Innovatienetwerk Jeugd regio Hart van Brabant
Voor innovatie in jeugd(hulp)

3 type subsidies
1. Aanjaagsubsidie van max. € 10.000,-

Bedoeld om jouw ontwikkelde idee of initiatief een boost te geven. Maak je gebruik van deze
subsidie? Dan kun je geen aanspraak meer doen op de andere vormen van INJ subsidie.

2. Verkenningssubsidie van max. € 3.000,-

In de verkenningsfase ontdek je of jouw idee kansrijk is voor verdere ontwikkeling. Je maakt de

inhoudelijke meerwaarde van het idee scherp, zet experimenten uit en vindt focus.
3. Ontwikkelsubsidie van max. € 25.000,-

Uitgebreid ontwikkeltraject waar uitsluitend via de positief doorlopen verkenningsroute gebruik
van gemaakt kan worden. In deze fase ga je via de Probeer & Leeraanpak aan de slag om een

echte “onderneming” te realiseren. Zodat het ontwikkelde product, methode of dienst
breed beschikbaar kan komen en zich blijft door ontwikkelen.
*Wanneer de ontvangen subsidie niet juist wordt besteed of anders besteed dan vooraf was
besproken kan er overgegaan worden tot terugvordering van de subsidie.

Wanneer komt jouw initiatief in aanmerking voor steun?
•

•
•

Het beoogt bij te dragen aan de regiodoelen:
o Betere kwaliteit van leven voor kwetsbare jongeren en hun omgeving omdat het
bijvoorbeeld sneller, dichterbij, effectiever of tegen lagere zorgkosten wordt geboden.
Het begint bij de vraag van de jongere
Je kunt aangeven waarom dit idee innovatief is

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Het plaatsvindt in de regio Hart van Brabant
Er een gecommitteerd team staat of komt (onafhankelijk, divers en relevant)
Er wordt gewerkt met de Probeer & Leeraanpak
Alle leerervaringen open worden gedeeld
Er in 150 dagen een concreet resultaat staat
De aanvraag voldoet aan de eisen
Het netwerk, bestaande uit een vakjury én jongerenjury jouw idee ondersteunen
Wanneer het initiatief is afgerond, dan ontvang je de alumni status. Dit betekent dat je
verbonden blijft aan het Innovatienetwerk Jeugd, het initiatief blijft op de website van het
Innovatienetwerk Jeugd vermeld, je mag deel blijven nemen aan bijeenkomsten en in overleg zal
er worden bekeken of en waar je nog een podium kunt krijgen om jouw idee toe te lichten en de
leerervaringen te delen.
Bij alle communicatie vanuit het initiatief komt de relatie met het INJ tot uitdrukking (via
vermelding of opnemen van het logo)
Wanneer de deelname is gestopt, al dan niet tussentijds, dan is het initiatief niet meer
verbonden aan het Innovatienetwerk Jeugd. Je ontvangt geen alumni status en daarmee geen
toegang tot specifieke activiteiten van het Innovatienetwerk. Bij niet nakomen van
prestatieafspraken conform het Supportticket kan zo nodig de subsidieverstrekking terug worden
gevorderd.

Tips voor je pitch!
Je scherpt je idee verder aan. Denk daarbij aan de volgende impactvragen:
1. Voor welk vraagstuk in de regio Hart van Brabant bied je een oplossing of waar draagt het
aan bij?
2. Welk effect heeft jouw bijdrage?
3. Welke uitdaging constateer je? Wat zie je als oorzaak van het probleem?
4. Waarom voel jij je hierbij persoonlijk betrokken?
5. Wat is je (veronderstelde) oplossing(richting)?
• Welk effect verwacht je van jouw interventie?
• Welk resultaat ga je behalen?
• Hoe is dit proces te volgen of wordt dit inzichtelijk?
6. Waarom is het een innovatie?
7. Welke vragen heb je voor de eerste 150 dagen?
8. Wat worden de experimenten?
9. Wat wordt de eerstvolgende stap?
10. Wat heb je hiervoor concreet nodig van het Innovatienetwerk (verbinding met het netwerk,
expertise, denk- of menskracht, etc.)?

Criteria supportticket
In het supportticket leg jij je plan en de afspraken die horen bij de deelname aan het
Innovatienetwerk vast. Het supportticket wordt ingediend bij de initiatiefmanager en bestaat uit:
•
•
•
•

•

•

Ondertekend supportticket met bijgevoegd plan.
Gespecificeerde begroting: duidelijke relatie met resultaat, activiteiten en begroting
Kopie van jouw ID gegevens en kopie bankgegevens- waarnaar de subsidie moet worden
overgemaakt.
De initiatiefmanager zorgt voor de formele afhandeling van het supportticket i.o.m. de
verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Tilburg. Bij onduidelijkheden of onvolledigheden
kan er om extra info worden gevraagd.
Daarnaast word je gevraagd om een foto met een begeleidende tekst waarin je jouw idee kort
toelicht op de website van het Innovatienetwerk Jeugd, zodat ook de rest van het
Innovatienetwerk op hoogte is van jouw idee of geïnteresseerden zich nadien nog bij je kunnen
aanmelden om met je mee te denken/doen
Na afloop, na 150 dagen, wordt er een verantwoording van de besteding van de ontvangen
middelen aangeleverd. Afhankelijk van de ontvangen subsidie is het een uitgebreidere
verantwoording. Deze financiële verantwoording dient binnen 4 weken te zijn aangeleverd.

