
Samenwerken op de plek waar kinderen zijn

Kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant moeten maximaal kansen krijgen om 
gezond, veilig en prettig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste  
in zichzelf naar boven te halen.

Dat kunnen zij niet alleen, dat doen we met elkaar. Ouders, school, verenigingen, wijkteams en 
zorgaanbieders. Aan alle betrokkenen de uitdaging om te zoeken naar kansen en mogelijkheden  
om nóg beter samen te werken op alle plekken waar kinderen zijn. 

In deze MEET Up gaan we met professionals uit 
onderwijs en zorg, wijkteams, mensen uit het 
verenigingsleven, ouders en initiatiefnemers 
uit het innovatienetwerk concreet aan de slag. 
Aan de hand van een ‘gezinsreis’ maken we veel 
voorkomende knelpunten inzichtelijk. Vervolgens 
gaan we samen op zoek naar concrete ideeën en 
initiatieven, kijken we waar slimme verbindingen 
mogelijk zijn en ga je naar huis met een 
interessante date om het geleerde in de  
praktijk te brengen! Ben jij erbij?

Je bent van harte welkom op onze

Meet Up Innovatie 

16 mei 2019 16.00 - 19.00 uur, Cultureel Centrum Jan van Besouw, 
Thomas van Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle

Pitchen voor de jeugd én Leren innoveren



Tijdens de bijeenkomst pitcht ook weer een aantal nieuwe initiatieven. Zij horen graag jouw waardevolle 
tips en tops, zodat zij hun initiatief verder kunnen ontwikkelen:
• Flowie: Wachttijdbeleving GGZ invullen door info/zelfhulp via chatbot. Lees meer
• Duurzame sport: Uitval kinderen op (sport)verenigingen terugdringen door pedagogische begeleiding en 

netwerk trainers. Lees meer
• De Luistercoach: Luisterend oor voor jongeren op middelbaar onderwijs door laagdrempelige opzet app/

spreekuur. Lees meer
• 1Samen: Eenzaamheid onder jongeren in het voorgezet onderwijs eerder signaleren en oppakken. Lees meer

Ben jij erbij?
 Tot de 16e! Groetjes, het supportteam
Jacqueline, Eva, Ilse, Melissa, Rogier, Dorien, Vivian,  
Yvet, Majorie, Cees en Richard

In de regio Hart van Brabant is het motto:  
Samen voor de jeugd, ook bij innovatie.  
Sinds 2015 werken we samen in het Innovatienetwerk Jeugd.
 
Dit netwerk is dé plek om te innoveren voor en mét de jeugd.

 Wil je meedenken over innovatie? Wil je samen bouwen aan een netwerk dat door en voor jongeren 
georganiseerd wordt? Of heb jij een goed idee hoe jongeren beter hun talenten kunnen ontdekken? Eigen 
regie kunnen nemen? Of hoe hulp sneller, dichterbij en effectiever kan worden? Of wil je reageren op ideeën 
van een ander? Dan zijn wij op zoek naar jou! Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan een van onze activiteiten.
Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je goed in bent want het Innovatienetwerk Jeugd is er voor 
iedereen die zich verbonden voelt met jeugd. Kijk voor de agenda en meer informatie op de website

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen  
naar info@innovatienetwerkjeugd.nl,  
met Aanmelding Meet Up in de 
onderwerpregel.

Denk jij met ons mee?! 
We zien je graag op 16 mei 2019 in Goirle!
#startups #innovatienetwerkjeugd  
#samenvoorjeugd#socialinnovation

https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/initiatieven/144-flowie-jouw-coach-in-de-periode-van-wachttijd
https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/initiatieven/143-duurzame-sport
https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/initiatieven/143-duurzame-sport
https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/initiatieven/129-luistercoach
https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/initiatieven/129-luistercoach
https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/initiatieven/134-jong-en-eenzaam
https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/
mailto:info%40innovatienetwerkjeugd.nl?subject=Meet%20Up

