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Regiowerkplan 2020 Groningen & Drenthe 

Regiowerkplan 2020 Groningen & Drenthe 

met begroting en toelichting  

In te vullen door het landelijk bureau 

Ontvangst datum: 
Regio: 
Bedrag toekenning: 
Datum toekenning: 

Algemeen 

Regio:                                  Groningen & Drenthe 
Contactpersoon:               Peter Dijkema, regiovoorzitter 
Naam:                                 Peter Dijkema 
Adres:                                 Vredenveld 26 
Woonplaats:                      7824 CH Emmen 
Telefoonnummer:            06-23789521 
E-mail:                                groningendrenthe@hersenletsel.nl 
Rekeningnummer:           NL36 INGB 0006 652311 

Speerpunten in de regio Groningen-Drenthe 
 
      Doelstellingen vanuit het landelijk meerjarenbeleidsplan : 
I     Versterking van onze regio; 
II    Toename van de bekendheid van Hersenletsel.nl; 
III   Empowerment van mensen met NAH en hun naasten; 
IV   Uitbreiding van de belangenbehartiging op regionaal niveau; 
V   Vergroting van de beschikbare middelen. 
 
In 2020 willen we ons vooral richten op het versterken van onze regio. Daarvoor zullen we dit jaar 
extra aandacht besteden aan het inrichten van een vrijwilligersgroep in Groningen en in Drenthe. 
Dit doen we omdat het regiobestuur niet zonder deze vrijwilligers kan. Zij zijn de belangrijkste 
schakel in het functioneren van onze regio en onze ambassadeurs. Daarnaast zullen we onze 
nieuwe vrijwilligers trainen op het gebied van informatievoorziening, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging.   
 
We doen dit omdat in de regio Zuid Holland is gebleken dat deze aanpak werkt. Daar is gebleken 
dat door het trainen en inzetten van ambassadeurs de vereniging veel sterker is geworden op alle 
aandachtsgebieden. Wij hopen en vertrouwen dat deze aanpak ook in onze regio zal werken. 
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Welke activiteiten wilt u daartoe uitvoeren? 
 
      Doelstellingen: 
      Activiteiten op basis van de landelijke meerjarenbeleidsdoelstellingen zijn: 
 
I     Versterking van onze regio; 
01  Bestuursactiviteiten 
02  Ambassadeursgroep Groningen 
03  Ambassadeursgroep Drenthe 
04  Ambassadeurs training 
 
II  Toename van de bekendheid van Hersenletsel.nl; 
05  Nieuwsflits 
06  Website 
07  Facebook 
08  Dag van de beroerte 
09  Voorlichting 
 
III   Empowerment van mensen met NAH en hun naasten; 
10  Hersenletsel trefpunten 
11  Ontmoetingsdag 
12  Bootreis 
13  Kerstbijeenkomst 
14  Training omgaan met hersenletsel (weekend) 
 
IV   Uitbreiding van de belangenbehartiging op regionaal niveau; 
15  Stuurgroep HCN 
16  Deelname projecten 
 
V   Vergroting van de beschikbare middelen. 
17  Vergroting middelen (subsidie en fondsen) 
 
Welke ondersteuning van het landelijk bureau denkt u nodig te hebben? 
In onze regio zullen wij ook dit jaar gemeenten en fondsen benaderen voor het ondersteunen van 
ons werk. We hopen net als voorgaande jaren daarmee ongeveer € 6.500 te ontvangen, zodat de 
begroting wordt afgedekt.  
 
Daarnaast vragen wij voor 2020 een extra bijdrage van het landelijk bureau van € 12.000. Daarvan 
is € 8.000 bestemd voor het ontwikkelen en uitvoeren van de ambassadeurstrainingen en € 4.000 
voor het organiseren van twee weekenden waarin de cursus omgaan met hersenletsel wordt 
verzorgt (de eerdere jongerenweekenden). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

Regiowerkplan 2020 Groningen & Drenthe 

Activiteit 01: Bestuursactiviteiten  

Doel: Het realiseren van de landelijke missie van de vereniging 
hersenletsel.nl, te weten het tot hun recht komen van 
mensen met NAH en hun naasten. Zie ook landelijk 
meerjarenbeleid “van servet naar tafellaken”  
https://www.hersenletsel.nl/images/meerjarenbeleidsplan.hersenletsel.nl.pdf 

 

Doelgroep: Regiobestuur  

Verwacht aantal deelnemers: 5 

Datum of periode: 10 keer per jaar  

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie:  

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: € 800 

  Zaalhuur en catering: € 200 

  Vaste onkostenvergoeding: € 8.400 

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: € 9.400 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : € 2.400 

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 2.800 

 H Reserves bankrekening € 2.000 

  

  

  

Begrote baten totaal: € 6.200 
 

Activiteit 02: Ambassadeursgroep Groningen  

Doel: Afstemming van de activiteiten/werkzaamheden vanuit de 
werkgroep Groningen 

Doelgroep: Ambassadeurs (vrijwilligers) Groningen 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Datum of periode: 6 keer per jaar  

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Indien nodig met professionals 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: € 800 

  Zaalhuur en catering: € 400 

  Vaste onkosten vergoeding: € 3.600 

 Materiaal: € 200 

Begrote kosten totaal: € 10.000 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : € 1.000 

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 2.000 

 H Reserves bankrekening € 1.000 

  

  

  

Begrote baten totaal: € 4.000 

https://www.hersenletsel.nl/images/meerjarenbeleidsplan.hersenletsel.nl.pdf
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Activiteit 03: Ambassadeursgroep Drenthe  

Doel: Afstemming van de activiteiten/werkzaamheden vanuit de 
werkgroep Drenthe 

Doelgroep: Ambassadeurs (vrijwilligers) Groningen 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Datum of periode: 6 keer per jaar  

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Indien nodig met professionals 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: € 800 

  Zaalhuur en catering: € 400 

  Vaste onkosten vergoeding: € 3.600 

 Materiaal: € 200 

Begrote kosten totaal: € 10.000 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : € 1.000 

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 2.000 

 H Reserves bankrekening € 1.000 

  

  

  

Begrote baten totaal: € 4.000 
 

Activiteit 04: Ambassadeurstraining 

Doel: Trainen van ambassadeurs op het gebied van 
informatievoorziening, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging.  

Doelgroep: 
 

Vrijwilligers die zitting hebben of willen toetreden tot de 
ambassadeursgroepen. 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Datum of periode: Heel 2020 

Wordt er samengewerkt Met het landelijk bureau (en Zuid Holland) 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: € 1.000 

  Zaalhuur en catering: € 6.000 

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: drukkosten € 1.000 

Begrote kosten totaal: € 8.000 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidies: € 

 D Donaties en fondsen: € 

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

 G Gevraagde bijdrage vanuit het landelijk: € 8.000 

Begrote baten totaal: € 8.000 
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Activiteit 05: Nieuwsflits 

Doel: Het informeren van NAH getroffenen, hun naasten en 
betrokkenen middels de Nieuwsflits.  

Doelgroep: Leden, donateurs en betrokkenen 

Verwacht aantal deelnemers: n.v.t. 

Datum of periode: Nieuwsflits 3 keer per jaar. 

Wordt er samengewerkt 
 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: €  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: drukkosten € 1.500 

Begrote kosten totaal: € 1.500 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : € 1.500 

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidies: € 

 D Donaties en fondsen: € 

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

Begrote baten totaal: € 1.500 
 

Activiteit 06: Website 

Doel: Het informeren van NAH getroffenen, hun naasten en 
betrokkenen via de landelijke website.  

Doelgroep: Leden, donateurs en betrokkenen 

Verwacht aantal deelnemers: n.v.t. 

Datum of periode: Het hele jaar 

Wordt er samengewerkt 
 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: €  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: drukkosten €  

Begrote kosten totaal: Declaratie uit het budget van de ambassadeursgroepen  

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : € 

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidies: € 

 D Donaties en fondsen: € 

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

Begrote baten totaal: €  
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Activiteit 07: Facebook 

Doel: Het informeren van NAH getroffenen, hun naasten en 
betrokkenen via de regio facebooksite.  

Doelgroep: Leden, donateurs en betrokkenen 

Verwacht aantal deelnemers: n.v.t. 

Datum of periode: Het hele jaar 

Wordt er samengewerkt 
 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: €  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: drukkosten €  

Begrote kosten totaal: Declaratie uit het budget van de ambassadeursgroepen  

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidies: € 

 D Donaties en fondsen: € 

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

Begrote baten totaal: €  
 

Activiteit 08: Dag van de beroerte 

Doel: Verzorgen bijeenkomsten dag van de beroerte 

Doelgroep: Iedereen die informatie wil over NAH 

Verwacht aantal deelnemers: Variabel 

Datum of periode: 12 Mei 2020 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Zorginstellingen 
 

Begrote kosten per onderdeel: Declaratie uit het budget van de ambassadeursgroepen  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: €  

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidie: €  

 D Donaties en fondsen: € 

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

Begrote baten totaal: €  
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Activiteit 09: Voorlichting  

Doel: Verzorgen van voorlichting aan belangengroeperingen, 

zorginstellingen, gemeenten en scholen 

Doelgroep: Ambassadeurs 

Verwacht aantal deelnemers: Variabel 

Datum of periode: Variabel 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Hersenletselcentrum Noord 
www.hersenletselcentrumnoord.nl  
 

Begrote kosten per onderdeel: Declaratie uit het budget van de ambassadeursgroepen  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: €  

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidie: €  

 D Donaties en fondsen: €  

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

Begrote baten totaal: €  
 

Activiteit 10: Hersenletsel trefpunten 

Doel: Als lotgenoten en naasten het herkennen, erkennen en 
ondersteunen van elkaar in de betekenisgeving van NAH en 
de manier waarop eigen regie en participatie kan worden 
gerealiseerd (Delfzijl, Winschoten, Stadskanaal, Groningen, 
Assen, Hoogeveen, Meppel, Westerbork en Emmen). 

Doelgroep: NAH getroffenen en hun naasten 

Verwacht aantal deelnemers: Variabel (tussen 12 en 40 personen) 

Datum of periode: Kan per groep verschillen 

Wordt er samengewerkt en zo ja,  
hoe en met wie: 

Groepen nodigen vaak sprekers uit voor bepaalde thema’s 
die binnen de groepen leven. 

Begrote kosten per onderdeel: Declaratie uit het budget van de ambassadeursgroepen  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: €  

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: €  

 C Regionale subsidies: €  

 D Donaties en fondsen: € 

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: €  

Begrote baten totaal: €  
 

http://www.hersenletselcentrumnoord.nl/
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Activiteit 11: Ontmoetingsdag  

Doel: Vinden van betekenisgeving van de effecten van NAH bij 

elkaar tijdens een educatieve en ontspannende dag. 

Doelgroep: NAH getroffenen, naasten en betrokkenen 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Datum of periode: Zaterdag 16 mei 2020 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Stichting Noorderbrug, EHBO, MEE, contactpunten-
mantelzorg en mogelijk andere convenantpartners  
binnen het hersenletselcentrum Noord 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: € 1000 

  Zaalhuur en catering: € 1600 

  Inhuur expertise: € 2400 

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: € 5000 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 1.000 

 C Regionale subsidie: € 2.500 

 D Donaties en fondsen: €  

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 1.500 

Begrote baten totaal: € 5.000 

 

Activiteit 12: Bootreis  

Doel: Vinden van betekenisgeving van de effecten van NAH bij 

elkaar tijdens een ontspannende dag. 

Doelgroep: NAH getroffenen, naasten en betrokkenen 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Datum of periode: 19 Juni 2020 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Convenantpartners van het hersenletselcentrum Noord 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: €  

  Boot huur en catering: € 6.500 

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: € 6.500 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 3.500 

 C Regionale subsidie: € 1.000 

 D Donaties en fondsen: € 2000 

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: €  

Begrote baten totaal: € 6.500 
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Activiteit 13: Kerstbijeenkomst 

Doel: Maatschappelijke participatie bevorderen door een 

gezellige kerstmiddag met aansluitend een diner.  

Doelgroep: NAH getroffenen, naasten en betrokkenen 

Verwacht aantal deelnemers: 75 

Datum of periode: 16 December 2020 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: €  

  Zaalhuur en catering: € 2.200 

  Inhuur expertise: € 200 

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: € 2.400 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: 80*20 = € 1.600 

 C Regionale subsidie: € 800 

 D Donaties en fondsen: €  

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: €  

Begrote baten totaal: € 2.400 

 

Activiteit 14: Training omgaan met hersenletsel (weekend) 

Doel: Ervaringen delen, eigen regie nemen en empowerment. 

Doelgroep: NAH getroffenen, naasten en betrokkenen 

Verwacht aantal deelnemers: 2 * 15 

Datum of periode: 8,9,10 Mei 2020 en 2,3,4 Oktober 2020 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Hersenletsel.nl landelijk 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: € 500 

  Zaalhuur, overnachtingen en catering: € 8.500 

  Inhuur expertise: € 500 

 Materiaal: € 500 

Begrote kosten totaal: € 10.000 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 6.000 

 C Regionale subsidie: €  

 D Donaties en fondsen: €  

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: €  

Gevraagde bijdrage vanuit landelijk:  G: € 4.000 

Begrote baten totaal: € 10.000 
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Activiteit 15: Hersenletselcentrum Noord 

Doel: Afstemming met het hersenletselcentrum Noord 

Doelgroep: Regiobestuur 

Verwacht aantal deelnemers: 2 

Datum of periode: 4 keer per jaar 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

 

Begrote kosten per onderdeel: Reiskosten: € 500 

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: € 500 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : € 500 

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidie: €  

 D Donaties en fondsen: €  

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

Begrote baten totaal: € 500 

 

Activiteit 16: Belangen behartigen en participeren in projecten 

Doel: Belangen behartigen en participeren in projecten zoals het 

hersenletselteam, IWP,  home and placemaking, armassist 

etc. 

Doelgroep: Regiobestuur en/of ambassadeurs 

Verwacht aantal deelnemers: Variabel 

Datum of periode: Variabel 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

Ja, HCN en alle overige zorginstellingen 

Begrote kosten per onderdeel:  Reiskosten: € 1.000  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: € 1.000 

Begrote baten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : € 1.000 

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidie: €  

 D Donaties en fondsen: €  

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

 F SVV regio Groningen & Drenthe: € 

Begrote baten totaal: € 1.000 
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Activiteit 17: Vergroten middelen 

Doel: Vergroten eigen middelen (subsidies en fondsen) 

Doelgroep: Bestuur en vrijwilligers 

Verwacht aantal deelnemers: Variabel 

Datum of periode: Variabel 

Wordt er samengewerkt met andere 
organisaties of personen en zo ja,  
hoe en met wie: 

 

Begrote kosten per onderdeel: Declaratie uit het budget bestuursactiviteiten  

  Zaalhuur en catering: €  

  Inhuur expertise: €  

 Materiaal: €  

Begrote kosten totaal: €  

Begrote opbrengsten per onderdeel: A Regiobijdrage landelijk : €  

 B Eigen bijdrage deelnemers: € 

 C Regionale subsidie: €  

 D Donaties en fondsen: €  

 E Sponsoring: advertenties nieuwsflits €  

Begrote opbrengsten totaal: €  

Gevraagde bijdrage vanuit landelijk:  €  

 


