
Nieuwsbrief oktober 2021

Agenda

17 oktober: De Grote Samenspeeldag van de Speeltuinbende
https://www.speeltuinbende.nl/activiteiten/kom-naar-de-grote-samenspeeldag

1 november: Dag van de Stad in Heerlen. https://www.dedagvandestad.nl/
5 november: Werkbezoek positief jeugdbeleid Utrecht. RvdJ i.s.m. LCGW. 

Meer informatie in deze Nieuwsbrief
5 november: Fietsexcursie langs samenspeeltuinen in Utrecht

Meer informatie in deze Nieuwsbrief
9 november: Netwerkbijeenkomst SamenSpeelNetwerk

https://hopin.com/events/samenspeelnetwerk-bijeenkomst-9-november.  
10 november: Nationaal Gezonde Scholen congres 

https://www.nationaalgezondescholencongres.nl/ 
24 november: Prijsuitreiking Jantje Beton aan de meest speelvriendelijke gemeente

https://jantjebeton.nl/activiteiten/jantje-beton-zoekt-meest-speelvriendelijke-gemeente-van-nederland 
3 december: Tweejarig jubileum SamenSpeelAkkoord

13, 14, 15 januari 2022: KindVak 
https://kindvak.nl/bezoekers/nieuws/kindvak-2022/ Zie verderop in deze Nieuwsbrief

19 en 20 mei 2022: Child in the City conference Cascais/ Portugal
Children’s rights and the implementation of local policies https://www.childinthecity.org/2021-cascais/

Juni 2022: Speelforum XI over verbeelding en spel
RvdJ i.s.m. Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort.

***

Campagne
Onbeperkt spelen? Ik ben er klaar voor 

Het SamenSpeelNetwerk gaat deze week van start met de campagne Onbeperkt 
spelen? Ik ben er klaar voor. Tegelijk is de website www.onbeperktspelen.nl 
gelanceerd. Op deze site vind je alle informatie over toegankelijke speelplekken en 
een inclusieve speelcultuur. Voor gezinnen, gemeentes, speeltuinverenigingen, 
ontwerpers, zorgprofessionals – iedereen die betrokken is bij samen spelen. Op 

een aparte pagina staan richtlijnen voor de inrichting van samenspeelplekken. Ook is er een informatielijn 
geopend. Voor beloftemakers is er een toolkit: https://www.onbeperktspelen.nl/campagnetoolkit 
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Werkbezoek 
5 november, 10 – 13 uur: Positief Jeugdbeleid, Utrecht
Locatie: Nieuw Rotsoord. Organisatie: Ruimte voor de Jeugd en LCGW (de vereniging van gemeenteambtenaren 
in het brede sociale domein). Partners en donateurs van RvdJ kunnen deelnemen voor gereduceerde prijs (€ 15,- 
inclusief lunch, te voldoen op de dag zelf). Aanmelden via info@ruimtevoordejeugd.nl.  

Gemeentelijke budgetten voor de jeugd gaan grotendeels naar de jeugdzorg, 
terwijl de directe, dagelijkse leefomgeving van kinderen juist cruciaal is om gezond 
op te groeien. Dat vraagt om positief jeugdbeleid. Welke partners in de wijken heb 
je daarvoor nodig? Hoe kom je tot interdisciplinaire, domeinoverstijgende 
samenwerking? Hoe werken de verschillende beleidssectoren samen? Wat werkt 
goed en welke uitdagingen liggen er? We gaan in gesprek met betrokkenen vanuit 
beleid en praktijk. M.m.v. Jan Kuiper, wethouder jeugd Nieuwegein; Eelco 
Eerenberg, wethouder jeugd Utrecht; Pauline van der Loo, Jantje Beton/NUSO; 
Froukje Hajer, Ruimte voor de Jeugd.

Fietsexcursie
5 november, 13 – 17 uur, SamenSpeeltuinen Utrecht
Organisatie: Netwerk Samenspelen van de gemeente Utrecht. Deelname gratis. Deze fietsexcursie maakt 
onderdeel uit van het Werkbezoek Positief Jeugdbeleid, maar is ook apart te boeken. Je kunt je aanmelden via 
info@ruimtevoordejeugd.nl. Zorg zelf voor een (OV)fiets.

Ga mee op bezoek bij drie samenspeeltuinen in Utrecht: Bankaplein, Noordsepark en Griftstede. In elke speeltuin
staat een ander thema centraal: ontwerp, participatie en netwerk. 

Oproep
13 – 15 januari 2022, KindVak met Speelplein
https://kindvak.nl/bezoekers/nieuws/kindvak-2022/ 

De KindVak biedt veel mogelijkheden om in contact te komen met professionals uit
het onderwijs en de kinderopvang. Wil je dat graag, maar vind je een eigen stand 
teveel van het goede? Op het speciale Speelplein kúnnen we een stand krijgen van 
RvdJ, waarin ook ruimte is voor de participanten. Maar dat gaat alleen lukken als er

voldoende animo is om die stand drie dagen te bemensen. Lijkt je dat wat? Meld je dan aan bij 
info@ruimtevoordejeugd.nl. 

Oproep
Kinderrechtencollectief zoekt zoektermen

Het Kinderrechtencollectief monitort debatten in de Tweede Kamer en wil dit ook 
graag gaan doen voor het thema spelen. We zijn dus op zoek naar goede 
trefwoorden. Lastig is daarbij dat de termen ‘spelen’ en ‘speelruimte’ vnl. 

metaforisch worden gebruikt en dus geen bruikbare zoektermen zijn. Wie biedt? Samenspelen, glijbaan, wipkip, 
speeltuin, … Mail je ideeën naar info@ruimtevoordejeugd.nl. 

Opleiding
Spelen, een serieuze zaak 
Hogeschool Utrecht. Spelen, een serieuze zaak | HU-minors (husite.nl) 

Wil je ontdekken wat spelen met kinderen doet, vanuit verschillende perspectieven? Hoe, waar en wanneer je 
kinderen ruimte kunt geven om te spelen en wat de effecten daarvan zijn? Doe je bijvoorbeeld de opleiding 
Pabo, Pedagogiek, Social Work, Logopedie, Fysiotherapie, Verpleegkunde of Vaktherapie? Zoek je als professional
verbreding en verdieping in het werken met kinderen? Of overweeg je met kinderen te gaan werken? 
Deze minor is geschikt voor voltijd- en deeltijdstudenten. Enige ervaring in het begeleiden van kinderen (of 
volwassenen met een beperking) is wenselijk. Ook moet je beschikken over een praktijkplaats.
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Opinie
Ontwikkeling motoriek in relatie tot kansenongelijkheid qua woonmilieu 
Door Dirk Vermeulen, info@speelruimte.nl 

Tijdens ons 8e Speelforum ‘Spelen in Coronatijd’ ging de discussie twee kanten uit: 
1. Er is herwaardering van spel. Kinderen spelen meer, beste tijd van hun leven, 
meer vrijheid, (her)ontdekken (oude)/nieuwe spelvormen, makkelijker contact in 
de buurt, veel huttenbouw en spel in/met natuur. 
2. Niet alle kinderen profiteren. Geen dagbesteding, wegvallen structuur, veel 

angst achter de deuren, onzichtbaar geworden (geen computer voor onlineonderwijs), in sommige wijken 
helemaal geen kinderen op straat. https://ruimtevoordejeugd.nl/wp-content/uploads/2020/06/Speelforum-VIII-
verslag-def139637.pdf

In een onderzoek van het Mulier Instituut (‘Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische 
ontwikkeling van basisschoolkinderen’) komt nu naar voren dat er na de lockdown sprake is van een 
verslechtering van motorische vaardigheden. In dit onderzoek zijn de uitkomsten van verschillende testen met 
kinderen uit de basisschoolleeftijd (gr. 1 t/m 8) vergeleken met de periode vóór de lockdown en daarná. De 
uitkomsten per test zijn verschillend, maar laten in zijn algemeenheid een daling zien. 
https://mailchi.mp/mulierinstituut/meer-basisschoolkinderen-met-slechtere-motorische-vaardigheden-na-
coronalockdown?e=4ff8c6a467 

Als stedebouwkundige/speelruimteman ben ik natuurlijk direct geïnteresseerd of ook naar het ruimtelijke aspect 
gekeken is: “Is er ook een link met het eigen woonmilieu te leggen?” Dit zat helaas niet in de onderzoeksvraag en
is dus ook niet onderzocht. Wel staat in de conclusies dit:

‘De waargenomen verschillen zijn mogelijk deels te verklaren door de manier waarop in de thuissituatie 
is omgegaan met de lockdown. Omdat kleuters vaak nog niet zelfstandig naar buiten kunnen of mogen, 
zijn zij afhankelijk van hun ouders, dus bijvoorbeeld van welke mogelijkheden ouders hebben gehad om 
hun kind regelmatig en gevarieerd te laten bewegen of welke prioriteit ouders aan bewegen hebben 
gegeven.’

In maart hebben we bij Ruimte voor de Jeugd via de mail een discussie gehad over kansenongelijkheid. Daarbij 
heb ik n.a.v. het bestuursvoornemen van B&W van Rotterdam om de Duimdrop-subsidie in zijn geheel op te 
heffen een kleine (online) studie gedaan naar de verschillen tussen het woon-/speelklimaat van Afrikaanderwijk 
t.o.v. Hillegerberg-Zuid. Daarbij de nodige verschillen in aantrekkelijkheid en gebruik gesignaleerd. De 
Afrikaanderwijk had na de woonervengolf in de jaren ’80 een gedifferentieerde openbare ruimte 
(asverschuivingen, verhoogde boomvoeten, bielzenplantenbakken, geveltuintjes etc.). In 2021 is er van die 
ruimtelijke differentiatie weinig over. Mede door de bodemdaling in Rotterdam, gaan veel woonstraten daar elke 
10 jaar over de kop. Vanuit het oogpunt van beheerskosten is de druk groot om daarbij toe te werken naar een 
meer uniform te onderhouden inrichting.

Zoiets is in Hillegerberg-Zuid ook wel gebeurd, maar door de kleinschaliger en fijnmaziger verkaveling + het 
woningtype met voortuinen is er meer ruimtelijke differentiatie. En zie je op streetview meer kindersporen en 
ook meer kinderen op straat. Wat betreft op streetview zichtbaar speelgebruik in beide wijken: de foto’s dateren 
bij beide uit najaar 2020. Daar had ik in maart niet naar gekeken.

Dus ik denk dat deze verslechtering van motorische vaardigheden in relatie tot kansenongelijkheid zowel 
economisch als qua woonmilieu de komende tijd meer aandacht behoeft binnen het Platform Ruimte voor de 
Jeugd.
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