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Inleiding	  
	  

Support4Life	  is	  een	  stichting	  voor	  en	  door	  jongvolwassenen	  met	  Niet	  
Aangeboren	  Hersenletsel	  (NAH)	  en	  hun	  verwanten,	  

In	  dit	  jaarverslag	  beschrijven	  we	  kort	  de	  doelen	  van	  Support4Life,	  de	  
activiteiten	  die	  we	  in	  2021	  ondernomen	  hebben	  en	  de	  resultaten	  die	  we	  
geboekt	  hebben.	  Daarnaast	  kijken	  we	  kort	  vooruit	  naar	  2022	  en	  schenken	  we	  
aandacht	  aan	  de	  samenstelling	  van	  het	  bestuur	  en	  het	  adviesteam.	  

Het	  spreekt	  voor	  zich	  dat	  Covid	  ook	  veel	  invloed	  heeft	  gehad	  op	  het	  bereiken	  
van	  onze	  doelstellingen.	  Door	  o.a.	  de	  noodzakelijke	  afstand	  die	  in	  acht	  
genomen	  moest	  worden,	  was	  het	  nodig	  om	  werkwijzen	  aan	  te	  passen	  of	  
konden	  activiteiten	  niet	  uitgevoerd	  worden.	  

	  

Tilburg,	  18	  februari	  2022	  

Voorzitter	  Support4Life	  

	  

Kees	  Jongmans	  

	   	  



Doelstelling	  
Support4Life	  richt	  zich	  specifiek	  of	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  en	  hun	  
verwanten	  in	  Noord-‐Brabant.	  

NAH	  levert	  vaak	  een	  trendbreuk	  op	  in	  het	  leven.	  Het	  leven	  staat	  op	  zijn	  kop	  en	  
is	  daardoor	  fundamenteel	  veranderd.	  Vanzelfsprekendheden	  vallen	  weg	  en	  een	  
zoektocht	  naar	  een	  nieuw	  leven	  en	  soms	  zelfs	  naar	  een	  nieuw	  ik,	  is	  vaak	  het	  
vervolg	  (de	  Kroon,	  2020).	  

Stichting	  Support4Life	  heeft	  in	  dit	  kader	  de	  volgende	  doelstelling:	  

Jongeren	  en	  jongvolwassenen	  met	  Niet	  Aangeboren	  Hersenletsel	  (NAH)	  in	  
Midden-‐Brabant	  en	  hun	  sociaal	  netwerk	  in	  de	  chronische	  fase	  ondersteunen	  bij	  
het	  hervinden	  van	  het	  gewone	  leven	  met	  een	  goede	  kwaliteit.	  

De	  stichting	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  bereiken	  door:	  

• jongeren	  met	  NAH	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  realiseren	  van	  wensen	  en	  
doelen	  met	  betrekking	  tot	  hun	  leven;	  

• jongeren	  met	  NAH	  te	  begeleiden	  bij	  het	  omgaan	  met	  kwetsbaarheid	  en	  
versterken	  van	  eigen	  kracht	  en	  zelfredzaamheid;	  

• jongeren	  met	  NAH	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  toegang	  tot	  
gewenste	  omgevingen	  en	  bij	  het	  versterken	  van	  de	  kwaliteit	  van	  hun	  
leefomgeving	  en	  sociale	  netwerken;	  

• zichtbaar	  te	  maken	  wat	  de	  gevolgen	  zijn	  van	  NAH	  in	  het	  dagelijks	  leven	  
en	  het	  aanreiken	  van	  instrumenten	  om	  daarop	  te	  anticiperen.	  

	   	  



Activiteiten	  en	  resultaten	  2021	  
In	  2021	  zijn	  we	  gestart	  met	  een	  woonbehoefteonderzoek	  van	  jongvolwassenen	  
met	  NAH	  in	  Brabant.	  In	  dit	  kwalitatieve	  onderzoek	  werden	  7	  jongvolwassenen	  
geïnterviewd.	  Op	  basis	  van	  een	  semi	  gestructureerd	  onderzoek	  (digitaal)	  
werden	  inzichten	  van	  jongvolwassenen	  op	  dit	  gebied	  verzameld	  op	  basis	  van	  
hun	  persoonlijke	  ervaring.	  	  Uit	  een	  eerste	  ad	  face	  value	  evaluatie	  valt	  op	  dat	  
het	  vinden	  van	  een	  passende	  woning	  geen	  sinecure	  is.	  De	  woningmarkt	  is	  
overspannen,	  de	  specifieke	  wensen	  van	  mensen	  met	  NAH	  zijn	  niet	  goed	  in	  
beeld	  bij	  woningbouwcorporaties	  en	  gemeenten	  in	  beeld	  en	  het	  zoekproces	  is	  
ingewikkeld	  en	  complex.	  

De	  inzichten	  uit	  deze	  interviewrondes	  zullen	  we	  in	  2022	  voorleggen	  aan	  
medewerkers	  van	  zorgorganisaties	  die	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  begeleiden	  
en	  aan	  vertegenwoordigers	  van	  gemeenten	  en	  woningbouwcorporaties.	  Het	  
bovenstaande	  wordt	  tot	  slot	  verwerkt	  in	  een	  werkschrift	  waarin	  richtlijnen	  en	  
tips	  staan	  die	  een	  positieve	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  vinden	  van	  een	  
passende	  woning.	  	  
Veel	  waardering	  en	  respect	  verdient	  de	  bijdrage	  van	  Piet	  de	  Kroon	  in	  dezen.	  
Piet	  heeft	  met	  veel	  kennis,	  wijsheid	  en	  door	  een	  grote	  inzet	  als	  vrijwilliger	  dit	  
onderzoek	  op	  een	  meer	  dan	  uitstekende	  wijze	  uitgevoerd.	  	  	  

In	  2021	  hebben	  we	  ons	  gepositioneerd	  op	  social	  media.	  Support4Life	  heeft	  een	  
eigen	  website	  en	  maakt	  gebruik	  van	  Facebook,	  Twitter	  en	  LinkedIn.	  	  

In	  2021	  hebben	  we	  onze	  statuten	  aangepast,	  een	  ANBI	  status	  aangevraagd	  en	  
gekregen.	  	  

Onder	  invloed	  van	  Corona	  	  en	  de	  beperkingen	  die	  hieruit	  voortvloeiden	  hebben	  
we	  geen	  vorm	  en	  inhoud	  kunnen	  geven	  aan	  een	  passende	  expressievorm	  
waardoor	  jongvolwassenen	  met	  NAH	  zelf	  kunnen	  vertellen	  wat	  hen	  bezighoudt	  
bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  een	  Podcast.	  

In	  2021	  hebben	  we	  geen	  PFP	  (personal	  future	  planning)	  voor	  jongvolwassenen	  
met	  NAH	  kunnen	  inzetten.	  Dit	  is	  mede	  veroorzaakt	  door	  de	  Corona	  
maatregelen.	  
Ook	  een	  betere	  maatschappelijke	  positionering	  van	  Support4Life	  is	  hierdoor	  
niet	  gerealiseerd.	  

In	  2021	  namen	  we,	  via	  ons	  bestuurslid	  Harrie	  de	  Loos,	  deel	  aan	  een	  Fieldlab	  
van	  de	  gemeente	  Tilburg.	  De	  gemeente	  Tilburg	  heeft	  Social	  Finance	  NL	  en	  VNG	  



Academy	  gevraagd	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  het	  ontwikkelen	  van	  lokale	  
resultaatgerichte	  oplossingen	  en	  financiering	  daarvan	  om	  daarmee	  gelijke	  
kansen	  voor	  jongeren	  met	  een	  chronische	  aandoening	  te	  ondersteunen	  en	  te	  
vergroten.	  	  In	  2022	  zal	  dit	  Fieldlab	  afgerond	  worden.	  

	   	  



Doelen	  2022	  
In	  2022	  zullen	  we	  ons	  woonbehoefteonderzoek	  afronden	  en	  de	  resultaten	  op	  
een	  passende	  wijze	  delen	  met	  relevante	  stakeholders.	  E.e.a.	  zal	  ook	  resulteren	  
in	  een	  praktische	  werkschrift	  dat	  behulpzaam	  kan	  zijn	  bij	  het	  zoeken	  van	  een	  
passende	  woning	  voor	  jongvolwassenen	  met	  NAH.	  

In	  2022	  zullen	  we	  onze	  exposure	  op	  social	  media	  verbeteren	  en	  opnieuw	  op	  
zoek	  gaan	  naar	  passende	  expressievormen	  voor	  jongvolwassenen	  met	  NAH.	  

In	  overleg	  met	  o.a.	  de	  gemeente	  Tilburg	  en	  professionele	  partijen	  in	  Brabant	  
zullen	  we	  onze	  maatschappelijke	  positie	  nader	  bepalen.	  O.a.	  de	  volgende	  vraag	  
zal	  hierbij	  beantwoord	  moeten	  worden.	  
Hoe	  kunnen	  we	  onze	  informele	  positie	  als	  belangenbehartiger	  van	  mensen	  met	  
NAH	  vasthouden/versterken	  en	  onze	  samenwerking	  met	  professionele	  partijen	  
verbeteren?	  

	  

	   	  



Bestuur	  en	  adviesteam	  
Bestuur	  en	  adviesteam	  

Het	  bestuur	  van	  Support4Life	  is	  ultimo	  2021	  als	  volgt	  samengesteld:	  

Voorzitter:	  Kees	  Jongmans	  	  
Secretaris:	  Peter	  Nouwens	  
Penningmeester:	  Harrie	  de	  Loos	  

De	  samenstelling	  van	  ons	  adviesteam	  ultimo	  2021:	  

Henk	  Garretsen,	  emeritus	  hoogleraar	  Tranzo	  
Ard	  Smulders,	  directeur	  eigenaar	  Cubics	  
Dre	  Brekelmans,	  Senior	  Adviseur	  Wonen	  Casade	  
Hans	  Pouwer,	  fysiotherapeut	  en	  mede	  eigenaar	  van	  Fysio	  Sport	  en	  Therapie.	  

Door	  Covid	  konden	  er	  geen	  fysieke	  overleggen	  met	  het	  adviesteam	  
gerealiseerd	  worden.	  Het	  bestuur	  heeft	  het	  adviesteam	  1x	  digitaal	  
geïnformeerd	  over	  de	  stand	  van	  zaken.	  	  

	  


