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Wat gaat Ruimte voor de Jeugd doen om de 
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
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Ruimte voor de Jeugd wil kennisdelen rond samen 
spelen op een hoger plan brengen door: 

1 Betere ontsluiting van de kennis over 
samen spelen met en voor de deel-
nemers van het platform en de partners 
in het SamenSpeelAkkoord. Het VN 
Kinderrechtenverdrag (General Com-
ment nr. 17) en het VN Verdrag Handicap 
zijn hiervoor de basis. We focussen op 
het belang van spelen voor alle kinderen 
en vragen extra aandacht voor kinderen 
die extra kwetsbaar zijn, waaronder 
kinderen met een handicap.

2 De organisatie van een Speelforum   
 over samen spelen, in samen werking 
met andere initiatiefnemers van het 
 SamenSpeelAkkoord. 

De activiteiten van Ruimte voor de Jeugd zijn 

 gericht op professionals en hebben indirect invloed 

op het leven en de speelmogelijkheden van kinderen. 

Het hebben van kennis en deskundigheid over samen 

spelen is voor professionals noodzakelijk om een 

inclusieve speelcultuur en meer samenspeelplekken 

te kunnen realiseren. Dit leidt tot concrete  acties 

om de speelmogelijkheden van kinderen te waar-

borgen. 

Platform Ruimte voor de Jeugd is een inter
disciplinair netwerk van deskundigen op het 
 gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, 
gezondheid, welzijn, sport, verkeer, stedenbouw 
en jeugdbeleid. Wij delen kennis, inspireren 
 elkaar, signaleren ontwikkelingen en ondersteunen 
initiatieven die het spelende kind dienen.



Hoe gaat Ruimte voor de Jeugd Hoe gaat Ruimte voor de Jeugd 
daar kinderen bij betrekken?daar kinderen bij betrekken?

Ruimte voor de Jeugd stimuleert professionals om kinderen 

te betrekken bij hun activiteiten. In onze activiteiten vragen 

we aparte aandacht voor het belang van kinderparticipatie.

ContactgegevensContactgegevens

info@ruimtevoordejeugd.nl

www.ruimtevoordejeugd.nl 

www.samenspeelakkoord.nl

mailto:info@ruimtevoordejeugd.nl
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