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Voorwoord

De zorgen om kinderen en jongeren zijn ook in 2021 onverminderd groot. De coronapandemie en 
de maatregelen ten gevolge daarvan zijn van grote invloed op hun leven. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dit dan ook en er is reden tot zorg om de mentale, fysieke en sociale ontwikkeling van 
kinderen.
Als partners van het Platform Ruimte voor de Jeugd delen we de zorgen en trekken we samen op 
om mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren te claimen. We deelden opnieuw kennis 
en ervaring met en tussen de participanten en droegen dit uit. Deze functie van het netwerk blijkt 
iedere keer enorm belangrijk om kennis te delen, te borgen en te voorkomen dat iedere keer het 
wiel opnieuw moet worden uitgevonden in het belang van kinderen en jongeren. 

1. Over Ruimte voor de Jeugd

Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor spel en speelruimte voor jeugd en jongeren.

Ruimte voor de Jeugd (RvdJ) is een interdisciplinair uitwisselingsplatform van deskundigen op het 
gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, stedenbouw 
en jeugdbeleid. Wij wisselen informatie en kennis uit, inspireren elkaar, signaleren ontwikkelingen 
en ondersteunen initiatieven die het spelende kind dienen. Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor 
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Achterliggend kader vormen het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind en het General Comment 17 van het Kinderrechtencomité van de 
Verenigde Naties.

Deelname
Deelname aan RvdJ staat open voor iedereen met hart voor het spelende kind: experts, 
wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. RvdJ kent partners en donateurs. 
Partners doen mee op basis van wederkerigheid en zijn bereid RvdJ samen mogelijk te maken, ook 
financieel. We trekken samen op om onze doelen te realiseren. Een overzicht van onze partners is 
te vinden op https://ruimtevoordejeugd.nl/organisatie-partners/. Donateurs dragen RvdJ een 
warm hart toe en geven een financiële bijdrage. 

2. Platformbijeenkomsten

Enkele malen per jaar organiseren wij een bijeenkomst voor onze partners, donateurs en 
introducés. We bespreken een actueel thema en nemen daarnaast de tijd om uit te wisselen en 
plannen te maken. In dit tweede coronajaar zaten live bijeenkomsten er niet in. Wel hebben we 
een aantal keren digitaal vergaderd.

https://ruimtevoordejeugd.nl/organisatie-partners/


Nieuwsbrieven
Voor de uitwisseling van nieuws hebben we dit jaar meer gebruik gemaakt van nieuwsbrieven. In 
totaal verstuurden wij tien nieuwsbrieven, met daarin een agenda en nieuwsberichten van onze 
partners. Alle nieuwsbrieven van 2021 zijn te vinden op 
https://ruimtevoordejeugd.nl/nieuwsbrieven/. 

3. Speelforum

Dit jaar organiseerde RvdJ voor de tiende maal een Speelforum. Het Speelforum is dé plek waar 
deskundigen uit de wereld van wetenschap, beleid en praktijk met elkaar in gesprek gaan over 
spel. Alle verslagen van onze Speelfora staan op https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/

23 september: Speelforum X: Van wie is de buurt?
Dit tiende Speelforum vond live plaats tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. Centraal thema: de 
aanstaande Omgevingswet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de jeugd daarin 
worden geborgd?
Met medewerking van Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, Thijs Banninga, 
omgevingswetdeskundige en adviseur buitenruimte bij OBB speelruimtespecialisten en Froukje 
Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd. Aan dit Speelforum deden ca. 50 mensen mee.

Medespelers
De Speelforumgroep heeft dit jaar veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van een groep 
medespelers: wetenschappers en onderzoekers vanuit verschillende onderzoeksdisciplines met 
belangstelling voor spel. Wij willen dit netwerk verder uitbreiden, en met onderzoekers 
interdisciplinaire uitwisseling en krachtenbundeling mogelijk maken. Kennis over spelen 
verspreiden en onder de aandacht brengen van een breder publiek. Alle medespelers zijn te 
vinden op https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/medespelers/.

4. Landelijk Docentennetwerk Spel

Ruimte voor de Jeugd is mede-initiatiefnemer van het Landelijk Docentennetwerk Spel. Dit 
netwerk zet zich ervoor in dat spelen een vast onderdeel wordt van het curriculum van opleidingen
voor jeugdprofessionals.  Door de hectiek van het afgelopen jaar hebben geen bijeenkomsten 
plaatsgevonden. Wel zijn er diverse bilaterale contacten geweest.  

Op onze website hebben we een nieuwe pagina toegevoegd: 
https://ruimtevoordejeugd.nl/actueel/opleidingen/. Op deze pagina kunnen participanten hun 
opleidingen en cursussen over spel aanbieden.

5. SamenSpeelAkkoord

Ruimte voor de Jeugd is mede-initiatiefnemer van het 
SamenSpeelAkkoord. Inzet: samen spelen mogelijk maken voor alle 
kinderen, met en zonder handicap. 

Inmiddels hebben ruim 50 organisaties een SamenSpeelBelofte 
gedaan. Alle beloften zijn te lezen op www.samenspeelakkoord.nl. Er waren digitale 
netwerkbijeenkomsten. Meerdere partners van RvdJ werkten hieraan mee.

http://www.samenspeelakkoord.nl/
https://ruimtevoordejeugd.nl/actueel/opleidingen/
https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/medespelers/
https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/
https://ruimtevoordejeugd.nl/nieuwsbrieven/


6. Politieke lobby

Rapportage Kinderrechten
De definitieve NGO-rapportage over kinderrechten in Nederland verscheen in 2021. RvdJ verzorgde
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. 
https://ruimtevoordejeugd.nl/2021/05/11/rapport-kinderrechten-in-nederland/

7. Samenwerkingspartners

Kinderrechtencollectief
RvdJ is partner van het Kinderrechtencollectief. Alle participanten die aangesloten zijn bij RvdJ zijn 
indirect ook aangesloten bij het Kinderrechtencollectief. RvdJ is vertegenwoordiger van het thema 
spel in de Kinderrechtenimplementatie in Nederland en maakt deel uit van het kernteam van de 
vijfjaarlijkse NGO-rapportage over de Rechten van het Kind in Nederland. 
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-nl/wie-zijn-wij/ 

Child Friendly Cities Nederland (CFC)
RvdJ is mede-initiator van de Child Friendly Cities-beweging in Nederland (sinds 2004). Dit netwerk
heeft als doel het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind te implementeren in het lokale 
beleid. CFC wil bestuur, beleid en praktijk samenbrengen, om gezamenlijk positief jeugdbeleid te 
ontwikkelen,  zodat kinderen en jongeren  gezond kunnen opgroeien en hun talenten optimaal 
kunnen ontwikkelen. Via CFC inspireren betrokkenen elkaar en wisselen zij ervaringen uit. Wat zijn 
de cruciale bouwstenen van een kindvriendelijke stad? 
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/child-friendly-cities     

Internationale connecties 
Ruimte voor de Jeugd is de Nederlandse branche van IPA. Uitwisseling tussen belangenbehartigers 
van het recht op spelen vindt in IPA-verband plaats tijdens Europese en wereldcongressen. 
Tevens is RvdJ betrokken bij de Child in the City-foundation, die internationaal interdisciplinaire 
kennisuitwisselingen organiseert tijdens seminars en tweejaarlijkse congressen.

Kennispartners 
Op dit moment is RvdJ kennispartner van uitgever Acquire. Wij adviseren de redactie van het blad 
BuitenSpelen en hebben in dit blad onze eigen rubriek. Verder zijn er contacten met diverse 
vakbladen op het gebied van pedagogiek en stedenbouw. 

8. Bestuur en organisatie

Bestuur
Het bestuur van Stichting RvdJ bestaat uit Froukje Hajer (voorzitter), Pauline van der Loo (secretaris) 
en Ilse van der Put (penningmeester). Het secretariaat wordt verzorgd door Marian Schouten 
(info@ruimtevoordejeugd.nl), Bart Schouten is de webredacteur, Dirk Vermeulen werkt mee aan de 
financiële administratie. 

Partners en donateurs
RvdJ had dit jaar 24 partners en 20 donateurs. 

mailto:info@ruimtevoordejeugd.nl
https://ruimtevoordejeugd.nl/ipa/
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/child-friendly-cities
https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-nl/wie-zijn-wij/
https://ruimtevoordejeugd.nl/2021/05/11/rapport-kinderrechten-in-nederland/


10. In voorbereiding voor 2022

Nieuwe werkwijze
In een steeds veranderende wereld is het goed om regelmatig opnieuw onze positie te bepalen. 
Wat is onze kerntaak? En wat is er nodig om die goed te vervullen? In het najaar van 2021 hebben 
we ons beraden op deze vragen. In het kort:

 Aandacht voor spel en vrije tijd blijft onverminderd urgent.
 RvdJ is de plek waar maatschappelijke organisaties, onderzoekers, professionals, zzp-ers, 

bedrijven en netwerken die zich – ieder in hun eigen discipline en op eigen wijze – inzetten 
voor ‘ruimte voor de jeugd’ elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen, 
discussiëren en desgewenst plannen maken voor actie. RvdJ is er voor mensen met passie 
voor het spelende kind. RvdJ verbindt, signaleert en agendeert en ondersteunt de 
partners/participanten om samen meer impact te maken. 

 We kiezen voor een nieuwe werkwijze: RvdJ wordt een ‘huis’ voor werkgroepen en 
initiatieven die bijdragen aan de missie van het platform. RvdJ biedt organisatorische steun 
aan deze werkgroepen, kan eventuele lobbyactiviteiten ondersteunen en kan desgewenst 
fungeren als rechtspersoon bij het aanvragen van subsidies.  Voorbeelden van werkgroepen
zijn de Speelforumgroep en het Docentennetwerk. In 2021 zijn verkennende gesprekken 
gevoerd met het informele netwerk van Jeugdorganisaties rond Positief Jeugdbeleid, om 
vanaf 2022 als werkgroep van RvdJ verder te gaan.

 Om onze ontmoetingsfunctie goed te vervullen is een onafhankelijke organisatie nodig, 
zonder instellingsbelang. RvdJ is daarom financieel onafhankelijk en draait op de bijdragen 
van participanten/partners en donateurs.

Platformbijeenkomsten
Het eerste deel van het jaar zullen we met enige regelmaat digitale bijeenkomsten organiseren 
rond concrete thema’s. Zodra de coronasituatie het toelaat, beleggen we weer een live 
bijeenkomst.

Speelfora
Wij gaan door met het organiseren van Speelfora. Het elfde Speelforum in juni heeft ‘kunst en spel’
als thema. 

SamenSpeelBelofte
Uitvoering van het tweede deel van onze SamenSpeelBelofte: ‘Betere ontsluiting van de kennis 
over (samen) spelen, met focus op het belang van spelen voor alle kinderen en speciale aandacht 
voor kinderen die extra kwetsbaar zijn, waaronder kinderen met een handicap.’

Lobby
We laten van ons horen rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 



Bijlage: Participanten van Ruimte voor de Jeugd in 2021

dr. Louise Berkhout, Hogeschool Leiden
Stichting De Droomvogel, Marlies Greve, 
het Gehandicapte Kind / Speeltuinbende, Anouk Boslooper, Cerunne Bouts
Gemeente Tholen, Karin Bommelijn
Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten rond Kind, Spel en Ruimte

Hogeschool Utrecht, Manon Bloemen
Empowerment by Playing, Ilse van der Put
Jantje Beton, Pauline van der Loo
Eelco Koppelaar, specialist in speelruimte
Netwerk Springzaad, Sigrun Lobst

OBB Ingenieursbureau, Johan en Elske Oost, Thijs Banninga
Jan Ooms, Studio voor advies en ontwerp Spelen 
Dr. Pim van der Pol, orthopedagoog
ROC Midden Nederland, Karin Pieck
Martin van Rooijen, pedagoog, docent en onderzoeker naar risicovol spelen

Scouting Nederland, Fedde Boersma
Skats, Wilna van den Heuvel
Speeldernis, Ian Mostert
Stadswerk, Maarten Loeffen
Stichting De Speelbasis, Anne Bakker

Stichting/Bureau Speelruimte, Dirk Vermeulen
Thuis op Straat, Peter Steenbergen
VeiligheidNL, Hedy Goossens
YMCA, Robèrt Feith
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