STRATEGIENOTA
2013-2022
Trias is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Vlaamse ontwikkelings
organisaties ACT, Form en Ieder voor Allen. Vier jaar later treedt het
eerste strategische planningsproces in werking voor de periode 20062012. De focus ligt op ‘lokale economische ontwikkeling’.
In de loop van 2011 worden de krachtlijnen vastgelegd voor een nieuwe
nota, die de strategische keuzes van Trias bevat voor de periode 2013
2022. Dit document is een synthese van de nieuwe strategienota.

t1

Algemene strategie

IDENTITEIT, VISIE EN MISSIE
Trias is de ontwikkelingsorganisatie van drie landelijke en drie ondernemersorganisaties:
KLJ, KVLV, Landelijke Gilden, markant, Neos en Unizo. Verder kan Trias rekenen op de
steun van een breder netwerk, dat de visie van Trias deelt. De partnerbewegingen en
hun netwerken zijn formeel vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering.
De identiteiten en waarden van de partnerbewegingen zijn een integraal onderdeel van de
identiteit van Trias. De eigenheid van de partners weegt dus zwaar door bij de strategische
besluitvorming.
De visie van Trias is gestoeld op de overtuiging dat individuen en groepen de kracht bezitten
om zichzelf te ontplooien. Ze zijn in staat om zich samen in te zetten om sociaal en
economisch sterker te staan, armoede te verlichten en welvaart te creëren. De missie van
Trias is het verhogen van de bestaanszekerheid en het welzijn van familiale landbouwers en
kleinschalige ondernemers door het ondersteunen van hun ledenorganisaties. Bovendien
wil Trias wereldwijd uitwisseling en samenwerking stimuleren tussen landbouwers en
ondernemers.

CONTEXT, MET BIJHORENDE IMPLICATIES
De sector van de ontwikkelingssamenwerking maakt een fundamentele transitie door. Het
traditionele hulpsysteem maakt plaats voor een nieuw systeem van internationale samen
werking. Daarin staat een gezamenlijke aanpak van uitdagingen in een multipolaire wereld
centraal. Binnen deze context zijn de prioriteiten voor ‘ontwikkeling’ steeds meer gericht op:
•
•
•
•
•
•
•

duurzame landbouw en voedselzekerheid
geïntegreerde groei en ontwikkeling van de (kleinschalige) private sector
klimaatverandering
versterking van lokale actoren
coherentie van het ontwikkelingsbeleid
innovatieve uitwisseling en coalitievorming
kansen voor vrouwen en jongeren

Deze internationale ontwikkelingscontext biedt kansen voor Trias. Deze prioriteiten sluiten
immers volledig aan bij de identiteit, visie en missie van de organisatie. Bovendien beschikt
Trias over verscheidene troeven om een meerwaarde te bieden binnen de gestelde context
door de:
• ondersteuning van sociale bewegingen
• lokale versterking van ondernemende mensen
• focus op de uitbouw van sterke ledenorganisaties
• verbinding van de lokale, nationale en internationale interventieniveaus
• strategische partnerschappen op wereldwijde schaal
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De huidige context creëert anderzijds ook belangrijke uitdagingen voor Trias. De politieke
en financiële randvoorwaarden voor ontwikkelingssamenwerking zijn immers niet gunstig.
Het werven van fondsen voor de financiering van de programma’s is dus niet eenvoudig.
Bovendien is een relatief kleine ontwikkelingsorganisatie zoals Trias in de geglobaliseerde
ontwikkelingscontext genoodzaakt om zich te specialiseren. Dit is de enige manier om een
duurzame bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsvraagstuk.

VERANDERINGSTHEORIE
Trias beoogt structurele veranderingen op erg lange termijn bij de ondernemende
mensen die ondersteund worden. Binnen een tijdshorizon van twintig jaar moeten die
wijzigingen optreden in het leven van familiale boeren, kleine ondernemers en hun
leefgemeenschappen. Trias gelooft dat zes ‘domeinen van verandering’ stuk voor stuk
bijdragen tot de concrete verwezenlijking van die doelstelling:

Familiale boeren en klein
schalige ondernemers
hebben genoeg zelfvertrouwen om hun
eigen leven te
veranderen

st

Ledenorganisaties
dragen bij aan een
samenleving waarin
iedereen in gelijke mate
participeert

Familiale
boeren en kleinschalige ondernemers
hebben toegang tot
diensten en hulpbronnen
zoals kennis en competenties

st
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Noord-Zuid
en Zuid-Zuid
partners werken
samen aan gedeelde
uitdagingen

Ledenorganisaties zijn
actief in coalities en
bewegingen om een
tegenmacht op
te bouwen

st

st

st

Georganiseerde familiale boeren en kleine ondernemers – vooral arme
mensen, vrouwen en jongeren – hebben duurzaam verbeterde levensomstandigheden, zijn onderling verbonden en treden gezamenlijk op

Ledenorganisaties dragen
bij aan de sociale en
professionele
ontwikkeling
van hun
leden
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Trias is van mening dat ledenorganisaties het best geplaatst zijn om de bestaanszekerheid
van ondernemende mensen te verhogen. Vier hefbomen die de effectiviteit van
ledenorganisaties verhogen, zijn:
1. Vrouwen, jongeren en arme mensen die nog het potentieel en de bereidheid hebben
om zichzelf te ontplooien, versterken zichzelf. Daardoor kunnen zij actief deelnemen in
ledenorganisaties;
2. Ledenorganisaties verbeteren en verduurzamen hun interne werking;
3. Ledenorganisaties en hun strategische partners zorgen voor een hoogstaande
dienstverlening, waardoor met name vrouwen, jongeren en arme mensen toegang
krijgen tot markten;
4. Ledenorganisaties werken op geëngageerde wijze samen met andere actoren met het
oog op een – wereldwijd – meer diepgaande sociale integratie.
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INHOUD

STRATEGISCH KADER
De eerder vermelde lange-termijnveranderingen en de hefbomen voor die veranderingen zijn
verankerd in het strategische kader. Dat zorgt ervoor dat de verwachte resultaten van de
programma’s van Trias tijdens de komende zes jaar scherp gedefinieerd kunnen worden.
Het strategische kader maakt het mogelijk om de interventies binnen uiteenlopende lokale
contexten gestroomlijnd te laten verlopen en te evalueren. Verder benadrukt dit kader
de samenhang van de verschillende onderdelen waaruit de programma’s van Trias zijn
opgebouwd.

Strategisch kader 2013-2022
ALGEMENE DOELSTELLING
Georganiseerde familiale boeren en kleine ondernemers – vooral arme mensen,
vrouwen en jongeren – hebben duurzaam verbeterde levensomstandigheden, zijn
onderling verbonden en treden gezamenlijk op.

VERANDERINGSDOMEINEN
1. Familiale boeren en kleinschalige ondernemers hebben genoeg zelfvertrouwen
om hun eigen leven te veranderen.
2. Familiale boeren en kleinschalige ondernemers hebben toegang tot diensten en
hulpbronnen zoals kennis en competenties.
3. Ledenorganisaties zijn actief in coalities en bewegingen om een tegenmacht
op te bouwen.
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4. Ledenorganisaties dragen bij tot een samenleving waarin iedereen in gelijke mate
participeert.
5. Ledenorganisaties dragen bij tot de sociale en professionele ontwikkeling
van hun leden.
6. Noord-Zuid en Zuid-Zuid partners werken samen aan gedeelde uitdagingen.

GEWENSTE ATTITUDE OP HET NIVEAU VAN DE PARTNERS
Trias beoogt de uitbouw van duurzame ledenorganisaties die:
• familiale boeren en kleine ondernemers op persoonlijk en professioneel vlak
versterken;
• de participatie van hun leden aan de marktwerking bevorderen;
• bestaande machtsverhoudingen in de samenleving aan de kaak stellen;
• en bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij, met de nodige aandacht voor
vrouwen, jongeren en arme mensen.

RESULTATEN
1. Versterkte vrouwen, jongeren en arme mensen participeren op actieve wijze
in open, democratische ledenorganisaties die werken aan een inclusieve
samenleving.
2. Ledenorganisaties zijn erin geslaagd hun interne werking en duurzaamheid
te verbeteren.
3. Ledenorganisaties en hun strategische – zowel private als publieke – partners
zorgen voor toegang tot geïntegreerde en kwaliteitsvolle diensten. Op die
manier kunnen vrouwen, jongeren en erg arme mensen beter participeren aan de
marktwerking.
4. Ledenorganisaties werken intensief samen met andere actoren, met het oog op de
totstandkoming van een meer inclusieve, globale samenleving.

IMPACT EN RESULTATEN
Dit strategische kader vormt de leidraad waaraan het succes van Trias in de periode 2013-2022
zal afgemeten worden. De organisatie kan enkel slagen in zijn opdracht wanneer arme mensen,
vrouwen en jongeren beter zullen georganiseerd zijn in democratische ledenorganisaties die
hen vertegenwoordigen. Familiale boeren en kleine ondernemers moeten in verbinding staan
met collega’s waardoor ze een prominentere rol kunnen spelen in de samenleving en hun
levensomstandigheden kunnen verbeteren.
Betere levensomstandigheden worden gerealiseerd door de verhoging van het menselijke,
financiële, natuurlijke, fysieke en sociale kapitaal van familiale boeren en kleinschalige
ondernemers. Een belangrijke hefboom is de toegang tot het beheer en gebruik van diverse
goederen en hulpmiddelen. Denk aan innovatieve productievormen, verwerkingstechnieken en
microfinanciering op maat. Vrouwen, jongeren en arme mensen moeten hier in gelijkwaardige
mate gebruik van kunnen maken.
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Ook systemische veranderingen op maatschappelijk en economisch vlak zullen
bijdragen aan betere levensomstandigheden. Deze transformatieprocessen worden
aangestuurd door sterkere ledenorganisaties. Ze versterken het maatschappelijke
weefsel, verwerven economische macht, verbeteren de lokale competitiviteit, beïnvloeden
machtsverhoudingen, vormen een effectieve tegenmacht en smeden coalities met lokale,
nationale en internationale stakeholders. Trias beoogt dat overheden in toenemende
mate de meerwaarde van ledenorganisaties op het vlak van geïntegreerde economische
ontwikkeling erkennen.

STRATEGISCHE KERNELEMENTEN VOOR TOEKOMSTIGE
INTERVENTIES
De sleutelactoren in het Zuiden zijn voor Trias de ondernemende mensen. Kleinschalige
ondernemers kunnen zowel binnen als buiten de agrarische sector actief zijn. Trias
heeft vooral oog voor de meest kwetsbare segmenten, met name vrouwen, jongeren
en arme mensen. De meest achtergestelde mensen die niet economisch actief zijn en
uitsluitend afhankelijk zijn van sociale vangnetten behoren niet tot de doelgroep van
Trias. In Vlaanderen richt Trias zich op de familiale boeren en kleinschalige ondernemers
die aangesloten zijn bij één of meerdere van de zes partnerbewegingen van Trias in
Vlaanderen.
De voorkeurspartners waarmee Trias zowel in Zuid als Noord werkt, zijn ledenorganisaties
van familiale boeren en kleinschalige ondernemers. Trias stelt geen veto’s tegen een
samenwerking met bepaalde soorten ledenorganisaties, maar hanteert wel een aantal
minimumcriteria. Andere partners waar Trias mee samenwerkt, zijn dienstverlenende
organisaties zoals NGO’s en microkredietinstellingen. Zij worden ingeschakeld in de
programma’s waar dit relevant is en waar lokale ledenorganisaties er zelf vragende partij
voor zijn.
De belangrijkste strategie voor Trias is de versterking van ledenorganisaties. Om dit
doel te bereiken, speelt Trias verscheidene rollen, met name die van financier, coach en
bruggenbouwer. Trias faciliteert interne organisatieontwikkeling, maar brengt evengoed
strategische partners in contact met elkaar. Ook investeert Trias in nieuwe vormen van
internationale partnerschappen tussen ledenorganisaties, zowel Noord-Zuid als Zuid-Zuid.
Door uitwisselingen in het voordeel van alle betrokken partijen bevorderen we de onderlinge
solidariteit tussen ondernemende mensen.
In de periode 2013-2022 zet Trias zijn interventies in het Zuiden voort in de continenten en
landen waar de organisatie historische banden mee heeft. Als ontwikkelingsorganisatie van
zes partnerbewegingen in België is Trias ook in Vlaanderen en het oosten van het land
actief. Een uitbreiding naar nieuwe interventiezones in het Zuiden is niet uitgesloten in het
geval zich kansen voor innovatieve benaderingen zouden voordoen.
Potentiële interventiezones worden beoordeeld op basis van volgende criteria:
• de aanwezigheid van een kritische massa familiale boeren en kleinschalige ondernemers
die georganiseerd zijn in ledenorganisaties;
• de aanwezigheid van relevante en complementaire maatschappelijke organisaties en
publieke actoren;
• de mogelijkheid om fondsen te genereren voor het programma;
• en de aanwezigheid van landelijk gebied, met de daaraan verbonden steden.
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Trias blijft actief op zoek naar complementariteit met andere stakeholders. Binnen zijn
breder netwerk zal Trias blijven investeren in partnerschappen. Deze partnerschappen
moeten resulteren in een betere visievorming op ontwikkelingsprocessen, een grotere
impact op het niveau van de sleutelactoren en meer steun voor de uitvoering van de
programma’s.
Trias onderschrijft het belang van duurzame ontwikkeling, in al haar facetten. Zowel de
ecologische, economische als sociale componenten maken deel uit van de strategie, de
programma’s en de organisatiecultuur. Concreet wil Trias een positieve, uitgebalanceerde
en blijvende impact hebben op de economische, ecologische en sociale dimensies die
zich afspelen op het niveau van de sleutelactoren, hun ledenorganisaties en de bredere
samenleving.
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ORGANISATIE

Doeltreffende resultaten bij de sleutelactoren vereisen de nodige aandacht voor de
interne organisatie en de bestuurlijke processen van Trias. Succes is enkel mogelijk
indien medewerkers en vrijwilligers worden gewaardeerd en indien ze hun doelstellingen
kunnen bereiken, zowel binnen de organisatie als persoonlijk. De teams van Trias zullen
bestaan uit getalenteerde, gedreven en geëngageerde professionele krachten met een sterk
waardegevoel.
Bij voorkeur maakt Trias gebruik van lokale competenties. Daarom zullen de regiokantoren
hoofdzakelijk bevolkt worden door plaatselijke medewerkers. Toch zullen in de teams ook
expat medewerkers – zowel uit Noord als Zuid – geïntegreerd worden. Lokale expertise
is immers niet in alle gevallen beschikbaar. Bovendien kunnen expat medewerkers een
brugfunctie vervullen tussen Noord en Zuid.
De medewerkers van Trias vinden voldoening in hun werk, zonder overmatige stress
en met een goed evenwicht tussen werk en privéleven. Ze krijgen de kans om kennis
en competenties verder te ontwikkelen. Ook interne mobiliteit wordt aangemoedigd.
Daarnaast zal Trias beschikken over een groeiende groep vrijwilligers. Geëngageerde leden
van de achterban en het bredere netwerk zullen in toenemende mate bijdragen aan de
logistieke ondersteuning, de ontwikkeling van programma’s, het beleid van de organisatie
en de kennisuitwisseling met bijhorende leerprocessen.
Trias staat borg voor een dynamisch personeelsbeleid, met voldoende aandacht
voor enerzijds training en opleiding, en anderzijds voor diversiteit en integratie. Onder
medewerkers zullen op geregelde tijdstippen tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd
worden. Die aanpak wordt aangevuld met een professioneel vrijwilligersbeleid.
Trias blijft zich ook inspannen voor een gezond en transparant financieel beheer. De totale
uitgaven voor de overhead moeten ook in de periode 2013-2022 stabiel blijven onder twintig
procent. De personeelskosten zullen scherp gemonitord worden. Waar mogelijk, maakt
Trias de aanwezigheid van hooggekwalificeerde medewerkers te gelde. De eigen
opbrengsten uit fondsenwerving zullen stijgen tot minstens dertig procent van de totale
inkomsten. De strategie voor die fondsenwerving focust op een 1-op-1 benadering van
warme contacten in het brede netwerk van Trias. Om de financiële risico’s te beperken,
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streeft Trias ernaar om niet voor meer dan zestig procent afhankelijk te zijn van één enkele
donateur. Verder wil Trias ook lokaal beschikbare fondsen in het Zuiden mobiliseren.
Trias investeert in de uitbouw van een dubbel en geïntegreerd boekhoudsysteem, dat op
regelmatige basis aangevuld wordt met externe audits. Om het financieel management
te ondersteunen, versterkt Trias zijn interne knowhow. Eigen controlesystemen zullen hier
een bijdrage toe leveren. Verder zullen over alle regio’s heen de financiële instrumenten
gestroomlijnd worden. Een ander aandachtspunt is de doorstroming van financiële
informatie bij alle betrokkenen in de organisatie. Daarom zullen de financiële gegevens
geïntegreerd worden in Plats, het overkoepelende planning- en monitoringsysteem van
Trias.
De organisatiestructuur met regionale teams en centrale afdelingen op het hoofdkantoor
blijft behouden. Trias kiest dus voor een gedecentraliseerde werkwijze, met dien verstande
dat alle regio’s dezelfde identiteit en strategie delen. Een vlotte interactie en duidelijke
afstemming tussen regio’s en diensten worden gewaarborgd. In deze context is interne
communicatie een hoeksteen voor de goede werking van Trias. Daarom zal de organisatie
ook investeren in hoogwaardige IT-infrastructuur en software.
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