Nieuwsbrief februari 2021
RvdJ Platformbijeenkomst
>> Vrijdag 26 februari van 10 tot 11 uur, via Zoom.

Positief jeugdbeleid & de Tweede Kamerverkiezingen
Positief jeugdbeleid is actueler dan ooit. Het is dus zaak dat wij rond de verkiezingen in
maart 2021 weer van ons laten horen, als vervolg op de brief die we – samen met bijna
twintig jeugdorganisaties - in augustus 2020 schreven aan de landelijke politieke partijen:
“De jeugdorganisaties vragen de politieke partijen zich ervoor in te zetten dat het Rijk
structureel gaat bijdragen aan positief jeugdbeleid.” De hele brief vind je hier:
https://ruimtevoordejeugd.nl/2020/08/10/jeugdorganisaties-vragen-politieke-partijen-om-meer-aandacht-voor-positief-jeugdbeleid/

Eerst stap is het nalopen van de verkiezingsprogramma’s van de grotere politieke partijen op
hun aandacht voor dit thema.
>> Oproep: Wie helpt mee met het screenen van de verkiezingsprogramma’s?
>> Agenda: deze actie willen we bespreken tijdens de RvdJ Zoomsessie op 26/2.

Gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Deze zomer gaan de politieke partijen aan de slag met het schrijven van de
verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Vanuit Ruimte voor de
Jeugd willen wij (zoals we al eerder deden) luid en duidelijk van ons laten horen met
(minimaal) een brief en een Tienpuntenplan.
Dit hebben wij bij voorgaande verkiezingen ook gedaan:
Brief: https://ruimtevoordejeugd.nl/wp-content/uploads/2018/04/PDF2-RvdJ-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
Tienpuntenplan 2016: https://ruimtevoordejeugd.nl/wp-content/uploads/2018/04/PDF3-tienpuntenplan-RvdJ-2016-1.pdf
>> Agenda: De contouren voor deze lobby willen wij bespreken tijdens de RvdJ Zoomsessie.

Speelforum X
Dit voorjaar staat het tiende Speelforum op het programma. We verwachten dat het nog
een keer een webinar wordt. Acquire heeft beloofd de technische ondersteuning te doen.
Als thema is in beeld: spelen, verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Een actueel
thema door de publicatie van De Correspondent Het recht van de snelste en de actie van de
Fietsersbond Geef de straat terug.
>> Oproep: Wil je meedenken over het programma, dan ben je van harte welkom!

RvdJ partner van het Kinderrechtencollectief
RvdJ is partner geworden van het Kinderrechtencollectief. RvdJ is daarmee het
aanspreekpunt voor de thema’s die aansluiten bij onze missie. Participanten van RvdJ zijn nu
dus ook - getrapt - aangesloten bij het Kinderrechtencollectief.
RvdJ schreef mee aan de NGO-rapportage over de kinderrechten in Nederland. RvdJ verzorgt
daarin de paragraaf over het recht op spelen. Dit rapport is een reactie op de vijfjaarlijkse
staatsrapportage over de naleving van kinderrechten in Koninkrijk Nederland, die op 5
november 2020 door Nederland is ingediend bij de Verenigde Naties. De NGO-rapportage
verschijnt in mei 2021.
Nu we zijn aangesloten bij KRCollectief kunnen we spelen beter in beeld krijgen. Onder
andere via aandacht op KR-website (artikel 31 integreren in de pagina
https://www.kinderrechten.nl/thema-gezond-leven/) en via aandacht voor spelen in de
wekelijkse politieke monitor.

SamenSpeelNetwerk
Save the date: De derde gratis online netwerkbijeenkomst komt er aan op dinsdag 23 maart
2021 van 15 uur tot 17 uur. Het thema is deze keer: Samenspeelplekken: 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, maar ook om de beleidsmatige,
financiële en stedenbouwkundige condities. De definitieve uitnodiging volgt binnenkort.

Terugblik: Speelforum IX videoregistratie
Wij kijken terug op een geweldig webinar over Samen Spelen in je eigen wijk op 3 december
jl. Wat is er voor nodig om kinderen met een handicap de kans te geven contact te leggen in
hun eigen wijk, vrienden te maken en lekker mee te doen? De complete videoregistratie van
dit online Speelforum is hier te zien: https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/speelforum-9-samen-spelen/.

Verwacht
* Lancering van de website van het SamenSpeelNetwerk.
* Derde SamenSpeelNetwerkbijeenkomst op 23 maart.
* Verzoek om medewerking aan Verbindingsdagen van Acquire.

