Terugblik Innovatienetwerk Jeugd | Samen met de Jeugd 2020-2021
#jongerenparticipatie

ONZE WHY
Als regionaal Innovatienetwerk Jeugd
weten we dat het stimuleren en faciliteren
van innovaties de kansen voor kinderen
en jongeren versterken èn voorkomen
dat die verslechteren. Met elkaar zijn
we een beweging die jongeren, ouders,
vrijwilligers, professionals, organisaties
en ondernemers inspireert en confronteert met wat anders kan en wat anders
moet om individueel en/of in een
collectief veranderingen waar te maken.

Bijeenkomsten
Meet Up ‘Wat is normaal?’ - juni 2021
Meet Up ‘Buiten de Lijntjes’ – februari 2021

Kennisprogramma SkillsLab

Meet
Up

In 2021 en 2022 presenteert het Innovatienetwerk Jeugd
een uniek programma: Samen voor en mét de Jeugd!

7 bijeenkomsten in 2022
10 inspirerende gastsprekers uit het werkveld
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. Een
prachtige ambitie waar het Innovatienetwerk Jeugd | Samen met
de Jeugd zich met de partners ook in 2020 en 2021 hard voor maakte.

30-50 deelnemers per sessie

Jeugdwelzijnsraad (JWR)
De Jeugdwelzijnsraad is een regionaal panel van het
Innovatienetwerk Jeugd | Jongerenparticipatie – Samen
met de Jeugd. De 19 deelnemers in de JWR komen uit de
gemeenten Tilburg, Dongen, Rijen, Waalwijk en Loon op
Zand en zijn tussen de 16 en 27 jaar en hebben ervaring
met jeugdhulp. Zij willen met hun stem bijdragen aan
betere jeugdhulp in de regio Hart van Brabant.

Binnen het Innovatienetwerk jeugd inspireren jongeren, ouders,
vrijwilligers, professionals, organisaties en ondernemers elkaar om dat
wat anders kan en anders moet te veranderen. Het netwerk begeleidt
en stimuleert concrete initiatieven die de verandering in gang zetten!

Resultaten JWR
42 bijeenkomsten, waarvan:
• 22 thema inhoudelijk,
• 7 gerelateerd aan de training ervaringskennis,
• 7 gerelateerd aan het groepsproces,
• 4 gerelateerd aan Level Up,
• 2 presentaties.

Aftermovie 2020
Resultaten 2020
Aftermovie 2021

?
Start Level Up september 2021

ONZE HOW
We denken in kansen
We kijken met en luisteren naar jongeren

Stichting
Goejenhandel:

3 bijeenkomsten in 2021

Kinderrechtentour 2020 & 2021
Wat zouden volwassenen écht moeten weten over
hoe het is om als kind in deze tijd op te groeien?
Samen met studenten en docentonderzoekers van
het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst aan
Fontys Hogeschool Pedagogiek & jongerenwerkers
is de Kinderrechtentour (KRT) georganiseerd in de
regio Hart van Brabant.

Welke initiatieven zijn geholpen?

18 infographics met onderwerpen als de
coronamaatregelen, eenzaamheid, onafhankelijke
cliëntenondersteuning, bestaanszekerheid, e-health,
regionale inkoop van jeugdhulp, normaliseren,
voortijdig schoolverlaten, samenwerking onderwijs &
jeugdhulp, gezondheid en 18 jaar worden.

Een nieuwe jongeren-subgroep, en gekoppeld aan de
regionale Jeugdwelzijnsraad (JWR).
Level Up is een verdieping voor jongeren uit de JWR,
die graag in hogere mate willen participeren binnen
projecten van het Innovatienetwerk Jeugd.

Nieuw initiatief voor inclusie en arbeidskansen
voor jongeren. Geslaagde verkenning!

Schildje
Experience:
Interactief programma voor basisschool
kinderen. Geslaagd aanjaagtraject!

Stichting
Verwonderwijs:
Jaarprogramma voor HO studenten.
Geslaagd aanjaagtraject!

Minister
van Kinderen:
Campagne met belangen van kinderen
centraal. Geslaagd aanjaagtraject!

En natuurlijk nog veel meer: ook initiatieven
die geen GO kregen tijdens de Meet Up
hielpen we verder met het netwerk en advies.
Je vindt ze op innovatienetwerkjeugd.nl/
initiatieven.

2021
2022

We zijn nieuwsgierig, brutaal en creatief

WE DOEN HET SAMEN! ONZE PARTNERS.

We hebben lef
We proberen en leren
We verbinden en delen

Ook interessant!

E-magazine Listen Up helpt bij benutten ervaring jongeren
www.innovatienetwerkjeugd.nl/innovatienetwerk-jeugd/samenwerkingspartners

