
 

Wil jij ambassadeur en dus het visitekaartje van onze regio worden? 

 

Help ons vanuit jouw ervaringen meer begrip over hersenletsel te creëren. 

De Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Groningen-Drenthe is op zoek naar 

enthousiaste mensen die opgeleid willen worden tot ambassadeurs Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH) voor het Ambassadeursproject 2020. 

Wat houdt ons ambassadeursproject in? 

Wij zoeken mensen die het ‘gezicht naar buiten’ voor onze vereniging willen zijn. Samen met 

collega ambassadeurs ga jij je inzetten om meer bekendheid over NAH en het werk van de 

patiëntenvereniging te geven. Je gaat proberen meer begrip te creëren voor mensen met 

NAH en hun naasten, en je vertelt over het belang van de patiëntenvereniging voor mensen 

met NAH . Dat kan bijvoorbeeld door het geven van presentaties voor groepen professionals, 

of je geeft voorlichting voor kleinere groepjes in bijv. buurthuizen, bij scholen, bij politie of 

andere hulpverleners. Of je staat in een kraampje met voorlichtingsfolders op een 

bijeenkomst. Maar ook door het voeren van individuele gesprekken met lotgenoten of 

mantelzorgers, of het organiseren van lotgenotencontact kun je als ambassadeur van onze 

vereniging actief zijn. Op allerlei terreinen kun je je inzetten om het visitekaartje van onze 

vereniging te worden, passend bij jouw ervaring en jouw draagkracht. 

Wat houdt de training tot ambassadeur in? 

Je volgt in een periode van vier maanden 10 trainingen, 1 keer in de 14 dagen en we sluiten 

af met een heuse presentatie en een feestelijke diploma uitreiking. De trainingen worden 

gegeven op vrijdag, van 10.00 tot 14.00 uur, met een lunch en rustpauze tussendoor, op een 

centrale plaats in de regio. Tijdens de trainingen gaan we aan de slag. We staan stil bij hoe 

het is om hersenletsel te hebben, en welke gevolgen dit heeft voor iemand met NAH, maar 

ook voor zijn omgeving. Je leert je blik te verbreden vanuit je eigen ervaring met NAH en te 

vertellen over de ervaringen van anderen met NAH. We staan uitgebreid stil bij het werk van 

de patiëntenvereniging, zowel landelijk als regionaal, en je leert hoe onze vereniging te werk 

gaat, wat haar doelstellingen zijn, en je leert collega instellingen kennen. Tenslotte is er 

volop aandacht aan het maken van goede presentaties. Hoe bereid je een goede presentatie 

voor, hoe is het om voor een groep mensen te spreken, en hoe maak je bijv. goed contact 

met de zaal of hoe ga je om met lastige vragen. Ook leer je wanneer en hoe je goed gebruik  

kunt maken van digitale hulpmiddelen als Power Point. En uiteraard gaan we daadwerkelijk 

oefenen met het maken van presentaties, en oefenen met spreken voor een groep. Na 

afloop kun je je terecht een volleerd ambassadeur noemen! 



We zoeken mensen 

• met ervaring met NAH, ofwel omdat je zelf getroffen bent, of omdat iemand in je 

naaste omgeving is getroffen door NAH.  

• die anderen wil en kan vertellen over de niet zichtbare gevolgen van NAH en het werk 

van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl  

 

Wat vragen wij van jou? 

• Je wilt je graag inzetten voor onze vereniging 

• Je kunt jezelf op een prettige wijze presenteren voor een groep; 

• Je staat boven je eigen verhaal in gesprek met anderen, ook over emotioneel 

gevoelige onderwerpen; 

• Je kunt je enige tijd achtereenvolgend concentreren;  

• Je bent in staat om te reizen (binnen de eigen regio); 

• Je bent lid van Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl of bereid dit te worden; 

• Je bent  beschikbaar in de periode van begin november 2019  – begin maart 2020 om 

1 x in de 14 dagen een training in de regio te volgen. Locatie en exacte data worde 

z.s.m. bekend gemaakt.  

• De training is gratis, lunch is inbegrepen en je reiskosten worden vergoed. Ook krijg 

je al het studiemateriaal van de verenging. 

• Na je certificering wil je je vanuit onze ambassadeursgroep voor langere tijd  inzetten 

voor onze verenging.  

 

Wil jij ook een gezicht en meer bekendheid geven aan NAH en het werk van onze 

vereniging? 

Wil jij ook samen het gesprek aangaan vanuit je eigen ervaring, en geschoold met de 

nodige kennis en training op pad? 

Behoefte aan meer informatie of interesse?  

Neem dan vrijblijvend contact op met: 

Naam: Jennette Mooibroek 

Email:  jennette1608@gmail.com 

Tel.:     06-10357817 of 0591-635301 

Site:     www.hersenletsel.nl 

Je ontvangt dan verdere informatie en een aanmeldformulier voor de eerste vrijblijvende 

informatiedag op vrijdag 8 november van 10.00 – 14.00 uur. Op die dag kijken we samen of 

deze training een mooie kans voor jou kan zijn weer nieuwe stappen in je leven te zetten, en 

je een mooie aanwinst voor onze vereniging kunt zijn.  Wees er snel bij, want vol=vol, we 

kunnen voor de training maximaal 12 mensen plaatsen. Hopelijk tot horens, 

Vriendelijke groet, Jennette Mooibroek en Ineke van den Bos (trainers ambassadeursproject) 

http://www.hersenletsel.nl/

