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Het bevorderen van lokaal bestuur tussen Roemenië en Vlaanderen, 

Wallonië, Brussel 

 

Workshop Lokaal jeugdwerk: Kinderen en jongeren zijn een volwaardig deel van de lokale 

gemeenschap. Het is dan ook van belang dat de gemeenten en steden voldoende aandacht schenken 

aan deze groep. Om jongeren een volwaardige plaats te geven, is het goed om ze voldoende ruimte 

te geven om zich te ontplooien. Het jeugdwerk biedt hierbij heel wat mogelijkheden om dit lokaal te 

realiseren. In de bilaterale samenwerking Roemenië-België is de formule van jeugdbeweging een 

succes. Uiteraard zijn er buiten deze vorm van jeugdwerk nog een heleboel andere mogelijkheden. 

Maar, de reden om binnen het Gedecentraliseerd Forum ons te focussen op zit deze formule van 

jeugdwerk, is niet enkel de sterke bilaterale samenwerking, maar ook de goede haalbaarheidsfactor 

om jeugdbewegingen op te starten en draaiende te houden. Moeilijkheden, noden en wensen zijn er 

uiteraard ook.  

Jeugdbewegingen kenden de afgelopen jaren een toenemend succes. In België is het ledenaantal 
(kinderen en jongeren) gestegen. In Roemenië is er eveneens initiatief van jongeren om in de eigen 
gemeente met een jeugdbeweging te starten. Jongeren die deelnemen aan jeugdbeweging leren al 
doende heel wat vaardigheden die het gezin en school niet kunnen aanbieden. 
 
In een georganiseerd verband leren jongeren rekening houden met elkaar, wederzijdse hulp 
aanbieden, burgerzin, het dragen van verantwoordelijkheid, initiatief nemen, emoties uiten.. . 
Kortom heel wat sociale vaardigheden die een maatschappij rijker maakt. Heel wat universitaire 
onderzoeken bevestigen dit telkens keer op keer. Dat een gemeente en de andere overheden 
hiervoor een aangepast en lokaal jeugdbeleid moeten ontwikkelen, is evident.  
 
Bedoeling is om in Leuven op zoek te gaan naar goede methodes en naar goede voorbeelden die 
momenteel al bestaan tussen de twee landen. Stof genoeg om een werkwinkel lang te discussiëren. 
 
 

1. Voorstelling goede praktijkvoorbeelden in Roemenië:   
In België zijn er tal van jeugdorganisaties die lokaal jeugdwerk ondersteunen. Een aantal van hen 

zijn nog steeds actief om hun kennis en ervaring te delen met jongeren en jeugdorganisaties in 

Roemenië. In Roemenië is AGLT aan een opmars bezig met het opstarten van lokale 

jeugdgroepen. Bovendien heeft AGLT een extra aanbod naar “kinderen met speciale noden 

(handicap)”. AGLT voelt als geen ander aan welke noden er leven aan de basis, welke 

ondersteuning resultaat geeft en hoe jongeren kunnen gestimuleerd worden om initiatief te 

nemen. Voor een Roemeense of Belgische gemeente zijn deze lokale jeugdgroepen een 

meerwaarde. 

 

2. Panel: 

 België: 
o Fédération Wallonie-Bruxelles Sevice de la Jeunesse OVAM : Isabelle Letawe  
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o Les Scouts : X 
o Kazou & Jomba: Jannicke Hurtekant 
o Chiro & Somepro: Mieke Dereymaeker (waiting for answer).  

 Romania: 
o Ministry ANT/ provincial service DJT: X (name is asked). 
o AGLT: national secretary Maria Pruteanu 
o Local council/mayor: X (waiting for answer). 

 Moderator: 
o Peter Andriessen 

 

3. Doelstellingen: 

 Het aanbod van cursussen en vorming moet kwantitatief uitbreiden. 

 Meer ondersteuning van een educatieve professionele werkkracht om lokale jongeren te 
begeleiden. 

 Meer mogelijkheden om “kinderen met speciale noden (handicap)” een spelaanbod te 
bieden. 

 Betere mogelijkheden tot het organiseren van jeugdkampen. 

 Ondersteuning bij het opstarten van lokaal jeugdwerk. 

 Speelruimte in de eigen gemeente; ook tijdens de wintermaanden. 

 Gemeentelijk jeugdbeleid dat ondersteuning en waardering geeft voor de inzet van jongeren.  
 


