
Nieuwsbrief juli 2021

Agenda
12 juli: OBB, Hoe ontwikkel je een speelomgeving waarin iedereen 100% welkom is?

Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

9 en 10 september: Child in the City conference Cascais/ Portugal
Children’s rights and the implementation of local policies Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

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

19 september 2021 Finale NK Stoepranden NK Stoepranden - Jantje Beton
27 september: Voor de Jeugd Dag. https://www.voordejeugddag.nl/
30 sept 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.
5 november: Werkbezoek positief jeugdbeleid. RvdJ i.s.m. LCGW. Info volgt later.
9 november: Netwerkbijeenkomst SamenSpeelNetwerk
10 november: Nationaal Gezonde Scholen congres. https://www.nationaalgezondescholencongres.nl/ 
13, 14, 15 januari 2022: KindVak. https://kindvak.nl/bezoekers/nieuws/kindvak-2022/ 

***

Oproep aan participanten RvdJ
Geef je (bij)scholingsaanbod door aan RvdJ
Op de website gaan we een overzicht geven van het (bij)scholingsaanbod van de participanten van Ruimte voor 
de Jeugd. Mail je aanbod naar info@ruimtevoordejeugd.nl.  

Webbijeenkomst 12 juli 2021, 15.30 tot 16.30 uur
Hoe ontwikkel je een speelomgeving waarin iedereen 100% welkom is? 
https://www.obb-ingenieurs.nl/webbijeenkomst-hulpblad-onbeperkt-spelen/

Inclusief spelen is veel meer dan een speelplek toegankelijk maken voor 
rolstoelers. Want feitelijk heeft iedereen wel een beperking. Waar de een zijn 
armen moet missen, heeft de ander problemen met sociale interactie, is slecht
in balsporten en weer een ander hoort niet zo goed. Hoe inclusief zijn we 
eigenlijk?
Het Hulpblad onbeperkt spelen is een nieuw hulpmiddel van OBB waarmee de 
speelruimtespecialisten duidelijk willen maken waar we het eigenlijk over 
hebben bij inclusief spelen. 
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Conferentie 9 en 10 september 2021
Child in the City conference How to make children’s rights mainstream in local policy planning?
https://www.childinthecity.org/2021-cascais/

Children’s rights have been referenced in many different local policy documents 
and progress has been made, but many cities still struggle with the translation 
and implementation of children’s rights. This seminar aims to take further steps 
forward in both theoretically reflecting on children’s rights and implementing the
convention in specific policy contexts.

Prijs
Jantje Beton zoekt de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland
https://jantjebeton.nl/pers/jantje-beton-zoekt-meest-speelvriendelijke-gemeente-van-nederland

De meest speelse goede doelenorganisatie van Nederland is op zoek naar de 
meest speelvriendelijke gemeente van Nederland die in aanmerking komt voor
de Jantje Beton Prijs. Voorwaarden: je hebt de ideale mix van fysieke ruimte 
en sociale aspecten op speelgebied én jouw gemeente werkt pro actief samen 
met kinderen en jongeren. 

Terugkijken
Webinars Buitenspeelweek
De webinars uit de Buitenspeelweek voor ouders/kinderopvang en beleidsmakers zijn terug te kijken via Webinar
Professionals – Buitenspeelweek en Webinar ouders en professionals – Buitenspeelweek.

Voorbeelden gezocht
Cursus beheer speelnatuur
https://springzaad.nl/nieuws/nieuwe-online-cursus-beheer-speelnatuur/

Springzaad ontwikkelt samen met atelier Ondertussen (Annemiek Bongers) en Speelnatuur 
(Suzanne van Ginneken) een online cursus ‘Beheer voor Groene Schoolpleinen’. De cursus 
bestaat uit opgenomen lessen, die iedereen op zijn eigen tijd kan bekijken. De cursus wordt 
afgerond met een Q&A, waarbij experts aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en er ruimte
is om ervaringen met elkaar te delen. 
De cursus is volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn wij op zoek naar duidelijke voorbeelden 
en experts met de interessante verhalen. Dus als je een interessant verhaal hebt of een 
duidelijk voorbeeld, mail naar info@springzaad.nl of direct naar 
annemiek@atelierondertussen.nl

Lezen
'Hoe breder de stoep, hoe meer kinderen spelen' | Straatbeeld 
Deel gemeenten nog helemaal niet begonnen met implementatie VN-verdrag Handicap - 
Stadszaken.nl 
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