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Uitbreiding
RvdJ-werkgroep Positief Jeugdbeleid/Vrijwillig Jeugdwerk
RvdJ heeft er een nieuwe loot bij: een werkgroep van organisaties van vrijwillig jeugdwerk, die zich al enige tijd 
inzet voor positief jeugdbeleid. Het vrijwillig jeugdwerk doet veel en belangrijk werk voor de jeugd en is lokaal 
sterk ingebed in de samenleving. De erkenning voor de waarde van dit werk is niet altijd vanzelfsprekend. 
De grote organisaties (YMCA, Scouting Nederland en Jantje Beton/LOS) nemen het voortouw om op te komen 
voor het belang van het vrijwillig jeugdwerk en laten de stem van het vrijwillig jeugdwerk klinken op de plekken 
die ertoe doen. De RvdJ-werkgroep is de plek waar alle vwj-organisaties elkaar ontmoeten, kennis en ervaring 
delen, horen wat er speelt en discussiëren wat er nodig en gewenst is. Meer over deze werkgroep is binnenkort 
te lezen op de website van RvdJ.

Budget
Sportakkoord voor samen spelen
https://vng.nl/nieuws/regeling-sportakkoord-verruimd-voor-inclusieve-speeltuinen

De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de 
regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook 
kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken. 

Onderzoek
Speelruimtebeleid gemeenten
https://www.mulierinstituut.nl/actueel/meerderheid-gemeenten-heeft-beleid-voor-buitenspelen/
65% van de gemeenten heeft beleid voor buitenspelen: 40% specifiek op dit onderwerp en 25% als onderdeel 
van een breder beleidsplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 100 
gemeenteambtenaren. Slechts 21% van de gemeenten voert monitoring en/of evaluatie van hun 
buitenspeelbeleid uit. 

Magazine 
Kind & Samenleving
https://ksmagazine.org/ 

Over vrijheid in spel, verwarrende speeltoestellen en kinderopvang in open lucht. Over inspraak met de schepen 
én acties van onderuit. En een inspiratieboek voor nagelnieuwe schoolomgevingen! Sowieso een interessante 
website om eens rond te neuzen.

Artikel
Speelbosjes
https://www.stad-en-groen.nl/article/37128/geen-toekomst-voor-onze-kinderen-zonder-speelbosjes

Pleidooi voor speelbosjes door Madeleine Frelier, adviseur speelruimte OBB Speelruimtespecialisten.  
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Onderweg
Loslopend kind
https://www.loslopendkind.org/

Wat betekent zelfstandig onderweg zijn voor kinderen? Volg vier kinderen op hun route door hun buurt. Lees 
onze visietekst over de gelaagdheid van autonome mobiliteit, en ga aan de slag met de drie principes die het 
zelfstandig onderweg zijn van kinderen ondersteunen. 

Samenwerking
Nationale Jeugd Coalitie
https://denationalejeugdcoalitie.nl/

Deze coalitie is gestart tijdens corona en ‘zet zich in voor vrijetijdsbesteding als onderdeel van de brede 
ontwikkeling van de jeugd. Cultuur, jeugdwerk, natuur en sport voor iedereen.’  Jeugdorganisaties uit diverse 
werkvelden trekken samen op. Speerpunten zijn goede ondersteuning van vrijwillige en professionele 
jeugdwerkers, zeggenschap van de jeugd en een integrale aanpak, waarin de vrije tijd een goede plek krijgt in het
jeugdbeleid. Position Paper: https://denationalejeugdcoalitie.nl/wp-content/uploads/2022/07/Paper-De-
Nationale-Jeugdcoalitie-2-pager.pdf 

Agenda

18 september: Samen Spelen en Sporten Dag Nieuw Vennep
https://speeltuinbende.nl/speelplekken/jeugdland-nieuw-vennep 

27 september: Werksessie ondertekenaars De Rechtvaardige Straat
www.derechtvaardigestraat.nl 

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/

3 t/m 9 oktober: Week van de opvoeding
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/week-van-de-opvoeding 

5 tot 7 oktober: Child in the City World Conference Dublin 
Het programma staat nu online: https://www.childinthecity.org/2022-conference/programme/ 

5 en 6 oktober: Vakbeurs Openbare Ruimte
https://openbareruimte.nl/ 

12 oktober: SamenSpeelNetwerkbijeenkomst in Leiden
Save the date. Meer nieuws volgt.

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

24 november: Landelijke conferentie kinder- en jongerenwerk
https://www.sociaalwerknederland.nl/kalender/activiteit/1693-landelijke-conferentie-kinder-en-
jongerenwerk

2023
4 april 2023: Nationale Buitenlesdag
6 tot 9 juni 2023: IPA Triennial World Conference in Glasgow, Scotland
14 juni 2023: Nationale Buitenspeeldag
29 juni 2023: Nationale Modderdag

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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