STAP 1
STAP 2
STAP 3
STAP 4
STAP 5

Jouw innovatie in 6 stappen vooruit
Innovatienetwerk Jeugd regio Hart van Brabant
Voor innovatie in jeugd(hulp)
Samen innoveren voor en mét de jeugd
Hoe kunnen jongeren hun talenten ontdekken? Hoe kunnen zij meer eigen regie nemen? Is het
mogelijk om hulp aan kinderen, jongeren en ouders sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper te
maken? Bij het Innovatienetwerk Jeugd (INJ) krijgen initiatieven de kans om hun innovatieve idee
hiervoor te verkennen, aan te jagen of te ontwikkelen. Met een aanpak die dwars door het bestaande
Jeugdstelsel heen gaat: samen met alle betrokkenen bij de jeugd én vooral ook met de jeugd zelf!
Innovaties verkennen, ontwikkelen, duurzaam realiseren en zo bijdragen aan de verbetering
van de jeugdhulpverlening. Dat is het doel van Innovatienetwerk Jeugd regio Hart van Brabant.

Meet
Up
2022

Heb jij een innovatief idee dat bijdraagt aan de
verandering binnen jeugd(hulp) in de regio Hart van
Brabant? Meld je dan aan bij het Innovatienetwerk
Jeugd! Tijdens de Meet Up kun je jouw vernieuwende
idee pitchen aan de jongeren- en vakjury en het
overige publiek. Zo maak je kans op steun (subsidie,
kennis, netwerk) voor jouw idee. Volg hiervoor de
6 stappen uit deze flyer.

Jouw innovatie in 6 stappen vooruit
Je hebt al verschillende onderzoeken gedaan en hebt nu een concreet concept, maar hoe
krijg je dit van de grond? Wie heb je nodig, welke adviezen helpen jou en welke ondersteuning
is er nodig? Bij het Innovatienetwerk Jeugd denken we graag met je mee.

Pak het podium en verwerf steun voor jouw oplossing of antwoord op een
Jeugdvraagstuk uit de regio Hart van Brabant.

STAP 6

Jouw innovatie in 6 stappen vooruit

STAP 1

Meld je idee aan bij
het Innovatienetwerk Jeugd

Ben jij er klaar voor om jouw idee te delen of project
in de praktijk uit te zetten? Dan ben je bij het
Innovatienetwerk Jeugd op de juiste plek. Meld jouw
initiatief aan via innovatienetwerkjeugd.nl en er wordt
snel contact met je opgenomen voor een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek kijken we hoe ver je al bent met
jouw idee en welke ondersteuningsbehoefte jij hebt.

Check de criteria voor jouw aanmelding op
innovatienetwerkjeugd.nl

STAP 2

Voorbereiden pitch

Check de tips voor een goede pitch op
innovatienetwerkjeugd.nl

Pitchen

Het is zover, je gaat pitchen. Spannend, maar ook leuk.
Het publiek reageert na afloop met feedback op jouw
pitch. Via het feedbackformulier ontvang je adviezen,
mogelijke verbindingen, eventueel contactgegevens/
netwerksuggesties en/of specifieke expertise. Daarnaast
brengt de jongeren- en vakjury haar stem uit (in totaal
vijf stemmen). Je ontvangt ook hun gezamenlijke
formulier met suggesties en feedback. Bij drie of meer
stemmen vóór is er sprake van een positief besluit. Je
ontvangt dan het supportticket!

Check de criteria voor het supportticket op
innovatienetwerkjeugd.nl
Supportticket

ondersteuning
Het supportticket geeft toegang tot
van jouw idee of
op maat bij de verdere ontwikkeling
brede netwerk
product. Bijvoorbeeld gebruik van het
passende platforms
van het Innovatienetwerk Jeugd, de
ticket moet
en toegekende subsidie. Het Support
Dat betekent
binnen 3 weken worden verzilverd.
en de daarbij
dat je een format moet aanleveren
het proces van de
horende informatie. Hiermee wordt
wordt er op maat
subsidietoekenning in gang gezet en
oden. Uiteraard
en naar behoefte ondersteuning geb
vatienetwerk.
word je hierin begeleid door het Inno

Ondersteuning van het
Innovatienetwerk Jeugd

Je bent door! De jury is positief over jouw idee. Vanaf
nu kun je gebruikmaken van ondersteuning van het
Innovatienetwerk voor de verkenning en uitwerking van
jouw idee. Je kunt nu gebruikmaken van de verschillende
onderdelen uit het innovatiemenu (netwerk, subsidie,
scholing/begeleiding en platform).

Op innovatienetwerkjeugd.nl ontdek je meer over
het innovatiemenu.

STAP 5

Nu is het tijd om je pitch verder voor te bereiden om
tijdens de eerstvolgende Meet Up het podium te pakken.
Tijdens de voorbereidingsfase hun je overleggen met
jouw contactpersoon bij het Innovatienetwerk en krijg je
handreikingen over hoe het pitchen in zijn werk gaat. Je
wordt ook uitgenodigd voor andere innovatie activiteiten
uit het netwerk. Hier ontmoet je initiatiefnemers die
ook gaan pitchen of al hebben gepitched en leer je de
beginselen van de probeer- en leeraanpak.

STAP 3

STAP 4

Door naar de ‘ontwikkelfase’

Na het verkenningstraject is er de mogelijkheid om
ook voor de verdere ontwikkelfase steun te krijgen
van het Innovatienetwerk Jeugd. Om jouw idee in
de ontwikkelfase te brengen moet je net als bij het
verkenningstraject het publiek om steun vragen via een
pitch (terug naar stap 2 dus).

Visie op innovatie: proberen & Ler

en

In het Innovatienetwerk Jeugd van
de regio Hart van
Brabant hanteren we de probeer &
leeraanpak. In deze
aanpak maak je geen uitgebreid plan
of doe je geen
groot onderzoek, maar ga je direct
aan slag om het
idee in, en vooral ook met, de praktijk
te ontwikkelen.
Met kleine experimenten, testen en
de geleerde lessen
hieruit kun je het idee en (voorlopige)
plan verder
ontwikkelen. Do-check-do-check-do-c
heck in plaats
van plan-do-check-act.

STAP 6

Afgerond (of gestopt)

Ben je klaar of gestopt met de verkenning en uitwerking
van jouw idee? Dan stopt de formele ondersteuning van
het Innovatienetwerk Jeugd. Natuurlijk blijft het mogelijk
om te kijken hoe er over en weer kennis en ervaring
gedeeld kan worden. Zo blijf je leren en help je het
netwerk verder!

Wat verwacht het Innovatienetwerk

Jeugd van jou?

Voor alle initiatiefnemers die afgerond
of gestopt zijn
wordt verwacht dat zij binnen 2 maa
nden na afsluiten
van het traject een portfolio (digitaa
l aanleveren). Zo kan
het Innovatienetwerk de opgedane
kennis gebruiken en
delen. Dit portfolio omvat jouw idee
, de oplossing en de
leerervaring tot nu toe (wat werkt en
wat werkt niet).
Dit portfolio mag geschreven of mid
dels een ander digitaal
kanaal ingediend worden (bijvoorbeeld
een filmpje of vlog).
Natuurlijk verwachten we ook dat je
in jouw communicatie
het INJ benoemt en onze website en
het INJ logo deelt.

