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Veranderende samenleving
Participatiewet en de WMO

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 
onder de Participatiewet. 
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten 
vinden. 
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
(Wajong).

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2015.





Hersenletselcentra: innoveren vanuit dialoog

• Samenwerkingsverband vormt een netwerk met 

expertise over het leven met NAH

• NAH doelgroep is belangrijke schakel in de 

samenwerking en wordt actief ingezet

• Laagdrempelige en toegankelijke entree

• Belangen van het individu behartigen

• Betrokkenheid en advies van mensen met NAH en 

hun naast betrokkenen in Klankbordgroep

• NAH specifieke activiteiten dicht bij huis met inzet 

van ervaringsdeskundige vrijwilligers



Leidende principes
Mens-zijn staat centraal, ook al heeft iemand te maken met de

gevolgen van NAH. Wat hebben mensen met NAH én hun naasten

nodig om optimaal regie te nemen en betekenisvol te leven?

Dialoog gestuurde zorg- en dienstverlening!

§ De leefwereld van mensen met hersenletsel en hun naasten als

uitgangspunt

§ Vindbaarheid van informatie, zorg- en ondersteuningsmogelijkheden

(toegankelijke en laagdrempelige entree)

§ Ervaringsdeskundigheid

Implementatie van de zorgstandaarden CVA/TIA, THL en de NAH-

PrikkelS vormen de basis.
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In gesprek met de zaal: 

In mijn regio wordt 

deze jongere tussen 18 en 25 jaar 

wel / niet

gevolgd door het NAH netwerk



Wordt deze jongere actief gevraagd naar 

zijn / haar behoefte(n)

anders dan door de familie

Door wie ?



Door wie?

Professional / onderwijs waar jongere in zorg is

Gemeente / buurtcoach / UWV

Patiëntenvereniging



Worden naast betrokkenen van deze NAH 

jongeren gevraagd naar waar behoefte aan 

is (anders dan door de familie)

Door wie ?



Door wie?

Professional / onderwijs waar jongere in zorg is

Gemeente / buurtcoach / UWV

Patientenvereniging



Wat is uw gouden tip 

aan het Hersenletselcentrum bij u in de buurt?

Vul het contactformulier in op

www.hersenletselcentrum.com of mail

uw tip naar info@hersenletselcentrum.com

Met hartelijke dank

Mia Verschaeve projectleider Hersenletselcentra
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