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Publicatie
Kinderwerk anno 2021
Gratis te downloaden via https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Kinderwerk-anno-2021

Dit onderzoeksrapport over kinderwerk en de kinderwerkers in Nederland laat zien dat één kinderwerker als 
rolmodel en vertrouwd persoon voor een kind het verschil kan maken. Die laagdrempelige aandacht is voor een
kind van levensbelang en bespaart de samenleving op de lange termijn veel zorgkosten. Kinderwerkers zijn de 
schakel voor vroegsignalering in buurten en de pedagogische en sociale schakel tussen school en gezin en met 
jeugdzorg en politie. De wijkaanpak biedt de kans om dit nu goed vorm te geven. Aan beleidsmakers én 
kinderwerkers de taak om hiermee aan de slag te gaan.

Onderzoek
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van het speeltuinwerk 
https://jantjebeton.nl/pers/beheerde-speeltuinen-leveren-ons-land-jaarlijks-ongeveer-eur52-miljoen-op

Het speeltuinwerk kost onze samenleving gemiddeld €25 miljoen, maar het levert in 
euro’s uitgedrukt maar liefst €52 miljoen op. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat 
Ecorys heeft gedaan in opdracht van Jantje Beton. “Dit onderzoek laat zien dat 
beheerde speeltuinen van enorme meerwaarde zijn voor ons land, vooral op het 
gebied van de gezondheid van kinderen. Toch investeert politiek Den Haag nauwelijks 
in de speeltuinen. Ze worden volledig staande gehouden door vrijwilligers, die elk jaar 

met pijn en moeite de begroting rond kunnen krijgen. Nu 1 op de 3 gemeenten ook nog eens in financiële 
problemen zit, groeit de financiële onzekerheid bij speeltuinen. Ik ben bang dat speeltuinen zonder hulp van 
Den Haag in de komende jaren gaan omvallen”, aldus Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton.

Publicatie
Tim Gill: Urban Playground: How child-friendly planning and design can save cities
https://rethinkingchildhood.com/2020/12/14/urban-playground-new-book-sneak-peek-seasonal-discounted-price/

Watch the full 90-minute launch event – hosted by Urban Design London on 24 February 2021: 
https://rethinkingchildhood.com/2021/03/08/launch-events-urban-playground-watch-again/

Lopend onderzoek
Kinderen in speelnood
https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/leren-bewegen/buitenspelen/#lopendonderzoek 

In opdracht van Jantje Beton voert het Mulier Instituut een verkennende literatuurstudie en een Delphi-studie 
uit om (1) speelnood te definiëren, (2) in kaart te brengen welke factoren bijdragen aan speelnood, en (3) 
welke groepen kinderen speelnood ervaren. Looptijd: januari tot mei 2021.

https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/leren-bewegen/buitenspelen/#lopendonderzoek
https://rethinkingchildhood.com/2021/03/08/launch-events-urban-playground-watch-again/
https://rethinkingchildhood.com/2020/12/14/urban-playground-new-book-sneak-peek-seasonal-discounted-price/
https://jantjebeton.nl/pers/beheerde-speeltuinen-leveren-ons-land-jaarlijks-ongeveer-eur52-miljoen-op
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Kinderwerk-anno-2021


Agenda

16 maart: Seminar Risicovol buiten spelen in het onderwijs en op de buitenschoolse opvang 
17 maart: Verkiezingen Tweede Kamer
17 maart: Webbijeenkomst basisprincipes circulaire speelruimte in 15 minuten
23 maart: Netwerkbijeenkomst van het SamenSpeelNetwerk
   13 april: Buitenlesdag 
   28 april: Studiedag Buitenspelen
Begin juni: Tiende Speelforum Van wie is de openbare ruimte? Berichtgeving volgt.
9 juni: Buitenspeeldag 
29 juni: Internationale ModderDag
   27 september: Voor de Jeugd Dag

***

Dinsdag 16 maart 2021, 14.00 – 16.30 uur, online via Zoom
Seminar Risicovol buiten spelen in het onderwijs en op de buitenschoolse opvang
http://www.childcareinternational.nl/seminars/
Inschrijving is gesloten. Je kunt je wel inschrijven voor het later terugkijken van dit seminar. Kosten hiervoor 
bedragen € 50,- incl. btw. Je krijgt dat na het seminar een link en wachtwoord toegestuurd. 

Wat is nodig om risicovol buitenspel te stimuleren en welke factoren hangen daarmee samen? 
Met medewerking van Ellen Beate Sandseter, professor aan de Queen Maud University College of Early 
Childhood Education, Trondheim Noorwegen // Martin van Rooijen, pedagoog en onderzoeker, promovendus 
Universiteit voor Humanistiek Utrecht // Janneke van den Bos, directeur Zon-kinderopvang uit Zuid-Holland, 
voorzitter Groen Cement.

Woensdag 17 maart
Verkiezingen Tweede Kamer
https://jantjebeton.nl/pers/dit-zeggen-partijprogrammas-over-buitenspelen
https://www.savethechildren.nl/actueel/nieuws/2021/verkiezingen-vergeet-de-kinderen-niet-op-17-maart 

Woensdag 17 maart 2021, 11.30 tot 12.30 uur
Webbijeenkomst basisprincipes circulaire speelruimte in 15 minuten
OBB Speelruimtespecialisten
https://www.obb-ingenieurs.nl/ontdek-in-15-minuten-de-basisprincipes-van-circulaire-speelruimte/

Vanwege het succes van de twee voorgaande webbijeenkomsten nogmaals deze 
bijeenkomst voor iedereen die circulair aan de slag gaat met haar speelruimte. 

Elske Oost legt u in 15 minuten de basisprincipes uit van circulaire speelruimte en welke 
strategieën je daarbij kan hanteren. Het vertrekpunt hierbij is Nederland circulair in 2050. 
Daarna laat Arjan Vreugdenhil in vogelvlucht de indicatoren binnen de strategieën zien en 
legt van enkele ervan uit hoe deze toe te passen of interpreteren in een project.

https://tinyurl.com/Circulaire-speelruimte-17-3 

Dinsdag 23 maart 2021, 15 tot 17 uur
Netwerkbijeenkomst van het SamenSpeelNetwerk, thema: meer samenspeelplekken
www.samenspeelnetwerkbijeenkomst.nl 
Deelname is gratis

Hoe bereiken we dat ieder kind met een beperking in de eigen woonomgeving met 
andere kinderen kan spelen? Het gaat dan niet alleen om fysieke plekken. Ook 
beleidsmatige, financiële en stedenbouwkundige condities zijn van belang. Met daarbij 
oog voor de vertaalslag naar de praktijk. En wat we kunnen leren van andere projecten?

http://www.samenspeelnetwerkbijeenkomst.nl/
https://tinyurl.com/Circulaire-speelruimte-17-3
https://www.obb-ingenieurs.nl/ontdek-in-15-minuten-de-basisprincipes-van-circulaire-speelruimte/
https://www.savethechildren.nl/actueel/nieuws/2021/verkiezingen-vergeet-de-kinderen-niet-op-17-maart
http://www.childcareinternational.nl/seminars/


We bieden een middag met inspirerende sprekers, interactieve breakoutsessies en natuurlijk is er gelegenheid 
om persoonlijk kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Voor beleidsmakers, onderzoekers, 
zorgprofessionals, speelplekbeheerders, speelplekontwerpers, ontwerp-adviesbureaus, organisatoren van 
buurtinitiatieven, buurtsportcoaches, docenten, opvangmedewerkers en ouders. 

Woensdag 28 april 2021, 14.00 tot -17.40 (studiemiddag) en 19 tot 21 uur (panelgesprek)
Studiedag Buitenspelen: hoe ondersteunen we het buitenspelen van kinderen? 
Kind & Samenleving, Goe Gespeeld en Woodkid, Vlaanderen
https://k-s.be/kalender/  
Deelname kost 30 euro voor studiemiddag én panelgesprek, 25 euro voor alleen de studiemiddag, 7 euro voor 
alleen het panelgesprek. Inschrijven kan tot vrijdag 23 april.

Buitenspelen staat onder druk. Het is voor kinderen niet meer zo vanzelfsprekend om straten en pleinen in te 
palmen om te doen wat ze nog altijd het liefste doen buiten: gewoon spelen! 

Dinsdag 13 april 2021
Nationale Buitenlesdag
Jantje Beton en IVN
https://buitenlesdag.nl/  

Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en 
mentale gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie 
alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag. 

Woensdag 9 juni 2021
Nationale Buitenspeeldag 
Jantje Beton en Nickelodeon
https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/de-buitenspeeldag/over-de-dag

Dinsdag 29 juni 2021
Internationale ModderDag
IVN Natuureducatie
https://www.ivn.nl/modderdag/over-modderdag-0 Aanmelden kan vanaf 24 maart.

Tijdens ModderDag staat het vrij spelen met de elementen water en zand centraal. 
Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig 
met natuur. School, gastouder, kinderdagverblijf, BSO, bezoekerscentrum: iedereen
die het spelen in de natuur belangrijk vindt kan meedoen en zelf iets organiseren. 

27 september 2021 
Voor de Jeugd Dag
https://www.voordejeugddag.nl/
Programmavoorstellen kun je indienen t/m woensdag 7 april, 9 uur. 
De inschrijving opent in augustus. Deelname is kosteloos. Dit jaar is het evenement digitaal: dat betekent dat er
geen wachtlijst is en iedereen kan deelnemen.

Hoe het leven er dit najaar precies uitziet valt moeilijk te voorspellen. Eén ding is zeker: de coronacrisis laat zijn 
sporen na. De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en professionals is op de proef gesteld. Dat heeft 
gevolgen voor het mentaal welbevinden van iedereen. Hoe kunnen jeugdprofessionals, ouders en andere 
opvoeders optimaal bijdragen aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren? En welke rol kunnen 
kinderen en jongeren daar zelf in spelen? 

https://www.voordejeugddag.nl/
https://www.ivn.nl/modderdag/over-modderdag-0
https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/de-buitenspeeldag/over-de-dag
https://buitenlesdag.nl/
https://k-s.be/kalender/
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