
In 2023 presenteert het Innovatienetwerk Jeugd 
verschillende bijeenkomsten rondom het thema 
Mentale Gezondheid. Natuurlijk startend en 
samen met jongeren. Doe je mee?

Het Innovatienetwerk Jeugd presenteert…

In de regio Hart van Brabant gaan we actief aan de slag met het thema Mentale Gezondheid. Door het 
delen van lessen en trends inspireren we elkaar. We versterken tegelijkertijd de samenwerking en het 
netwerk in de regio. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling en verbetering van de jeugd(hulp).

Mentale Gezondheid centraal Mentaal
Gezond

Het Innovatienetwerk Jeugd wil constructief 
bijdragen aan de Mentale Gezondheid van  
de jongeren in de regio Hart van Brabant.

Bekijk de agenda, meld je online aan, raak geïnspireerd en zet de mentale gezondheid van de jeugd centraal! 

Meer info en aanmelden kan  
via innovatienetwerkjeugd.nl

Kinderrechtendag 2023

Voor wie?
Kinderen, jeugdprofessionals, 
beleidsmakers en bestuurders. 
  
We organiseren één feestelijke kinderrechtendag voor alle kinderen, 
bestuurders en jongerenwerkers in de 11 gemeenten van de regio 
Hart van Brabant. Samen vieren we de kinderrechten, oefenen met 
participatie en duiken in de belevingswereld van kinderen!

Wanneer?
Woensdag 29 november

Dit is een event voor betrokkenen uit het netwerk. Aanmelden is  
niet mogelijk, dit gebeurt op uitnodiging.

Lees meer en ontdek de beelden en onderzoeksresultaten van 
eerdere jaren.

Door wie?
Innovatienetwerk Jeugd | 
Jongerennetwerk – Samen met 
de Jeugd & T*Agency

Door wie?
Jongerennetwerk  
Samen met de Jeugd

Inspiratiesessie 'Hoe ervaren jongeren mentale 
gezondheid in hun dagelijks leven?'

Voor wie?
Jongeren (tot 30 jaar) uit de 
regio Hart van Brabant

  
Ontdek hoe jongeren de mentale gezondheid in hun dagelijks 
leven ervaren. Wat gaat goed? Wat kan beter? Het event wordt 
georganiseerd samen mét jongeren en partners uit de regio Hart 
van Brabant.  

Wanneer?
30 mei 19.00-22.00 uur, Hall of Fame Tilburg

Door wie?
Innovatienetwerk Jeugd

Meet Up's - 2023

Voor wie?
Initiatieven met innovatieve ideeën 
voor de jeugd in de regio Hart van 
Brabant, Jeugdprofessionals en 
andere geïnteresseerden
   
De Meet Up is een fysieke plek voor ontmoeting, inspiratie en 
innovatie. En misschien wel dé plek om jouw idee te pitchen! 

Wanneer?
Woensdag 14 juni en 8 november 2023, 16.00-19.00 uur

Door wie?
Innovatienetwerk Jeugd | 
Jongerennetwerk – 
Samen met de Jeugd 

INJ Festival "Jong & Mentaal Gezond in Hart van Brabant"

Voor wie?
Iedereen die zich inzet voor de veiligheid, 
gezondheid en het geluk van kinderen  
en jongeren in Hart van Brabant
  
Iedereen die jong is of werkt met/voor jongeren willen wij  
inspireren om bij te dragen aan de Mentale Gezondheid van 
jongeren. Wat zijn sterke voorbeelden? Wat kunnen we leren van 
elkaar? En hoe is het eigenlijk gesteld met de jeugd? We dagen  
onze partners, initiatieven en betrokkenen uit het werkveld graag 
uit om een stem te laten horen en één vuist te maken voor de 
mentale gezondheid van de jeugd. We doen het samen!

Wanneer? 
Najaar 2023
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