Mentale Gezondheid van de jeugd in de
regio Hart van Brabant 2022 en verder!

Waalwijk

DE MISSIE
Kinderen en jongeren hebben het recht om gezond, veilig en
gelukkig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en
het beste in zichzelf naar boven te halen. En te participeren in
beslissingen die invloed hebben op hun leven. Het Innovatie
netwerk Jeugd (INJ) draagt daarom bij aan verbetering en
vernieuwing van jeugdhulp. Ook wordt breed ingezet op jeugd- en
jongerenparticipatie binnen regionale en lokale beleidsvorming.
Zo versterken we de regionale koers 'Samen met
de Jeugd', van de regio Hart van Brabant en
maken we maatschappelijke impact met
een duurzaam karakter.
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#jongerenparticipatie

‘Het Innovatienetwerk
Jeugd maakt het verschil
voor 30.000+ kids in de
regio Hart van Brabant!’
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De aanpak

Wat zegt het Supportteam hierover?

WHY
Als regionaal Innovatienetwerk Jeugd wil
het Innovatienetwerk Jeugd innovaties
aanjagen en jongerenparticipatie in beleid
bevorderen om de kwaliteit van leven van
de jeugd (geluk/kansen) en de zeggenschap
over jeugdhulpverlening in de regio
Hart van Brabant te verbeteren!

Senior Aanjager Jongerenparticipatie: ‘Als regionaal
Innovatienetwerk Jeugd weten we dat het stimuleren en
faciliteren van innovaties de kansen voor kinderen en
jongeren versterken. Wij zijn de aanjager van jeugd- en
jongerenparticipatie bij innovaties en in beleidsvormingen
die van invloed zijn op het leven van kinderen en jongeren.
Zo versterken we de kansen voor kinderen en jongeren
in de regio Hart van Brabant!’

HOW
Het Innovatienetwerk Jeugd inspireert, prikkelt, jaagt aan
en confronteert met wat anders kan en anders moet om
individueel en/of in een collectief veranderingen te
stimuleren. Samen met én voor de jongeren. Als proactieve
verbinder in een breed netwerk met partners én jongeren
stimuleren, ondersteunen en dagen we
jongeren, ouders, vrijwilligers, bestuurders,
professionals, organisaties en ondernemers uit in onze missie (de why).

WHAT
Via een thematische aanpak met vaste activiteiten,
samenwerkingsverbanden, deelname aan projecten,
jongerenparticipatie en vrije (speel)ruimte
voor innovatieve ideeën.

Beleidsadviseur Jeugd gemeente
Tilburg: ‘In de organisatie/systeemwereld
moet meer bereidheid ontstaan en
bestaan om de verandering te maken
en jongeren te begrijpen.’

Linkin pin Jeugdzorg: ‘We willen
de verbinding versterken tussen alle
spelers die nodig zijn om de kwaliteit
van leven en de kansen voor de
jongeren te vergroten. Daarnaast zijn
we een platform dat ruimte geeft aan
innovaties op dit gebied. We bieden
partners/zorgaanbieder een podium/
kans voor doorontwikkeling!’

Wethouder gemeente Tilburg, Gezondheid,
Zorg en Cultuur: ‘Het Innovatienetwerk Jeugd
is het belangrijkste beleidsinstrument om
vanuit de doelgroep zelf te bepalen welk
beleid er nodig is!’
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De 3 pijlers
• Pijler I: Actief aan de slag met het thema 'Mentale Gezondheid'
• Pijler II: Vrije ruimte voor de ontwikkeling van initiatieven
• Pijler III: Organisatie van vaste activiteiten ter inspiratie, kennisdeling en opbouw netwerk

PIJLER I: THEMA ‘MENTALE GEZONDHEID’
Het Innovatienetwerk Jeugd werkt met één hoofdthema, met
bijpassende (sub)doelen. Zo borgen we onze aanpak en brengen
we focus aan in al onze activiteiten. Dit draagt bij aan de
zichtbaarheid en efficiëntie van onze aanpak.

Het thema Mentale Gezondheid scoort hoog in de pijlers: top-prio dus!
Ook ‘stevige’ groepen in de jongerensamenleving zijn aan het ‘kraken’.
Les in mentale gezondheid is nodig (hoe help je en hoe vraag je hulp?).
Je MAG je ook ‘slecht’ voelen, maar wat is je vangnet dan? De zorg zit hem
bij de jongeren die onder het vangnet terechtkomen/onder de radar zitten;
of zeer diep in de shit. Want wat als niemand er voor je is..? Daar zet het
Innovatienetwerk Jeugd zich voor in de komende jaren.
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Hoofdthema 2022 en verder: Mentale Gezondheid

Wat zegt het Supportteam hierover?

Waarom?
We willen met focus constructief aan Mentale Gezondheid bijdragen.
Samen met de partners doen we dit vanuit een gezamenlijk en breed
platform. Startend bij de inbreng van jongeren en van daaruit
ontwikkelen en verbinden aan andere activiteiten.

Linkin pin Jeugdzorg: ‘Het Innovatienetwerk
Jeugd moet de brug kunnen zijn tussen beleid en
uitvoering: ouder, verzorger, cliënt, regio, zorg
aanbieder en medewerker. Binnen Asendo en de
SJS kunnen vraagstukken een plek krijgen.
Cliënt en ouders vanuit hun visie en ervaringskant en de zorgaanbieder/medewerker vanuit
faciliterende functie voor regievoering en
verantwoordelijkheid om de beweging mee
te creëren en te zorgen voor de olievlek.’

Hoe doen we dat?
• Breed ophalen bij jongeren én verkennen met jongeren (zonder
volwassenen!): #Jongerenparticipatie!
• Via de Innovatielab werkwijze:
- Stap 1: we verkennen vanuit verschillende perspectieven
- Stap 2: we verdiepen met betrokken stakeholders
- Stap 3: we ontwikkelen met usual en unusual suspects
Hoe versterken de partners elkaar daarin?
Door zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande activiteiten en
innovaties, verdubbelen/versnellen die bijdragen aan het
hoofdthema: de Mentale Gezondheid van jongeren.

‘Innovatienetwerk Jeugd zet in op het stimuleren van innovaties,
de implementatie van duurzame ontwikkelingen en op
verdiepend beleid op het hoofdthema.’
De huidige thema’s zijn in 2022 nog van kracht:
• Ieder kind groeit veilig op, met focus op scheidingen;
• Ieder kind voelt zich thuis op school, met extra inzet op data per
school; en wat betekent dit voor bv. zorgstructuur en ondersteuning.
• Wonen doe je thuis – in kleine vorm, continueren pilot JIM en zoeken
naar vernieuwing woonaanbod;
• Snel op de juiste plek, met focus op de wachttijdenaanpak ‘Samen
met de toegang’.

Senior Aanjager Jongerenparticipatie:
‘Vanuit Jongerenparticipatie kunnen wij
bijdragen door mee te denken en doen
m.b.t. inspraak, invloed en initiatief vanuit
kinderen en jongeren (10-27 jaar).’

Linkin pin Onderwijs: ‘Beleidsvorming
moet per definitie ‘interactief’ zijn. En dan
niet alleen door jongeren te betrekken,
maar óók bij de uitvoering mee te laten
doen: 360graden. Wat daarvoor nodig is?
Dat we eigenlijk als beleidsmakers de
tools, misschien wel een methodiek,
krijgen teneinde beleid áltijd te laten
vanuit de praktijk. Principes van
Design Thinking.’

Beleidsadviseur Jeugd gemeente Tilburg:
‘Binnen de gemeente is er niet één manier om tot
beleid te komen. Om tot meer commitment te
komen is het belangrijk dat er meer gebruik
wordt gemaakt van Design Thinking: eerst
invoelen en doorleven van de doelgroep op
wie het beleid zich richt.’

Linkin pin Jongerenwerk: ‘Inzet op inspraak en
invloed van (de lijn) kinderen en jongeren in het
gehele werkgebied waar R-newt actief is vanuit haar
opdracht, maar ook de gemeenten waar wij vanuit
Maatschappelijk Diensttijd/Next Up! werken.
Wij kunnen onze medewerkers hierop faciliteren,
en hebben ook ruimte en middelen waarmee we
direct aan de jeugd of partners kunnen faciliteren
en ondersteunen.’
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PIJLER II: VRIJE RUIMTE
Het Innovatienetwerk Jeugd wil ‘vrije ruimte’ benutten
om in te spelen op actualiteiten of vraagstukken die zich
spontaan aandienen. Anders dan het benoemde jaarthema.
Het benutten van vrije ruimte om te experimenteren is
nodig/nuttig (ophalen vrije innovaties).

Verbetering Mentale Gezondheid jongeren - Hoe doen we dat?

PIJLER III: VASTE ACTIVITEITEN
De vaste activiteiten van het Innovatienetwerk Jeugd zijn
zoveel mogelijk gebaseerd op het hoofdthema. Ze worden
ingezet en benut om het netwerk aan te jagen, te inspireren
en datgene te doen waardoor de beweging zowel in de
Jeugdhulpverlening als in jongerenparticipatie op gang
wordt gebracht. Zo spreken we één taal, delen we kennis,
realiseren we netwerksamenwerking, bieden we een
platform en kennen we financiële ondersteuning (subsidie)
toe aan (innovatieve) initiatieven.

Het Innovatienetwerk Jeugd en Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd staat voor
Innovatie, Inspiratie, Netwerk en Jongerenparticipatie. We geven een boost aan de
verbetering van jeugdhulp, door het bieden van inspiratie en support aan innovatieve
ideeën, met de kracht van het netwerk. #jongerenparticipatie!
Het Innovatienetwerk Jeugd…
1- Faciliteert, ondersteunt en versterkt (innovatieve) initiatieven bij de
ontwikkeling, verkenning en (door)ontwikkeling van hun ideeën. Met subsidie,
netwerk, inspiratie en kennis.
2- Inspireert op belangrijke actuele thema’s die de jeugd(hulp) aangaan.
3 - Stimuleert jongerenparticipatie, benadrukt het belang ervan en verstevigt
dit maatschappelijk en bij betrokken partners en beleidsmakers
(Invloed, Inspraak en Initiatief).
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INNOVATIE

NETWERK

•		 Aanjagen, ondersteunen en versterken van innovaties binnen
jeugd(hulp), initiatieven en activiteiten uit het Innovatienetwerk.
•		 Ruimte voor pitches van innovaties ter verbetering van
jeugd(hulp), waar mogelijk gekoppeld aan het hoofdthema.
Voor initiatiefnemers met een goed idee dat bijdraagt aan de
regionale Koers Jeugd.
•		 Toekennen van vouchers op maat, met als insteek het aanjagen
van jongereninitiatieven die bijdragen aan
participatie of preventieve jeugd ondersteuning
en -hulpverlening.

•		 Brainstorm en verbindingsactiviteiten op specifieke actuele onderwerpen
vanuit de samenwerkingspartners.
•		 Verbinding met belangrijke netwerken. Denk aan betrokkenheid bij de
netwerkpartners en linking pins of initiatieven als Empty Farm to Fill,
K2Challenge en andere netwerken.

INSPIRATIE

JONGERENPARTICIPATIE

•		 Fysieke en online bijeenkomsten waar het netwerk wordt
geïnspireerd door de partners en experts uit het werkveld,
met ruimte om te netwerken.
•		 Inspireren en uitdagen rondom het thema Mentale
Gezondheid, via het online platform, de social media
kanalen en via fysieke en online bijeenkomsten.

•		 Jeugdwelzijnsraad & Level Up, waarbij jongeren inspraak en invloed hebben op beleid
dat hen raakt.
•		 Kinderrechten Dag (KRD), waarop we de rechten van kinderen en jongeren vieren en het
recht op participatie regionaal agenderen.
•		 Inspiratiesessies met jongeren die hun ervaringen inzetten als werkvorm.
Om zichtbaar te maken en verdieping te geven aan wat het betekent om
in deze tijd jongere te zijn.
•		 Adviesvangers als werkvorm om jongeren te laten adviseren
op vraagstukken uit organisaties.

MEER WETEN?

www.innovatienetwerkjeugd.nl / www.samenmetdejeugd.nl

