering te bevorderen en de 

complementariteit tussen de actoren te versterken? 


