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Step Forward, Start…!
Dat was het uitgangspunt voor de pitchbijeenkomst die voor het 3e maal dit
jaar werd georganiseerd door het Innovatienetwerk Jeugd Hart van Brabant.

Op 1 november werd het podium geboden aan 8 pitches !
Met lef pakten de innovators het podium om te pitchen wat er anders en beter
kan voor onze jeugd in de jeugdhulp. Met enthousiasme probeerden zij het
publiek te overtuigen van de meerwaarde voor hun initiatief.
Vandaag wordt er gestart met 2 initiatieven die al het verkenningstraject van
150 dagen hebben doorlopen en met een duidelijke boodschap aan het
publiek vragen om steun voor de volgende 150 dagen in de Ontwikkelfase:

1e pitch
Krijgen jongeren tips van leeftijdsgenoten om de kans op een baan te verbeteren?

"BE Challenged 013+ "
Ervaringsdeskundige en kartrekker Femke van Doremalen
neemt ons mee in het initiatief waarbij het doel is om
60 jongeren, die zijn uitgevallen binnen het voortgezet
onderwijs, de kans krijgen om werkervaring op te doen en
hun toekomstkansen te vergroten op de arbeidsmarkt.
Er wordt samengewerkt aan die eigen toekomst door de
jongeren werkervaring te laten opdoen, talenten worden
ontdekt en ontwikkeld om hun vaardigheden te vergroten.
Deze opgedane kennis en ervaring worden geregistreerd
zodat werkgevers de gemotiveerde jongeren makkelijker
kunnen vinden. De coaches uit het team van BE Challenged 013+ weten, als
ervaringsdeskundigen, heel goed hoe het is om niet mee te kunnen doen en er niet toe
te doen, maar dus ook wat het betekent om je kansen te vergroten en er wel toe te doen!
Gesproken samenwerkingspartners binnen het onderwijs maar ook Willem II, de bibliotheek
als Poppodium 013 zijn enthousiast.
BE Challenged 013+ vraagt steun zodat er over 150 dagen een getrainde, dynamische pool
van peercoaches is, er een voortraject is doorlopen dat inzoomt op ‘wie ben ik?’ en er is een
registratietool tot een volwaardige, werkbare tool ontwikkeld. Een traject met als belangrijk
uitgangspunt: VOOR én DOOR jongeren.

BEChallenged013+ zoek bedrijven die werkzoekende jeugd zonder startkwalificatie een
ECHTE kans wil geven en feitelijk een plek/opdracht binnen hun bedrijf geven aan de
hand van de talenten en skills van de jongeren.

Kun jij helpen? Mail dan met Maria@r-newt.nl
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2e pitch
Leren we hoe we kinderen en jongeren met
bijzonder ervaringen serieus kunnen nemen?

"Ik zie, ik zie wat jij niet ziet"
Mark Jonkers, Jorus Rompa en Paul van der Klein vertellen over jongeren met
bijzondere ervaringen.
Aan de hand van het persoonlijke verhaal van Mark wordt duidelijk dat hij enorm heeft
geworsteld om serieus genomen te worden omdat er niet werd geluisterd naar zijn
waarnemingen, gedachten en ervaringen. De urgentie van dit onderwerp zit in de
combinatie van soms beangstigende persoonlijke ervaringen (zoals het dromen/
voorspellen van een brand in huis) en het taboe dat op dit thema rust. Dit kan voor een
kind of jongere letterlijk te zwaar worden. De initiatiefnemers zijn bevestigd in hun
ideeën dat hieraan behoefte is door de bijeenkomsten die zijn georganiseerd in de
verkenningsfase, er bleek namelijk voldoende belangstelling.
De getoonde foto's met daarop gezichten illustreren de groep mensen die met dit
thema worstelen.
Dit initiatief vraagt om support voor de ontwikkelfase zodat zij verder kunnen gaan
met het ontwikkelen van expertise en een werkmethode. Het ontwikkelen van een
methode met tips en tricks om jongeren met gelijksoortige ervaringen te ondersteunen en hen van kwetsbaarheid naar eigen kracht te ontwikkelen.
Een ander doel is om over dit thema in gesprek te komen
of blijven met ouders, onderwijs- en professionals en hen
te prikkelen via verschillende vormen en creatieve uitingen.
Een plek waar kennis en ervaring komt, waar je serieus
wordt genomen en waar naar je wordt geluisterd.

Ben je geïnteresseerd of heb je zelf dit soort ervaringen?
Of ken je mensen met dit soort ervaringen?
Heb je toegang tot onderwijs of jeugdhulpverlening?
Mark Jonker wil graag ervaringen toevoegen en in contact komen met leerlingen,
opvoeders, ouders, hulpverleners om ervaring op te doen met het presenteren
van het verhaal van ik zie ik zie, wat jij niet ziet.

Meedoen? Stuur een mail aan Mark: mark.jonkersmv50@gmail.com
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De volgende Initiatieven pitchen voor de 1e verkenningsfase:

3e pitch
Het onderwijs in Hilvarenbeek wil de schotten tussen school en jeugdhulp omver gooien!

"Samenwijs, passende zorg voor 0-13 jarigen"
Initiatief van Lonneke Huls en Katja Timmermans.
Lonneke van Samenwijs (opvang en onderwijs) De Vlinderakker uit Biest-Houtakker vertelt
over de door hen beoogde doelgroep van jonge kinderen waarbij al heel vroeg signalen
worden opgepikt dat er sprake is van leerproblematiek. Zij willen zoeken naar mogelijk
heden om ouders meteen te kunnen ondersteunen door het bieden van passende zorg. Het
kind en ouders een antwoord bieden en te ondersteunen bij het te bewandelen pad zodat
het kind gedurende de gehele kinder -en schoolloopbaan op een plek kan zijn én blijven.
Deze initiatiefneemsters hebben ervaren dat er binnen de zorgstructuur voor de kinder
opvang (0 tot 4 jaar) nog te weinig mogelijkheden zijn om kinderen met leerproblematiek
vroegtijdig te onderkennen en te begeleiden. Zij signaleren binnen de kinderopvang
hiaten, waardoor de communicatie en de slagvaardigheid om een kind gericht te ondersteunen nog onvoldoende mogelijk zijn.
In de verkenningsfase willen zij graag het volgende onderzoeken:
Hoe de sociale zorgstructuur te vergroten, zodat er tot 1 passend zorg-opvang-onderwijs
netwerk kan worden gekomen?
Mee te denken of een zorgregisseur de beste oplossing is om adequaat en tijdig maatwerk
voor elk kind te bieden. Is dit iemand die een oogje in het zeil houdt voor de beste oplossing?
Te helpen om het vertrouwen van medewerkers en ouders te vergroten in het bieden van de
beste zorgstructuur voor 0-13 jarigen.

4e pitch
Krijgen risicojongeren die moeilijk hun weg vinden op de
arbeidsmarkt een gave kans via werk bij muziekfestivals.

"Verdien je Ticket"
Initiatief van Norbert Heijl

Lonneke en Katja kunnen altijd mee meedenkers en meehelpers gebruiken die
energie krijgen van doorlopende zorg en onderwijs van 0 tot 13 jaar.

Norbert vraagt aan jongere Bilal om over zijn ervaringen te vertellen. Bilal vertelt erover
dat hij niet makkelijk aan het werk komt, bedrijven vragen immers altijd naar een
diploma. Dit had hij in eerste instantie niet, maar nu inmiddels wel. Toch werd hij met
een diploma ook niet aangenomen door dat bedrijf, zijn zelfvertrouwen werd hierdoor
geschaad. In juni heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij het hiphopfestival Woohah! en dat
was een geweldige ervaring en heel fijn om te doen.

Interesse? Mail dan met info@devlinderakker.nl

Lees verder op de volgende pagina
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Muziekfestivals zijn een fantastische leeromgeving,
waar veel vrijwilligers én specifieke skills nodig zijn.
Jongeren zijn op zoek naar leuke banen maar met een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben zij wel extra
begeleiding nodig en die is er gewoonlijk niet bij een
festival omgeving. Dit initiatief wil dit graag oplossen
door die coaching wèl te bieden en op deze manier te
zorgen voor toeleiding tot de arbeidsmarkt. Het doel is
zinvol werk, zelfontwikkeling en zelfbeloning. Want
een jongere verdient zo zijn ticket tot de arbeidsmarkt!
De komende tijd minimaal 30 jongeren aan het werk zetten is de pilot. Dit in samenwerking
met R-Newt, Poppodium 013 en met Event Talent. Er wordt een coachprofiel opgesteld om
jongeren op te kunnenleiden. Naast het gebruikelijke festivalseizoen wordt er ook naar
mogelijkheden gezocht bij indoor festivals gedurende de herfst- en winterperiode. Een
onderzoeksvraag is onder meer het in kaart brengen van de festivals die voor de jongeren
geschikt zijn. Er worden partners gezocht zodat het initiatief binnen
3 jaar subsidieloos kan voortbestaan.

Norbert zoekt nog meer samenwerkingspartners zoals (welzijns)organisaties,
festivals. Daarnaast zijn jongeren natuurlijk ontzettend welkom om mee te helpen
ontwikkelen van verdien je ticket of om zelf deel te nemen. Tot slot kan Norbert
ook nog hulp gebruiken bij het structureel inbedden van zijn idee binnen de overheid
of op de markt. Heb jij hier ideeën voor stuur dan een mail aan Norbert:
norbert@venturespring.biz

5e pitch
Wordt er verbinding gelegd tussen de participatie van jonge vluchtelingen
door hun talenten te koppelen met een krachtig persoonlijk netwerk.

"De Toekomstacademie "
Abubakarr Bangura kwam zelf 16 jaar geleden uit Sierra
Leone naar Nederland en ging in Tilburg wonen. Hij rondde er
zijn masterstudie Pedagogiek af. Nu is hij in Tilburg projectleider van een landelijk traject voor jonge vluchtelingen dat
al in zes steden loopt. Ook jongeren die geen vluchteling
achtergrond hebben kunnen bij hen terecht. Er worden
trajecten opgezet van drie maanden waarin deze jongeren
kunnen participeren in de samenleving. De talenten van
jongeren worden gekoppeld aan de vraag en behoefte van
de arbeidsmarkt. Daarvoor is een krachtig persoonlijk netwerk nodig. En er wordt
geleerd via de praktijk; reguliere opleidingen zijn voor hen te sterk gebaseerd op taal.
De jongeren kunnen in dit traject kiezen voor een module. Bijvoorbeeld Zorg en Welzijn
of Kunst en Cultuur. Er hebben zich al 25 meisjes aangemeld, zij kozen voor Zorg en
Welzijn. Voor hen wordt nu een partner en investeerders gezocht om de module
daadwerkelijk op te gaan zetten. Er wordt gezocht naar leermeesters, mensen
met kennis, bijvoorbeeld binnen de kinderopvang of een ziekenhuis. Maar ook
coaches en maatjes, dat zouden heel goed studenten kunnen zijn die hen
ondersteunen om in de sector te gaan werken.
Abubakarr is op zoek naar partners, coaches en maatjes die samen met ons de Zorg
en Welzijn module kunnen door ontwikkelen en verduurzamen in Tilburg en de regio
Hart van Brabant. Daarnaast kan hij hulp gebruiken bij het vergaren van nog meer
kennis, het opbouwen van een netwerk en zoekt hij naar partners die financiering
beschikbaar willen stellen om de modules van de Toekomstacademie voort te
zetten. Wil jij Abubakarr en de Toekomstacademie verder helpen? Mail dan met
abubakarr@newdutchconnections.nl
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6e pitch
Wordt er een community opgericht voor en door ouders van zorgintensieve kinderen?

"Ontmoeten en Zo!
Initiatief van Marjolein van Summeren en Diana Cremers.
Diana en Marjolein werken bij zorgorganisatie Amarant en zetten zich in voor kinderen met
een intensieve zorgvraag en hun gezin. Hun droom is dat kinderen met een beperking of
ontwikkelingsachterstand zich maximaal kunnen ontwikkelen en thuis kunnen wonen bij hun
gezin dat in balans is. De verhouding draagkracht versus draaglast is vaak uit balans. De helft
van de ouders geeft aan dat de andere kinderen in het gezin minder aandacht krijgen en
zestig procent heeft last van relatie- en burn out klachten. Bijna twee derde van de ouders
heeft vooral behoefte aan het delen van gevoelens en ervaringen met lotgenoten. Marjolein
en Diana onderzochten wat de voordelen van lotgenotencontact zijn en welke vormen er al
bestaan. Duidelijk werd dat lotgenotencontact onder andere een beter gevoel van eigenwaarde oplevert en zorgt voor een preventieve werking op de balans draagkracht - draaglast.
Ontmoeten en Zo! Ontstond op deze manier.
Er zijn inmiddels vijf lotgenoten bijeenkomsten geweest. Daarbij zijn waardevolle verbin
dingen en kleine netwerken ontstaan. Het doel van Marjolein en Diana is om meer van die
waardevolle verbindingen tot stand te brengen. Zij vragen hulp bij het vinden van ouders
die dit met hen willen organiseren. En daarnaast zijn zij op zoek naar organisaties die zich
hieraan willen verbinden. Zo willen ze doorgroeien naar een community voor en door ouders.

Tot slot wordt deze pitchbijeenkomst beëindigd met 2 initiatieven die
gaan voor de 2e fase en dit betekent dus het Ontwikkeltraject;

7e pitch
Wordt drugsgebruik binnen de jeugdhulp teruggedrongen?

"Samen voorbij verslaving"
Initiatief van Anneleen Jongsma en Irene Dijkstra

Marjolein en Diana kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij het verder ontwikkelen van
hun plan. Bijvoorbeeld bij een podium om het initiatief verder toe te kunnen lichten,
meehelpers, ouders of een betrokken netwerk die het plan mee willen uitwerken,
expertise op het gebied van financiering en het bouwen van een business case.

Kun jij meehelpen? Laat het weten aan Marjolein en Diana via:
m.v.summeren@amarant.nl

Het publiek wordt eerst geïnformeerd door de opsomming van enkele cijfers en feiten;
33% 12 en 13 jarigen binnen de jeugdzorg heeft wel eens geblowd,
4% leeftijdsgenoten buiten de jeugdzorg,
Jongeren in de jeugdzorg hebben geen hulpvraag voor middelengebruik,
wel voor wonen en dagbesteding,
Middelengebruik belemmert de (motivatie voor) behandeling,
Maar voor middelengebruik hebben jongeren juist geen hulpvraag.
Lees verder op de volgende pagina
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8e pitch
Worden jongeren met hoog functionerend autisme die vastlopen
op school of werk op een vernieuwende manier ondersteund?

"Boilrs Hub"
Initiatief van Nicole Peeters
Anneleen en Irene willen een cultuuromslag bereiken en een taboe doorbreken, wat leidt
tot minder gebruik en meer motivatie. Er moet voor de verslaving iets anders in de plaats
komen en daar zijn een aantal dingen voor nodig. Allereerst het bespreekbaar maken van
de verslaving, zoeken naar wat nóg meer motiveert dan dat lekkere gevoel van drugs en
ervaring met gezonde interesses kweken.
Zij adviseren om een ervaringsdeskundige binnen een professioneel team in te zetten.
En de drempels tussen jeugdzorg en verslavingszorg te verlagen. Zorg voor een versnelde
toegang als hulpverleners of cliënten de noodzaak daartoe aangeven. De inzet van een
ervaringsdeskundige als rolmodel werkt als een spiegel en laat zien dat er hoop is.
Een gelijkwaardige opstelling is de basis. Het drugsbeleid binnen de jeugdhulporganisaties
dient aangepast en bespreekbaar te worden zodat middelengebruik onderdeel kan
worden van de behandeling.
Deze omslag kost tijd en geld. Voor dit initiatief is er het netwerk, begeleiding en financiën
nodig. Een begeleidingsteam van mensen die invloed in organisaties hebben, zij denken
specifiek aan een professional van het centrum voor verslavingskunde en de academische
werkplaats jeugd/verslaving, een ambtenaar of wethouder uit de regio en een bestuurder
van de SJS partners.

Anneleen en Irene kunnen nog wat hulp en kennis gebruiken als het gaat over het
zoeken naar of ontwikkelen van hulpmiddelen die passen binnen de methodiek van
Samen voorbij verslaving en aansluiten bij jongeren bijvoorbeeld een app of website.

Er wordt een filmpje van Job getoond. Hij heeft
vrienden, hobby’s, maar loopt vast. Kan schooldagen
niet volmaken, hij heeft namelijk het syndroom van
Asperger. Job wordt nu ondersteund door Boilrs Hub.
Hij ervaart dat hij als persoon wordt gezien, zonder
druk wordt hij positief aangesproken en hij komt
beetje bij beetje uit de negatieve spiraal.
Nicole Peeters toont cijfers uit een recent onderzoek in opdracht van Mind: 43 procent
van de jongeren heeft te kampen met psychische problematiek. Dat zijn in Tilburg
14.000 jongeren. Nicole weet waar ze over praat, haar dochter viel met 16 jaar uit in
het onderwijs, was suïcidaal. 'Ik heb gemerkt dat er niks is tussen school en zorg'.
In het Boilrs Hub traject is de afgelopen 150 dagen veel gebeurd. Er is gesproken met
jongeren, onderwijs en zorg. Autisme als thema is losgelaten er is gehoord dat jongeren
gewoon rust willen en een eigen plek. Het initiatief wil gaan voor een talentonwikkel
centrum (GROWTH programma) waar jongeren, vanuit rust, aan de slag gaan met
hun passies, talenten en groei.
Jongeren die zonder druk zich
gezien en gehoord voelen en weer
in verbinding komen met de
maatschappij.

Heb jij hier slimme ideeën voor mail dan met Anneleen en Irene:
anneleenjongsma@kompaanendebocht.nl

Lees verder op de volgende pagina
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Het GROWTH programma is gebaseerd op verbinding, autonomie en competentie,
vertelt Rachel de Kok. Er wordt wetenschappelijke kennis toegepast met name over de
werking van het brein. Het is een plek voor alle soorten jongeren die uitvallen. Het gaat
om een fysieke plek van verbinding. In het ontwikkeltraject, dus over 150 dagen wil
Boilrs Hub een in de praktijk getest programma, een definitieve locatie en de start van
het trajectbegeleiding van jongeren realiseren. Boilrs Hub mikt op een capaciteit van
ongeveer 150 jongeren per jaar.
Het probleem van deze jongeren die uitvallen op school of binnen arbeid vraagt om een
systemische aanpak, liefst binnen het onderwijs. Zolang die er niet is zorgt Boilrs Hub
voor een plek.

Nicole zoekt zorg- en onderwijsinstellingen die het aandurven om met haar te
verkennen of er gezamenlijke arrangementen ontwikkelt kunnen gaan worden.

Interesse? Mail met Nicole boilrshub@gmail.com

De pitchuitslag
Het aanwezige publiek en de vakjury hebben na
iedere pitch kunnen toetsen aan de hand van een
feedback formulier of het initiatief voldeed aan
de criteria die zijn opgesteld door het Innovatie
netwerk Jeugd. Daarnaast konden zij hun tips en
tricks meegeven aan het initiatief. Tot slot kon
iedereen stemmen met een ja - of nee stem.
Al deze stemmen werden geteld en samen met
de stemmen van de vakjury werd bepaald of het
initiatief de steun kreeg waarop werd ingezet.
Na de telling wordt duidelijk dat vijf van de acht pitches de steun van zowel het publiek als
de vakjury hebben gekregen. Dit betekent helaas een no go voor ik zie ik zie, wat jij niet ziet,
Samen wijs en voor Ontmoeten & Zo. We hopen dat deze initiatiefnemers met de feedback
aan de slag kunnen en zo hun initiatief weer een stap verder kunnen brengen. Daarnaast
mogen we de initiatieven Boilrs Hub, samen voorbij verslaving, de Toekomstacademie,
Verdien je ticket en BE Challenged 013+ feliciteren. We wensen hen veel succes!
Je kunt de voortgang van de initiatieven volgen via de website:
www.innovatienetwerkjeugd.nl en kom op de volgende pitchbijeenkomst in maart
luisteren naar de ontwikkeling die de initiatieven door hebben gemaakt en naar nieuwe
ideeën die op deze dag gepresenteerd worden. Hou de agenda van het innovatienetwerk
jeugd in de gaten voor nieuwe data: https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/agenda
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