
 

  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het regionaal Innovatienetwerk Jeugd, wat is dat? 
 

In de regio Hart van Brabant is het motto: Samen innoveren voor de jeugd. Sinds 2015 werken we samen 

in het Innovatienetwerk Jeugd. Het Innovatienetwerk Jeugd is dé plek om ideeën voor betere 

jeugdhulp samen met anderen werkelijkheid te maken. Binnen het netwerk krijgt iedereen de ruimte om 

zijn of haar idee voor vernieuwing in de jeugdhulp te presenteren en de steun te vinden die nodig is om 

de innovatie op gang te brengen.  

 

Twee keer per jaar vinden er pitchsessies plaats. Iedereen kan in deze sessies zijn vernieuwende idee 
voorleggen aan het Innovatienetwerk. Het Innovatienetwerk wordt op dat moment gevormd door het 
aanwezige publiek. Het publiek vult bij elke pitch een stemkaart in, waarop ze ook tips of contactgegevens 
kunnen vermelden. Naast het publiek brengt ook een vierkoppige vakjury zijn stem uit. In totaal gaat het 
dus om vijf stemmen (publiek geldt voor één stem). Bij drie stemmen of meer krijgt de initiatiefnemer 
ondersteuning (begeleiding en financieel) bij het verder ontwikkelen van het idee. Vernieuwend aan deze 
manier van stemmen is dat niet de gemeente maar alle aanwezigen bepalen of het een idee goed is, maar 
juist het hele netwerk hieraan bijdraagt.  
 

In deze flyer lichten we toe welke ondersteuning je vanuit het Innovatienetwerk Jeugd kunt krijgen bij het 

verkennen van jouw initiatief en andersom wat het netwerk van 

jou verwacht. We kijken altijd samen naar wat passend is bij 

jouw initiatief. 

 

Visie op innovatie : Proberen & Leren 
 

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 gelijk met je team aan slag om je 

idee in, en vooral ook met, de praktijk te ontwikkelen. Dit doe je 

door je idee meteen toe te passen en de lessen daaruit gelijk te 

gebruiken om je idee en plan bij te stellen. Do-check-do-check-

do-check in plaats van plan-do-check-act.  

 

  

Innovatienetwerk Jeugd 
Je initiatief in het   



 

 

 

Stap 1: Aanmelden bij het Innovatienetwerk Jeugd 

Heb jij een goed idee? En ben jij er klaar voor om jouw idee te delen en om steun te vragen bij het 

Innovatienetwerk? Meld je dan via de website aan www.innovatienetwerkjeugd.nl Er wordt contact met 

je opgenomen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken hoe ver je al bent met jouw 

idee en welke ondersteuningsbehoefte jij hebt.  

 

Stap 2: Voorbereiden pitch 

De tijd is nu aangebroken om je pitch verder voor te gaan bereiden zodat je op de eerstvolgende 

pitchsessie het podium kunt betreden. Tijdens deze voorbereidingsfase zal er regelmatig contact met je 

zijn over de vorderingen en krijg je instructies over hoe het pitchen in zijn werk gaat. Je kunt ook een 

uitnodiging verwachten voor de 2-maandelijkse innovatielunch, hier ontmoet je andere initiatiefnemers 

die gaan pitchen of al hebben gepitched, en leer je de eerste beginselen van de probeer en leeraanpak.  

 

Je scherpt je idee verder aan, denk hierbij aan de volgende vragen:  

 

1. Welke probleem en uitdaging constateer je? 

2. Waarom voel je je daar persoonlijk bij betrokken? 

3. Wat zie je als oorzaak van het probleem? 

4. Wat is je (veronderstelde) oplossing(srichting)? 

5. Waarom is dat een innovatie? 

6. Welke vragen heb je voor de eerste 150 dagen?   

7. Wat is nu je eerst volgende stap? 

8. Wat vraag je daarvoor van het Innovatienetwerk?  

 

Stap 3: Pitchen 

Het is zo ver, je gaat pitchen.  Het publiek mag 

vandaag stemmen op jouw pitch. Het publiek vult 

een stemkaart in waarop ze ja of nee kunnen 

aankruisen en waarop ze ook tips en 

contactgegevens kunnen vermelden. Naast het 

publiek brengt ook een vierkoppige vakjury zijn stem 

uit. In totaal gaat het dus om vijf stemmen (publiek 

geldt voor één stem). Bij drie stemmen of meer ben 

je door en krijg je ondersteuning bij het stap voor 

stap verder en concreter uitwerken van je idee.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteria 

Je initiatief komt in aanmerking voor steun als:  

 Het beoogt bij te dragen aan de regiodoelen: 

Betere kwaliteit van leven voor kwetsbare 

jongeren en hun omgeving tegen lagere 

zorgkosten      

 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 

(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 

publiek jouw idee ondersteunen 
 

http://www.innovatienetwerkjeugd.nl/


 

 

 

Stap 4: Ondersteuning van het Innovatienetwerk 

Je bent door! Het publiek en de jury zijn positief over jouw idee. Vanaf nu wordt je opgenomen in de 

leergemeenschap van initiatiefnemers en kun je gebruik maken van ondersteuning van het 

Innovatienetwerk voor de verkenning en uitwerking van jouw idee. Je kunt hierbij gebruik maken van de 

verschillende onderdelen uit het innovatiemenu. Om aanspraak te maken op deze ondersteuning vul je 

het supportticket in. In dit supportticket leg jij je plan vast en de afspraken die behoren bij de deelname 

aan het Innovatienetwerk en de leergemeenschap.  Het supportticket wordt ingediend bij de 

initiatiefmanager en bestaat uit:  

 Ondertekend supportticket met bijgevoegd plan. 

 Gespecificeerde begroting:  duidelijke relatie met resultaat, activiteiten en begroting 
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 wordt je gevraagd om jouw idee bekend te maken en kort toe te lichten op de website van het 

Innovatienetwerk Jeugd, zodat ook de rest van het Innovatienetwerk op hoogte is van jouw idee.  

 

Ondersteuning Component Omvat 
Een passend podium om 
je idee aan te scherpen, 
mensen te ontmoeten, 
bevestiging te krijgen en 
in de regio “op de kaart 
komen”.  

Podium 
Een regionaal 
podium voor 
je initiatief  

 In overleg met initiatiefnemer bepalen welke podia 
interessant zijn en daar verbindingen mee helpen blijven 
leggen.  
Met podia kan ook een nieuwsbericht of digitale weergave 
beoogd worden. 

Toegang krijgen tot, en 
beschikbaar zijn van een 
breed, divers en 
deskundig netwerk.   

Netwerk/ 
expertise Een 

netwerk dat 
actief helpt 
om je initiatief 
te laten slagen 

 Een pool van experts die bekend zijn in en met het 
netwerk en de werkwijze  en die als vrijwilliger 
(kort/eenmalig) en structureler (via aanjaagsubsidie) 
kunnen bijdragen. 

 Inzicht in relevante netwerken en daar toegang toe 
bieden. Waar nodig actief initiëren van 
netwerken/ontmoetingen waar die er nog niet zijn  
 

Begeleiding op drie 
verschillende 
onderdelen: Kennis van 
de “probeer & leer 
aanpak” , leren van 
elkaar en specifieke 
kennis van een “expert” 

Begeleiding 
Begeleiding in 
de Probeer & 
Leeraanpak 

 Verplicht: Deelname in de leergemeenschap.  In deze 
leergemeenschap nemen alle initiatiefnemers met een 
Supportticket deel.  
-Workshops over de probeer en leeraanpak  
-Innovatie-lunch: 2-maandelijks en ad hoc 
reflectie/intervisie tussen de initiatiefnemers 
gecombineerd met interessante sprekers/workshops.  
-Andere activiteiten door derden (facultatief)  

 Aanvullende expertise uit de expertpool of een zelf 
aangedragen experts of projectleider. Deze expertise 
kan “betaald worden” met de aanjaagsubsidie(zie 
Financiering) 

Financiële 
ondersteuning om het 
idee uit te werken en 
voor de inhuur van een 
expert of projectleider. 

Financiering 
Zo nodig 
financiële 
steun  

 

 Voor de uitvoering van het verkenningstraject (periode 
van 150 dagen)  kun je voor maximaal. €2.500,00  
aanjaagsubsidie aanvragen voor de uitwerking van je 
idee en de inhuur van expertise of een projectleider.  

 Per periode max €500,00 t.b.v. Promotie 

 

 



 

 

 

Stap 5: Door naar de 'ontwikkelfase' 
Na het verkenningstraject bestaat de mogelijkheid om ook in de ontwikkelfase steun te krijgen van het 

Innovatienetwerk en deel te (blijven) nemen in de leergemeenschap van initiatiefnemers. Bij het 

verkenningstraject gaat het vooral om het scherp krijgen van de inhoudelijke meerwaarde van je idee en 

daar focus in te vinden. In de ontwikkelfase gaat het er ook om, om er via de Probeer & Leeraanpak een 

echte “onderneming” onder te krijgen waardoor het ontwikkelde product, methode of dienst breed 

beschikbaar kan komen en zich blijft door ontwikkelen. Om jouw idee in de ontwikkelfase te brengen 

moet je net als bij het verkenningstraject het publiek om steun vragen middels een pitch.  

Wil je meer weten over de criteria voor deelname en welke ondersteuning je kunt krijgen vanuit het 

Innovatienetwerk, lees dan in de flyer 'ontwikkelen in het Innovatienetwerk Jeugd'.  

 

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 is het mogelijk om op maat te kijken hoe we 

over en weer nog van elkaar kennis en ervaring gebruik kunnen. 

Voor alle initiatiefnemers die afgerond of gestopt zijn wordt verwacht dat zij binnen 2 maanden na 

afsluiten van het traject een portofolio (digitaal aanleveren) zodat het Innovatienetwerk de opgedane 

kennis kan gebruiken en delen. Dit portofolio omvat jouw idee, je oplossing en je leer ervaring tot nu toe 

(wat werkt en wat werkt niet). Dit portofolio mag geschreven of middels een ander digitaal kanaal 

ingediend worden (bijvoorbeeld een filmpje of vlog).  

 

Tot slot 

 Ben je afgerond, dan ontvang je de alumni status. Dit betekend dat je verbonden blijft aan het 

Innovatienetwerk Jeugd, je initiatief blijft op de website van het Innovatienetwerk Jeugd 

vermeld, je mag deel blijven nemen aan bijeenkomsten en aan de leergemeenschap, en in 

overleg zullen we bekijken of en waar je nog een podium kunt krijgen om jouw idee toe te lichten 

en je leerervaringen te delen.  

 Wanneer je deelname is gestopt, al dan niet tussentijds, dan is je initiatief niet meer verbonden 

aan het Innovatienetwerk Jeugd. Je ontvangt geen alumni status en hiermee geen toegang tot 

activiteiten van het Innovatienetwerk. Bij niet nakomen van prestatieafspraken conform het 

Supportticket kan zo nodig de subsidieverstrekking terug worden gevorderd.  

 

 

 

 

 
 

 


