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Voorwoord

Bij de inrichting van woonwijken zijn de belangen van jeugdige bewo
ners doorgaans sterk ondergeschikt aan die van de volwassenen. In
gunstige gevallen krijgen kinderen nauwkeurig afgemeten en strak
omkaderde speelterreinen toebedeeld, in ongunstige gevallen is er voor
kinderen letterlijk helemaal geen ruimte. Het perspectief van de
volwassen planoloog, die rekening heeft te houden met zaken zoals
grondwaarde, mobiliteit en veiligheid, domineert. Het gevolg is dat
kinderen het buiten op straat zelf maar uit moeten zoeken, of zich
strikt moeten beperken tot de voor hen bedachte plekken (van wipkip
tot Cruyff Court). Geen wonder dat kinderen veel binnen zitten. Het
drukke verkeer in steden, en eerlijk is eerlijk, het niet altijd even
lekkere weer helpen ook niet echt.
Maar wat zou er gebeuren als we dat perspectief eens om zouden
draaien? Als we woonwijken zó zouden inrichten dat kinderen buiten
echt hun gang kunnen gaan, kunnen doen wat kinderen graag doen?
Hoe zou dat kunnen en wat zou dat opleveren?
Het idee van deze perspectiefomkering is ontstaan in het kader van een
zoektocht naar invullingen voor een gezonde wijk – een wijk die verleidt
tot gezond leven. Dit is gedaan via twee essays: het essay “Buitenkind”,
dat vooral ingaat op de rol die scholen in zo’n perspectiefwisseling
kunnen spelen, en het beeldessay “WijkenvoorKinderen”, dat interactie
tussen kinderen centraal stelt. De tweede invulling vonden we het meest
beloftevol voor praktische toepassing, reden waarom we de gedachten in
dit beeldessay hebben omgezet in een praktisch plan van aanpak.
Ronald van Zon heeft dit plan van aanpak opgesteld en heeft vervol
gens in onze opdracht gemeentes benaderd met de vraag of zij interes
se hadden in deelname in een praktijkpilot voor het concept

“WijkenvoorKinderen”. De gemeentes Almere en Amsterdam hadden
hier wel oren naar.
In het rapport dat voor u ligt, doet Ronald van Zon verslag van de
ervaringen die hij op heeft gedaan in de drie pilotwijken. Het bleek
geen eenvoudige opgave om in een tijdbestek van een half jaar de
levensvatbaarheid van het concept goed te toetsen. Het nieuwe van het
concept, gecombineerd met de bestuurlijke drukte waarmee ruimtelij
ke ordening altijd gepaard gaat, heeft het tempo geen goed gedaan.
Daar komt bij dat gaandeweg de pilot, in de verwachting hiermee de
implementatiekansen te vergroten, de inhoudelijke focus is verlegd:
minder nadruk op het komen tot ruimtelijke aanpassingen, en meer
op het stimuleren tot buitenspelen.
De resultaten van de pilot geven mede daardoor aanleiding om
verschillende conclusies te trekken. Ja, het concept is patroondoorbre
kend en laat zien dat een andere verhouding tussen instanties en de
kinderen nodig is om te komen tot wijken waar kinderen graag buiten
willen zijn. Nee, het concept mag dan doorbrekend zijn, maar heeft
nog niet laten zien wat de ruimtelijke consequenties ervan zijn, en
evenmin of die ruimtelijke veranderingen inderdaad tot kindvriende
lijkere wijken leiden.
Mede door de dubbelzinnige uitkomsten van de pilot heeft Innovatie
Netwerk besloten het vervolgwerk aan het concept in beraad te
nemen, en hierover in overleg te treden met landelijk opererende
partijen in het veld. Dit rapport is voor zowel het eigen beraad als het
nadere overleg nuttig. Los daarvan verwacht ik dat het inspiratie kan
bieden voor iedereen die werkt aan ook voor kinderen aantrekkelijke
buitenruimte.
Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk
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Samenvatting

Het concept “WijkenvoorKinderen” is het afgelopen half jaar beproefd
in vier pilotwijken in Amsterdam en Almere. Het betreft wijken met
een pittige sociale en fysieke problematiek. De meerwaarde van het
concept wordt onder meer gezien in het verbinden van de volwassen
actoren in de wijk: de wijkprofessionals die met het stimuleren van het
buitenspelen van kinderen in de wijk een gemeenschappelijke focus
krijgen die individuele belangen overstijgt. Dit is vooral van belang in
de complexe dynamiek met vele actoren in aandachtswijken.
Het concept heeft een ontwikkeling doorgemaakt tijdens de acquisitie
van pilotwijken en het uitvoeren van de pilots in 2010 om beter aan te
sluiten bij de mogelijkheden van de wijken. Hierbij zijn de doelstelling
en doelgroep overeind gebleven − ‘Meer verschillende kinderen gaan
vaker buitenspelen’ − en zijn met name de middelen variabel inzetbaar
geworden om de doelstelling te kunnen halen. Die middelen zijn
onder meer een interactieve website voor communicatie en participatie
van de kinderen, en de aanwezigheid van groen in de wijk dat met
streefbeelden de lokale situatie beweegvriendelijker kan maken.
Het is nog te vroeg om te kunnen beoordelen of er al meer buitenge
speeld wordt. De eerste acties, zoals de herinrichting van een speelveld
en het inzetten van speelcoaches, staan voor de eerste helft van 2011
gepland. In de pilotwijken is wel al een verschuiving in denken gaande
om de kinderen en hun beweegbehoeften serieuzer te nemen, wat de
basis is voor verdere positieve ontwikkelingen en concrete resultaten.
Het concept kan zich zelfstandig verder ontwikkelen, aansluiten bij
andere beweeginitiatieven voor kinderen of als participatiemethode
worden ingezet bij een ophanden zijnde (her)inrichting van de open
bare ruimte. Dit rapport en de lopende pilots bieden een ondergrond
voor die keuze.
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1.
Inleiding

“WijkenvoorKinderen” (“WvK”) is een concept van InnovatieNetwerk
binnen het thema “Gezonde Samenleving”. Het concept heeft als doel
dat kinderen – in de leeftijdgroep van ongeveer 6 tot 12 jaar - vaker
gaan buitenspelen in de wijk door de fysieke omgeving van de wijk
aantrekkelijker te maken. De achterliggende gedachte daarbij is dat
het buitenspelen zowel goed voor de kinderen zelf is als voor de leven
digheid en sociale cohesie in de wijk. Het doel van dit rapport is de
ontwikkeling en resultaten van het concept te beschrijven en daarop
volgend conclusies en aanbevelingen te geven voor eventuele voortzet
ting van het concept en de pilots.
Een belangrijk element van het concept is dat initiatieven en wensen van
kinderen t.a.v. het buitenspelen leidend zijn bij de inrichting van de open
bare ruimte van de wijk. Daarnaast is er een interactieve website ontwik
keld om het maken van afspraken tussen de kinderen om buiten te spelen,
te vergemakkelijken. Het concept heeft een herstart gemaakt eind 2009
met enkele brainstorms t.a.v. het concept zelf en de uitvoering. Vervolgens
is een plan van aanpak geschreven, zijn gemeenten en GGD’s benaderd
voor deelname aan een pilot en is er gestart in de tweede helft van 2010 in
vier wijken: twee in Amsterdam (Bos en Lommer) en twee in Almere. Dit
verslag betreft de periode vanaf de herstart.
In het onderstaande verslag wordt in Hoofdstuk 2 de ontwikkeling
van het concept beschreven in de afgelopen periode. Hoofdstuk 3
geeft een korte beschrijving van de vier pilotwijken, schetst het verloop
van de inzet van het concept binnen de wijken in de afgelopen
maanden en laat zien welke kansen er nu (mei 2011) liggen voor het
concept om een vernieuwende en wezenlijke bijdrage te leveren aan de
positieve gezonde ontwikkeling van wijken. Hoofdstuk 4 geeft aan
wat nu precies die gewenste vernieuwende bijdrage is en Hoofdstuk 5
sluit af met conclusies en aanbevelingen om het concept nog meer
innovatieve kracht te geven en ‘bewijslast’ te ontwikkelen.
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2.
De ontwikkeling
van het concept
“WijkenvoorKinderen”

In augustus 2007 verscheen een rapport van het NIGZ dat in
opdracht van InnovatieNetwerk is geschreven, “Gezonde wijk, ideeën
voor de inrichting en uitrusting van een gezonde wijk”. In dit rapport
wordt aan de hand van literatuuronderzoek en groepsgesprekken
nagegaan wat bij kan dragen aan een gezonde wijk in fysiek, sociaal,
mentaal en moreel opzicht.
Het originele concept “WijkenvoorKinderen.nl” is afgeleid van de
ideeën die zijn ontwikkeld in bovenstaand rapport en wordt verwoord
in de publicatie “Concepten voor een gezonde wijk, vier beeldessays”
van InnovatieNetwerk, juli 2009. Daarin staat bijvoorbeeld: “Het
betreft een co-creatieaanpak die kinderen prikkelt de buitenruimte in
te gaan en en passant te veranderen.” Hieronder volgt de verdere
beschrijving van het originele concept:

“Beeldessay 4: WijkenvoorKinderen.nl”
In dit project stimuleren we dat vanuit de activiteiten van kinderen,
nieuwe ideeën ontstaan over de inrichting van de wijk en de omge
ving. Die ideeën komen van de kinderen zelf, die op een internetcom
munity activiteiten beschrijven en uitwisselen en inrichtingsideeën
bespreken en waarderen. Ook anderen kunnen met voorstellen
komen. Daarvoor is en actieve community nodig. We slaan daarbij
twee vliegen in één klap. We ontwikkelen namelijk een activiteitensite
voor de jeugd en koppelen daaraan een community die de ervaringen
en wensen van de jongeren vertaalt naar nieuwe inrichtingsvoorstel
len.”
Bij de start van “WijkenvoorKinderen.nl” eind 2009 is intensief gedis
cussieerd over enkele van de bovenstaande uitgangspunten van het
concept. Daarbij lag de focus op de vragen: ‘Kan een internetcommu
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nity het centrale medium zijn voor kinderen om hun leefomgeving in
de wijk te beïnvloeden?’ en ‘Is het een goed idee dat bestaande buiten
activiteiten van de kinderen leidend zijn voor de inrichting van de
openbare ruimte in een wijk?’ De sleutel tot de antwoorden hierop ligt
bij het kernthema participatie, dat verderop besproken zal worden. De
focus op de gezondheid en het welzijn van de kinderen in de wijk als
doel en middel voor een gezondere wijk leek ons allen een krachtig
uitgangspunt.
Ten behoeve van de onderlinge afstemming en de benadering van
potentiële pilotwijken is het concept op één A4-tje nader beschreven
(zie bijlage 1). Hierin staat als doelstelling dat een bestaande stadswijk
door en voor kinderen (her)ingericht wordt. Verder worden de volgen
de kenmerken genoemd:
• De doelgroep zijn de kinderen die wonen in (sterk) verstedelijkte
woongebieden. Zij zijn immers het meest afhankelijk van de
ruimte in de directe omgeving van hun huis en school.
• Groen is een belangrijk onderdeel van de buitenruimte. Naast de
bovenstaande voordelen voor kinderen ontstresst groen bij volwas
senen, bevordert het bewegen en ontmoeten, “verzacht” het de
hardstedelijke omgeving, zuivert het de lucht en koelt het de stad.
Al deze zaken dragen bij aan een gezonde leefomgeving.
• De kinderen hebben het ‘initiatiefrecht’ bij de inrichting en toerus
ting van de buitenruimte. Het gaat om wat de kinderen buiten
doen en eigenlijk het liefst zouden willen doen. Activiteiten zijn dus
leidend.
• De professionals die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
buitenruimte reageren versterkend op wat de kinderen doen of
zouden willen doen in de buitenruimte. Samen realiseren zij de
gewenste veranderingen en toevoegingen aan de openbare ruimte.
Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en kennis die in de samenle
ving zelf aanwezig zijn. De professionals spelen daarbij een onder
steunende rol. Doordat de buitenruimte beter aansluit bij de
behoeften van kinderen, zullen zij de buitenruimte meer gaan
gebruiken en daardoor ook meer bewegen. De buitenspelende
kinderen gaan het bindmiddel vormen voor de wijk doordat er ook
meer ontmoetingen met en tussen volwassenen tot stand komen.
• De website http://www.wijkenvoorkinderen.nl (is reeds online en
zal op maat gemaakt worden voor de pilotwijken) is instrumenteel,
evenals de andere activiteiten die de doelstelling van een gezonde
kindvriendelijke wijk kunnen ondersteunen. De website kan een
“community” worden die de werkelijke gemeenschap van kinderen
in de wijk ondersteunt door bijv. het maken van afspraken, vertel
len wat je hebt gedaan of zou willen doen en aankondigen van acti
viteiten.”
De bovenstaande tekst komt ook terug in het plan van aanpak dat
begin 2010 is opgesteld. De doelstelling en doelgroep van het concept
hebben nooit veel discussie opgeroepen. De middelen en methode op
onderdelen soms wel. En dat mag ook voor een ideëel en ambitieus
concept. Ook om die reden ben ik het concept een lerend concept
gaan noemen, waarbij ruimte is voor aanpassingen ingegeven door de
specifieke situatie in de betreffende pilotwijk. Hierbij moeten de kern
punten van het concept overeind blijven; de gezondheid en het welzijn

van de kinderen centraal stellen in de wijk, waardoor de wijk als
geheel gezonder wordt. Als veel verschillende kinderen vaak buitenspe
len, bevordert dat hun gezondheid en tevens de sociale cohesie in de
wijk door meer ontmoetingen en een levendiger straatbeeld. Door het
een lerend concept te noemen, werden de kansen voor acceptatie door
de brede groep actoren in de wijk vergroot en werd het welslagen van
het concept bevorderd. De inzet van een website voor communicatie
wordt dan bijvoorbeeld variabel omdat in sommige wijken een relatief
klein deel van de kinderen toegang heeft tot internet en de anderen
daarmee buitengesloten zouden worden. Uitgangspunt bij de aanpas
singen is dat er gestreefd blijft worden naar een onderscheidend
concept voor wat betreft vernieuwing en toegevoegde waarde voor de
kinderen en de wijk. Het concept kan zich zo ontwikkelen tot een
krachtig middel tot wijkverbetering met mogelijke varianten, afhanke
lijk van de wijk waarin het concept wordt toegepast.
Tijdens de pilots in de tweede helft van 2010 heb ik ten behoeve van
de duidelijkheid en haalbaarheid van het concept in de aandachtswij
ken, de essentie van het concept in praktische termen als volgt
verwoord:
Doel:
• Er gaan meer kinderen plezierig en veilig buitenspelen in de wijk.
• Die kinderen gaan ook vaker buitenspelen.
Waarom:
• Buitenspel (vooral in een groene omgeving) bevordert de ontwik
keling van kinderen.
• Buitenspel bevordert de sociale cohesie door meer ontmoetingen
van kinderen en volwassenen.
Hoe:
• Snel en positief reageren op wensen van de kinderen t.a.v. sporten
en buitenspelen. Deze wensen kunnen afgeleid worden aan de
hand van reeds bestaande buitenactiviteiten van de kinderen en
door gesprekken omtrent gewenste activiteiten. Dat laatste leidt tot
een reeks van werkwoorden als klimmen, glijden, rennen, voetbal
len, etc. Dus niet, zoals nu vaak de praktijk is, slechts een beperkte
en beperkende keuze uit speeltoestellen
• Toezicht en begeleiding door speelcoaches. Liefst (groot)ouders op
vrijwillige basis.
• Website waarop afspraken en bevindingen van kinderen geplaatst
kunnen worden.
• Centrale spil als schakelpunt tussen kinderen en speelcoaches ener
zijds en wijkprofessionals van gemeente, woningcorporaties etc.
anderzijds. De wijkprofessionals zetten zich in met al hun kennis
en ervaring om de gewenste activiteiten (de werkwoorden) mogelijk
te maken door aanpassingen in de fysieke en sociale leefomgeving.
Ze spelen daarmee in op de onderliggende behoefte van de kinde
ren aan verschillende buitensport en buitenspeelmogelijkheden.
Die behoeften zijn dus leidend voor het hele proces.
Wat wordt er gevraagd van de wijkprofessionals (gemeente, brede
school, politie, woningcorporatie, etc.)?
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Om het concept in de praktijk te brengen, worden er in hoofdlijnen
drie dingen gevraagd aan de partijen die beslissen over de inrichting,
het beheer en de activiteiten in de openbare ruimte van de wijken:
1. Bereidheid om de kinderen in de wijk als doelgroep centraal te
stellen en serieus te nemen ten aanzien van behoeften op het gebied
van sport en buitenspelen. Dit kan ook voor de actoren een geza
menlijke richtlijn zijn, motiverend werken voor de inzet voor de
wijk en als bindmiddel fungeren.
2. Voor aanvang van het project een duidelijk kader beschrijven met
wat wel en niet mogelijk en wenselijk is op punten zoals beschik
baar budget, kansrijke locaties en inzet van mensen en middelen.
Dit zowel voor de korte termijn, zoals nu tijdens het groot onder
houd in twee van de wijken, als voor de lange termijn, bijvoorbeeld
als resultaat van o.a. herinrichting en groot onderhoud.
3. Snel en positief reageren op de wensen en initiatieven van de kinde
ren. Ook als iets niet binnen het eerder gestelde kader valt, snel en
positief communiceren waarom het niet kan, en wat waar dan wel
mogelijk is.
Wat willen we weten van de kinderen:
• Wat doen ze het liefst als ze buiten gaan spelen?
• Waar spelen ze het liefst en waarom?
In bovenstaande beschrijving is de (her)inrichting van de openbare
ruimte belangrijk om aan de behoeften van buitensporten en -spelen
tegemoet te komen. Daarnaast kan aandacht geschonken worden aan
sociale factoren zoals de (perceptie van) veiligheid. Dat laatste speelt in
de drie pittige pilotwijken een grote rol en is ook afhankelijk van nietfysieke zaken zoals toezicht en communicatie met ouders. Tevens
wordt er duidelijk omschreven wat van de wijkprofessionals verwacht
wordt om de doelstellingen te kunnen halen. De reden voor de
verschuiving heeft te maken met de vraag of de inrichting van de wijk
de enige oorzaak of de hoofdoorzaak is van de hoeveelheid buitenspel
en de aanwezigheid van kinderen en volwassenen in de openbare
ruimte. In de pilotwijken heb ik een enorme variatie in verdichting en
aanwezigheid van groen kunnen waarnemen die niet direct gerelateerd
kon worden aan de hoeveelheid buitenspel. Dus: Wat speelt nog meer
een grote rol? In de pilotwijken spelen factoren zoals het aanbod van
georganiseerde buitenactiviteiten en randvoorwaarden zoals de
(perceptie van) veiligheid van kinderen en hun ouders ook een wezen
lijke rol. Hierop wordt verder ingegaan in Hoofdstuk 5: Conclusies en
aanbevelingen.
Samengevat heeft het concept zich dus ontwikkeld van één waarbij de
inrichting van de openbare ruimte centraal stond, waarbij kinderen
leidend waren en een website het centrale communicatiemiddel was, tot
een concept waarbij buitenspel centraal staat, kinderen nog steeds
leidend zijn, de buitenruimte een van de factoren is om het buitenspel te
bevorderen en de website variabel ingezet kan worden, afhankelijk van
de toegankelijkheid voor de kinderen en andere door en voor de kinde
ren veel gebruikte communicatiemiddelen. De verschuiving wordt
verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. Omdat de website niet
meer centraal staat, ben ik het concept “WijkenvoorKinderen” gaan
noemen i.p.v. “WijkenvoorKinderen.nl”.

Is het wel een goede zaak om bij innovatie een concept al tijdens de
looptijd van een pilot aan te passen? In dit geval wel omdat ondanks
de flexibiliteit van inzet van middelen, het uitgangspunt (gezonde
kinderen maken een gezonde wijk) overeind bleef en dit vele wijkpro
fessionals over de streep heeft gehaald om kinderen (veel) centraler te
stellen in hun wijk. Verder zijn de (financiële) mogelijkheden voor
aanpassingen in de openbare ruimte sterk verslechterd in de tijd tussen
de oorsprong van het concept en het huidige verloop van de pilots,
waarbij bijvoorbeeld in één wijk de renovatie van een groot deel van de
wijk is geschrapt door geldgebrek bij gemeente en woningcorporatie.
Desondanks heeft de toegenomen aandacht voor het buitenspelen van
kinderen de snelle herinrichting van een speelveldje mogelijk gemaakt
volgens de principes van “WijkenvoorKinderen” en ligt er meer in het
verschiet.
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3.
De vier pilots

In de eerste helft van 2010 zijn grote en middelgrote gemeenten en
GGD’en in West- en Midden-Nederland benaderd of zij interesse
hadden in het uitvoeren van een pilot. De regio is zo gekozen vanwege
de representativiteit van de wijken en de bereikbaarheid voor de
projectleider, die veel tijd in de wijken zelf wil doorbrengen. In diverse
steden zijn gesprekken gevoerd en presentaties gehouden. Uiteindelijk
hadden de Landlustbuurt (een buurt in de wijk Bos en Lommer in
Amsterdam) en twee wijken in Almere (de Bouwmeesterbuurt en
Stedenwijk-Noord) serieuze interesse. Andere gemeenten vielen af
omdat er al projecten voor kinderen liepen, de menscapaciteit voor
ondersteuning van het concept niet aanwezig was, men het concept
niet concreet genoeg vond, het concept als te ingrijpend anders werd
gezien door het belang van kinderen voorop te stellen i.p.v. andere
belangen van andere stakeholders, er twijfel was over de inzet van een
website, of omdat geen bijpassende middelen werden geboden voor de
(her)inrichting van de openbare ruimte.
Ook tijdens de uitvoering van de pilots kwamen sommige weerstan
den in beeld en verschenen er nieuwe hobbels:
• Herindeling van de stadsdelen in Amsterdam met volledige nieuwe
bezetting van actoren en heroverweging van budgetten.
• Verschillen van inzicht waar het project thuishoort.
• Een commerciële partij voelde zich gepasseerd bij de introductie
van “WvK”.
• De benodigde inzet van een cruciale actor laat op zich wachten.
Elke verandering gaat gepaard met weerstand, zeker in organisaties en
bij projecten. Niet ongewoon dus, maar wel iets om rekening mee te
houden. Voor “WijkenvoorKinderen” was het nuttig om mogelijke
weerstand in kaart te brengen en coping strategies te ontwikkelen.
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In de Landlustbuurt zag men het potentieel van het concept wel, met
name ten behoeve van de herinrichting van het Karel Doormanplein,
een groot centraal plein in de wijk. Toen dat vertraging opliep door de
reorganisatie van deelgemeenten, is door toedoen van de wijkmanager
Bos en Lommer, de Gulden Winckelbuurt (ook in Bos en Lommer) in
oktober 2010 in beeld gekomen.
In Almere zag men de toegevoegde waarde van het concept voorname
lijk in relatie tot de integrale wijkaanpak die in de minderbedeelde
wijken van Almere loopt. Bij een integrale wijkaanpak wordt gepro
beerd om verschillende beleidsmaatregelen met elkaar te verbinden en/
of op elkaar af te stemmen. Veel wijken hebben te kampen met een
grote diversiteit aan problemen, zoals een slechte woon- en/of bouw
technische staat van de woningen, werkloosheid, schoolverzuim,
vandalisme, criminaliteit en spanningen tussen verschillende leefstij
len. Om deze problematiek de baas te worden, is alleen huizenbouw
niet voldoende. Professionals proberen daarom de vijf vingers van
Vogelaar (wonen, werken, leren, integreren en veiligheid) met elkaar te
verbinden, op elkaar af te stemmen en/of elkaar te laten versterken. De
praktijk is echter weerbarstiger dan de theorie. Afstemming en weder
zijdse versterking zijn ondanks vele inspanningen de laatste jaren nog
steeds lastig. Door een groot aantal verschillen tussen de twee domei
nen (fysiek en sociaal), zoals de soort problematiek, de doelstellingen,
de werkwijze, de organisatie en het verschil in (financiële) prioriteit,
wordt de samenwerking bemoeilijkt (Bron: website Kei, www.keicentrum.nl/view.cfm?page_id=2402). Een gezamenlijke focus op het
welzijn van de kinderen zou behulpzaam kunnen zijn in het verbinden
van partijen, is de gedachte. Wie is er immers tegen de gezondheid, en
in relatie daarmee het buitenspelen, van de kinderen?
De vier pilotwijken zijn qua sociale problematiek, zoals die hierboven
geschetst is, vergelijkbaar. Maar de fysieke inrichting is enorm
verschillend. De Landlustbuurt is bijvoorbeeld sterk verdicht met rela
tief weinig (groene) openbare ruimte en een groot stenig centraal plein
dat momenteel onderbenut wordt. De Bouwmeesterbuurt echter kent
zoveel vrij toegankelijk groen en blauw oppervlak dat je soms de
huizen in de wijk niet meer kunt zien. Dat dat nog geen garantie is
voor intensief buitenspel, wordt in Paragraaf 3.3 verder toegelicht.
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Ik put hiertoe uit de blog
http://wijkenvoorkinderen.info/ die
ik sinds juni 2010 bijgehouden heb
over de ontwikkeling in de vier
pilotwijken en van het concept.

Hieronder wordt kort de ontwikkeling van de pilots in de vier wijken
geschetst1. De wijken zelf worden daarbij kwalitatief beschreven.

3.1
De Landlustbuurt (Bos en
Lommer, Amsterdam)
Maart 2010 heeft de GGD Amsterdam mij in contact gebracht met
o.a. de wijkregisseur en de projectleider van de renovatie van het Karel
Doormanplein. Het concept van “WvK” kwam goed van pas om de
participatie t.b.v. de herinrichting van het grote centrale Karel
Doormanplein vorm te geven. Dat plein moet het sociale hart van de

Landlustbuurt, Karel Doormanplein.

wijk gaan worden i.p.v. de stenige onderbenutte en kale vlakte die het
nu is.
Het concept “WvK” is opgenomen in het projectplan en in het
communicatieplan, en met de uitvoering zou spoedig kunnen worden
begonnen. De herindeling van stadsdelen, nieuwe stadsdeelraden en
herbeoordeling van alle grote projecten zijn de oorzaak van het uitstel
len van de beslissing van renovatie tot op het moment van schrijven
(februari 2011). De voortekenen dat de renovatie doorgaat, zijn niette
min gunstig. Intussen is er met alle belangrijke actoren in de wijk
gesproken. De projectleider staat achter de inzet van het concept. Er is
regelmatig contact met de bredeschoolcoördinatrice die ook een
kinderraad aan het samenstellen is voor de op het plein gelegen basis
school. Een initiatief dat prima met het concept “WvK” samengaat.
De nieuwe wijkregisseur en woningbouwcorporatie Ymere staan
echter sceptischer tegenover “WvK” vooral omdat ze streven naar
minder actoren en projecten in hun wijk. Ze zijn reeds bestaande
participatieprocessen aan het onderzoeken. Door contact te houden,
ideeën aan te dragen en de wens tot samenwerking duidelijk te maken,
blijft het toch mogelijk dat “WvK” een rol gaat spelen bij de herinrich
ting van het centrale Karel Doormanplein. De investeringsbeslissing
daartoe wordt echter herhaaldelijk vooruitgeschoven. Op initiatief van
InnovatieNetwerk heeft de organisatie “De Kleine Directeur” een
tweetal brainstormsessies met kinderen van de basisschool gehouden,
om hun behoeften en ideeën t.a.v. het plein te schetsen. “WvK” kan
het overkoepelende concept worden om alle participatie-initiatieven te
bundelen en richting te geven, maar heeft nog de resterende weerstand
bij de twee belangrijke actoren in de wijk te overwinnen en moet
wachten of er wel middelen vrijkomen om het plein te herinrichten.

3.2
De Gulden Winckelbuurt (Bos
en Lommer, Amsterdam)
Gezien de hierboven beschreven weerstand en de onzekerheid om het
Karel Doormanplein te renoveren, bood de wijkmanager Bos en
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Lommer ons een alternatieve wijk aan om het concept in de praktijk
te brengen. Midden oktober 2010 is via een uitgebreide wandeling en
gesprek met de nieuwe wijkregisseur kennisgemaakt met de buurt.
Ook hier is de sociale problematiek pittig, met o.a. vandalisme en de
aanwezigheid van een jeugdbende. De buurt oogt rommelig, met een
deel van de flatgebouwen die gerenoveerd zijn en een groot deel
(Bosleeuw Midden) dat door geldgebrek niet gerenoveerd dreigt te
worden.

Gulden Winckelbuurt, verwilderd
kijkgroen.

Er is veel openbaar kijkgroen dat bij het aantreden van de nieuwe
wijkregisseur kort en laag is gesnoeid voor meer over- en doorzicht.
Op zich is er ruimte om te spelen, maar inrichting en onderhoud laten
te wensen over. De binnentuinen van woningen van woningcorporatie
Stadgenoot zijn met hoge hekken ontoegankelijk gemaakt, zelfs voor
de eigen bewoners, uit angst voor vandalisme en onveiligheid.
Gulden Winckelbuurt, keurig ontoegankelijk groen achter de hekken

In “de scholendriehoek” lijkt elk gebouw zijn eigen hoge hekken te
hebben om overlast buiten te houden. Ook daarom oogt de wijk
onvriendelijk. In de tweede helft van 2010 heeft er een project van “de
Bakkerij” gelopen genaamd “Plezierportiers”. Hierbij wordt een groep
kinderen gedurende een half jaar intensief begeleid om zich in te
zetten voor de wijk en om leuke activiteiten met elkaar te onderne

men. Een succesvol project met enthousiaste kinderen die geleerd
wordt om positief met elkaar en hun buurt om te gaan. De wijkregis
seur ziet het verduurzamen van dit soort initiatieven als een belangrijk
onderdeel van een wijk voor kinderen. Belangrijk daarbij is om goede
externe initiatieven in de buurt vanaf het begin intern te borgen d.m.v.
bewoners en professionals van de buurt zelf. Anders valt het gegaran
deerd stil en worden de teleurstelling en scepsis van de buurt tegen
over gemeente en woningcorporatie alleen maar groter. Ik was getuige
van de grote afstand tussen bewoners en wijkprofessionals tijdens een
van de bewonersvergaderingen, waarbij ook de deelgemeente en politie
vertegenwoordigd waren.
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Gulden Winckelbuurt, Lidewijdepad
speelplaats.

Als eerste stap in de uitvoering van het concept “WijkenvoorKinderen”
is er een nieuw ontwerp voor een speelpleintje op het Lidewijdepad
gemaakt met en voor de kinderen. Hierbij is veelvuldig snel en positief
gecommuniceerd met de kinderen betreffende hun huidige (gewenste)
activiteiten. Ook als iets niet mogelijk was, is uitgelegd waarom dat zo
was en zijn zo mogelijk alternatieven in de buurt geschetst. Voor de
technici op het stadsdeelkantoor werd het hele participatieproces als too
much beschouwd om een ontwerp te kunnen vastleggen. Maar zowel de
kinderen als de overige bewoners waren blij verrast met de serieuze
aandacht en de snelheid van reageren op hun wensen. Het ontwerp gaat
de komende maanden al gerealiseerd worden, zodat dezelfde kinderen
de resultaten van hun betrokkenheid kunnen zien. Voor de communica
tie in de wijk is gekozen voor ouderwetse communicatiemiddelen zoals
posters in de portieken en flyers in de brievenbussen. Zo konden alle
kinderen, hun ouders en omwonenden aan het speelplein snel en duide
lijk bereikt worden. Een website was niet beschikbaar en zou ook een te
klein bereik in deze buurt hebben gehad. Samen met de wijkregisseur
en andere actoren in de wijk gaan we de komende maanden ook kijken
hoe andere randvoorwaarden voor plezierig en veilig buitenspel gewaar
borgd kunnen worden, zoals toezicht, begeleiding en speluitleen. Verder
heb ik samen met de wijkregisseur gesprekken gevoerd met invloedrijke
buurtbewoners die ideeën hebben betreffende het buitenspelen en de
inzet van de deelgemeente daarbij. De afgelopen maanden is er ook een
verkiezing geweest van ingediende buurtinitiatieven. De bekroonde
initiatieven, die deels betrekking hebben op het vergroenen en buiten
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spelen in de buurt, kunnen ook deels gekoppeld worden aan het concept
“WvK”.
Voorgaande situatie biedt een prachtige gelegenheid om het concept
van “WvK” in een uitdagende praktijkomgeving verder te toetsen.

3.3
De Bouwmeesterbuurt
(Almere Buiten)
In maart-april 2010 hebben de eerste gesprekken en presentaties in
Almere plaatsgevonden. Het concept vond men goed passen bij de
integrale wijkaanpak die o.a. in de Bouwmeesterbuurt en StedenwijkNoord lopen. Beide wijken zitten middenin een renovatieproces (o.a.
omdat de grond van deze nieuwe stad is ingeklonken), dat “groot
onderhoud” genoemd wordt. Centrale delen van de wijken, waar eerst
ook gespeeld werd, zijn nu bouwplaatsen met opslag en werkzaamhe
den voor dit groot onderhoud. Treffend voor de focus – die omgekeerd
is aan die van “WvK” – is dat er pas na het wegnemen van speelruim
te wordt nagedacht over alternatieve speelmogelijkheden.
Bouwmeesterbuurt, ruimte voor
tijdelijke natuur, zandbak.

Het klinkt als een cliché, maar de Bouwmeesterbuurt is er een van
uitersten. In de ene hoek sociale woningbouw en in een andere vrij
staande villa’s. Er is veel buitenruimte op schoolpleinen en vrij groen
oppervlak om te spelen. Dat spelen kan echter meer en beter. In de
Bouwmeesterbuurt hebben vele gesprekken plaatsgevonden met
actoren, zoals het stadsdeel, de wijkagent, de woningcorporatie, de
brede school, welzijnswerk, een commercieel bedrijf dat buitenactivi
teiten organiseert Talent in opleiding (TIO), etc. Een grootschalige
introductie tijdens de buurtsportdag met honderden kinderen van de
website http://www.wijkenvoorkinderen.nl/ werd op het laatste
moment afgeblazen omdat er nog te weinig draagvlak zou zijn, mede
ingegeven wellicht door angst voor cyberpesten op de site bij de brede
school. Aan de andere kant is er versneld een kunstgrasveldje aange

legd met een programmering om een breed scala van buitenspel aan te
bieden, is de woningcorporatie een judoprogramma op scholen gaan
faciliteren en is aan TIO de opdracht gegeven zich ook meer te richten
op (vrij) buitenspel. Je kunt dus zeggen dat de presentatie van het
concept “WvK” en de “dreigende introductie” ertoe hebben geleid dat
buitenspel en -sport van de kinderen serieuzer zullen worden genomen
en opgenomen in bestaand beleid en acties. Ook een succes, maar
langs een andere weg. Gemeente en woningcorporatie hebben nog
aangeboden het concept en de website bij TIO te beleggen, maar dat
hebben we afgewezen omdat InnovatieNetwerk daarmee minder grip
op het concept zou hebben en het niet duurzaam binnen de wijk zelf
belegd zou worden.

17

Bouwmeesterbuurt, Almere.

De Bouwmeesterbuurt kent een zeer grote hoeveelheid vrij toeganke
lijk groen oppervlak. Ik heb er regelmatig rondgelopen en het lijkt of
alleen de honden van alle mogelijkheden gebruik maken en de kinde
ren hun buitenspel beperken tot enkele plekken waar speelvoorzienin
gen zijn en/of ook andere kinderen spelen. Een goede zonering van
uitlaatplaatsen en speelplaatsen kan helpen. En “zien buitenspelen
doet buitenspelen”. Tijdens de buitenspel- en sportweek bijvoorbeeld
bleek dat de deelname van kinderen gedurende de dag en gedurende
de week toenam.
Bouwmeesterbuurt, organisatie van
sport en spel, leren spelen.
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Bij het zien van enthousiast spelende kinderen willen andere kinderen
ook deelnemen. Daarom is het regelmatig demonstreren van een
diversiteit van buitenspel een goede zaak om het scala van referentie
beelden van de kinderen te verruimen. Vooral in aandachtswijken
begrijpt een deel van de kinderen niet hoe het is om leuk en vredig
met elkaar buiten te spelen, laat staan dat ze de verschillende moge
lijkheden daartoe kennen. Toezicht en begeleiding hierbij is wenselijk
omdat, zoals een jongerenwerker het omschreef, “de kinderen hier
moeten leren met elkaar te spelen”. Als je dat niet begeleidt, regeert
het recht van de sterkste en worden diverse vormen van overlast als
spel gezien. Het betreft hier overigens ook een sociaal moeilijke wijk;
de noodzaak van toezicht en begeleiding geldt natuurlijk niet overal
en altijd. In deze wijk moet positief buitenspel echter voorgedaan en
gestimuleerd worden.

3.4
Stedenwijk-Noord
(Almere Stad West)
Deze wijk is relatief klein, met circa 600 huizen, een drietal pleinen en
een schoolplein waarop ook buiten schooltijd gespeeld kan worden. Er
zijn veel vrij toegankelijke hofjes tussen carrés van huizen. De wijk
heeft binnen Almere geen goede naam. Veel van de overlast van
lawaai, rotzooi en vandalisme vindt plaats binnen de hofjes. Voor de
gemeente is het dan ook de vraag of het het beste is om een deel van
de hofjes met speeltoestellen uit te rusten, ze alleen (ontoegankelijk) te
vergroenen, ze zo te laten of ze af te sluiten.
Stedenwijk-Noord, hofje.

Het grootste plein is het Leeuwardenplein, dat voor de helft is bezet
met bouwmateriaal voor het groot onderhoud. Het is nog niet duide
lijk of het resterende voetbalveld op het Leeuwardenplein ook moet
wijken. Op een hoek van het plein werd vanaf een uur of 17.00
gedeald. Op een participatiebijeenkomst vanuit de gemeente voor

Stedenwijk-Noord, Leeuwardenplein.

omwonenden van de hofjes kwam slechts een enkele ouder met kinde
ren, wat een lage interesse en samenhang kan betekenen. Het
Groningenplein dreigt te verdwijnen ten behoeve van de doorgang van
de vuilniswagen en het derde plein, het Assenplein, is fysiek in drie
delen opgeknipt, waarbij op geen van de drie delen valt te spelen. Tot
zover het slechte nieuws voor het buitenspelen. Maar er zijn gelukkig
ook goede kansen. In het wijkcentrum De Wijkhoek, dat aan het
Assenplein ligt, begeleiden enkele vrijwillige (groot)ouders een heel
enthousiaste groep van zo’n twintig kinderen van 0-12 jaar met spel,
dans en zang op elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00.
Stedenwijk-Noord, kinderactiviteiten
in de Wijkhoek.

Op enkele van de woensdagmiddagen heb ik met laptop en beamer de
website WijkenvoorKinderen.nl gedemonstreerd en foto’s en filmpjes
van hun eigen activiteiten op de site gezet en laten zien. In de
Wijkhoek staan meerdere computers die door de kinderen gebruikt
kunnen worden. Op de nieuwe muismatten en buttons staat de URL
van hun eigen wijk-kindersite: http://www.stedenwijkvoorkinderen.
nl/. Lang niet alle kinderen in de wijk hebben thuis toegang tot inter
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net, gezien ook de stormloop in het begin van de speelmiddag op de
computers. Favoriet zijn dan echter schietspellen bij de jongens en
bijvoorbeeld YouTube bij de meisjes. Daar konden mijn promotiepo
gingen voor de website van “WvK” niet tegenop. Kinderen kiezen hun
eigen communicatiemedia en zijn daarbij sterk beïnvloedbaar door wat
hun leeftijdsgenoten doen en cool vinden. Dit betekent niet dat er
geen kansen zijn voor de site, alleen niet op korte termijn in deze wijk.
Hoe en waar eventueel wel wordt bij de conclusies en aanbevelingen
beschreven.
Een gebruikelijke participatiemethode voor kinderen voor de inrich
ting van speelruimte buiten is het presenteren van een drietal artist’s
impressions van drie preferred suppliers van speeltoestellen aan de
kinderen, waarbij de meeste stemmen tellen. Deze methode ben ik
ook buiten Almere regelmatig tegengekomen. Het lijkt hierbij te gaan
om de aantrekkelijkste tekening van toestellen. “WvK” gaat uit van
het versterken van bestaande activiteiten en bevragen naar gewenste
activiteiten. Dat kan leiden tot een speeltoestel, maar soms ook niet,
waardoor budgetruimte ontstaat voor heel andere bestemmingen die
het buitenspelen kunnen bevorderen. Hoewel de “WvK”-benadering
dichter bij de kern van de beweegbehoeften van kinderen zit en
daarmee meer vraaggericht is, blijkt de aanbodgestuurde aanpak met
speeltoestellen veel gangbaarder. Die populariteit is m.i. mede te
danken aan het feit dat het een relatief goedkope (leveranciers verzor
gen de artist’s impressions en toelichting) en snelle participatiemethode
betreft, waarbij de kinderen iets leuks hebben om naar te kijken en
tussen te kiezen. De “WvK”-aanpak, zoals in Hoofdstuk 2 beschreven
en voor het Lidewijdepad in de Gulden Winckelbuurt in de praktijk
gebracht, kost meer tijd en aandacht, maar geeft met een goede
communicatie veel meer betrokkenheid van kinderen en de buurt.
Ook in Almere is de ‘speeltoestellenbenadering’ echter gangbaar en op
sommige plaatsen is sprake van een “vernielen en vernieuwen”-cyclus
van speeltoestellen die op de lange termijn veel geld en tijd kosten. In
de Wijkhoek zijn in het kader van het project “WvK” op meerdere
woensdagmiddagen de kinderen gevraagd naar hun huidige en

Stedenwijk-Noord, Assenplein.

gewenste buitenactiviteiten. De weergave hiervan is toegestuurd aan
de gemeentelijke instanties die verantwoordelijk zijn voor het groot
onderhoud en de herinrichting van de hofjes en pleinen. Een eerste
positieve ontwikkeling is dat het Assenplein, dat grenst aan de
Wijkhoek, ingericht gaat worden voor de allerkleinsten, die nu ook in
de Wijkhoek zelf spelen.
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Zo krijg je een levendig binnen- en buitencentrum in de wijk met het
toezicht dat al vanuit de Wijkhoek door ouders en grootouders geborgd
is. Het is spannend om de bevindingen en buitenspelbehoeften van de
kinderen te laten opboksen tegen bestaande verhoudingen en processen.
Iemand moet constant de verschillende volwassen actoren blijven wijzen
op de kansen voor de wijk met een aanpak zoals “WvK” die voorstaat.
Anders valt de focus op de kinderen snel weg en verschuift de aandacht
weer naar een meer technocratische aanpak, waarbij de planning met
aannemers bijvoorbeeld leidend is voor de herinrichting van een plein en
de kinderen die er speelden worden vergeten.
In Stedenwijk-Noord staat een basisschool met een relatief groot
schoolplein. Op het plein staat een “schatkist”: een container met uit
te lenen spelmateriaal, zoals skates en skelters. Er is bij de uitleen dan
tevens toezicht en begeleiding bij het buitenspelen. Er bestaan in
verschillende steden varianten hierop. De welzijnsorganisatie die dit
financiert in Almere zal waarschijnlijk hierop gaan korten. Ook gaan
er stemmen op om de school te sluiten. Ook daarmee zullen de
buitenruimte en buitenspeelmogelijkheden verarmd worden voor de
kinderen.
Playground Stedenwijk.

Stedenwijk-Noord grenst aan een playground met o.a. een Cruyff
Court en een Krajicek-Court. Oudere kinderen uit Noord kunnen er
gemakkelijk heen. Voor de jongere kinderen worden de komende
maanden beslissend wat betreft de herinrichting van hofjes en pleinen
in hun buurt.
De directeur van de basisschool in Stedenwijk-Noord beschouwt “het
terugbrengen van de trots in de wijk” als belangrijkste element om de
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leefbaarheid te bevorderen. Serieuze aandacht voor de kinderen en het
zichtbaar maken van de eigen inzet van bewoners en van gerealiseerde
verbeteringen kunnen daar een grote bijdrage aan leveren.

3.5
Bevindingen van de kinderen
De kinderen vinden alle aandacht over het algemeen fantastisch.
Vooral als ze daarbij hun ideeën en wensen kunnen uiten. Dan is het
zaak om de verwachtingen goed te managen en duidelijk te maken dat
niet alles kan en dat er ook nog zoiets als een democratisch keuzepro
ces is. Een klein groepje jongetjes was wat achterdochtig over mijn
aanwezigheid. De kinderen en hun ‘beweegredenen’ in de wijk serieus
nemen, kent dus spelregels, maar is een onmisbaar middel om te
verbinden en verbeteren.

3.6
Bevindingen van de
wijkprofessionals
Naast de bovenstaande eigen bevindingen is het interessant na te gaan
wat die van de belangrijkste partners zijn in de wijken. Daarom is in
januari 2011 aan de sleutelpersonen voor uitvoering van het concept
in de wijken gevraagd wat voor hen de meerwaarde en valkuilen zijn
van het concept “WvK”. Daarbij is een korte samenvatting van het
geëvolueerde concept meegestuurd. Deze sleutelpersonen hebben
verschillende functies en zijn tot contactpersoon uitgegroeid, afhanke
lijk van de dynamiek en verhoudingen in de wijk en hun affiniteit met
het concept en de mogelijkheden om het concept in de praktijk te
brengen.
De projectleider voor de renovatie van het Karel Doormanplein
omschrijft de waarde van het concept als volgt: “Voor mij is het
belangrijkste voordeel dat ik met het benoemen van de kinderen als
belangrijkste doelgroep, conform “WijkenvoorKinderen”, richting geef
aan het communicatie- en participatieplan ten behoeve van de
ontwerpfase. Zij zijn de spil en bepalen in grote mate het ontwerp,
binnen de gestelde beleids- en beheerkaders. Nadeel hierbij is dat er
extra aandacht aan de verwachtingen moet worden besteed, met name
ten aanzien van haalbaarheid van de ideeën en planning.”
De buurtcoördinator van de Gulden Winckelbuurt stelt dat zij het
eens is met de uitgangspunten en dat de samenwerking anders ook
niet gestart zou zijn. De meest actieve vrijwilligster van StedenwijkNoord heeft desgevraagd niets toe te voegen aan de uitgangspunten.
Bovenstaande is weliswaar niet veel feedback, maar geeft wel een
indruk van wat partijen ervan vinden als er eenmaal met het concept
gewerkt wordt.

4.
Bestaande kennis
en het concept
“WijkenvoorKinderen”:
‘What’s new?’

Om het concept te kunnen beoordelen op nieuwheid en innovatieve
kracht wordt in Paragraaf 4.1 een schets gegeven van enkele organisa
ties, literatuur en projecten die zich richten op kinderen, hun leefom
geving en bewegen. In Paragraaf 4.2 is een inschatting gemaakt van
wat nieuw is en een wezenlijke toegevoegde waarde heeft en in
Paragraaf 4.3 worden enkele factoren kort besproken die buiten het
concept invloed hebben op het resultaat van een pilot.

4.1
Enkele organisaties,
literatuur en projecten in
relatie tot het concept
Jantje Beton2 is een belangrijke speler in Nederland op het gebied van
buitenspel voor kinderen. De missie van Jantje Beton luidt: “Jantje Beton
komt op en strijdt voor het recht van kinderen in Nederland op het vrije
buitenspelen in de eigen buurt.” Momenteel loopt er het project “Vrij
buitenspelen in de wijk”, waarbij samen met gemeente, kinderen en lokale
partners zes speelwijken worden gerealiseerd. Dat betekent dat Jantje
Beton kinderen betrekt bij de inrichting van de openbare ruimte, de
samenwerking in de wijk bevordert en kennis beschikbaar stelt om nieuwe
speelaanleidingen in de wijken te realiseren. Daarnaast garandeert Jantje
Beton tot 2013 € 75.000 per wijk per jaar. Ook werft Jantje Beton andere
financieringsbronnen. Jantje Beton zegt in de zes wijken een aanpak te
ontwikkelen die model staat voor andere wijken en gemeenten, zodat ook
daar de kinderen veilig, vrij en avontuurlijk kunnen buitenspelen.

2

www.jantjebeton.nl.
Zie www.jantjebeton.nl/
watdoenwe/publicaties voor
onderzoeksmateriaal.
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Dit project heeft enerzijds grote gelijkenissen met “WvK”: kinderen,
buitenspel, inrichting van de wijk, samenwerking alle partijen. Maar
er zijn anderzijds ook grote verschillen met “WvK”, dat in aandacht
wijken opereert waar naast de inrichting ook andere factoren erg
belangrijk zijn, zoals toezicht (dus niet vrij spelen) op een positieve
manier door speelcoaches, en nader omschreven participatieregels die
bij naleving de basis kunnen vormen voor een goede communicatie
tussen kinderen, overige wijkbewoners en wijkprofessionals. Verder
zijn er grote verschillen in middelen en looptijd.

3

Het netwerk Child Friendly Cities (CFC)3 is een internationale bewe
ging van gemeenten en stakeholders die zich actief inzetten om
een kindvriendelijke stad of kindervriendelijk dorp te realiseren. Er
worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis op te doen
en ervaringen uit te wisselen over jeugd en de openbare ruimte. Een
bijeenkomst in 2010 gaf een goed overzicht van partijen en initiatie
ven rond het beschermen van de rechten van kinderen.
Een kindvriendelijke stad wordt door CFC als volgt omschreven:
‘It is a city, or more generally a system of local governance, committed
to fulfilling children’s rights, including their right to:
• Influence decisions about their city
• Express their opinion on the city they want
• Participate in family, community and social life
• Receive basic services such as health care and education
• Drink safe water and have access to proper sanitation
• Be protected from exploitation, violence and abuse
• Walk safely in the streets on their own
• Meet friends and play
• Have green spaces for plants and animals
• Live in an unpolluted environment
• Participate in cultural and social events
• Be an equal citizen of their city with access to every service, regar
dless of ethnic origin, religion, income, gender or disability’

http://www.childfriendlycities.org/
en/overview/the-cfc-initiative

Participatie in de volle breedte speelt hier dus, net als bij “WvK”, een
belangrijke rol.

4

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf

5

http://web.gc.cuny.edu/che/cerg/
publications/index.htm

Een gerespecteerd onderzoeker op het gebied van kinderen en partici
patie is Roger Hart. In zijn UNICEF-publicatie: ‘Children’s participa
tion from tokenism to citizenship’4 wordt een ladder geschetst van acht
participatietreden van kinderen, variërend van manipulatie en decora
tie op treden één en twee, tot de hoogste vorm van participatie op
trede acht: child-initiated, shared decisions with adults. Dit is de kern
van het concept “WvK”, dat het initiatiefrecht bij kinderen legt. Als
dat initiatief vervolgens leidt tot gezamenlijke besluitvorming, is trede
acht bereikt, en dat is beslist nieuw ten opzichte van de huidige modus
operandi, en niet alleen in Nederland. Roger Hart werkt momenteel
voor de Children’s Environments Research Group (CERG)5, waar ook
veel kennis ontwikkeld en verzameld wordt op het gebied van kinde
ren en hun leefomgeving.
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen(NISB) is het
Nederlands kennis- en innovatie-instituut dat aanzet tot sport en
bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen.

Ladder participatietreden kinderen.

Het richt zich ook op sport en bewegen in de buurt door kinderen6.
Een van de projecten is “WhoZnext”, dat als doel heeft om de jeugd
meer plezier te laten beleven aan sport en bewegen door ze er actief bij
te betrekken. Volwassenen betrekken kinderen actief bij hun plannen,
waardoor een breder en vraaggerichter sportaanbod ontstaat. Ook
krijgt de jeugd concrete voorbeelden en tips over de vele mogelijkhe
den die er zijn om invloed op het sport- en beweegaanbod uit te
oefenen. In navolging op “WhoZnext”, voor jongeren tussen 14 en 18
jaar, ontwikkelt het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
“WhoZnext-junior”. Het essentiële verschil met “WhoZnext” is dat de
nadruk in deze variant op jongere kinderen ligt, namelijk in de leeftijd
van 8 t/m 12 jaar. Interessant voor “WijkenvoorKinderen” natuurlijk
omdat doelstelling en doelgroep die van “WijkenvoorKinderen”
daarmee deels overlappen en het project in de opstartfase zit7.

6

http://www.nisb.nl/buurt

De Gezondheidsraad heeft met het rapport “Beweegredenen” het onder
zoek van de samenhang van leefomgeving en bewegen samengevat. In
het rapport wordt geconcludeerd dat enkele omgevingsvariabelen een
wetenschappelijk stevig fundament hebben om het beweeggedrag te
beïnvloeden. Voor kinderen is dat bijvoorbeeld het kortetermijneffect
van gekleurde markeringen op schoolpleinen. En dat andere slechts
plausibel zijn en nader onderzoek vragen, zoals verkeersveilige loop- en
fietsroutes en informele speelruimte en wandelmogelijkheden.8

7

http://www.whoznext.nl/whoznextjunior/whoznext-junior-teams.html

8

http://www.gezondheidsraad.nl/
sites/default/files/samenvatting%20
beweegredenen.pdf
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Zie verder: http://www.tno.nl/
content.cfm?context=overtno&cont
ent=nieuwsbericht&laag1=37&laa
g2=69&item_id=2009-11-24%20
11:22:25.0&Taal=1

In haar proefschrift “Beweegvriendelijke wijken voor kinderen” uit
2009 concludeert TNO-onderzoekster Sanne de vries dat een veilige
verkeerssituatie belangrijker is om kinderen voldoende te laten
bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. Zij onder
zocht in tien stadswijken hoe het beweeggedrag van kinderen samen
hangt met de inrichting van een wijk.9
Bovenstaande geeft slechts een indruk van de vele organisaties en
projecten rond het thema “kinderen, bewegen en wijken”. De kennis
hierover is nog volop in ontwikkeling en kent tegenstrijdigheden die
o.a. veroorzaakt worden door de omgeving en methode. “WvK”
verkeert dus in goed gezelschap. Met het concept
“WijkenvoorKinderen” wordt een innovatieve bijdrage geleverd aan
kennis en kunde op het gebied van beweegvriendelijke wijken. Het
volgende hoofdstuk behandelt de innovatieve potentie.

4.2
“WijkenvoorKinderen”:
nieuw, vernieuwend en
waardevol
Ondanks de huidige toegankelijkheid van digitale kennis is het niet
eenvoudig om goed te kunnen beoordelen hoe nieuw een concept is in
de zin van ‘nooit eerder en elders toegepast’. Tijdens het project heb ik
wel door gesprekken, literatuur en websearch een indruk gekregen van
wat er op het gebied van kinderen, buitenspel en leefomgeving bekend
is en hoe zich dat verhoudt tot het concept van “WijkenvoorKinderen”.
Voor het concept en de pilots is het praktischer om te kijken of het
concept vernieuwend werkt in een standaardomgeving en nieuw is in
die zin dat de aanpak anders is dan de gangbare, en resultaten oplevert
die anders en het liefst beter zijn dan wat gebruikelijk is. Hoewel de
betekenis van het woord “innovatie” volgens Van Dale slechts ”invoe
ring van iets nieuws” of “nieuwigheid” is, heeft het in de gangbare
betekenis een veel zwaardere lading: innovatie is niet alleen iets
nieuws, maar ook goed en succesvol. Het gaat dan om de toegevoegde
waarde. Waarom zou je immers iets vernieuwen als het niet bijdraagt
aan het behalen van de doelstelling?
Op het gebied van leefbaarheid van wijken bestaan er in het binnen- en
buitenland vele concepten en initiatieven. Dat geldt ook voor bewegen,
gezondheid en welzijn van kinderen. Het combineren van die twee is
weliswaar minder vaak, maar toch ook al door anderen gedaan. Zie de
voorbeelden onder Paragraaf 4.1. Dat is dus niet nieuw. Wel nieuw is de
combinatie van elementen van het concept die zijn weergegeven onder
methode en middelen. Het hele concept inclusief de doelstelling en
doelgroep is vernieuwend in de pilotwijken. Het kan een nieuwe,
verfrissende focus geven aan het scala van wijkprofessionals in
(aandachts)wijken. Het moet daarbij wel opboksen tegen andere
vernieuwende projecten waarbij kinderen en/of leefomgeving een rol
spelen. Vooral die waarbij geld of blijvende inzet wordt geboden.

In onderstaande tabel doe ik een poging om voor de afzonderlijke
elementen van het concept aan te geven wat nieuw is, vernieuwend in
de pilotwijken is en wat toegevoegde waarde heeft.
Onderdeel van het concept

Nieuw

Doelgroep en doelstelling:
Focus op kinderen in de wijk
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Vernieuwend

Toegevoegde
waarde

+

+

Titel “WijkenvoorKinderen”

+

+

+

Doelstelling meer verschillende kinderen spelen vaker buiten

+/-

+

+

Lerend concept, aanpassingen in methode en middelen,
maatwerk wijken
Het versterken van bestaande activiteiten

+/-

+

+

Op zoek naar de beweegbehoeften/vraag van de kinderen i.p.v.
speeltoestellen/aanbodgestuurd
Inzet van speelcoaches

+/-

+

++

+

+

Methode:

+

Participatie als onderdeel van de methode:
Intensief tweewegproces

+

+

+

Snel en positief reageren door wijkprofessionals

+

+

++

Schetsen van een kader om snel te kunnen reageren

+

+

+/-

Centraal schakelpunt tussen kinderen en wijkprofessionals

+

+

+

+

++

Middelen:
Gemeenschappelijke focus wijkprofessionals
Geld
Website als extra communicatie- en participatiemiddel

+/+/-

Groen

+

+/-

+

+

In Hoofdstuk 5 (Conclusies en aanbevelingen) worden de verschillen
de elementen van het concept en hun toegevoegde waarde besproken.

4.3
Concept, omgeving, inzet en
resultaat
De inzet qua tijd, energie en middelen bepaalt in belangrijke mate het
succes van een concept. Met het bieden van financiële middelen t.b.v.
herinrichting van de openbare ruimte of het bieden van blijvende
professionele speelcoaches zou de introductie van het concept opper
vlakkig gezien gemakkelijker zijn geweest. Nu hebben de partijen
echter bewuster voor het concept gekozen en zijn de voortdurende
aanwezigheid van de eerdergenoemde spil tussen kinderen en professi
onals en herhaling van uitgangspunten, cruciale factoren gebleken bij
beslissingen in de openbare ruimte. Het is een kwestie van geduldig
en vasthoudend een verandering in focus, attitude en werkwijze
bewerkstelligen. Een interessante uitdaging.

5.
Conclusies en
aanbevelingen

Bij de ontwikkeling, de uitvoering en de beoordeling van het concept
stonden de volgende vragen centraal:
1. Hoe heeft het concept in de pilotwijken gewerkt?
2. Geeft het concept in de praktijk andere resultaten dan de gebruike
lijke aanpakken? Die gebruikelijke aanpakken zijn: niets doen met
kinderen, hen laten kiezen uit een catalogus, of de kinderen meer
open vragen stellen over wat voor speelvoorzieningen ze graag
willen zien. En, bij positief antwoord op vraag 2:
3. Hoe kan het concept opgeschaald worden?
Ad 1: De ontwikkeling van het concept en het verloop van de pilots
zijn in Hoofdstuk 2 en 3 beschreven. Ondanks de langere looptijd van
het project heeft het concept zich nog slechts relatief kort (van enkele
maanden tot een half jaar) kunnen bewijzen. Daarentegen zijn er wel
al enkele resultaten behaald en kunnen enkele conclusies worden
getrokken, met name omdat ik enkele zaken herhaald over de hele
periode vanaf de herstart in de verschillende wijken ben tegengeko
men. Verder is het een goed moment voor een schets van de mogelijk
heden en onmogelijkheden van het concept. Onderstaande conclusies
en aanbevelingen zijn een resultante van bevindingen tijdens de pilots
en gesprekken met wijkprofessionals gedurende heel 2010. Bestaande
kennis en actieve organisaties en projecten met een vergelijkbare doel
stelling (en andere methodes) waren, naast de eigen bevindingen, een
onderlegger bij de zoektocht naar een wezenlijk vernieuwende bijdrage
aan gezonde wijken. De pilotwijken bevinden zich in aansprekende
steden en liggen stuk voor stuk in probleemwijken. Dat is een hele
uitdaging omdat de problematiek groot en complex is, er vele partijen
actief zijn en er vaak al diverse initiatieven lopen op het gebied van de
leefbaarheid. De tijdgeest voor de belangrijkste actoren, gemeenten en
woningcorporaties en welzijnswerk/kinderwerkers is er een van bezui
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nigingen en minder projecten en actoren i.p.v. nóg een initiatief. Ik
kan echter stellen dat het kenmerkend is dat vanuit de probleemwijken
de grootste vraag naar het concept komt. Het concept en de focus op
kinderen werken verbindend en maken het mogelijk voor partijen om
over hun eigen belangen heen te kijken. In alle vier de pilotwijken is er
sprake van een beginnende verschuiving van focus. Het meest concre
te resultaat op het gebied van de herinrichting van de openbare ruimte
is het Lideweidepad in de Gulden Winckelbuurt. Daar blijkt het
mogelijk om met steun van de twee belangrijkste actoren (gemeente
en woningcorporatie) snel en met een intensieve tweewegcommunica
tie zowel het participatieproces, het ontwerp als de uitvoering binnen
een half jaar uit te voeren. En ondanks verschillen van inzicht, gebeurt
dit tot tevredenheid van alle betrokkenen.
Het concept is een zaak van de lange adem omdat het lang duurt
voordat de belangen van kinderen voor vol worden aangezien. Een
looptijd van enkele maanden tot een half jaar is veel te kort om een
volledige verschuiving in attitude, denken en processen te realiseren.
Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de afgelopen maanden al eerste stappen
daartoe heb kunnen zetten. Blijven herhalen en meedenken met de
actoren vanuit “WvK” kan meer goeds voor de wijken doen en bewijs
kracht voor het concept opleveren. Weerstand jegens het concept (zie
eerder) en “bemoeienis van buiten” moeten langzaam, herhalend en
vriendelijk omgebogen worden.
Ad 2: Tijdens de acquisitie van de pilotwijken en de uitvoering van
het concept in de afgelopen maanden zijn verschillende gemeenten de
revue gepasseerd. Om het innovatief gehalte van
“WijkenvoorKinderen” in te schatten is het dus goed om duidelijk de
gangbare methode(s) van betrokkenheid en zeggenschap van kinde
ren bij de inrichting van hun wijk en speelruimte te omschrijven.
Hieronder volgen er enkele die ik regelmatig ben tegengekomen.
1. “De analyse”: Zorgvuldig worden de demografische gegevens van
een wijk vergeleken met de speelvoorzieningen qua oppervlak en
toestellen. Het gemeentebudget bepaalt in grote mate het matchen
van aantallen en leeftijdsgroepen van kinderen en de fysieke voor
zieningen die daar tegenover staan. De analyse is m.i. een prima
uitgangspunt voor het participatieproces waar de kinderen zelf aan
bod komen.
2. “Focus op speeltoestellen”: Opvallend is dat er vaak, met of zonder
bovenstaande analyse, van uitgegaan wordt dat louter met plaatsing
van speeltoestellen aan de beweegbehoeften van kinderen wordt
voldaan. Bij een cyclus van vernieling en vernieuwing van toestel
len gaan alle aandacht en het budget naar de toestellen i.p.v (ook)
naar andere randvoorwaarden voor buitenspelen, zoals veiligheid,
toezicht en het tegemoetkomen aan behoeften van alle (jeugd)
groepen. De artist’s impression-methode kwam ik zowel op een
grote kinderwerkersbijeenkomst tegen met kinderwerkers zelf als
grootste voorstanders, als recent op de site van een gemeente waar
kinderen konden stemmen op één van de drie gepresenteerde teke
ningen van toestellen en spelende kinderen. Mijn bezwaren tegen
deze methode zijn:

•
•
•

De tekeningen schetsen een beperkt scala van mogelijkheden,
waarbij toestellen de hoofdrol spelen i.p.v. de kinderen zelf.
Er wordt een keuze gemaakt op basis van het aantrekkelijkste
plaatje, terwijl bij “WvK” de bron wordt onderzocht: wat doen
kinderen het liefste en hoe kun je dat het beste faciliteren?
Niet alle kinderen hebben toegang tot internet en vooral de jong
sten met toegang zullen moeite hebben om de tekening te vertalen
naar hun wensen.
Het vereist heel wat inzet om de ingeburgerde aanbodgerichte
focus op speeltoestellen te veranderen in een vraaggerichte aanpak
zoals “WvK”, waarbij de buitenspeelbehoeften van de kinderen
leidend zijn en de wijkprofessionals die zo goed en snel mogelijk
faciliteren en communiceren. Het zou m.i. leiden tot een duurza
mere betrokkenheid van kinderen en hun wijkgenoten, en een
effectievere inzet geven van schaarse middelen. Kortom: het kost
meer moeite, maar levert ook meer resultaat op.

3. “Kinderen spelen geen rol”: Het gebeurt ook nog dat kinderen, en
soms ook jongeren en volwassenen, geen enkele rol spelen in beslis
singen die de openbare ruimte betreffen. Het zijn dan slechts
bestuurlijke belangen en processen.
Met het concept van “WvK” wordt dieper op de behoeften van
buitenspel van de kinderen ingegaan. Het proces is tijdrovender en
intensiever dan gangbare methodes zoals het kiezen uit drie teke
ningen van leveranciers van speeltoestellen. Het fysieke resultaat
kan daarbij soms gelijk zijn, maar het proces levert veel meer
betrokkenheid op van de buurt en een minder grote tegenstelling
dan die vaak bestaat tussen gemeente en bewoners. Een intensief en
positief participatieproces zoals dat van “WvK” heeft zeker meer
waarde en is nieuw voor de pilotwijken, waar in sommige gevallen
de stem van kinderen helemaal niet gehoord werd.
Ad 3: Op dit moment is het nog te vroeg om op te schalen. De pilots
lopen net en de verdere resultaten op het gebied van (her)inrichting
van de openbare ruimte zullen op zijn vroegst pas in de loop van 2011
zichtbaar worden. Er zijn echter positieve signalen die de moeite waard
zijn om op te reageren. Als er in de nabije toekomst meer bewijslast en
concrete resultaten zijn, is het m.i. de meest logische weg om samen
met grotere organisaties op het gebied van kinderen, buitenspelen en
leefbaarheid het concept verder uit te bouwen en eventueel te combi
neren met andere initiatieven, het liefst die waar ook geld achter zit en
de nodige invloed. Te denken valt dan aan de VNG, Aedes, Jantje
Beton, de NUSO, TNO Gezond Leven en het netwerk Childfriendly
Cities. En in plaats van deze overkoepelende organisaties kunnen de
pijlen ook gericht worden op een grote stad of woningcorporatie. De
organisaties van Johan Cruijff en Richard Krajicek hebben een verge
lijkbare doelstelling als “WvK”, maar richten zich nu nog alleen op het
aanleggen van veldjes. Begeleidende financiering voor zelfstandige
uitvoering van het concept “WvK” is ook een optie. Ook de stichting
“de Bakkerij” is een mogelijkheid. Zij denken erover om een sport- en
buitenspelvariant te ontwikkelen op hun bestaande projecten met
kinderen die meer gericht zijn op “schoon, heel en veilig”. Er zijn al
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contacten met enkele partijen gelegd. De goede positie van
InnovatieNetwerk in drie van de wijken kan dan verder benut worden
voor een verdere wezenlijk vernieuwende ontwikkeling van gezonde
wijken.
Hieronder staan verdere conclusies en aanbevelingen, verdeeld over
doelstelling, doelgroep, methode en middelen. Doel, middelen en
methode zijn vooral bij dit concept niet absoluut te scheiden. Ik heb
de indeling toch gemaakt voor het overzicht en de plaatsing van
bevindingen. Daarbij heb ik geprobeerd de overlap zo klein mogelijk
te houden.

5.1
Titel, doelstelling en
doelgroep
De benaming “WijkenvoorKinderen” spreekt aan. De doelgroep en
doelstelling zijn met de dubbele betekenis meteen duidelijk. Het geeft
een overkoepelende focus die de vele goede initiatieven kan verbinden.
Het maakt volwassenen ervan bewust dat in de wijk de aandacht best
mag verschuiven van volwassen wensen zoals parkeren en rotzooi
opruimen naar de sport- en spelbehoeften en het welzijn van de kinde
ren.
De doelstelling van het concept “WijkenvoorKinderen” is dat er vaker
door meer verschillende kinderen wordt buitengespeeld in de wijk.
Buitenspelen bevordert de gezondheid van de kinderen en de levendig
heid van de wijk. De achterliggende gedachte bij de doelstelling wordt
kort weergegeven met “een gezonde wijk door gezonde kinderen”, in
analogie met “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Door het
richten op sport en spel accentueert het concept positieve doelen die
iedereen leuk vindt, en niet de negatieve, zoals het tegengaan van
vandalisme en criminaliteit die in de pilotwijken ook belangrijke
issues zijn, maar die “ongemerkt” afgeleiden zijn van het concept
middels de speelcoaches. De toegevoegde waarde van het concept is
voor de kinderen duidelijk: meer buitenspel, vooral in een aantrekke
lijke, uitdagende en daarom zo groen mogelijke omgeving bevordert
de motorische en mentale ontwikkeling. Ook voor de volwassenen
betekent het meer kansen op ontmoetingen en daarmee een verbete
ring van de sociale cohesie. De speelcoach zorgt voor begeleiding en
toezicht, wat een gunstige invloed heeft op de veiligheid. Kortom:
meer kinderen die vaker buitenspelen leidt tot gezondere kinderen, en
indirect tot een gezondere wijk. Wijkmanagers die ik gesproken heb,
zien het concept als een kans om de verschillende belangen en doel
stellingen van alle actoren meer op één lijn te krijgen. Wie kan er
immers op tegen zijn dat we de kinderen centraal stellen in de wijk?
Een overstijgend en overkoepelend thema heeft bindkracht.
De inrichting van de openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het
stimuleren van buitenspel, naast een aanbod van (georganiseerde)
buitenactiviteiten en randvoorwaarden zoals veiligheid en bereikbaar
heid. De doelstelling is dus dat er meer verschillende kinderen vaker

gaan buitenspelen. Inrichting, programmering en overige randvoor
waarden zijn daarbij de middelen. Ook de website is een middel om
buitenspel te bevorderen, zoals groen een middel is om de openbare
ruimte aantrekkelijker te maken voor buitenspel. Per wijk moet je
eigenlijk bekijken welke mix van middelen en inzet van actoren nodig
is om de gewenste resultaten te boeken. Soms is de perceptie van veilig
heid bij ouders en kinderen het allerbelangrijkst, wat nog meer bevor
derd kan worden door toezicht en begeleiding dan door herinrichting
van de openbare ruimte. De inzet van schaarse middelen en mensen
moet dan op veiligheid gericht zijn. Soms doet zich een kans voor om
door herinrichting overlast te verminderen en buitenspel te bevorderen
(zoals bij het Lidewijdepad) en dan richt de inzet zich daar op.
De focus van het concept op het buitenspelen en welzijn van kinderen
is een krachtig middel en werkt verbindend en motiverend, zoals hier
boven beschreven. Hier is dan ook geen discussie over bij presentaties
en gesprekken met volwassen actoren. Bij de uitvoering van de pilots
blijkt de praktijk veel weerbarstiger om eigen belangen deels prijs te
geven voor een groter algemeen belang.

5.2
De methode
Er is gestart met een zeer gedetailleerd plan van aanpak. Het plan van
aanpak van “WijkenvoorKinderen” kende grofweg de volgende
stappen:
1. Kennismaken met de wijk en actoren. Analyse van de wijk: aantal
kinderen, leeftijdsklassen, sociale situatie. Wat kan de kinderen
geboden worden, wat zijn de randvoorwaarden?
2. Vinden en aanstellen van speelcoaches en hun “verzamelpunt” rich
ting gemeente/ woningcorporatie. Realiseren van de website voor
de kinderen in de wijk en het scherpstellen van het wijkspecifieke
plan van aanpak.
3. Officiële start “WijkenvoorKinderen” in de wijk met bijeenkomst,
media-aandacht, etc.
4. Verzamelen van de input van de kinderen en vertalen in concrete
maatregelen.
5. Actie(s) op korte termijn en op langere termijn om tegemoet te
komen aan de gewenste buitenspeelmogelijkheden voor de kinde
ren.
Al tijdens de acquisitiegesprekken bleken de mix van eigenschappen,
de problematiek en de invloed van actoren en aanwezigheid van
projecten op het gebied van leefbaarheid zo divers te zijn in de
gemeenten en hun wijken dat het strakke plan van aanpak langzaam
is losgelaten. Ik heb me daarom veel meer gericht op de lokale situatie,
behoeften en kansen in de wijken, om het concept of delen daarvan in
de praktijk te brengen. Doelstelling en doelgroep bleven daarbij altijd
overeind. De inzet en het beproeven van middelen werd gevarieerd.
Tijdens een gesprek met de projectleider van de gemeente Amsterdam
kwam de belangrijke vraag boven: “Waar hoort het concept van
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“WijkenvoorKinderen” thuis en welke partij kan de voortgang het
beste borgen als InnovatieNetwerk na implementatie in één of meer
dere wijken zich weer richt op andere, nieuwe zaken? Binnen de (deel)
gemeente of wijkbeheer is de meest logische plaats, maar gaandeweg
werd duidelijk dat ook woningcorporaties, welzijnsorganisaties,
scholen en actieve burgers met invloed in de wijk een mogelijkheid
zijn om het concept te beleggen. Beter actief en met enthousiasme
door één of enkele partijen gedragen dan slechts via opdracht van
hogerhand. De brede school leent zich ook voor deze taak omdat deze
zich toch al focust op het welzijn van kinderen en de partijen die
daarbij betrokken zijn. Maar het kan ook een centrale functionaris of
afdeling binnen de gemeente zijn die zich richt op kinderen en open
bare ruimte. In alle drie de pilotwijken is een andere keuze gemaakt
voor samenwerking of eigen initiatief, afhankelijk van de lokale situa
tie en positie en motivatie van partijen. In Stedenwijk-Noord is het
een actieve groep van bewoners, in de Landlustbuurt een projectleider
van de gemeente en een bredeschoolcoördinator, en in de Gulden
Winckelbuurt de buurtcoördinator. Het is natuurlijk nog mooier als
alle belangrijke partijen in de wijk zich gezamenlijk schriftelijk
committeren aan de uitgangspunten van het concept en een gezamen
lijk plan van aanpak maken en dat ook uitvoeren. Dat kan bijvoor
beeld middels een convenant of wijkcontract. Ik kon en wilde daar
niet op wachten, omdat ik dan op dit moment waarschijnlijk nog
alleen aan het praten en overtuigen zou zijn i.p.v. het werken met en
voor de kinderen. Ik sluit echter niet uit dat dit in de toekomst met
meer positieve resultaten wel mogelijk is.
Een van de uitgangspunten van het concept is dat de kinderen zo vrij
mogelijk geobserveerd en bevraagd worden over hun huidige en
gewenste buitenspel. Dat levert uitkomsten op die sterk afhankelijk
zijn van de referentiebeelden die de kinderen hebben. Daarbij kan het
zijn dat die referentiebeelden lang niet alle mogelijkheden van buiten
spel dekken. Tijdens het traject probeer ik dan ook zo neutraal moge
lijk mogelijkheden te schetsen door bijvoorbeeld een bezoek aan een
kinderboerderij of een natuurspeelplaats. Of door via de website activi
teiten van kinderen in andere wijken te laten zien. Als de kinderen
meer mogelijkheden kennen, kunnen ze ook beter kiezen.
Moet je alle participatiemoeite wel doen als je toch weet dat jongetjes
willen voetballen en dat meisjes hun eigen ruimte willen? Ja, want het
participatieproces geeft meer betrokkenheid en daarmee een lager risico
op vandalisme. Ook kunnen er lokaal verrassende resultaten zijn of
oplossingen worden bedacht door de kinderen. Met een intensief parti
cipatieproces en het schetsen van buitenspeelmogelijkheden is verwach
tingenmanagement essentieel. Praten over mogelijkheden en het uiten
van wensen schept (niet alleen) bij kinderen verwachtingen. Vanaf het
begin moet je dan ook duidelijk vanuit een zo ruim mogelijk kader van
mogelijkheden en wenselijkheden met de kinderen in gesprek gaan en
goed uitleggen wat wel en niet kan, en waartussen gekozen kan worden.
Er zijn wensen die op een bepaalde locatie niet voorop kunnen staan.
Bijvoorbeeld doordat met het faciliteren van een bepaalde activiteit
andere – populairdere?! – activiteiten onmogelijk zouden worden. Of
omdat er geen geld voor is. Of omdat die activiteit zeer dicht bij de door
de kinderen gewenste locatie al mogelijk is. Het is zaak om steeds weer

duidelijk, positief en snel te reageren op wensen, óók als die niet inge
willigd kunnen worden. Een open communicatie tussen wijkprofessio
nals en de kinderen in de wijk kweekt begrip en tolerantie, bevordert de
samenwerking en vermindert tegenstellingen, wat ook kan resulteren in
minder overlastgevend gedrag.
Het inkaderen van de participatieruimte van de kinderen staat op
gespannen voet met een ander origineel uitgangspunt van het concept:
de kinderen hebben het ‘initiatiefrecht’ bij de inrichting en toerusting
van de buitenruimte. Op de participatieladder van Roger Hart is dit
de hoogste trede (trede acht) van inbreng en zeggenschap van kinde
ren. Hierbij ligt het initiatief bij de kinderen; ze bereiden beslissingen
voor en beslissen zelf in goed overleg met volwassenen. Dit streefbeeld
kon in de pilotwijken nog niet bereikt worden. Maar de eerste vier
treden van schijnparticipatie op de ladder zijn zeker beklommen tot
een trede waarbij wel van serieuze participatie sprake is. Het kan geen
kwaad om streeftrede acht zo lang mogelijk vast te houden voor een
serieuze verschuiving van focus.
Het versterken van bestaande activiteiten is ook een uitgangspunt van
het concept. Met alle projecten en bemoeienissen in de aandachtswij
ken bestaat het gevaar dat er zoveel veranderd wordt dat dat ook ten
koste gaat van datgene wat al goed is. Een voorbeeld zijn de kinderac
tiviteiten in de Wijkhoek in Stedenwijk-Noord. Oorspronkelijk
bestond het idee om vandaaruit met dezelfde vrijwilligers ook buiten
activiteiten te gaan organiseren. Ik merkte echter dat de huidige vrij
willigers al redelijk aan hun taks zitten en door de aanwezigheid van
hun (klein)kinderen van 0-4 niet gauw naar buiten zullen gaan om
bijvoorbeeld toezicht te houden bij het voetbal. Ook al werd dat door
hen aangeboden voor het sporttoernooitje. Overvragen kan leiden tot
uitvallen en dan stort de goede binnenmiddag ook in elkaar. Mijn
advies naar de gemeente is dan ook geweest om de bestaande middag
te borgen en minder afhankelijk te maken van één of enkele vrijwilli
gers, waarbij hun huidige positie uiteraard wel gerespecteerd moet
worden. De buitenactiviteiten zullen onafhankelijk door een jeugd
werker worden opgezet. De jeugdwerker krijgt daarbij de opdracht om
vanaf het begin ook vrijwilligers te werven. De programmering van
activiteiten is naast de inrichting van de openbare ruimte een middel
om de doelstelling van meer buitenspelen te halen.
Een eyeopener was de opmerking van kinderwerker Igor in de
Bouwmeesterbuurt dat de kinderen in veel wijken in Almere echt met
elkaar hebben moeten leren spelen. “Zonder begeleiding en toezicht
slaan ze elkaar de hersens in.” Ook om die reden is het van belang om
georganiseerd buitenspel aan te bieden onder goede professionele bege
leiding, die later deels of geheel overgenomen kan worden door vrij
willigers uit de buurt. “Zien spelen, doet spelen” als stimulans voor de
kinderen, waarbij en passant ook gedrags- en samenwerkingsregels
worden gedemonstreerd. De begeleiders daarbij heb ik speelcoaches
genoemd. De term “speelcoach” is niet uniek. Google levert als hits
Jantje Beton op en het volgende berichtje:
“Straatcoach wordt speelcoach: De Hilversumse Vogelbuurt was de afgelopen tijd veel in het nieuws wegens overlast door overwegend Marokkaanse
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kinderen. Straatcoaches gaan de straatterreur nu verhelpen door gezellig
met de kids te gaan spelen.”
Het is waarschijnlijk beter enkele speelcoaches per wijk met een
diverse achtergrond te hebben, zodat het concept minder afhankelijk
is van één persoon, en feedback van de kinderen op een diverse manier
naar een centraal verzamelpunt/schakelpunt met de wijkprofessionals
gebracht kan worden.
Voor de inventarisatie en vertaling van de kinderwensen, en daarna
het vertegenwoordigen van die wensen richting wijkprofessionals, is
het goed om één centraal persoon te hebben met aan de ene kant
bekendheid in de buurt en aan de andere kant voldoende gewicht en
overtuigingskracht om wensen te realiseren. Deze spin in het web
moet de volwassen kompaan van de kinderen zijn met de nodige
invloed en daadkracht om tegen de stroom van gangbare belangen en
processen, de speelwensen van de kinderen op de kaart te zetten. De
buurtcoördinator van de Gulden Winckelbuurt voldoet aan dit profiel.
In de andere wijken probeer ik dit zelf zoveel mogelijk te zijn, maar dit
moet zo snel mogelijk intern belegd worden.

5.3
De middelen
5.3.1
De wijkprofessionals
(gemeente, woningcorporatie,
welzijnsorganisatie, politie, etc.)
Om het concept in de praktijk te brengen, worden er in hoofdlijnen
drie dingen gevraagd aan de partijen die beslissen over de inrichting,
het beheer en de activiteiten in de openbare ruimte van de wijken:
1. Bereidheid om de kinderen in de wijk als doelgroep centraal te
stellen en serieus te nemen ten aanzien van behoeften op het gebied
van sport en buitenspelen. Dit kan ook voor de actoren een geza
menlijke richtlijn zijn, motiverend werken t.a.v. de inzet voor de
wijk en als bindmiddel fungeren.
2. Voor aanvang van het project een duidelijk kader beschrijven met
wat wel en niet mogelijk en wenselijk is op punten zoals beschik
baar budget, kansrijke locaties en inzet van mensen en middelen.
Dit zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn.
3. Snel en positief reageren op de wensen en initiatieven van de kinde
ren. Ook als iets niet binnen het eerder gestelde kader valt, snel en
positief communiceren waarom het niet kan en wat dan wel moge
lijk is.
Het bovenstaande lijkt misschien simpel, maar blijkt in de praktijk
een hele opgave. Er verandert zoveel en zo snel in de wijken dat vooral
punt 2 erg moeilijk blijkt. Partijen houden liever de vrijheid om te
beslissen al naar gelang de situatie op dat moment. Dit staat echter wel

het snel kunnen reageren in de weg van punt 3, omdat anders bij alle
voorstellen weer door alle partijen moet worden afgestemd.

5.3.2
Geld
Bij de introductie van het concept bij de gemeenten worden het
concept zelf, een werkende interactieve website toegespitst op de buurt
en de inzet van de projectleider aangeboden. Regelmatig kwam dan
ook de vraag boven of er ook middelen beschikbaar werden gesteld
voor eventuele herinrichting of uren van professionele medewerkers.
Dat geld wordt niet geboden en misschien is dat ook krachtiger om de
intrinsieke waarde van het concept voor de buurt te beoordelen. Een
nadeel was dat het daarmee moeilijker was om pilotgemeenten te
vinden. Het nadeel nu is dat er bij de pilotgemeenten middelen vrijge
maakt moeten worden voor het verduurzamen van het concept binnen
de gemeente. De twee belangrijkste spelers in de pittige pilotwijken in
Amsterdam en Almere zijn de (deel)gemeente en de woningbouwcor
poraties. In de media laat zich lezen dat beide momenteel financiële
zorgen hebben. De betrokken partijen onderzoeken daarom op dit
moment waar het concept belegd kan worden en hoe zij daar midde
len voor vrij kunnen maken. Het resultaat daarvan kan alle kanten
opgaan. “Geen geld” heeft echter ook bepaalde voordelen:
• Als er voor het concept gekozen wordt, dan wordt ook duidelijk de
meerwaarde voor de wijk ervan ingezien.
• Als gemeente en/of de woningbouwcorporatie er zelf geld instop
pen voor het beschikbaar stellen van uren van professionals en de
evt. herinrichting van de openbare ruimte, is de motivatie ook
groter om het concept te doen slagen.
• Tijdelijk extern geld zou het verduurzamen moeilijker kunnen
maken, omdat dan de verleiding wellicht groot is om de herinrich
ting plaats te laten vinden los van de voortgang van het concept.
Samengevat: “Geen geld” maakt het lastiger, maar ook bewuster en
duurzamer. Maar het kan de start of voortgang van het concept ook
onmogelijk maken.

5.3.3
De website
De site is erg goed opgezet, met vele interactieve functionaliteiten en
een aantrekkelijke vormgeving, maar moet opboksen tegen gevestigde
sociale media voor kinderen zoals Hyves, Twitter en YouTube. Ook
Facebook wordt al door de kinderen genoemd. De inzet van sociale
media bij de participatie van kinderen bij de inrichting van de open
bare ruimte t.b.v. buitenspel zou ook via bestaande geaccepteerde
media kunnen. Die media zouden met de functionaliteiten van
WijkenvoorKinderen.nl verrijkt kunnen worden. Daarvoor zou
contact met bijvoorbeeld Hyves gelegd kunnen worden, die al het
thema “scholen” heeft met de nodige functionaliteiten.
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Tijdens acquisitie en pilots liep ik regelmatig tegen de nodige scepsis
aan t.a.v. de inzet van de website als middel voor meer buitenspel.
Participatie staat of valt met een goede tweewegcommunicatie, waarbij
afhankelijk van wijk en doelgroep simpele middelen zoals het opplak
ken van een poster en het organiseren van bijeenkomsten effectiever
kunnen zijn. De website heeft mijns inziens zeker bestaansrecht, maar
dan als eenvoudig en goedkoop extra medium om een bijdrage te
leveren aan het verbinden van de wijk. Het kan zeker in aandachtswij
ken met een relatief lage toegankelijkheid tot internet geen hoofdrol
spelen. Zelfs als de kinderen toegang hebben, zijn spelletjes en andere
sociale media hun eerste keuze. Tijdens de pilots heb ik vaak de kanten-klare site gepresenteerd. Iedereen vindt hem mooi en nuttig, maar
het is niet gelukt om hem op grote schaal te laten gebruiken. De vraag
is ook of je daar het accent op moet leggen. Het is misschien net zo
leuk om met een kinderraad zoals op de Narcis Queridoschool in de
Landlustbuurt, door de kinderen zelf een schoolsite te laten ontwikke
len met eventueel elementen van de website WijkenvoorKinderen.nl.
Er wordt op dit moment gesproken over de mogelijkheden daartoe.
Een andere mogelijkheid is de website grootschalig in te zetten/plaat
sen bij een organisatie zoals Jantje Beton, Childfriendly Cities, VNG,
Aedes en Buurtlink. Daarbij moet de site een perspectief van duur
zaamheid hebben ten aanzien van hosting, lokale vraaggerichte
ontwikkeling, actualiseren en modereren.

5.3.4
Groen
Ook groen is als middel onderdeel van het concept “WijkenvoorKinderen”.
Groen is een bewezen effectief middel om beweging van kinderen te bevor
deren en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De diversiteit van het
groen in de pilotwijken is erg groot met betrekking tot aspecten zoals
oppervlak, doelstelling, gebruik, onderhoud en beheer. Alleen al daarom is
het interessant om de waarde van groen in het concept verder uit te werken
ten behoeve van de doelstelling: buitenspel van kinderen. Daarbij moet
dan ook aangegeven worden wat de groene streefbeelden zijn voor de
diverse functies en locaties van groen. Enkele voorbeelden die ik in de
wijken ben tegengekomen, staan hieronder vermeld. Deels betreffen het
streefbeelden.
Tijdens de participatiebijeenkomsten over de herinrichting van de
speelplaats op het Lidewijdepad gaven vooral allochtone moeders aan
het heel prettig te vinden om in de schaduw van bomen bij hun
spelende kinderen te zitten. De huidige twee rijen boompjes zullen
door hun grootte, gering bladerdek en de afgebroken onderste takken
door vandalisme, die schaduw nauwelijks kunnen bieden. Als eerder
gezegd, is toezicht heel belangrijk in deze wijken. Het loont dus de
moeite om te kiezen voor herplant van voldoende grote, bladrijke,
vandaalbestendige bomen.
Tijdens de presentatie van het Alterra-rapport “Buurtgroen en sociale
cohesie”, eind 2010, kon ik tijdens de excursie in de Reimerswaalbuurt,
Amsterdam Nieuw-West, twee voorbeeldprojecten bezoeken. Eén betrof

tijdelijke natuur en de ander een buurtmoestuin. Deze tuinen staan qua
algemeen gebruik in contrast met de door grote hekken afgesloten
binnentuinen van de flats in de Gulden Winckelbuurt. In de Gulden
Winckelbuurt is echter relatief veel openbaar en deels groen oppervlak.
Vooral in de “scholendriehoek”. En zouden bovengenoemde voorbeel
den een toegevoegde waarde kunnen hebben, waarbij de afgesloten
tuinen (zelfs voor de eigen bewoners) tussen de flats op hun locatie ook
de beste oplossing kunnen zijn. Ook met groen, maatwerk dus afhanke
lijk van lokale mogelijkheden.
Tijdens de eerste rondwandeling met de buurtcoördinator van de Gulden
Winckelbuurt werd opgemerkt dat de buurt eigenlijk te veel groen heeft.
Ik was benieuwd wat daarmee bedoeld werd. Enerzijds betrof het door
ontbrekend onderhoud vele hoog opgeschoten hagen, perken en struiken.
Anderzijds betrof het de vele brede grasbermen en grasvelden die maar
deels gebruikt worden door kinderen en die veel onderhoud(sgeld) vragen.
Een van de eerste acties van de buurtcoördinator was dan ook een grote
snoeibeurt te organiseren in de wijk, met name daar waar ook gedeald
werd. Het groen werd daardoor lager, netter en transparanter. Die trans
parantie is wezenlijk voor het gevoel van veiligheid van kinderen en
andere bewoners. De kinderen zullen eerder buitenspelen als zijzelf en hun
ouders het gevoel hebben dat het veilig is. Tevens brengt het een stuk trots
in de wijk terug als bewoners zien dat de gemeente de moeite doet om
onderhoud in hun buurt te plegen. Een goed voorbeeld van transparantie
is ook het Hertspiegelplein, waar veel voldoende grote bomen staan met
een kale onderstam waar weinig aan te vernielen is. De vele onbenutte
grasveldjes zouden deels vervangen kunnen worden door lage onder
houdsarme perken en deels worden omgeven met een laag hekje om aan
te geven dat het speelruimte voor kinderen betreft en geen uitlaatplek voor
honden is.
De Bouwmeesterbuurt in Almere is bij wijze van spreken een groot park
met wat huizen erin. Dat blijkt echter nog geen garantie voor frequent
buitenspel door veel verschillende kinderen. “WijkenvoorKinderen” is er
niet meer actief, maar er wordt gewerkt aan de samenhang van de
aanwezige ruimte met programmering en toezicht.
In Stedenwijk-Noord is in de wijk zelf weinig groen te vinden. Alleen
op het Assenplein, maar dat is in drie stukken opgeknipt en er kan nu
nergens goed worden gespeeld. De actieve wijkbewoonsters hebben
weerstand van omwonenden tegen het spelen op het plein kunnen
wegnemen. Daarnaast loont het de moeite om het nabijgelegen groen
en de sportfaciliteiten in Stedenwijk-Midden beter te ontsluiten voor
de jeugd in Noord.
In de Landlustbuurt moet het Karel Doormanplein bij renovatie het
sociale hart van de buurt worden. Vooralsnog is het de bedoeling dat
“WvK” als participatieproces wordt ingezet. De deelgemeente heeft
aangegeven dat het plein ook vergroend moet worden. Ook een kans
voor een optimale inzet van groen voor buitenspelen en sociale
cohesie.
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Tot slot

“WijkenvoorKinderen” kan een belangrijke vernieuwende bijdrage zijn
aan het realiseren van gezondere wijken. Op de eerste plaats door de
gemeenschappelijke focus op het welzijn van kinderen en buitenspel
die het biedt. Daarnaast door het invoeren van spelregels voor een
open, positieve en snelle tweewegcommunicatie tussen wijkprofessio
nals en wijkbewoners, onder wie diezelfde kinderen.
Ook al moet je het blijven herhalen, het belang en de inspraak van de
kinderen staan nu duidelijker op het vizier bij de volwassen actoren
dan voor het project “WijkenvoorKinderen”. Dit gaat echter niet
vanzelf en gaat in tegen ingesleten attitudes en processen. Het kost
meer moeite, meer tijd, meer overleg en overeenstemming en soms
ook meer geld, maar het blijft de moeite waard om voor een aanpak
als “WijkenvoorKinderen” te pleiten in het belang van de kinderen en
hun wijk. Het betekent investeren op de korte termijn om op de
langere termijn de gezondheidswinst te behalen en een betere sociale
cohesie te realiseren.
Momenteel staat het wel of niet slagen van de integrale wijkaanpak ter
discussie. Partijen zouden niet voldoende los kunnen komen van inge
sleten belangen en methodes. Met “WijkenvoorKinderen” kan wellicht
een slag gemaakt worden onder het motto: “Beter halverwege geslaagd
dan niet geprobeerd.”
Er liggen goede kansen om het concept na de prille start in de wijken
verder te borgen binnen twee of drie van de pilotwijken. Daarbij is een
mooi scala van varianten op het “WvK”-thema mogelijk: met website
of Hyves als sociaal medium, met de woningcorporatie, (brede)
school of stadsdeel als trekker, met en zonder samenwerking met een
partij als het NISB, Jantje Beton of De Bakkerij, met een gevarieerde
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inzet van groen, etc. In de loop van 2011 kunnen deze varianten
uitgetest worden, kan een definitief oordeel over de mogelijkheden van
de website geveld worden en kunnen de mogelijkheden onderzocht
worden om het concept of de meest succesvolle onderdelen van
“WvK” op te schalen of aan te laten sluiten bij andere beweeginitiatie
ven.
“WijkenvoorKinderen” kan ook als afzonderlijk participatieproces,
uitgevoerd door kinderen, bij een geplande wijziging in de openbare
ruimte ingezet worden. De inzet is daarbij afhankelijk van de (tijdelij
ke) behoefte van wijkprofessionals en kan zo uitgroeien tot een duur
zame kindvriendelijke verandering in de wijken waarbij de behoeften
van de kinderen leidend worden.
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Bijlage 1:
Samenvatting van
‘WijkenvoorKinderen
2.7.2010’

“WijkenvoorKinderen.nl” is een concept waarbij een bestaande stads
wijk door en voor kinderen (her)ingericht wordt. In de huidige tijd
zijn het de belangen, wensen en ideeën van volwassenen die de inrich
ting van de openbare ruimte bepalen. Parkeren kan dan bijvoorbeeld
een belangrijkere plaats krijgen dan de ruimte voor kinderen om
buiten te spelen. Ook groen moet vaak wijken voor bebouwing of
infrastructuur. Dit terwijl onderzoek steeds duidelijker aantoont dat
(groene) ruimte voor kinderen essentieel is voor voldoende beweging
en een goede ontwikkeling. En een gezonde wijk voor kinderen bete
kent een gezonde wijk voor ons allemaal.
Het concept heeft de volgende kenmerken:
• De doelgroep zijn de kinderen die wonen in (sterk) verstedelijkte
woongebieden. Zij zijn immers het meest afhankelijk van de
ruimte in de directe omgeving van hun huis en school.
• Groen is een belangrijk onderdeel van de buitenruimte. Naast de
bovenstaande voordelen voor kinderen ontstrest groen bij volwasse
nen, bevordert het bewegen en ontmoeten, “verzacht” het de hard
stedelijke omgeving, zuivert het de lucht en koelt het de stad. Al
deze zaken dragen bij aan een gezonde leefomgeving.
• De kinderen hebben het ‘initiatiefrecht’ bij de inrichting en toerus
ting van de buitenruimte. Het gaat om wat de kinderen buiten
doen en eigenlijk het liefst zouden willen doen. Activiteiten zijn dus
leidend.
• De professionals die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
buitenruimte reageren versterkend op wat de kinderen doen of
zouden willen doen in de buitenruimte. Samen realiseren zij de
gewenste veranderingen en toevoegingen aan de openbare ruimte.
Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en kennis die in de samenle
ving zelf aanwezig zijn. De professionals spelen daarbij een onder
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•

steunende rol. Doordat de buitenruimte beter aansluit bij de
behoeften van kinderen, zullen zij de buitenruimte meer gaan
gebruiken en daardoor ook meer bewegen. De buitenspelende
kinderen gaan het bindmiddel vormen voor de wijk doordat er ook
meer ontmoetingen met en tussen volwassenen tot stand komen.
De website http://www.wijkenvoorkinderen.nl (is reeds online en
zal op maat gemaakt worden voor de pilotwijken) is instrumenteel,
evenals de andere activiteiten die de doelstelling van een gezonde
kindvriendelijke wijk kunnen ondersteunen. De website kan een
“community” worden die de werkelijke gemeenschap van kinderen
in de wijk ondersteunt door bijv. het maken van afspraken, vertel
len wat je hebt gedaan of zou willen doen en het aankondigen van
activiteiten.

Printscreen
www.wijkenvoorkinderen.nl.

InnovatieNetwerk (www.innovatienetwerk.org) beproeft het concept
via pilots in Amsterdam en Almere met verantwoordelijke partijen die
openstaan voor dit concept en de toepassing daarvan. Het betreft
representatieve kinderrijke wijken, zodat het concept later op te
schalen is. InnovatieNetwerk vraagt hierbij ruimte voor de kinderen in
de hoofden van de professionals van de gemeente om samen met de
kinderen de benodigde aantrekkelijke buitenruimte te verwezenlijken.
InnovatieNetwerk draagt bij met een projectleider en beschikbare
kennis en ervaring om samen met de kinderen, de gemeente en de
pilotwijken gezonde kindvriendelijke leef- en speelomgevingen te
creëren.

Summary

NeighbourhoodsForKids – towards neighbourhoods where children
enjoy playing outside
Zon, R.P. van
InnovationNetwork Report no. 11.2.273, Utrecht, August 2011
In the past half year the NeighbourhoodsForKids concept was trialled
in four pilot neighbourhoods in Amsterdam and Almere. The selected
neighbourhoods all face considerable social and physical challenges.
The added value of the concept partly consists of connecting the adult
actors in the neighbourhood: the neighbourhood professionals who
encourage children to play outdoors and thus achieve a communal
focus that transcends individual interests. This is particularly impor
tant in the complex dynamics with many actors in disadvantaged
neighbourhoods.
The concept has evolved during the acquisition of pilot neighbour
hoods and the implementation of the pilots in 2010 in order to better
meet the needs of the neighbourhoods. The objective and target group
have remained intact: ‘To get more and different children playing
outside more often’ while the resources can now be put to variable use
in order to achieve the objective. These resources include an interactive
website to facilitate the communication with and participation of the
children and the presence of greenery in the neighbourhood that can
make the local situation more mobility-friendly on the basis of visuali
zed plans.
It is still too early to say whether children are playing more outdoors.
The first actions such as redesigning the playing field and the mobili
zation of playing coaches are scheduled for the first half of 2011. A
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shift in thinking is already noticeable in the pilot neighbourhoods:
children and their need for movement and exercise are being taken
more seriously, which is the basis for further positive developments
and concrete results. The concept can continue to evolve independent
ly, link up with other mobility initiatives for children or be used as a
participation method for a planned (re)design of the public space. This
report and the current pilots lay the groundwork for that choice.

50

