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Inleiding:	  	  

	  

	  

Support4Life	  is	  een	  stichting	  voor	  en	  door	  jongvolwassenen	  met	  Niet	  Aangeboren	  Hersenletsel	  (NAH)	  
en	  hun	  naasten	  in	  Noord	  Brabant,	  is	  opgericht	  in	  2019	  en	  zetelt	  in	  het	  mooie	  Udenhout.	  

Dit	  beleidsplan	  is	  van	  toepassing	  op	  de	  periode	  1	  januari	  2021	  t/m	  31	  december	  2021.	  	  

In	  dit	  beleidsplan	  wordt	  successievelijk	  	  de	  visie	  en	  missie	  van	  Support4Life	  beschreven	  en	  de	  
ambities	  die	  Support4Life	  heeft	  in	  deze	  tijdsperiode.	  
Ook	  staan	  we	  stil	  bij	  wie	  we	  zijn,	  	  waar	  onze	  kracht	  ligt	  en	  wat	  we	  concreet	  gaan	  doen.	  	  

Deze	  nota	  wordt	  afgesloten	  met	  onze	  doelen	  in	  deze	  tijdsperiode	  waarbij	  we	  ook	  aangeven	  	  
hoe	  we	  deze	  willen	  bereiken	  inclusief	  een	  globale	  planning.	  
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Visie	  en	  Missie	  

Missie:	  

Stichting	  Support4Life	  vindt	  dat	  iedereen	  een	  volwaardig	  lid	  moet	  kunnen	  zijn	  van	  onze	  samenleving	  
waarbij	  men	  erkend	  en	  herkend	  wordt,	  zijn/haar	  talenten	  kan	  ontwikkelen	  en	  kan	  aanwenden	  
waardoor	  men	  een	  actieve	  bijdrage	  aan	  onze	  samenleving	  kan	  leveren	  en	  ertoe	  doet.	  	  Dat	  geldt	  ook	  
voor	  jongvolwassenen	  met	  hersenletsel.	  	  
Jongvolwassenen	  met	  NAH	  zijn	  meer	  dan	  hun	  hersenletsel.	  Naast	  hun	  beperking	  hebben	  ze	  wensen,	  
behoeften,	  kwaliteiten	  en	  ambities	  net	  zoals	  ieder	  mens.	  Ook	  willen	  ze	  graag	  meedoen	  in	  onze	  
samenleving.	  

Support4Life	  is	  een	  informele	  organisatie	  die	  grotendeels	  werkt	  met	  vrijwilligers,	  ouders	  van	  
jongvolwassenen	  met	  NAH	  en	  met	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  zelf.	  Daardoor	  is	  Support4Life	  een	  
bijzondere	  stichting	  die	  ook	  fundamenteel	  anders	  is	  dan	  organisaties	  met	  professionals.	  	  Onze	  
natuurlijke	  band	  met	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  is	  	  de	  drijvende	  kracht	  en	  levert	  de	  intrinsieke	  
motivatie	  onder	  onze	  initiatieven.	  	  

Wij	  geloven	  in	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  eigen-‐	  /samenkracht	  en	  in	  de	  meerwaarde	  van	  
zelforganisatie.	  Onze	  stichting	  is	  dat	  opzicht	  ook	  gericht	  op	  de	  versterking,	  erkenning	  en	  waardering	  
van	  de	  kennis	  en	  kunde	  van	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  zelf,	  van	  hun	  familie	  en	  verwanten	  en	  van	  
betrokken	  vrijwilligers.	  	  

De	  stichting	  richt	  zich	  op	  jongvolwassenen	  met	  Niet	  Aangeboren	  Hersenletsel	  (NAH)	  in	  Noord-‐
Brabant.	  Daarbij	  hanteert	  Support4Life	  de	  volgende	  richtinggevende	  principes:	  

• Vanuit	  onze	  natuurlijke	  betrokkenheid	  hebben	  we	  aandacht	  voor	  jongvolwassenen	  met	  
NAH;	  

• Bieden	  we	  hulp	  en	  ondersteuning	  bij	  het	  realiseren	  van	  wensen	  en	  doelen	  met	  betrekking	  
tot	  hun	  leven.	  Dichtbij	  en	  in	  een	  natuurlijke	  context:	  het	  echte	  leven;	  

• Deze	  hulp	  en	  ondersteuning	  wordt	  bij	  voorkeur	  geboden	  door	  mensen	  in	  hun	  directe	  
nabijheid	  op	  basis	  van	  grote	  betrokkenheid;	  

• En	  treden	  we	  op	  als	  belangenbehartiger	  waar	  nodig	  en	  wenselijk;	  
• De	  wensen	  en	  de	  ambities	  van	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  staan	  hierbij	  centraal.	  

Visie:	  

Support4Life	  ondersteunt	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  en	  hun	  netwerk	  (familie	  en	  naasten)	  in	  de	  fase	  
na	  revalidatie	  bij	  het	  hervinden	  van	  gewone	  leven	  met	  een	  goede	  kwaliteit.	  	  De	  stichting	  tracht	  haar	  
doel	  onder	  meer	  te	  bereiken	  door:	  

• Maatschappelijke,	  politieke	  en	  professionele	  aandacht	  te	  generen	  voor	  jongvolwassenen	  met	  
NAH	  en	  hun	  specifieke	  vraagstukken	  door	  middel	  van	  bijvoorbeeld	  publicaties,	  Webinars,	  
Symposia,	  optreden	  in	  de	  media,	  etc.	  

• Jongvolwassenen	  met	  NAH	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  realiseren	  van	  hun	  wensen	  en	  doelen	  
met	  betrekking	  tot	  hun	  leven	  en	  waar	  nodig	  hun	  sociale	  netwerk	  te	  verstevigen;	  

• Hen	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  omgaan	  met	  hun	  kwetsbaarheid	  en	  bij	  het	  versterken	  van	  hun	  
eigen	  kracht	  en	  zelfredzaamheid	  en	  waar	  nodig	  op	  te	  treden	  als	  belangenbehartiger;	  

• Jongvolwassenen	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  krijgen	  van	  toegang	  tot	  gewenste	  vormen	  van	  
(professionele)	  ondersteuning	  en	  (hulp)middelen;	  

• Praktisch	  onderzoek	  te	  verrichten	  naar	  relevante	  thema’s	  zoals	  wonen,	  sociale	  contacten,	  
arbeid,	  etc.	  



Ambities	  en	  doelen	  2021:	  

In	  het	  kalenderjaar	  willen	  meer	  inzicht	  verwerven	  in	  de	  specifieke	  woonbehoeften	  die	  
jongvolwassenen	  met	  NAH	  in	  Noord-‐Brabant	  hebben	  door	  middel	  van	  een	  kwalitatief	  woonbehoefte	  
onderzoek.	  	  

In	  2021	  zullen	  we	  de	  maatschappelijke	  positionering	  van	  Support4Life	  nader	  vormgeven.	  
Support4Life	  biedt	  en	  initieert	  o.a.	  informele	  vormen	  van	  zorg	  die	  gefundeerd	  is	  op	  de	  natuurlijke	  
verbanden	  van	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  met	  hun	  sociale	  omgeving.	  	  
We	  zijn	  geen	  professionele	  organisatie	  en	  willen	  dicht	  bij	  onze	  oorspronkelijke	  drijfveren	  blijven	  en	  
daardoor	  rechtdoen	  aan	  onze	  eigenheid.	  	  
Waar	  nodig	  of	  wenselijk	  	  zoeken	  we	  naar	  passende	  vormen	  van	  samenwerking	  met	  professionele	  
partijen,	  belangenorganisaties	  en	  andere	  informele	  organisaties.	  	  
In	  2021	  zullen	  we	  de	  positionering	  en	  de	  organisatievorm	  van	  Support4Life	  nader	  vormgeven.	  

Nadere	  profilering	  van	  Support4Life,	  in	  lijn	  met	  onze	  missie	  en	  doelstelling,	  op	  sociale	  media	  zoals	  
LinkedIn,	  Twitter	  en	  Instagram	  zullen	  we	  in	  2021	  verder	  ter	  hand	  nemen.	  	  

Het	  is	  van	  groot	  belang	  dat	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  zelf	  aan	  het	  woord	  komen	  en	  met	  hun	  eigen	  
woorden	  vertellen	  	  wat	  ze	  belangrijk	  vinden,	  graag	  willen	  bereiken	  en	  betekenen.	  Support4Life	  biedt	  
hiervoor	  een	  platform	  en	  wil	  dit	  ook	  graag	  ondersteunen.	  Niets	  over	  hun	  zonder	  hun	  is	  daarbij	  een	  
belangrijk	  uitgangspunt.	  Zo	  zullen	  we	  bijvoorbeeld	  in	  	  2021	  de	  jongvolwassenen,	  die	  in	  geïnterviewd	  
zijn	  	  in	  het	  kader	  van	  “Anders	  verder”,	  de	  mogelijkheid	  bieden	  om	  in	  een	  selfie	  of	  podcast	  hun	  
levensverhaal	  nader	  toe	  te	  lichten.	  	  

De	  acute	  en	  revalidatiezorg	  in	  Nederland	  zijn	  op	  niveau.	  De	  ondersteuning,	  na	  de	  revalidatie	  fase,	  	  bij	  
het	  vinden	  van	  het	  “Nieuwe	  ik”	  en	  het	  herpakken	  van	  het	  leven	  is	  zeer	  beperkt.	  	  Extra	  aandacht	  voor	  
deze	  fase	  en	  ondersteuning	  is	  nodig	  naast	  toegang	  tot	  noodzakelijke	  hulpbronnen	  (geld,	  werk,	  
scholing,	  huisvesting,	  hulp,	  	  etc.)	  om	  als	  volwaardig	  lid	  van	  onze	  samenleving	  te	  kunnen	  functioneren.	  
Wij	  willen	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  en	  hun	  naasten	  ondersteunen	  en	  sterken	  	  bij	  het	  verwerven	  
van	  passende	  ondersteuning,	  gelijke	  kansen	  en	  rechten	  in	  deze.	  In	  2021	  zullen	  we	  passende	  vormen	  
in	  deze	  ontwikkelen	  en	  aanbieden.	  

Support4Life	  is	  enthousiast	  over	  de	  mogelijkheden	  die	  Persoonlijke	  Toekomst	  Planning	  	  (de	  Loos	  &	  
Nouwens,	  2020)	  kan	  bieden	  bij	  het	  realiseren	  van	  een	  gewenst	  leven	  met	  een	  goede	  kwaliteit.	  	  	  
In	  2021	  zullen	  we	  deze	  aanpak	  modificeren	  en	  op	  gepaste	  wijze	  ook	  aanbieden	  aan	  jongvolwassenen	  
met	  NAH	  in	  Midden-‐Brabant.	  In	  2021	  zullen	  we	  ook	  bepalen	  hoe	  we	  deze	  vorm	  van	  ondersteuning	  
willen	  aanbieden	  en	  of	  hier	  nog	  meer	  mogelijk-‐makers	  (procesbegeleiders)	  	  voor	  moeten	  worden	  
opgeleid.	  	  Bij	  voorkeur	  betreft	  dit	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  zelf	  of	  mensen	  uit	  hun	  directe	  
omgeving.	  We	  overwegen	  in	  dit	  kader	  om	  in	  de	  gemeente	  Tilburg	  “the	  right	  to	  challenge”	  aan	  te	  
vragen	  en	  op	  basis	  daarvan	  PTP	  toegankelijk	  te	  maken	  voor	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  in	  Midden-‐
Brabant.	  

Ook	  burgerinitiatieven	  zoals	  Support4Life	  maken	  kosten.	  De	  ondersteuning	  van	  jongvolwassenen	  
met	  NAH,	  de	  opleiding	  van	  jongvolwassenen	  met	  NAH,	  de	  uitgave	  van	  een	  boek	  over	  
jongvolwassenen,	  het	  houden	  van	  studiedagen	  en	  Webinars	  zijn	  voorbeelden	  daarvan.	  In	  2021	  zullen	  
we	  een	  business	  case	  waarin	  we	  de	  activiteiten,	  de	  kosten,	  de	  baten	  en	  te	  bereiken	  doelen	  zullen	  
concretiseren.	  	  Sponsoring,	  fondsenwerving	  e.d.	  zullen	  daarin	  aandacht	  krijgen.	  Support4Life	  zal	  in	  
dit	  kader	  ook	  in	  2021	  een	  ANBI	  status	  aanvragen.	  	  



	  
Planning:	  

Support4Life	  wil	  een	  permanente	  rol	  spelen	  in	  de	  belangenbehartiging	  en	  ondersteuning	  van	  
jongvolwassenen	  met	  NAH	  in	  Noord	  Brabant.	  Onderstaande	  activiteiten	  hebben	  betrekking	  op	  het	  
nader	  uitwerken	  van	  de	  beschreven	  onderwerpen.	  Hierbij	  geven	  we	  aan	  hoe	  we	  e.e.a.	  concreet	  gaan	  
uitvoeren	  en/of	  inbedden.	  Na	  deze	  ontwerpfase	  worden	  deze	  activiteiten	  conform	  de	  concretisering	  
ook	  daadwerkelijk	  uitgevoerd.	  	  

Onderwerp:	   Termijn:	   Wie:	  
Woonbehoefteonderzoek	   Q1	  &	  Q2	  2021	   Piet	  de	  Kroon	  &	  Peter	  

Nouwens	  
Maatschappelijke	  
positionering	  Support4Life	  

Q2	  2021	   Bestuur	  Support4Life	  

Profilering	  S4L	  op	  social	  media	   permanent	   Harrie	  de	  Loos	  
Selfies	  en	  podcast	  
levensverhalen	  

Q3	  &	  Q4	   Harrie	  de	  Loos	  en	  Peter	  
Nouwens	  

Vormgeving	  
belangenbehartiging	  
jongvolwassenen	  met	  NAH	  

Q3	  &	  Q4	   Bestuur	  Support4Life	  

Marktpositionering	  PTP	   Q2	  en	  Q3	   Harrie	  de	  Loos	  en	  Peter	  
Nouwens	  

Aanvragen	  ANBI	  status	  
Support4Life	  

Q2	   Harrie	  de	  Loos	  

Business-‐case	  maken	  
Support4Life	  	  

Q3	   Peter	  Nouwens	  

	  


