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DE VERENIGDE VERENIGINGEN

Middenveldinitiatieven
zijn in Vlaanderen
bij uitstek lokaal
georganiseerd. Samen
zijn ze trekkers in de
lokale samenleving
CSI Flanders

SPREEKBUIS
VOOR
VERENIGINGEN
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en je het verenigingsleven in jouw gemeente?
Spreek je er soms mee? Waarom doe je dat?
Laat je ze af en toe hun gedacht zeggen?
Of laat je hen meedenken? Meebeslissen?
Hoever kan en wil je daarin gaan? Primaat
van de politiek? Ja, maar … Het zijn mogelijk vragen
waar je mee zit of waar je binnenkort in een of ander
dossier op zal botsen. ‘De Verenigde Verenigingen’ is
het netwerk en de spreekbuis van het ‘maatschappelijk middenveld’ in Vlaanderen. Samen met onze
kernleden – de belangenbehartigers van de verenigingssectoren – werken we aan een verenigingsvriendelijker beleid. Op alle beleidsniveaus waar dat
zinvol of nodig is. En dat is het zeker in onze steden
en gemeenten! Want middenveldinitiatieven zijn in
Vlaanderen bij uitstek lokaal georganiseerd. Samen
zijn ze trekkers in de lokale samenleving.

wakker liggen. Ze houden zo de vinger aan de pols,
bouwen expertise op en doen voorstellen waar je
als lokale bestuurder jouw voordeel kan mee doen.
Want zeg nu zelf, het is wel heel complex om in je
eentje verschillende lokale thema’s volledig te doorgronden, inclusief alle gevoeligheden en relevante
betrokkenen. Daarom kan je dus best met de lokale
middenveldinitiatieven praten. Niet eenmalig, maar
regelmatig. Streef bijvoorbeeld naar dynamische
adviesraden, ga ermee in gesprek en luister ernaar.
Maar er is meer. Alle Vlaamse middenveldsectoren
schreven naar aanleiding van de lokale verkiezingen
memoranda en/of inspiratiebundels. Deze bieden
een schat aan waardevolle informatie en vormen dus
een ideale bron om je in te werken in de thema(‘s)
waarin je je wenst te verdiepen. We bundelden al
deze bijdrages op onze website.

Spelmakers

Op jouw maat

Met de campagne ‘De Spelmakers’ willen we
in verkiezingstijden tonen dat er bijzonder veel
middenveldorganisaties zijn, wat ze zoal realiseren
en hun rol als ‘spelmakers’ in de samenleving in de
spots zetten. Want neem die ontelbare waardevolle
middenveldwerkingen eens weg uit jouw gemeente?
Wie iets van voetbal kent, weet dat een ploeg
zonder middenveld niet werkt. En al zeker niet
scoort. Middenveldinitiatieven werken steevast met
mensen aan zaken die ertoe doen en waarvan ze

Op www.spelmakers.be vind je daarnaast videoboodschappen van de partijvoorzitters, specifiek
aan jou gericht. Zo hoor je het ook eens van een
ander. Aan hun boodschappen verbonden wij
enkele aanbevelingen die we jou als netwerk graag
meegeven. Daarin wordt verwezen naar www.
slimgeregeld.be, het resultaat van een screening
van hoe lokale besturen hun erkennings-, subsidieen verantwoordingsprocedures organiseren. Met
het oog op vereenvoudiging en vernieuwing biedt
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www.deverenigdeverenigingen.be

De Verenigde Verenigingen stond mee aan de
wieg van een grootschalig onderzoek naar de
uitdagingen voor het middenveld in Vlaanderen
en hoe ze daar op een innovatieve manier mee
omgaan. Dit onderzoek - Civil Society Innovation
Flanders (CSI Flanders) – bracht intussen ook in
14 steden en gemeenten het lokale middenveld
in kaart en koppelde er een bevraging aan.
Het leverde een panorama op van het lokaal
middenveld in Vlaanderen en ook inzichten in
de relatie tussen lokale organisaties en lokale
besturen. De resultaten ervan werden gepresenteerd op een conferentie eind augustus 2018. Op
www.middenveldinnovatie.be kan je de integrale
conferentie herbekijken en de resultaten lezen in
relatief korte, hapklare papers. VVSG en enkele
lokale besturen maken overigens deel uit van de
commissie die dit onderzoek mee begeleiden.
Contact: bart.verhaeghe@uantwerpen.be
0474 77 11 26 - www.middenveldinnovatie.be

deze site een concreet stappenplan om met de
gewenste ondersteuning van verenigingen om te
gaan. Ook een eventuele digitalisering wordt belicht.
Specifieker biedt www.slimgedeeld.be een handige
wegwijzer voor jou en de scholen op jouw grondgebied die hun infrastructuur na de schooluren wensen
open te stellen voor middenveldinitiatieven in jouw
gemeente. De vele vragen waarop men dan botst,
worden er een voor een behandeld.

Nuttige sites
-		www.deverenigdeverenigingen.be
-		www.spelmakers.be
-		www.slimgeregeld.be
-		www.slimgedeeld.be
-		Middenveldkoepels: 11.11.11,
de Vlaamse vakbonden, beweging.net,
		Bond Beter Leefmilieu, Minderhedenforum,
		De Federatie, Forum voor Amateurkunst
en, Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit
(LCM), Socialistische Mutualiteit
(NVSM), Vlaamse Jeugdraad, Netwerk Tegen
Armoede, Vlaamse Sportfederatie.
Contact: bart@deverenigdeverenigingen.be 0474 77 11 26

