Nieuwsbrief juni 2021
Agenda
15 juni: Bijeenkomst SamenSpeelNetwerk. Zie verderop in deze Nieuwsbrief.
21 juni: Webinar Bewegingsversjes. Aanmelden via info@droomvogel.nl
29 juni: Internationale ModderDag. https://www.ivn.nl/modderdag/over-modderdag-0
30 juni: Springzaad workshop Starthulptraject Groene Schoolpleinen

voor gemeenten en procesbegeleiders. https://springzaad.nl/springzaad/80-aankondiging/

8 en 9 juli: online ICCP conferentie, Time to Play? Research, Policy and Practice
https://www.iccp-play.org/

18 september: 20 jaar Springzaad met feestkastelen bouwen in Bergen aan Zee
https://springzaad.nl/springzaad/81-uitg-het-bestuur-een-frisse-wind/

27 september: Voor de Jeugd Dag. https://www.voordejeugddag.nl/
30 sep en 1 oktober IVN Kind & Natuur tweedaagse, locatie Ede, thema voedsel.
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur/over-de-conferentie

12 oktober: Verdiepingssessie SamenSpeelNetwerk.
9 november: Bijeenkomst SamenSpeelNetwerk
10 november: Nationaal Gezonde Scholen congres. https://www.nationaalgezondescholencongres.nl/
13, 14, 15 januari 2022: KindVak. https://kindvak.nl/bezoekers/nieuws/kindvak-2022/
***
Nieuws van Ruimte voor de Jeugd
Speelforum X in september

Het tiende Speelforum – over de Omgevingswet, gepland voor 29 juni – verplaatsen we naar september.

RvdJ Jaaroverzicht 2021

Staat op onze website. https://ruimtevoordejeugd.nl/2021/06/08/jaaroverzicht-2020/

Medespelers

https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/medespelers/

Rond het Speelforum vormt zich een groep wetenschappers en onderzoekers met belangstelling voor spel.
Wij willen dit netwerk verder uitbreiden. Zo kunnen wij de kennis over spelen bijeen brengen
en onder de aandacht brengen van een breder publiek. Op 25 mei was er een eerste online kennismaking tussen
een aantal wetenschappers die zich met spelen bezighouden. De diversiteit qua invalshoek is groot: van
pedagoog tot industrieel ontwerper en van cultureel antropoloog tot filosoof.

Lobby gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De programma’s worden deze zomer geschreven. Natuurlijk
laten we waar van ons horen onder het motto ‘Zet spelen op de agenda’.

Speelgoedmuseum Oosterhout

Wil een echt ‘speelmuseum’ worden en vraagt om duskundige meedenkers. Een oproep aan RvdJ-ers leverde een
aantal enthousiaste reacties. Op 11 juni was een delegatie van RvdJ op bezoek in Oosterhout.

Fontys

Fontys Hogeschool Pedagogiek zoekt samenwerking met Ruimte voor de Jeugd om samen te werken aan
pedagogische kwesties en/of casuïstieken en voor de minor Spelenderwijs. Binnenkort gaan we kennismaken.

Dinsdag 15 juni 2021, webinar
Netwerkbijeenkomst van het SamenSpeelNetwerk

Deelname gratis. Aanmelden via https://hopin.com/events/samenspeelnetwerk-bijeenkomst-15-juni-2021

Meer en beter toegankelijke kennis over samenspelen. Deze derde ambitie
van het SamenSpeelAkkoord is het centrale thema van de vierde online
bijeenkomst van het SamenSpeelNetwerk. We gaan het brede palet van
kennis over samenspelen in kaart brengen. Keynote: Manon Bloemen,
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van Hogeschool Utrecht.

Verplaatst naar september
Speelforum X: Van wie is de buurt? De omgevingswet & de zeggenschap over de openbare ruimte

M.m.v. Huri Sahin, voorzitter Kinderrechtencollectief; Thijs Banninga van OBB speelruimtespecialisten en Josine
van de Bogaard, gemeente Rotterdam.
De aanstaande Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor
ruimtelijke projecten. Eén van de voordelen zou zijn dat het voor burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrijven gemakkelijker wordt om met
plannen te komen en zo invloed te hebben op hun omgeving.
Hoe mooi de intenties misschien ook zijn, de wet is vooral een Luilekkerland
voor projectontwikkelaars en andere initiatiefrijke partijen. Met genoeg tijd,
geld en kennis hebben zij een enorme voorsprong op gewone burgers, die hun eigen belangen moeten
behartigen in hun vrije tijd. Een ongelijke strijd. Minder goed gebekte of handige burgers, waaronder ook
kinderen en jongeren komen hiermee nog verder op achterstand.
Zo gaat de Omgevingswet de kansenongelijkheid verder versterken. De wet is meermalen uitgesteld, maar lijkt
niet meer tegen te houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de jeugd worden geborgd?

Publicatie
Hulpblad Onbeperkt spelen

https://www.obb-ingenieurs.nl/kennis/samenspelen-inclusie/
OBB speelruimtespecialisten hebben een Hulpblad Onbeperkt Spelen ontwikkeld. Elske Oost: “Een tool die het
gesprek over het inclusiever maken van een plek in de juiste richting duwt. Een hulpblad met ook heel veel
ideeën over inrichting. Maar vooral draait het om de vraag: hoe ontwikkel ik een speelomgeving waarin iedereen
100% welkom is? Dat vergt namelijk iets anders dan fysieke maatregelen. Sterker nog: als het 100% welkom is,
zal blijken dat er veel meer wil is tot fysieke maatregelen. Die maken namelijk het spelen voor iedereen leuker.”

Publicatie
Wie zelf niet speelt, begrijpt er niets van

Jaarboek 2020 van de Korczakstichting.
https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/home/118-wie-zelf-niet-speelt-begrijpt-er-niets-van.html
Boek vol ideeën en inspiratie om samen, kinderen én volwassenen, allerlei activiteiten te ondernemen. Auteurs
vanuit verschillende disciplines: kunst, natuur, techniek, dans, circus, muziek en spel geven voorbeelden en tips
om direct aan de slag te gaan op een manier waarbij elk kind tot zijn recht kan komen. ISBN 9789083140728.

Prijs
Brusseprijs voor Het Recht van de Snelste

https://nos.nl/artikel/2383785-brusseprijs-voor-beste-journalistieke-boek-naar-dwingende-nadenker-over-verkeer

Het boek Het Recht van de snelste – hoe ons verkeer steeds asocialer werd heeft dit jaar de Brusseprijs voor het
beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Dit boek van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet
draait om de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland en hoe de auto daarin een steeds dominantere
rol is gaan spelen.

