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Het bevorderen van lokaal bestuur tussen Roemenië en Vlaanderen, 

Wallonië, Brussel 

Werkgroep middenveld: Een maatschappij reduceren tot een verzameling van inwoners is een 

simpele en individuele definitie. Sinds mensenheugenis organiseren mensen zich in verenigingen 

(sociale verenigingen) op lokaal en bovenlokaal niveau. In deze sociale verenigingen hebben mensen 

de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen, zich samen te beschermen en het stelt de mensen in 

staat om zich mondiger te zijn. Niet enkel de individuen hebben voordeel bij deze sociale 

verenigingen. Ook de gemeenschap en de lokale beleidsmakers kunnen hun voordeel doen met deze 

verenigingen die allerlei acties ondernemen, hun meningen hebben, hun ervaringen delen en hun 

doelen verdedigen. 

Sociale verenigingen creëren zelfstandige mensen en een warme en sterke maatschappij. Het is een 

gegeven dat sociale verenigingen kunnen helpen om beslissingen uit te voeren. Ze zijn een 

interessante partij om bepaalde opinies ingang te laten vinden in de samenleving. Daarom hebben 

lokale politici er baat bij om samen te werken met deze verenigingen en hen bekendheid te geven 

binnen de gemeente en op regionaal en nationaal niveau. In België heeft de wet ervoor gezorgd dat 

de autoriteiten de plicht hebben om het middenveld te betrekken in bepaalde zaken. Dit is een win-

win oplossing voor beide partijen. 

1. Voorstelling goede praktijkvoorbeelden in Roemenië: 
a. OLF en OLB 

Beide organisaties, vrouwen- en mannenbeweging, zijn actief op lokaal niveau; dorp, 
gemeente, provincie. In Roemenië hebben deze OLF’s en OLB’s een hoog potentieel om 
zichzelf te verspreiden in andere gemeenten. Op dit moment zijn er meer dan 30 lokale 
organisaties die actief en verenigd zijn binnen een nationaal netwerk. OLF en OLB 
organiseren een waaier van activiteiten waaraan een inwoner kan deelnemen. Op deze 
manier worden er heel wat nieuwe dingen doorgegeven aan de gemeenschap: een 
sociaal netwerk wordt opgestart, mensen nemen hun verantwoordelijkheid, sociaal-
culturele activiteiten worden georganiseerd, enz. Ook nieuwe inzichten vinden hun weg 
in de huisgezinnen. Voor de autoriteiten zijn deze verenigingen een goede plaats om ten 
rade te gaan wanneer er zich problemen voordoen om de ervaring en raad van de 
betrokkenen te vernemen. Dat kan over allerlei thema’s gaan: mobiliteit, gezondheid, 
onderwijs enz. 

b. Vizidom 
Vizidom is een dienst georganiseerd door vrijwilligers. Om te voorkomen dat zieke 
mensen, gezien hun gezondheidssituatie, geïsoleerd geraken van de buitenwereld, gaan 
vrijwilligers op huisbezoeken bij zieken. Hierdoor zijn deze personen in staat om contact 
te houden met de rest van de maatschappij. Dit initiatief ontstond 8 jaar geleden. 

c. AGLT 
In Roemenië is AGLT aan het uitgroeien tot een grote jeugdorganisatie over het gehele 
grondgebied. Op dit moment heeft AGLT lokale leidingsploegen in meer dan 35 
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gemeenten. AGLT heeft ook een speciale dienst ontwikkeld voor kinderen met speciale 
behoeften (bv: jongeren met handicap, autisme, …). Deze dienst heet ‘SPEAS’.  
In een georganiseerde context leren kinderen en jongeren verschillende sociale 
vaardigheden: rekening houden met elkaar, verantwoordelijkheid nemen, emoties laten 
zien, tolerantie, enz. Met andere woorden, deze jongeren zullen de maatschappij alleen 
maar rijker maken. Het is dan ook logisch dat de autoriteiten, lokaal en bovenlokaal, 
moeten werk maken van een goed beleid om lokaal jeugdwerk te versterken. 

d. Omenia 
Omenia is een vereniging die gepensioneerden groepeert. Het doel is om sociale 
activiteiten op te zetten en wederzijdse hulp aan te bieden. Meer dan 1 miljoen mensen 
zijn lid via een lokale groep. In zowel steden als landelijke gebieden heeft Omenia 
vrijwilligers om die lokale verenigingen leiden. Omenia organiseert verschillende 
activiteiten. Sommige hebben een culturele of sociale achtergrond andere worden 
georganiseerd om de meest kwetsbare personen te beschermen en te ondersteunen. 
 

2. Panel: 

 België: 
- Lokaal niveau: 

 Oud-schepen van de gemeente Geel en vrijwilliger op lokaal niveau: Ria Caers 
(wachten op antwoord) 

- Nationaal koepelorganisatie: 
 Femma, vrouwenorganisatie: Eva Brumagne 
 MOC, koepelorganisatie: Christian Kusnch (vraag is gestuurd, wachten op een 

antwoord) 

 Roemenië: 
- Lokaal niveau:  

 Vrijwilliger voorzitter Constanta: Daniela Ghitoiu 
 Burgemeester: X 

- Nationaal niveau: 
 The Open Network Roemenië: Professionele kracht: Cristina Chert 

 Moderator: 
- Mon Verrydt 

 
3. Mogelijke resultaten en opvolging: 

- Lokale organisaties: ontwikkeling van het middenveld. 
- Bovenlokaal niveau en netwerk: ontwikkeling van bovenlokaal niveau om lokale 

initiatieven te ondersteunen: onderwijs, regionale en nationale ontmoetingen, 
uitwisseling enz. 

- Erkenning: middenveld waarderen naar zijn waarde. 
- Samenwerking: samenwerking tussen politici en het middenveld: advies, duiding en 

verdediging van keuzes, …. 
 
 


