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Ruimte, een plek om op verhaal te komen, gehoord worden
Laagdrempelige toegang tot (zorg)aanbod, betaalbaar
Contact met lotgenoten
Familie betrekken

Wat zijn de belangrijkste noden van de doelgroep?

Ervaringsdeskundigen, samenwerken met doelgroeporganisaties/lotgenotenverenigingen
Doelgroep al van voor de start inschakelen
ouders als onderzoekers
Maak het tof voor jongeren, bv met eten
Samen verantwoordelijkheden opnemen, zorgen voor duidelijke structuur/kader en
motiveren

Hoe kan je je projectidee niet alleen voor, maar ook mét de doelgroep
ontwikkelen?
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Co-creatie
Samenwerken met niet-evidente partners
Andere werkvormen (toneel, gedicht, ...)
St(e)am
Nieuwe linken: heel goed aangeven wat meerwaarde is

Wat betekent innovatie binnen deze context? Wat kan ons inspireren?

Jeugdhulp, psychiatrie, UZ gent
Jongerenorganisaties
Jong Gent in Actie
JES academy
Overkop
hogescholen

Aan welke mogelijke partners denk je nog?



Projectidee posten met oproep wie wil meewerken
Financiën/budget
Leren kennen van partners bij andere thema's
Zaadjes zijn geplant, hoe nu verder?
Zoektocht naar infrastructuur, brede cultuurruimte
Hoe zien jullie/wat is innovatie?
Communicatie tussen de organisaties: hoe/waar kunnen we elkaar tegenkomen?

Ondersteuningsvragen

Na de 3 inspiratiesessies in maart worden alle ondersteuningsvragen gebundeld. 
Vanaf april worden een aantal verdiepende coachingateliers voorzien om zo goed mogelijk
antwoord te kunnen bieden. 

Volgende stappen in het begeleidingstraject:
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01

Blijf op de hoogte 
over volgende stappen

Website sociaal innovatiefonds

LinkedIn 'Sociaal Innovatiefonds'

Facebook 'Gent tegen armoede'

02

03

https://stad.gent/sociaalinnovatiefonds
Nieuwsbrief Dienst lokaal sociaal beleid04



01 Goedkeuring reglement en
bekendmaking oproep

JANUARI-FEBRUARI 2022

Begeleiding kandidaat-
indieners

03 Uiterste indieningsdatum
projecten

FEBRUARI - JUNI 2022

15 JUNI 2022

02

04
Advies betrokken diensten

JUNI - SEPTEMBER 2022

05
jurering

15 OKTOBER 2022

Beslissing college

10 NOVEMBER 2022
06

Tijdslijn oproep



Februari 2022

Maart 2022

April 2022

April-juni 2022

15 juni

Kick-off

Inspiratie-
ateliers

Tools als
handvaten

Coaching-
ateliers

Indienen
project-
voorstel
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