
Living Room Seminar: 

Non-formele vrijetijdsbesteding, de weg naar 

integratie? 

  

 

 
Locatie: Kinderrechtenhuis, Leiden. 

Sociale uitsluiting en vrijetijdsbesteding van kinderen. Ideeën over ‘Positive 
Defiance’. 

 
In het kader van het Europees Jaar 2010, tegen armoede en sociale uitsluiting heeft de Nederlandse 
kinderrechtenorganisatie International Child Development Initiatives het “Living Room seminar” 
georganiseerd. Het thema van het seminar luidde: Vrijetijdsbesteding in gemengde clubs zoals sport 
en toneel kan kinderen uit minderheidsgroepen een mogelijkheid bieden om beter hun weg te vinden 
in de Nederlandse maatschappij. De ontwikkeling van veel allochtone jongeren gaat goed, en dat 
komt mede doordat ze lid zijn van een sportclub of andere vrijetijdsvereniging.  
 
Onderzoekers, beleidsmakers en jeugdwerkers zijn tijdens een interactieve sessie hun ervaringen 
inzetten om dit thema verder in de praktijk toe te passen. Ruim 60.000 kinderen in Nederland tussen 
de 5 en de 17 jaar hebben te maken met een vorm van sociale uitsluiting. Aandacht voor deze groep 
kinderen richt zich specifiek op jongeren die in de problemen zitten en ze hierbij te helpen door 
“Positive Defiance”, het zoeken naar positieve en sterke punten in hun leefomgeving.  
 
De nadruk werd gelegd op positieve voorbeelden uit de praktijk, waarbij tijdens het seminar 
ervaringen en visies werden uitgewisseld om deze verhalen te vertalen in een effectieve aanpak op 
lokaal niveau. Deze aanpak kan in gemeentes en wijken processen in gang te zetten zodat veel 
meer allochtone jongens en meisjes dezelfde weg richting integratie kunnen gaan volgen, en 
daarnaast lekker kunnen sporten en te spelen.  

 
 
Rene Witteveen, coördinator Sport en Onderwijs ontwikkeling, stadsdeel Amsterdam West, Prof.dr. 
Paul Verweel, hoogleraar Krajicek leerstoel en vice-voorzitter KNVB en Mimoun Ouled Radi, acteur 
en ambassadeur van het Europees jaar 2010, hebben een korte presentatie geven met het thema: 
“uit het leven gegrepen”. Waarbij zij aan de hand van praktijkvoorbeelden het publiek hebben laten 
inleven in verschillende situaties.  
 
Tot slot werd er een interactieve sessie georganiseerd door jongeren uit de praktijk. Dit deel van het 
seminar werd georganiseerd door King4aDay waarbij er tot slot een plenaire discussie heeft gevolgd, 
waaruit nieuwe ideeën en oplossingen volgden.   


