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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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.

