
G E Z O C H T 
 

Mensen met ambitie om ambassadeur te worden 

 

Heb jij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en wil je graag vanuit jouw ervaring 

meehelpen om meer bekendheid en begrip voor NAH te creëren?  

 

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Overijsel en Gelderland is op zoek naar ambassadeurs 

voor de regio Overijssel/Gelderland voor het project: ‘Verder kijken dan de buitenkant en 

Bekendheid & Begrip voor NAH’. Daarvoor start er binnenkort een ambassadeurstraining in of in de 

omgeving van Deventer. 

Wat doet een ambassadeur?  

Ambassadeurs vertegenwoordigen namens Hersenletsel.nl de doelgroep NAH. Dit doen zij op allerlei 

manieren: Ambassadeurs kunnen o.a. worden uitgenodigd/ingezet voor: 

- Het uit eigen ervaring te vertellen wat omgaan met NAH voor hen in het dagelijks leven 

betekent  

- Het als mantelzorger vertellen over de impact van NAH op het gezin, want NAH heb je nooit 

alleen  

- Het i.o.m. de regio-ondersteuner/bestuur organiseren van activiteiten t.b.v. NAH-getroffenen 

en familie 

- Het geven van voorlichting over Hersenletsel.nl, deelnemen aan projecten en 

wetenschappelijke onderzoeken, cliëntenraden, panels, participeren in forums, platforms of 

adviseren bij ontwikkeling van een tool, ondersteunen van (digitaal) lotgenotencontact 

 

Voor wie is deze training? 

- Mensen met NAH 

- Mantelzorgers die zorgen voor een naaste met NAH  

 

Voorwaarden voor deelname aan de training 

- Je bent tussen de 18 - 65 jaar;  

- Je bent in 2022 en 2023 beschikbaar om als ambassadeur ingezet te worden, en bij voorkeur 

ook daarna; 

- Je bent lid van Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl (of bereid dit te worden); 

- Je staat open voor persoonlijke groei en een leertraject van 8 maanden;  

- Je kunt jezelf presenteren voor een groep of bereid om dit te leren;  

- Je bent communicatief verbaal vaardig en je hebt zelfinzicht; 

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

- Je kunt je enige tijd achtereenvolgend concentreren;  

- Je bent in staat om boven je eigen emoties uit te stijgen, wanneer je in gesprek bent met 

anderen;   

- Je kijkt er naar uit om bij instanties presentaties te geven, tijdens de training en daarna; 

- Je bent in de periode november 2021 tot en met juni 2023 beschikbaar voor de training 

zodat je daarna goed voorbereid als ambassadeur aan de slag kan (exacte data en locatie 

worden nog vastgesteld); 

- Je kan zowel zelfstandig als in duo’s werken; 

- Je volgt bij aanvang van de training geen revalidatietraject en/of therapie en tijdens de 

training wordt geen revalidatie/therapie gestart. 

 

Behoefte aan meer informatie of interesse?  

Wil jij meer informatie over het project? Wil jij samen met ons meer bekendheid geven aan NAH?   

 

Neem dan vrijblijvend contact op met: 

Lies Bonsang, regio-ondersteuner Hersenletsel.nl 

Email    regioondersteuner@kpnmail.nl of emailadres van de desbetreffende regio 

Tel:      06 -150 91 924 

Site:     www.hersenletsel.nl 

mailto:regioondersteuner@kpnmail.nl

