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Bijeenkomsten
17 februari * Platformbijeenkomst * Ruimte voor de jeugd op de politieke agenda

Welke punten kunnen we bij Tweede Kamerleden agenderen? Waar liggen initiatieven richting
Tweede Kamer waarin we een verbindende rol spelen, door contacten te leggen en krachten te
bundelen? En in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018: hoe gaan we lobbyen om ruimte
voor de jeugd (ons Tienpuntenplan) in de verkiezingsprogramma’s te krijgen?

31 maart * Themabijeenkomst * Vluchtelingenkinderen

In samenwerking met de werkgroep Kind in het AZC en het COA.
Naast onderwijs zijn spelen en participatie belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van
kinderen. Dit geldt zeker voor vluchtelingenkinderen. Spel is voor deze kinderen van extra grote
waarde, omdat zij in hun spel ervaringen kunnen verwerken en zich kunnen ontspannen. Hoe kunnen
we in onze eigen werkpraktijk een bijdrage leveren aan het vergroten van de speelmogelijkheden van
vluchtelingenkinderen?

16 mei * Speelforum * Genderaspecten in het spel van kinderen. Wat kleurt het spel van
jongens en meisjes en wat betekent dat voor opvoeders en beleidsmakers?

In samenwerking met Hogeschool van Utrecht.
Nemen jongens (te) veel ruimte in en maken ze (te) veel lawaai als ze aan het spelen zijn? Dagen we
meisjes wel voldoende uit om te stoeien en ruimte in te nemen? Zijn er verschillen in
hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes? En welke rol spelen opvoeding en de omgeving waarin
kinderen opgroeien? De achterliggende vraag is hoe we jongens en meisjes in hun ontwikkeling beter
tot hun recht kunnen laten komen. En wat daarvoor nodig is in opvoeding, onderwijs, maatschappij en
ruimtelijke omgeving.

23 juni * Platformbijeenkomst * Risicocampagne VeiligheidNL
VeiligheidNL hield van 31 maart tot 31 mei de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’. Dat
leidde tot veel publiciteit. Hoe help je pedagogisch medewerkers om ‘risico’ vorm te geven? * Je verwacht
van volwassenen dat ze risico’s kunnen inschatten. Kunnen ze dat ook? * Richt je op professionele
opvoeders/organisaties, die schieten in een kramp over aansprakelijkheid * Deze boodschap past niet bij
alle ouders en alle leefsituaties (achterstandsbuurten).

29 september * Platformbijeenkomst * Balans risico/veiligheid in de beroepspraktijk
De meerwaarde van risicospel is intussen dus wel goed naar voren gebracht. Nu gaat het er om hoe
organisaties en professionals in hun beroepspraktijk - binnen de veiligheidsnormen en regelgeving kinderen de mogelijkheid kunnen geven om risicovol spel te ervaren. Welke dilemma’s leven er? In
welke beroepssectoren? Op welke niveaus? Wat is nodig om hierin verder te komen? Wat willen we
agenderen en bij wie? Welke acties zijn nodig? Welke rol kan RvdJ spelen?

23 november * Speelforum * Het speelse brein, het belang van ruimte / tijd voor sociaal spel
In samenwerking met Universiteit Utrecht
Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling van de hersenen en het sociale gedrag van
kinderen? Wat betekent dit voor professionals in opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg en
ruimtelijke ordening? Wat gebeurt er als kinderen niet genoeg kunnen spelen? Tijdens dit Speelforum
gaan we in op de vraag hoe spelen de ontwikkeling van hersenen en het sociale gedrag beïnvloedt en
hoe we spel kunnen gebruiken om kinderen te helpen die door omstandigheden geremd zijn in hun
sociale ontwikkeling.

Publicaties
Brief naar de programmacommissies van alle politieke partijen in alle gemeenten.
http://www.ruimtevoordejeugd.nl/Jeugdwerk-jeugdparticipatie/ruimte-voor-de-jeugd-doetvoorstellen-voor-positief-jeugdbeleid-in-de-gemeente.html

Vaste rubriek in het blad BuitenSpelen
1.
2.
3.
4.

Ook zonder hond is naar buiten gaan gezond (Marijke Jongerius)
Koester uw jeugdorganisaties (Marian Schouten)
Hutten bouwen, een oerbehoefte van het kind (Marlies Greve)
Geheime hoekjes voor dromers (Froukje Hajer)

Samenwerkingspartners
International Play Association (IPA)
RvdJ is de Nederlandse branche van IPA. IPA is an international non-governmental organization
founded in 1961. It provides a forum for exchange and action across disciplines and across sectors.
IPA’s purpose is to protect, preserve and promote the child’s right to play as a fundamental human
right. http://ipaworld.org/ en http://www.ruimtevoordejeugd.nl/IPA/

Child Friendly Cities Nederland (CFC)

RvdJ is netwerkpartner van CFC. Dit netwerk wil bevlogen mensen bij elkaar brengen, zodat zij van
elkaar kunnen leren en elkaar sterker kunnen maken. Wat zijn de cruciale bouwstenen van een
kindvriendelijke stad? https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/child-friendly-cities

Acquire Publishing

RvdJ is kennispartner van uitgever Acquire. Wij adviseren de redactie van het blad BuitenSpelen en
hebben in dit blad onze eigen rubriek.

In voorbereiding voor 2018
o Speelforum V op donderdag 7 juni De balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van
kinderen, i.s.m. Universiteit van Utrecht.
o Congres op donderdag 14 juni Risicovol spelen - dilemma’s rond risico’s en veiligheid in
de beroepspraktijk in samenwerking met o.a. VeiligheidNL.
o Twee themabijeenkomsten.
o Nieuwe website.

