Nieuwsbrief november 2021
Agenda
9 november: Netwerkbijeenkomst SamenSpeelNetwerk

https://hopin.com/events/samenspeelnetwerk-bijeenkomst-9-november.

10 november: Nationaal Gezonde Scholen congres

https://www.nationaalgezondescholencongres.nl/

13 november: Miniconferentie Al hebben wij geen stemrecht, we hebben wel een stem
Meer informatie in deze Nieuwsbrief

20 november: Kinderrechtenfestival Rotterdam 2021

https://www.unicef.nl/activiteiten/kinderrechtenfestival-rotterdam-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kinderrechtenaward/

24 november: Prijsuitreiking Jantje Beton aan de meest speelvriendelijke gemeente

https://jantjebeton.nl/activiteiten/jantje-beton-zoekt-meest-speelvriendelijke-gemeente-van-nederland

25 november: Bestuurlijk Congres Jongerenwerk

https://www.sociaalwerknederland.nl/kalender/activiteit/1558-bestuurlijk-congres-jongerenwerk

30 november: Online gesprek over de financiering van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht
14-15.30 uur. Meer info en aanmelden: https://kindnaargezondergewicht.nl/nieuws/30-novemberonline-tafelgesprek-over-financiering-van-de-aanpak

3 december: Tweejarig jubileum SamenSpeelAkkoord
13, 14, 15 januari 2022: KindVak

https://kindvak.nl/bezoekers/nieuws/kindvak-2022/

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.

***

Mini-conferentie

13 november: Al hebben wij geen stemrecht, we hebben wel een stem
Janusz Korczak Stichting i.s.m. het Kinderrechtencollectief.
Kinderrechtenhuis te Leiden. Opgave via: info@korczak.nl.
De participatie van kinderen en jongeren in onze samenleving staat centraal. Met
medewerking van o.m. Huri Sahin van het Kinderrechtencollectief, Tako Rietveld van de
Kindercorrespondent, jongeren van WalhallaB, LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).
Voor meer informatie: www.korczak.nl; www.kinderrechtencollectief.nl

Oproep

RvdJ webpagina over speelopleidingen
https://ruimtevoordejeugd.nl/actueel/opleidingen/
Nieuw op de website van Ruimte voor de Jeugd: een overzicht van speel-opleidingen,
cursussen en workshops waar partners van Ruimte voor de Jeugd bij betrokken zijn. We zijn
begonnen met het vullen van deze nieuwe rubriek. Heb je aanvullingen? Geef ze door aan
info@ruimtevoordejeugd.nl.

Werkgroep

RvdJ werkgroep positief jeugdbeleid
Een nieuwe loot aan de stam van Ruimte voor de Jeugd: de werkgroep Positief Jeugdbeleid.
Fedde Boersma van Scouting Nederland vertelt ‘hoe het zo gekomen is’: “Rond de evaluatie
van de Jeugdwet in 2018 zijn een aantal landelijke organisaties voor vrijwillig jeugdwerk
samen gaan zitten. We wilden een lans breken om meer aandacht voor positief jeugdbeleid
te hebben in het jeugd(zorg)beleid van gemeenten. We hebben een gelegenheidscoalitie
gevormd van ruim twintig organisaties die zich met vrijwillig jeugdwerk bezig houden en
hebben gezamenlijk een oproep gedaan.” Deze brief vind je hier:
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Groepen%20&%20regio's/
Scouting%20en%20gemeentelijk%20beleid/Brief-positief-jeugdbeleid_website.pdf
“De groep kwam een paar keer bij elkaar om af te stemmen hoe we het thema breder konden agenderen. En
toen kwam corona. Juist in deze tijd zagen we hoe belangrijk vrije tijd voor kinderen en jongeren is en dat
culturele, sportieve en jeugdwerk activiteiten geen luxe zijn, maar essentieel voor de (fysieke en mentale)
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zelf wisten we dit natuurlijk al lang, maar ook de samenleving en de
overheid realiseerden zich dit nadrukkelijker. Ook in deze tijd wisten we elkaar als gelegenheidscoalitie te vinden.
Een kerngroep, bestaande uit Jantje Beton/Nuso, YMCA, Steunpunt Kindervakanties en Scouting, had uitgebreid
contact over de gevolgen van corona en samen hebben we ons hard gemaakt voor versoepelingen voor de jeugd,
het herstelplan jeugd, een zomerkampprotocol en een financiële compensatie voor corona schade. De bredere
achterban is hier over geïnformeerd en sommige organisaties hebben op deelgebieden input en inzet geleverd.”
“Als gevolg van deze lobby zijn we als sector zichtbaarder geworden. Er is regelmatig contact met VWS en het
Nederlands Jeugdinstituut, er is een onderzoek gestart naar de staat van het vrijwillige jeugdwerk, het vrijwillig
jeugdwerk is onderdeel van het strategisch overleg Jongerenwerk geworden en we waren onderdeel van de
Nederlandse delegatie voor de Europese Jongerenwerk Conferentie.”
“Hierdoor ontstond het besef dat meer structuur dan een gelegenheidscoalitie nodig werd. We zijn blij dat we in
Platform Ruimte voor de Jeugd een plek gevonden hebben om het belang van vrijwillig jeugdwerk en positief
jeugdbeleid te helpen borgen en van daaruit dit belang verder uit kunnen dragen.”

Motie

Wettelijke verankering buiten spelen?
In juli 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan over een wettelijke verankering van buitenspelen en
buitenspeelruimte als verantwoordelijkheid van de (lagere) overheid. Deze motie is geplaatst in het kader van
het sportbeleid. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z13334&did=2021D28448.
In BuitenSpelen 2021-3 reageerde Michiel van Campen van de Brancheorganisatie Spelen in deze column:
https://www.platformbuitenspelen.nl/blog/politiek-van-links-tot-rechts-erkent-het-belang-van-buiten-spelen?
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