
Nieuwsbrief september 2020

In de afgelopen periode hebben we gezien hoe belangrijk ruimte is in onze samenleving. 
We organiseerden een digitaal Speelforum over Spelen in Coronatijd, werkten mee aan het 
Verbindingsfestival Samen spelen en bewegen op 30 juni jl. en werkten met elkaar achter de 
schermen aan de Kinderrechtenrapportage over het recht op spelen. Na deze voor iedereen 
bijzondere zomer pakken we de draad weer op. Hoe gaan we verder? 

Live bijeenkomsten zitten er nog niet in. Daarom beginnen we met een maandelijks online 
Platform-uurtje Wat speelt er?, om bij te praten, plannen te maken en af te stemmen. Elke 
laatste vrijdag van de maand, om te beginnen op vrijdag 25 september om 10 uur. Wees 
welkom (zie agenda). 

Voortgang SamenSpeelAkkoord

De subsidieaanvraag is goedgekeurd door het ministerie van VWS. Dus zijn het Gehandicapte
Kind, Jantje Beton en ZET nu voluit aan het werk met de opbouw van het 
SamenSpeelNetwerk. RvdJ zit in de klankbordgroep. De website en helpdesk zijn naar 
verwachting begin 2021 in de lucht. En dit najaar is de tweede digitale netwerkbijeenkomst 
voor Beloftemakers. Iedereen is van harte welkom om een eigen SamenSpeelBelofte te 
doen. Informatie over het Akkoord vind je op www.samenspeelakkoord.nl. Met plannen 
voor een Belofte kun je mailen naar info@ruimtevoordejeugd.nl. 

Kinderrechten

Kinderrechtencollectief
- RvdJ wordt kernpartner van de Kinderrechtencollectief. Froukje Hajer geeft op 22 

september een toelichting over RvdJ aan de andere partners van dit collectief. 
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-nl/wie-zijn-wij/ 

Kinderrechtenrapportage
- De NGO Kinderrechtenrapportage 2020 is in eerste aanleg af. RvdJ verzorgt daarin de 

paragraaf over het recht op spelen. Het wachten is nu op de rapportage van de regering. 
Daarna kan de NGO-rapportage verder worden afgestemd. De concepttekst mag daarom
nog niet breed worden verspreid. Wil je er meer over weten, neem dan contact op met 
info@ruimtevoordejeugd.nl. 

Online Event
- Op 30 oktober viert het Kinderrechtencollectief haar 25ste verjaardag met een online 

event. “Samen met kinderrechtenexperts leggen we de visie van de overheid over hoe 
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het gaat met de kinderrechten in ons land, naast die van ons, het maatschappelijk 
middenveld. En bieden we vernieuwende en verdiepende break-out sessies over 
kinderrechten anno 2020. Tweede Kamerleden gaan onder leiding van jongeren met 
elkaar in debat op deze 25ste verjaardag boordevol uitwisseling, ontmoetingen en 
inspiratie.” www.kinderrechten.nl/25-jaar-kinderrechtencollectief

Agenda

September
- Vrijdag 25 september van 10 tot 11: Online RvdJ-Platform-uurtje Wat speelt er?  

Uitnodiging met link is toegestuurd aan alle partners en donateurs van RvdJ. Geen link 
ontvangen maar wel belangstelling? Meld je aan bij info@ruimtevoordejeugd.nl. 

- Dinsdag 29 september https://verbindingsfestival.online/ van Acquire over de slimme en 
gezonde Stad. Met o.a. Thalia Verkade (Van wie is de straat?), Annemiek Molster (Veilig 
op straat voor voetgangers), Rick Brink (Hoe toegankelijk kun je zijn?) en Thea Atteveld 
(Natuurinclusieve en circulaire speeltuinen in Almere).

Oktober
- Vrijdag 9 oktober: Landelijk Docentennetwerk Spel, live in Utrecht. Contact: 

f.hajer@planet.nl. 
- Vrijdag 30 oktober, 10 tot 11 uur: Online RvdJ-Platform-uurtje Wat speelt er? 
- Vrijdag 30 oktober, 13-17 uur: Online Event 25 jaar Kinderrechtencollectief. Samen. Voor

de Rechten van het Kind. Meld je aan op: www.kinderrechten.nl/25-jaar-
kinderrechtencollectief

November
- Maandag 2 november: Voor De Jeugd Dag. Verruim je blik. 

https://www.voordejeugddag.nl/. 
- Dinsdag 3 november: Alles is gezondheid. Jaarcongres. 

https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/alles-is-gezondheid-jaarcongres-2020/
- Donderdag 12 november: Dag van het Jongerenwerk. 
- Vrijdag 27 november, 10 tot 11 uur: Online RvdJ-Platform-uurtje Wat speelt er?
- November: Speelforum XI over Samen Spelen. I.s.m. Hogeschool Utrecht. Digitaal.
- November: Netwerkbijeenkomst SamenSpeelAkkoord. Digitaal.

https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/alles-is-gezondheid-jaarcongres-2020/
https://www.voordejeugddag.nl/
http://www.kinderrechten.nl/25-jaar-kinderrechtencollectief
http://www.kinderrechten.nl/25-jaar-kinderrechtencollectief
mailto:f.hajer@planet.nl
https://verbindingsfestival.online/
mailto:info@ruimtevoordejeugd.nl
http://www.kinderrechten.nl/25-jaar-kinderrechtencollectief

