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Het publiek is belangrijk, zij kunnen de initiatiefnemers 
namelijk helpen door tips en tricks op te schrijven, het 
eigen netwerk te verbinden en niet onbelangrijk om hen te 
steunen door hen een positieve stem te geven om door te 
mogen! Dit alles op basis van eigen bevinding maar 
tegelijkertijd getoetst aan de hand van de acht criteria  
die op de stembiljetten staan.
Het mooie van een innovatie
proces is dat je niet vooraf 
weet wat de uitkomst is!

Iedere initiatiefnemer kan aan 
de slag met een globaal idee 
en vervolgens met onder
steuning in 150 dagen op zoek 
naar de antwoorden, in een 
cyclusproces met gebruik van 
de probeer en leeraanpak, een training op maat en uitwis
seling met andere initiatief nemers middels werklunches en 
digitale kennisdeling via de Partup community. Wanneer 
het eerste idee is verkend kan er opnieuw worden gepitcht 
voor de doorontwikkeling van het idee, om toe te kunnen 
werken naar de verduurzaming van het initiatief.

De 1e pitch wordt verzorgd door Nicole Peeters en heet ‘Boilrs Hub’; een plek voor 
jongeren die afgesneden zijn van andere jongeren, geen toekomstperspectief meer zien 
en via een andere weg kunnen gaan werken aan die toekomst. Niet de jongere is het 
probleem, maar het systeem dat niet toereikend  is. Er zal gewerkt gaan worden met 
talentenscans, jongeren worden individueel toegerust en gaan aan de slag samen met 
andere jongeren en professionals om hun talent te ontwikkelen en te ontplooien. 

Bij de 2e pitch is Bernadette van den Akker aan het woord met het initiatief 
‘Kampeleren’; een plek voor gezinnen met opvoedvragen waar zij mee aan de slag 
kunnen door de combinatie van kamperen en leren. Als gezin samenwerken aan het 
bouwen van een plek om te kunnen slapen en te eten. Ouders worden gedurende het 
kampeleren ondersteund bij het ondernemen van activiteiten en het aangaan van 
thema’s met hun kinderen. Positieve ervaringen die zij vervolgens 
mee kunnen nemen naar huis.

Op woensdagmiddag 22 maart is het druk bij De Poorten, hier wordt namelijk  

de 12e pitchbijeenkomst georganiseerd door het Innovatienetwerk Jeugd  

Hart van Brabant.

In het publiek zitten vele nieuwe geïnteresseerden, ditmaal worden er 4 nieuwe 

ideeën gepitcht en  3  bestaande pitches’ komen terug om opnieuw steun te 

vragen om verder te kunnen ‘door-ontwikkelen’.

Innoveren mag je leren door te doen!  1e pitch 

2e pitch 

https://part-up.com/tribes/innovatienetwerkjeugd-idee?show=false
https://prezi.com/zbmt-k6ngwty/boilrs-hub/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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In de 3e pitch ‘Gek of iets anders?’ neemt  
Mark Jonkers ons mee in zijn eigen levens
verhaal, een voorgeschiedenis van ‘anderszijn’, 
angstig, veel dromen, hulpverlening, ouders die 
zich zorgen maken en uiteindelijk een gevoel van 
“ik wil hier niet meer rondlopen”. Mark wil samen 
met zijn mede initiatiefnemer Paul van de Kleijn 
een platform creëren waarbij goede informatie 
wordt verstrekt zonder in het ‘vage circuit’ terecht 
te komen. Of zoals wordt benoemd; Daar waar 

ervaringen worden gedeeld, ook het delen van 
vrolijkheid; talenten worden gezien en waar wordt 
gedeald met ‘oude bagage’. Er wordt samenge
werkt en ondersteunt en er wordt opengestaan 
dat er méér is. Dit alles om kwaliteit te leveren 
aan de kracht van jongeren.

De 4e innovatieve pitch ‘Be Challenged’ is de laatste in deze reeks en het woord wordt 
gevoerd door de teamleden Jelle, Stan, Evi, Amy, Anne & Melissa. Ook hier gaat het over 
een alternatief voor jongeren die uitvallen bij het huidige schoolsysteem. Talentvolle 
jongeren die het lastig vinden om op jonge leeftijd al keuzes te moeten maken, die onder 
druk staan vanwege de gezinsproblematiek of eigen problematiek. Er zou een alternatie
ve route voor het onderwijs opgezet moeten worden waarbij wordt ingezet op het talent 
in een veilige omgeving. Zodat meer jongeren kunnen werken aan hun toekomst en 
kunnen afronden met een diploma.

Vervolgens komen er 3 pitches aan bod die vragen om steun  

voor het vervolg ontwikkeltraject, zij hebben de eerste 150 

dagen van verkenning en onderzoek doorlopen en willen nu 

verder met ontwikkelen.

‘Verspijkeringen’, Peter Fluiter en Wytse Dijkstra zijn aan de 
slag met jongeren door hen letterlijk te laten bouwen aan 
hun eigen huis en figuurlijk te laten bouwen aan hun eigen 
toekomst. Het bieden van maatwerk aan jongeren op het 
gebied van scholing en werk, coaching door echt te luisteren 
naar de jongeren en echte interesse te tonen. Coaching on 
the job, we zien en horen de jongere zelf aan het woord 
middels een getoond filmpje, verbinden, aansluiten en 
laten doen: hét werkt!

Marco van Gils en Joey Zwarts zijn met ‘DIM’ aan de slag gegaan;  
een technologische oplossing als antwoord op de constatering dat 
veel jonge kinderen nadelige gevolgen ervaren door het langdurig 
stilzitten in de klas.  Het ontwikkelen van techniek in combinatie 
met een game om 10 jarige kinderen te laten leren en bewegen.  
Zij hebben wel 350 kinderen gesproken en gevraagd om mee te 
denken! De initiatiefnemers zoeken steun om meer prototypes te 
laten maken zodat er geoefend kan worden met een hele klas, 
daarnaast zijn zij op zoek naar studenten en die met hen 
samen willen werken.  
De jongste aanwezige in de 
zaal, de 9 jarige Lotte ziet het 
wel zitten bij hen op school!
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4e pitch 
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De 3e en laatste pitch ‘Assk me first’ start met de 
presentatie: Unreachable?! Just ASSK me….
Eerst goed luisteren en daarna pas handelen. Jongeren 
lopen tegen een grote molen aan van onbegrip en/of 
onwetendheid rondom autisme. Streven naar 
empowerment, geloven in deze jongeren en uitgaan 
van volwaardigheid is de basis. Ervaringsdeskundigheid 
inzetten voor jongeren die met vergelijkbare problemen 
worstelen, kennis en ervaringen delen met onderwijs en 
werkgevers waardoor er veiligheid en kwaliteit wordt 
gegarandeerd. Het uitzetten van een pilot binnen het 
onderwijs in samenwerking met ervaringsdeskundigen?  
“Just Assk me?!”.

En als kers op de pudding krijgen we nog een 
update van ‘Samen Sterk’ door Eline Mulders 
en Bram Tak, 2 Fontys studenten pedagogiek 
die een tool hebben ontwikkeld in de vorm van 
een ster waarbij de punten en de kleuren 
binnen de ster de aandachtsgebieden aangeeft 
om de veiligheid van het kind te waarborgen.   
( e.mulders@student.fontys.nl   
b.tak@student.fontys.nl )

 
In een kort instructie filmpje roept het  
initiatief Schildje, stop kindermishandeling 
ambassadeurs op zich te melden om het 
initiatief te steunen bij de verdere 
doorontwikkeling.  

De middag wordt afgesloten met de bekendmaking van de uitslagen voor de 

pitches en het uitdelen van alle feedback aan de initiatiefnemers. Het publiek is 

enthousiast en kritisch. Zes van de zeven  initiatieven mogen door omdat ze 

voldoende innovatief en veelbelovend blijken om het vertrouwen en het support 

van het publiek en de jury te krijgen! 

https://prezi.com/yudzfw0qbpc6/assk-me/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/prbac0nfp56d/presentatie-samen-sterker/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
mailto:e.mulders%40student.fontys.nl?subject=
mailto:b.tak%40student.fontys.nl?subject=
https://www.facebook.com/Schildje/videos/446938815655732/

