
De SamenSpeelBelofte van de De SamenSpeelBelofte van de 
Nationale JeugdraadNationale Jeugdraad
Wat gaat de Nationale Jeugdraad (NJR) doen om de 
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?

Waar staat NJR voor?Waar staat NJR voor?

Bij de NJR staan wij voor een wereld waarin 
 jongeren vanuit hun eigen aanleg werken, zich 
verd er ontwikkelen en zich inzetten voor een 
betere toekomst. Wat je achtergrond ook is, waar 
je ook vandaan komt en wie je ook bent, de NJR 
gelooft in je sterke punten. 

In de NJR komen ruim 40 jongerenorganisaties 
samen, die zich allemaal inzetten om onze wereld 
eerlijker, leefbaarder en mooier te maken.   
Elke organisatie doet dit op zijn eigen manier, in 
zijn eigen gebied. Wij vinden dat iedere jongere 
de kans moet krijgen om het verschil te maken. 

Onze changemakers reizen het hele land door, 
van scholen tot buurthuizen en van gemeenten 
tot GGZinstellingen. Dagelijks werken en spre
ken wij met allerlei jongeren, in ons netwerk en in 
onze projecten. De ervaring en kennis die we 
daarmee opdoen geven ons een unieke positie. 
Wij weten wat er speelt en wat belangrijk is. Wij 
begrijpen waar jongeren tegenaan lopen. Wij 
zien welke kansen en uitdagingen er voor onze 
generatie liggen. Dit nemen wij mee naar ge
meenteraden, de Tweede Kamer en de Verenigde 
Naties. We inspireren bestuurders, beleidsmakers 
en professionals met echte verhalen en komen 
met oplossingen die werken. Op die manier vor

men wij de schakel tussen het dagelijks leven van jon
geren en de vormgevers van beleid. Samen kunnen wij 
zorgen dat jongeren de voorzieningen en kansen krij
gen die ze verdienen.

Wat belooft NJR concreet Wat belooft NJR concreet 
te doen in 2020-21?te doen in 2020-21?

NJR ziet het belang van samen spelen in en erkent 
de behoefte om meer interactie te faciliteren tussen 
alle kinderen, met name tussen kinderen met en 
zonder handicap. 
 
Wij zullen in onze uitingen omtrent positief jeugd
beleid het belang van spelen en met name het 
 inclusief spelen meenemen. Daarnaast beloven wij 
in onze lokale lobby het belang van samen spelen 
aan te dragen bij gemeenten. 
 
Ook zetten wij ons via het Kinderrechtencollectief 
in voor inclusief onderwijs, zodat kinderen met 
een handicap naar reguliere scholen kunnen gaan. 
Als dat gebeurt, zullen kinderen ook meer samen 
spelen.

De NJR zal andere initiatiefnemers van het 
 SamenSpeelAkkoord desgewenst helpen om 
 jongeren te betrekken bij hun activiteiten. 



Hoe gaat NJR daar kinderen Hoe gaat NJR daar kinderen   
bij betrekken?bij betrekken?

NJR is de expert in jongerenparticipatie. Wij zullen daarom 

bij alles wat we doen jongeren/kinderen vragen om hun 

 mening, om dit vervolgens bij beleidsmakers aan te dragen.

ContactgegevensContactgegevens

info@njr.nl

030 23 03 575

www.njr.nl

www.samenspeelakkoord.nl

mailto:info@njr.nl
http://www.njr.nl
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