
Nieuwsbrief november 2022
Netwerken
Ruimte voor de Jeugd, digitale netwerkbijeenkomst
Vrijdag 25 november van 10 tot 11.15 uur. Teamslink komt via de mail

Graag ronden wij samen met jullie het jaar af. Dat doen we digitaal. Niet zo gezellig, wel zo praktisch. Met 
uitwisseling van nieuws (er speelt heel veel!), een rondje langs onze werkgroepen en een vooruitblik naar 
volgend jaar. Wees welkom!

Call for papers
IPA conferentie Glasgow 
https://www.ipaglasgow2023.org/submit-an-abstract

De IPA Triennial World Conference is van 6 tot 9 juni in Glasgow, Scotland. Tot 5 december kunnen we inzenden. 
Wie is van plan daar heen te gaan? Voorstel om vanuit Ruimte voor de Jeugd een bijdrage te verzorgen over 
ontwikkelingen in Nederland rond speelbeleid. 

Actie
De Rechtvaardige straat
www.derechtvaardigestraat.nl

Na het boek ‘Het recht van de snelste’ en het manifest ‘De Rechtvaardige Straat’, organiseerden journaliste Thalia
Verkade en fietsprofessor Marco te Brömmelstroet deze herfst een werksessie voor de ondertekenaars van het 
manifest. Met als inzet ‘de rijkdom van de openbare ruimte weer ten volle te kunnen ervaren en benutten’.

Vanuit Ruimte voor de Jeugd was o.a. Elske Oost van OBB erbij. Haar viel op hoe breed de steun is: “Waar wij als 
kinderrechtenpartij opkomen voor straten waar kinderen kunnen spelen, zijn er ook mensen die vanuit het 
perspectief van ontmoeting, bomen of padden opkomen voor onze straten. Met meer dan 500 ondertekenaars 
zie ik hier een initiatief dat vanuit een brede invalshoek de rechten op straat ter discussie stelt. Niet de auto en 
de CROW-norm zijn het uitgangspunt, maar de vraag wiens rechten op welke plek van belang zijn. Dit kán de 
auto zijn, maar dus net zo goed iets of iemand anders.” 

Elske Oost is enthousiast: “Ik hoop dat dit echt een beweging wordt. We moeten het lef hebben om beter te 
willen en dit ook nu al te gaan doen. Durf te vragen wie eigenlijk rechten hebben in een straat. Dit kan in je eigen 
woonsituatie, maar ook bij ontwerpopdrachten. En als je alle rechthebbenden in beeld hebt, weeg dan integraal 
de belangen af en geef niet direct alles aan de auto.’ 
De Rechtvaardige Straat gaat door. Met het delen van ervaring, kennis en ideeën voor actie. Want actie is nodig, 
daar is iedereen het over eens. Alle deelnemers kregen het verzoek minstens twee personen of organisaties te 
vragen het manifest te ondertekenen. Dus bij deze: doen jullie mee? https://derechtvaardigestraat.nl/ 

Terugkijken
Voor de Jeugd Dag 2022
https://www.voordejeugddag.nl/ 

Op 7 november jl vond voor de tiende keer de Voor de Jeugd Dag plaats. Op de website kun je een korte 
samenvatting zien van deze dag én kun je alle onderdelen van de dag terugkijken.  

https://www.voordejeugddag.nl/
https://derechtvaardigestraat.nl/
http://www.derechtvaardigestraat.nl/
https://www.ipaglasgow2023.org/submit-an-abstract


Kijken
Discussie in de Balie over de betekenis van Huizinga
https://debalie.nl/programma/publieke-intellectuelen-johan-huizinga-01-11-2022/ 

Terugblik
Child in the City world conference in Dublin, oktober 2022 
https://www.childinthecity.org/2022-conference/     

Ruim 250 deelnemers uit ca. 25 landen vonden elkaar in hun interesse en passie voor het kind in de stad.
Nederland was goed vertegenwoordigd. Vanuit Ruimte voor de Jeugd waren Froukje Hajer en Ilse van der Put 
present. In het decembernummer van BuitenSpelen verschijnt een artikel over deze conferentie.

In de wandelgangen ontstond het idee om met de Nederlandse deelnemers een keer terug te blikken op ieders 
ervaringen en te bekijken wat we in onze eigen praktijken en in de bredere Nederlandse context kunnen 
gebruiken. Verschillende deelnemers gaven gehoor aan een oproep vanuit Ruimte voor de Jeugd. 

Leren
Cursus speelruimtebeleid
https://speelruimte.nl/cursus-speelruimtebeleid/speelruimtebeleid

10 januari 2023: Module 3 Realisatie (+ verdieping via online sessies op 17, 19, 24, 26 en 31 jan.)
9 maart 2023: Module 1 Beleid (+ online sessies)
6 april 2023: Module 2 Ontwerp (+ online sessies)
11 mei2023: Module 3 Realisatie (+ online sessies)

Lezen
Neem spelen veel serieuzer
https://wsk-kleuteronderwijs.nl/2022/11/neem-spelen-veel-serieuzer/ 

Agenda
24 november: Landelijke conferentie kinder- en jongerenwerk

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

24 november: Mulock Howerlezing over digitaal spelen
https://www.nji.nl/activiteiten/mulock-houwer-lezing-2022 

25 november, 10 tot 13 uur: Digitale netwerkbijeenkomst Ruimte voor de Jeugdbeleid
Teamslink volgt via de mail.

9 december: Huizingalezing in Leiden door  Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/series/huizinga-lezing 

2023

26 januari: SamenSpeelNetwerkbijeenkomst in Den Haag
https://samenspeelnetwerk.nl/nieuws/save-the-date-26-januari-2023-de-eerste-samenspeelnetwerk-
bijeenkomst-van-het-nieuwe-jaar 

2 en 3 februari: training speelveiligheid. Aanmelden voor 20 december 2022.
https://www.springzaad.nl/nieuws/training-speelveiligheid-met-keurmerkinstituut-nederland/ 

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