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Sociaal Innovatiefonds

Persoonlijk contact moet mogelijk blijven, multikanaal
Er zijn, Gelijke partner zijn
Noden en behoeften erkennen
eenvoudige processen, eenvoudige taal, niet té veel tekst
Weten waar je ergens terecht kan

Wat zijn de belangrijkste noden van de doelgroep?Wat zijn de belangrijkste noden van de doelgroep?

Testen en bijsturen, ruimte voor feedback (laagdrempelig)
op de plek van de doelgroep samenkomen
Begin bij actief luisteren, vragen naar noden
Samen creëren, vragen naar dromen, van bij de start betrokken worden
Beslissingsrecht geven

Hoe kan je je projectidee niet alleen voor, maar ook mét de doelgroep
ontwikkelen?



Sociaal Innovatiefonds

Doelgroep betrekken bij de uitwerking van dienstverlening
én-én-verhaal: linken tussen digitale en persoonlijk
Goed alternatief voor digitalisering
Nieuwe media slim gebruikn
Samenwerking tussen ≠ profit, profit/non-profit, sectoren
Regie aan doelgroep durven geven
Aanbod in verschillende talen, online aanspreekpunten via chat/whatsapp/...

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

Winkels waar ze goedkoop gerief kopen
Media
Hogescholen zoeken partners in het werkveld
...

Aan welke mogelijke partners denk je nog?



Hulp bij het dossier schrijven
Waar kijkt de jury naar? Meer info
Feedback op het voorstel
Een co-ouder voor ons project

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

    Begeleidingstraject
Sociaal Innovatiefonds










