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Empowerment van mensen met NAH
en hun naasten

‘Van Servet naar tafellaken’
Projecten

Hersenletsel.nl
Acties

Ambassadeursproject
Steeds vaker wordt gesproken over en gebruik
gemaakt van ‘de inzet van ervaringsdeskundigheid’
bij allerlei activiteiten en processen in zorg en
welzijn. Een goede ontwikkeling, maar... niet
iedereen, die een bepaalde aandoening heeft, is een
ervaringsdeskundige, ook al heeft hij/zij
ervaringskennis...
In dit project wil Hersenletsel.nl in 8 regio's NAH
ambassadeurs opleiden conform de door onszelf
ontwikkelde cursus ambassadeurs (pilot Zuid-Holland
2018). De directe vraag vanuit de doelgroep zelf (dat
wil ik ook, mag ik ook die cursus volgen?) is de basis
voor het projectidee om in heel het land NAH
ambassadeurs te gaan scholen en inzetten bij allerlei
uiteenlopende activiteiten. Voor de vereniging
voorziet dat in een behoefte, omdat de vraag naar
ervaringsdeskundigen steeds groter wordt; voor
mensen met NAH voorziet dat in een behoefte,
omdat zij, ondanks hun beperkingen, heel graag van
betekenis willen zijn voor anderen en méé willen
doen in onze maatschappij. Arbeid, al dan niet
betaald, is één van de belangrijkste manieren om
daaraan vorm te geven.
Verwachte resultaten
1. Begin 2021 zijn in minimaal 8 regio’s trainers
opgeleid
2. Gedurende het project worden over 5 regio’s
verspreid minimaal 50 ambassadeurs
opgeleid en gediplomeerd (we hopen op
meer, namelijk 75) en aan het einde van het
project zijn er nog eens minimaal 50 ‘in
opleiding’
3. Gedurende het project worden 10 nieuwe
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trainers opgeleid; aan het einde van het
project zijn er nog eens minimaal 10 ‘in
opleiding’ (verspreid over minimaal 8 regio’s)
4. Totaal zal Hersenletsel.nl na afronding van
de cursussen die binnen het project starten
de beschikking hebben over ca. 120
ambassadeurs (allen ervaringsdeskundigen)
en ca. 25 regionale trainers (waarvan
minimaal 50% zelf ervaringsdeskundig is),
allen geregistreerd in een veilige landelijke
database
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Project ondersteunt de beleidsdoelen 1 t/m 5.
Masterclass NAH

Vanwege het succes van de eerste Masterclass NAH
in 2019 zal in 2020 opnieuw minimaal 1 x een
Masterclass worden georganiseerd. Dat wordt
opnieuw een landelijk congres van een halve dag (in
verband met de beperkte belastbaarheid van de
doelgroep) voor mensen met NAH en hun naasten.
De aanwezigen krijgen daar informatie van
professionals en kunnen met hen en met elkaar in
gesprek. We verwachten 200 deelnemers. Deelname
aan de dag is GRATIS en het congres is uitsluitend
toegankelijk voor leden.
Eind 2020 is ten minste 1 x een Masterclass NAH
georganiseerd in het midden des lands.
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Project draagt bij aan beleidsdoelen 1, 2, 3 en 5.
Audits Afasiecentra

Ook in 2020 zullen weer audits plaatsvinden van de
afasiecentra. Bij de audits nieuwe stijl zullen actief
ervaringsdeskundigen worden betrokken. De kosten
voor de audits worden door de afasiecentra
gedragen.
In 2020 zullen minimaal 5 afasiecentra worden
bezocht voor een audit.
Project draagt bij aan beleidsdoelen 1 t/m 5.
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Uitbreiding van de
belangenbehartiging op nationaal en
regionaal niveau

De bekendheid van Hersenletsel.nl
moet verder toenemen

Ambassadeursproject

Zie beleidsdoel 1

Masterclass NAH

Zie beleidsdoel 1

Audits Afasiecentra
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Uitgeven nieuw ervaringsverhaal NAH

Boek van Henk Nieuwenhuijs redigeren en uitgeven.
Hierin wordt beschreven op welke wijze de zorg voor
mensen met hersenletsel in NL tekort schiet. Kosten
voor opmaak en drukken van boek worden door de
auteur gefinancierd. Illustraties worden verzorgd door
ervaringsdeskundige met afasie. Verkoop van het
boek via Hersenletsel.nl, opbrengst voor de
vereniging. Via netwerk van Henk en zijn PR bureau
proberen exemplaar van het boek aan te bieden aan
de minister van VWS. Via persberichten aandacht
voor de problematiek en de vereniging genereren in
de media.
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Eind 2020 is het boek uitgegeven en is er in de
media aandacht geweest voor de problematiek.
Project draagt bij aan beleidsdoelen 1 t/m 5
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Versterking van de regio’s

Ambassadeursproject
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Ondersteuning regio’s door regioondersteuner

Eind 2019 zijn zogenaamde regio-ondersteuners
geworven en aangesteld. In 2020 zullen zij de
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regionale afdelingen intensief gaan ondersteunen.
van de regionale bestuurders en vrijwilligers. De
ondersteuners zullen worden aangestuurd door het
landelijk bureau/de beleidsmedewerker. Per regio is
4 uur per week beschikbaar. Het project betreft een
pilot, waarvoor het bestuur voor 2020 uit eigen
middelen financiering beschikbaar stelt. Voor de
jaren 2021 en verder zal in 2020 worden gezocht
naar financiering van buitenaf. De regioondersteuners zijn bij voorkeur
ervaringsdeskundigen, mensen met NAH die op deze
manier part-time aan het werk kunnen, om te
beginnen voor 1 jaar.
Eind 2020 is er een pilot met regionaal
ondersteuners geweest in minimaal 8 regio’s. De
resultaten daarvan zijn geëvalueerd en op basis
daarvan is een plan gemaakt voor 2021 en verder.
Eind 2020 is bekend op welke wijze financiering
van dit project vanaf 2020 vorm gaat krijgen.
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Vergroting van de beschikbare
middelen

Masterclass NAH
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Ledenwerving

In 2020 zal het beleid van 2019 verder worden
uitgebouwd. Dat betekent dat een toenemend aantal
activiteiten uitsluitend voor leden toegankelijk is, of
ten minste voor leden voor een (sterk) gereduceerd
tarief toegankelijk.
De revalidanten van de Daan Theeuwes Kliniek
krijgen in 2020 een gratis lidmaatschap van 1 jaar
aangeboden. Begin 2021 wordt bekeken of dit
daadwerkelijk leidt tot een toename van (jonge!)
betalende leden.
In navolging van de in 2018 gestarte actie ‘50%
korting voor leden bij Thermen Bussloo en
Soesterberg’ zal gezocht worden naar andere
manieren om leden extra voordeel te bieden
(suggesties welkom!)
Eind 2020 wordt 90% van alle activiteiten van de
vereniging uitsluitend aangeboden aan leden of
aan leden voor een gereduceerd tarief t.o.v. niet-
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leden
Eind 2020 is ten minste één nieuwe actie
‘speciaal voor leden’ gerealiseerd
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De acties op social media zullen worden voortgezet
en uitgebreid. Het support en donate platform zal ook
in 2020 actief worden gepromoot.
Daarnaast zal geprobeerd worden sponsoring te
vinden voor projecten en/of voor bepaalde
activiteiten, zoals bijvoorbeeld ‘Masterclass NAH’
Eind 2020 is voor minimaal € 5.000,- aan
sponsoring binnengehaald

Fondsenwerving

Participeren in projecten van derden

Door vooraf afgesproken uren te werken voor
projecten van derden zullen de beleidsmedewerker
en de directeur een deel van de salariskosten
terugverdienen.
In 2020 zal de beleidsmedewerker gemiddeld 4
uur werken voor Het Santeon Project
In 2020 zal de directeur gemiddeld 4 uur per week
besteden aan het Ambassadeursproject
In 2020 zal actief worden meegewerkt aan het
project ‘Een na coma’
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