The Shift wil het Belgisch verzamelpunt worden voor mensen en organisaties die samen de
maatschappij van morgen willen vormgeven en duurzame projecten willen realiseren die het
verschil kunnen maken voor huidige en toekomstige generaties. Elk lid heeft een duidelijke
intentie om aan deze ambitie bij te dragen en samen vooruit te gaan op het vlak van
duurzaamheid.
CONNECT
The Shift wil partnerschappen tussen haar leden stimuleren en bouwt aan een omgeving waar
de leden vol vertrouwen de dialoog kunnen aangaan en elkaar kunnen inspireren om nieuwe
transformationele modellen op te zetten. The Shift streeft hierbij naar een samenwerking
tussen ‘unusual suspects’: particulieren, verenigingen, bedrijven, overheden, nietgouvernementele organisaties en iedereen die een bijdrage wil leveren aan een duurzame
wereld. The Shift faciliteert een open uitwisseling en dialoog met haar leden. De leden van
The Shift engageren zich om respect, openheid en transparantie aan de dag te leggen in de
relaties met elkaar.
COMMIT
De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties bieden organisaties
wereldwijd een kapstok om de krachten te bundelen met andere betrokken actoren voor een
duurzame samenleving. The Shift vertaalde deze doelstellingen in concrete
duurzaamheidthema’s. Alle leden van The Shift engageren zich om een ambitie voor hun
organisatie te formuleren rond één of meerdere maatschappelijke uitdaging en de nodige
stappen te ondernemen om deze ambitie te realiseren.
CHANGE
Alle leden van The Shift hebben de intentie om mee te werken aan de realisatie van de missie
van de organisatie. Binnen een uniek multi-actornetwerk wil The Shift haar leden uitdagen om
op een vernieuwende manier samen te werken aan innovatieve projecten die bijdragen aan
duurzame ontwikkeling in België.
Door het tekenen van dit Charter, sluit de organisatie zich aan bij een netwerk waarin samenwerking
een centrale rol speelt in de identiteit en missie. Bij ondertekening van dit Charter onderschrijft de
organisatie de statuten van The Shift.
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ILLUSTRATIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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End poverty in all its forms everywhere
End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture
Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
Achieve gender equality and empower all women and girls
Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment,
and decent work for all
Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation, and foster
innovation
Reduce inequality within and among countries
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Ensure sustainable consumption and production patterns
Take urgent action to combat climate change and its impacts (taking note of agreements made by
the UNFCCC forum)
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification and halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for
all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Strengthen the means of implementation and revitalise the global partnership for sustainable
development

