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1. Over Ruimte voor de Jeugd
Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor spel en speelruimte voor jeugd en jongeren.
Ruimte voor de Jeugd (RvdJ) is een interdisciplinair uitwisselingsplatform van deskundigen
op het gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer,
stedenbouw en jeugdbeleid. Wij wisselen informatie en kennis uit, inspireren elkaar,
signaleren ontwikkelingen en ondersteunen initiatieven die het spelende kind dienen.
Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Achterliggend
kader vormen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General
Comment 17 van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.
Deelname aan RvdJ staat open voor iedereen met hart voor het spelende kind: experts,
wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. RvdJ kent partners en donateurs.
Partners doen mee op basis van wederkerigheid en zijn bereid RvdJ samen te dragen, ook
financieel. We trekken samen op om onze doelen te realiseren. Een overzicht van onze
partners is te vinden op https://ruimtevoordejeugd.nl/organisatie-partners/. Donateurs
dragen RvdJ een warm hart toe en geven een financiële bijdrage.
Minimaal twee keer per jaar organiseert RvdJ een platformbijeenkomst rond een actueel
thema voor de partners plus derden die bij het thema betrokken zijn. Als dat relevant is,
geven wij deze bijeenkomsten gezamenlijk een vervolg in de vorm van een publicatie,
oproep of andere actie. Daarnaast houden wij elkaar tussentijds op de hoogte van
publicaties, bijeenkomsten en onderzoeksresultaten.
Eén à twee keer per jaar organiseert RvdJ - in samenwerking met een universiteit of
hogeschool - een Speelforum: een openbare bijeenkomst rond een actueel onderwerp, met
ruimte voor verdieping en debat. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door
wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in
gesprek met mensen uit de praktijk. Zo helpen wij het maatschappelijk debat over spelen
een stap verder. Verslagen van onze Speelfora staan op
https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/.
Platform Ruimte voor de Jeugd is formeel aanspreekpunt van de International Play
Association (IPA) in Nederland.

2. Bijeenkomsten

9 maart * Platformbijeenkomst * Ruimte voor de jeugd in de Omgevingswet
Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de belangen van de jeugd in de
openbare ruimte? En hoe bereiden we ons daarop voor? Juul Osinga, voorzitter van
het Netwerk Jong Leefomgeving praatte ons bij over de impact van Omgevingswet op
hoofdlijnen + kansen en risico’s in verband met ons werkveld.
27 maart * Startbijeenkomst Landelijk Docentennetwerk Spel.
Iedereen die beroepsmatig met en voor kinderen werkt, zou tijdens de opleiding
inzicht moeten krijgen in het belang van spel voor kinderen. Omdat dit lang niet altijd
het geval is startte Kind, Spel, Ruimte i.s.m. Ruimte voor de Jeugd, docenten van ROC
Midden Nederland, Fontys Hogeschool en Hogeschool Utrecht dit netwerk voor
docenten, managers en beleidsmedewerkers van beroepsopleidingen, zoals Social
Work, PABO, Pedagogiek, Kinderopvang en MBO-opleidingen pedagogisch werk en
onderwijs.
28 maart * Stadswerkbijeenkomst in Etten-Leur over Geluk in de openbare ruimte
Johan Oost en Jaap Verkroost gaven namens Ruimte voor de Jeugd een presentatie
over de betekenis van de openbare ruimte voor de jeugd en de kenmerken van een
jeugdvriendelijke buitenruimte.
7 juni * Vijfde Speelforum * Kind in beweging, de balans tussen spelen en sport in de vrije tijd
van kinderen. In samenwerking met Universiteit Utrecht.
Hoe verhoudt de
georganiseerde sport-tijd
zich tot de vrije keuze van
kinderen om te spelen?
Hoe verloopt de
wisselwerking tussen vrij
en georganiseerd spelen
en hoe kun je
georganiseerd en vrij op
elkaar afstemmen? Wat is de rol van volwassen begeleiders daarin? En hoe zit het
met de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen
hebben het recht zich te vermaken en te spelen’?
Een boeiend Speelforum m.m.v. Prof. dr. Kristine de Martelaer, o.a. hoogleraar
Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit
Utrecht. Dayenne L’abée, adviseur van het Kenniscentrum Sport. Mercedes van
Meurs van Woest Zuid in Amsterdam.
14 juni * Congres Risicovol spelen, VeiligheidNL en RvdJ.
Afgelast wegens uitval van de coördinator.
9 oktober * Brainstorm over betere agendering van spelen
Verkennend gesprek over de mogelijkheden om spelen hoger op de beleidsagenda’s
te krijgen. M.m.v. Jantje Beton, Scouting, NJR, GGD Flevoland.

31 oktober * Medewerking aan Masterclass Playwork in Utrecht.
Hoe kun je als volwassene aanwezig zijn en toch de kinderen laten doen wat zij zelf
willen doen? Met aandacht voor Playwork Action Research System. Een initiatief van
Martin van Rooijen (o.a. Springzaad en RvdJ).
7 december * Platformbijeenkomst * Spelen hoger op de beleidsagenda’s
Inspirerend vervolg op 9 oktober: concretisering van de manier waarop we artikel 31
van het Kinderrechtenverdrag en General Comment 17 kunnen implementeren.

3. Website
De website van Ruimte voor de Jeugd is dit jaar helemaal vernieuwd. Er zijn nu aparte
pagina’s over het Speelforum en het IPA. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor onze
nieuwsbrief.

4. Publicaties
‘Begeleiding bij sport en spel is een vak’
Artikel over het vijfde Speelforum in het najaarsnummer van BuitenSpelen.
Vaste rubriek in het blad BuitenSpelen
1. Integraal opgroeien anno 2018
2. Startmotor
3. Daag ons uit
4. Hoe buiten spelen de redding wordt voor Ajax

5. 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.

6. Bestuur
Ilse van der Put van Empowerment by Playing is toegetreden tot het bestuur van Stichting
RvdJ. Ilse is expert op het gebied van samen spelen / inclusive play en al jaren actief als
creatief directeur én bendeleider van de Speeltuinbende. Peter Vereijken heeft in februari
afscheid genomen van het bestuur.
Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit Froukje Hajer (vz), Jaap Verkroost (penn. en
secr.) en Ilse van der Put. Jaap Verkroost zag zich wegens ziekte genoodzaakt zijn werk voor
Ruimte voor de Jeugd af te bouwen. Tot ons grote verdriet is Jaap op dinsdag 22 januari 2019
overleden.
Jaap Verkroost was een warm pleitbezorger
voor de belangen van de jeugd. Zijn hart lag
vooral bij recreatie, sport en spel. Hij wist
mensen en organisaties te verbinden. Bij Ruimte
voor de Jeugd was Jaap bestuurslid, aanjager en
inspirator. Als gespreksleider van het
Speelforum nam hij de zaal mee in zijn
overtuiging: ‘Samen gaan wij het verschil maken!’
Wij hebben Jaap beloofd dat wij zijn werk voortzetten en doorgaan met het realiseren
van zijn droom: dat alle kinderen in Nederland kunnen opgroeien in een fijne, veilige
en uitdagende omgeving.

7. In voorbereiding voor 2019
o Speelforum VI op donderdag 14 maart 2019 i.s.m. Universiteit van Leiden.
o Voorbereiden van gezamenlijke Speelbelofte, mede als vervolg op Speelforum VI.
o Twee themabijeenkomsten.

