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Onderzoek 
Subsidie voor onderzoek ‘Samen Spelen??’
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoek/sia-raak-pro-subsidie-voor-onderzoek-naar-samen-spelen
 

Na de zomer start het onderzoeksproject ‘Samen Spelen??’. In dit vierjarige project gaan onderzoekers toolkits 
ontwikkelen om samen spelen voor alle kinderen te stimuleren. Daarbij wordt zowel gekeken naar fysieke als 
naar sociale aspecten. Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met kindertherapeuten, ouders en kinderen. SIA 
RAAK-PRO kende een subsidie van 700.000 euro toe aan het consortium, waarvan de HU penvoerder is. Ruimte 
voor de Jeugd is één van de deelnemers in het consortium.

Manifest
Principes voor een rechtvaardige straat
www.van50naar30.nl
 

Een rechtvaardige straat is een plek waar we de rijkdom van de openbare ruimte ten volle kunnen ervaren en 
benutten. Waar niet één activiteit, zoals ons verplaatsingsgedrag, andere activiteiten bedreigt of onmogelijk 
maakt. Op deze website vind je o.a. een manifest met de principes voor een rechtvaardige straat. Je bent van 
harte uitgenodigd om dit manifest te ondertekenen. Van 50 naar 30 is een initiatief van Marco te Brömmelstroet 
en Thalia Verkade, als vervolg op de actie Geef de straat Terug.
 

Nog een initiatief om eens een kijkje te nemen: https://spelendeburgers.nl/. Familie van Van 50 naar 30, want 
met een link naar het manifest.  

Onderzoeksproject
Cool Schools
https://springzaad.nl/springzaad/verslag-coolschools-kick-off-meeting-in-barcelona/ 

Stichting Springzaad één van de kennispartners en onderdeel van het Nederlandse team binnen het Consortium 
van COOLSCHOOLS, een drie jaar durend internationaal onderzoeksproject. Trekker is de Universiteit Barcelona 
i.s.m. de universiteiten van Brussel, Antwerpen/Hasselt, Parijs en Twente en het European Schoolnet. 

Opiniepeiling
Jongeren praten graag mee in hun gemeente
https://www.unicef.nl/nieuws/2022-07-04-jongeren-praten-graag-mee-in-hun-
gemeente#msdynttrid=Zm7rj6ctDMa6nJ1gE5OS0SrS9_wHnXdhh-z_KP-hycI 

Veruit de meeste Nederlandse jongeren zouden graag meepraten over zaken die zij belangrijk vinden binnen hun
gemeente. Driekwart van hen zegt dat de gemeente nog nooit naar hun mening heeft gevraagd. Dat blijkt uit 
onderzoek dat UNICEF Nederland heeft gedaan bij jongeren tussen de 10 en 18 jaar.
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Terugkijken
Webinar participatie en kinderrechten
https://0c183bb62c6640c6b3d818200c88b0fb.svc.dynamics.com/t/t/
tws9VAV41xsueERYxGhxUGYNQuOZWj9wzeFByAepTMAx/xRFpR2D4sfqKXcvETX3xuNnpzPpIp02RzdN9eeYxzTcx 
 

Op 4 juli 2022 organiseerde UNICEF Nederland een webinar voor Child Friendly Cities: ‘Participatie en 
kinderrechten als bouwstenen van lokaal jeugdbeleid'. Via bovenstaande link kun je het webinar terugkijken.

Agenda

28 september Landelijk congres Jonge kind AOb en HJK, ‘Spelen met ruimte’ 
https://www.hjk-online.nl/congres-spelen-met-ruimte/ 

29 september tot 1 oktober: KindVak
https://kindvak.nl/bezoekers/registratie-kindvak-2022/

5 tot 7 oktober: Child in the City World Conference Dublin 
https://www.childinthecity.org/conferences/ 

7 november: Voor de Jeugd Dag
Digitaal. Gratis. https://www.voordejeugddag.nl/ 

Ruimte voor de Jeugd is het interdisciplinaire platform voor spel en speelruimte voor kinderen en jongeren. 
Heb je nieuws? Mail naar info@ruimtevoordejeugd.nl. 

www.ruimtevoordejeugd.nl 
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