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De christelijke vereniging Op weg met de ander is een belangenorganisatie van en voor mensen 

met een lichamelijke, verstandelijke en sociale beperking en hun verwanten. Haar motto is 

”Koester het kwetsbare”. 

De vereniging zet zich in voor lotgenotencontact en cliëntenondersteuning. Zij begeleidt 

ouderinitiatieven bij het opzetten van woonvoorzieningen met een christelijke identiteit. Ook 

ontwikkelt zij aangepast catechesemateriaal. Op weg met de ander faciliteert uitzending van 

kerkdiensten en meditaties voor doven en slechthorenden. Zij organiseert maatjescontact voor 

partners van mensen met autisme. En informeert de verschillende doelgroepen in haar achterban in 

het orgaan Op Weg. 

 

Maatschappelijk 

Bijna de helft van de chronische psychiatrische patiënten met ernstige psychische klachten kreeg bij 

de Gelderse ggz-instelling GGNet een verkeerde diagnose. Autisme, verslaving, verstandelijke 

beperkingen of trauma’s bleken vaker de oorzaak te zijn van hun gedrag dan gedacht. Daardoor 

woonden ze soms tientallen jaren op instellingsterreinen en slikten ze een waaier aan pillen – 

onnodig, zo blijkt. 

Het incident toont de noodzaak van Op weg met de ander. De vereniging volgt deze ontwikkelingen 

op de voet. Sterker nog, in dit opzicht liep zij vooruit. Reeds in februari 2019 signaleerde 

staatssecretaris Paul Blokhuis (Zorg) in een interview met ons blad dit fenomeen. 

Reden voor een nieuwe wet, die de klachten voor mensen met psychiatrische problemen regelt. 

Deze zal mogelijk in 2021 worden gerealiseerd. 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde vijf keer in 2019. Daarnaast schreef een projectcommissie, samen met de 

stafmedewerker, het beleidsplan 2020-2023. In de jaarvergadering van 11 juni vervulde de heer A. P. 

de Ruijter uit Sliedrecht de vacature van C. G. J. Reijersen van Buuren-Gorter uit Montfoort.  

 

Logo 

Tijdens de 25e Familie-ontmoetingsdag op 25 mei in Veenendaal werd het nieuwe logo 

gepresenteerd. Het uitgangspunt is het label dat op Google-kaarten wordt gebruikt om locaties en 

bestemmingen aan te geven. Dat is in de rode vorm terug te vinden. 

Een locatie is de plaats waar de cliënt zich thuis voelt en thuis is. Tevens staat zij symbool voor de 

diverse woonvoorzieningen met een Op weg met de ander-label op verschillende locaties. Bovendien 

hebben kaarten en locaties alles te maken met op weg zijn en op weg gaan. De witte vorm staat 

symbool voor de persoon die op weg gaat of is met de ander. De hierin gestileerde vorm staat achter 

de persoon met een beperking in de rolstoel, onderste rode vorm. Hij of zij staat niet alleen achter de 



cliënt in de rolstoel, maar omarmt (koestert) deze ook. Dit onderstreept ons motto ”Koester het 

kwetsbare”. 

 

Van contactblad naar magazine 

De uitgave van het contactblad is een belangrijk middel voor de presentatie van de 

vereniging. Niet alleen is het een informatieblad voor onze leden waarin activiteiten worden 

aangekondigd en in woord en beeld verslag wordt gedaan van deze activiteiten. Ook biedt 

het orgaan informatie voor mensen met beperkingen en hun familieleden. 

Dit jaar was er in het blad onder meer aandacht voor brusjes, broers en zussen van een 

gezinslid met een beperking. Ook werd verslag gedaan van onze 25e Familie-

ontmoetingsdag.  

In september kreeg het blad een nieuw jasje. Het magazine met de naam Op Weg wordt 

door de heer Bert van Santen van BSign Reclame in Apeldoorn vormgegeven. De Vanderperk 

Groep in Groot-Ammers drukt het orgaan, dat inmiddels de uitstraling van een magazine 

heeft. 

 

Leden en donateurs 

Eind 2019 telde de vereniging 1126 leden, 20 minder dan eind 2018. Veelal zijn er mutaties 

door overlijden of vanwege ouderdom. Daarnaast telt Op weg met de ander 95 donateurs, 3 

meer dan in 2018. 

 

Op weg met de ander-woonvoorzieningen 

De vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia 

Zorg. De woonvoorzieningen waarmee de vereniging samenwerkt zijn: 

• ”BenThuis” in Benthuizen 

• ”De Handpalm” in Bleskensgraaf 

• ”De Regenboog” in Brakel 

• ”De Haar” in Huizen 

• ”Tricolore” in Krimpen aan den IJssel 

• ”De Kievit” in Sliedrecht 

• ”Het Tuinhuis” in Woudenberg. 

 

Twee keer per jaar vergadert het verenigingsbestuur met de raad van bestuur van 

Philadelphia. Om het jaar heeft Op weg met de ander een overleg met de 

identiteitsbesturen van de plaatselijke woonvoorzieningen. Dit keer ging het overleg over 

identiteit en huisregels. Deze ontmoeting had plaats op 23 april in Nijkerk. 



Ook dit jaar was de vereniging betrokken bij het opzetten van een project voor begeleid 

zelfstandig wonen voor twaalf mensen met een verstandelijke beperking in Elspeet. De 

ouders kozen in 2018 om de zorg te laten leveren door Philadelphia en gebruik te maken van 

de samenwerkingsovereenkomst die Op weg met de ander heeft met deze instelling. Eind 

zomer 2020 zal de woonvoorziening vermoedelijk worden opgeleverd. 

De vereniging ondersteunt sinds 2014 de start van een ouderinitiatief in IJsselmuiden. Op dit 

moment staan zestien belangstellenden op de wachtlijst. Samen met stichting Sprank volgt 

de vereniging de ontwikkelingen voor de aanvraag van de te bouwen locatie in IJsselmuiden 

nauwgezet. 

Ook kent de vereniging een groep ouders van achttien kinderen met een verstandelijke 

beperking die belangstelling hebben voor een identiteitsgebonden woonvoorziening in 

Veenendaal. Gezamenlijk zijn we op zoek naar een passende locatie en zorgaanbieder. De 

groep belangstellenden neemt toe. 

De vereniging staat eveneens in contact met een groep ouders van 25 kinderen met een 

verstandelijke beperking die belangstelling hebben voor een toekomstige woonvoorziening 

in Groot-Ammers e.o. Er zijn gesprekken met de gemeente Molenlanden en een 

woningcorporatie. 

 

Voor jongeren met autisme is de vereniging actief om ambulant wonen in Genemuiden 

mogelijk te maken. Een oudercommissie is met de gemeente in gesprek om te zoeken naar 

een passende locatie. 

 

Uitzending voor doven en slechthorenden 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), LPB Media en Op weg met de ander zonden het 

afgelopen jaar acht diensten in gebaren uit voor doven en slechthorenden. Deze diensten 

werden vertaald door een doventolk of de predikanten gebruikten ondersteunende 

gebarentaal. Voor mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden zijn de diensten ook 

ondertiteld. De diensten zijn op een later tijdstip te bekijken en staan in het archief op de 

website van Op weg met de ander en op YouTube. 

 

Aangepaste catechese- en Bijbelstudiemateriaal 

Eind september kwam de derde Bijbelstudie uit met als titel ”Geloofsgetuigen; Wanneer 

wordt zo iemand genoemd en wat is geloven” De Bijbelstudie voor mensen met een 

verstandelijke beperking is geschreven door Arianne Karman en gaat over de 

geloofsgetuigen in Hebreeën 11: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Izak, Jacob, Jozef, 

Mozes en Rachab. Eerder verschenen in deze serie ”De schepping en het reddingsplan van 

God” en ”De vrucht van de Heilige Geest; over vrucht leren dragen”. Deze Bijbelstudies zijn 

in eigen beheer uitgegeven en via de website te koop. 

 



De vereniging hield in 2019 de volgende bijeenkomsten: 

• Op 7 februari werd er een toerustingsavond in Hardinxveld-Giessendam gehouden 

over “Vasthoudend loslaten”. Spreker was orthopedagoog Chiel Egberts, bekend van 

de Driehoeksmethode. 

• Op 21 maart, 11 en 17 april hield de Contactgroep Gedragsproblemen in 

respectievelijk Dordrecht, Moerkapelle en Kapelle-Biezelinge een bijeenkomst over 

”Verslaving bij jongeren met gedragsproblemen”, spreker was verslavingsarts Sjacco 

van Iwaarden. De contactgroep is van Helpende Handen in samenwerking met Op 

weg met de ander. 

• Op 11 mei werd hield de vereniging in Zegveld de jaarlijkse dag voor mensen met een 

lichamelijke beperking. Het thema van deze dag, die samen met Helpende Handen 

was belegd, was ”Ik ga op reis en ik neem mee”. Spreker was Willem-Jan van der Ven 

van reisorganisatie World Servants onbeperkt.  De Bijbelstudie werd verzorgd door 

Pieter de Ruijter. 

• Op 15 mei werd in Gouda een ambtsdragersconferentie gehouden met het thema 

”Als het ambt zwaar valt”. Deze avond werd belegd door het Platform Autisme in de 

kerk. Sprekers waren Prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker en Prof. dr. Bram de Muynck. 

De discussie werd geleid door dr. Peter van de Kamp. 

• Op 25 mei hield de vereniging haar 25e Familie-ontmoetingsdag in het 

Ontmoetingshuis in Veenendaal. Zo’n 140 mensen bezochten deze dag, waarop ook 

het nieuwe logo werd gepresenteerd. Ds. A. Bloemendal uit Ederveen verzorgde de 

Bijbelvertelling met als thema ”Ik ben het licht”. 

• Op 1, 9 en 10 oktober waren er respectievelijk Moerkapelle, s’ Gravenpolder en 

Apeldoorn bijeenkomsten over ”Op weg naar zelfstandigheid”. Sprekers waren Karin 

Kleiberg-Quaak, specialistisch begeleider thuis bij Eleos, Wilco Klaassen, adventure-

therapeut bij Outback Explorers in Yerseke en Karel Post, adventure-therapeut bij 

Outback Explorers in Kootwijkerbroek. De contactgroep is van Helpende Handen in 

samenwerking met Op weg met de ander. 

• Op 2 november was er in Nijkerk een ontmoetingsdag voor ouders van dove 

kinderen. Deze dag werd georganiseerd door Interkerkelijk Dovenpastoraat, Dit 

Koningskind en Op weg met de ander. 

 

Maatjesproject 

Het afgelopen jaar hebben diverse maatjes een gesprekkencyclus gehad van ongeveer vijf 

gesprekken met partners van mensen met autisme. De vereniging doet dit project in 

samenwerking met het Therapeutisch Centrum GGZ. Het maatjesproject heeft dit jaar drie 

intervisiebijeenkomsten met de maatjes gehad. Dit jaar zijn vijf begeleidingstrajecten met 

succes afgerond. Een aantal gesprekken was nog niet afgerond en wordt in 2020 voortgezet. 

 

Landelijk bureau 



Het landelijk bureau maakte ook in het afgelopen jaar gebruik van de administratieve 

ondersteuning van het Hervormd Bondsbureau in Nijkerk. Ook verrichtte Wouter Wieman 

van Double You Media als communicatiemedewerker diverse werkzaamheden voor de 

redactie van het blad en de website. Ook werkte freelance-journalist Gijsbert Wolvers mee 

aan de professionalisering van het magazine Op Weg. 

 

Ten slotte 

In 2020 willen het bestuur en de stafmedewerker verder gaan met het belangrijke werk voor 

de medemens met een beperking. Wij hebben daarbij –naast uw en jouw gebed– de steun 

van betrokken leden, donateurs en diaconieën nodig. We danken de Heere voor de kracht 

en de wijsheid die Hij ons schonk om dit werk voor deze medemens te doen. 

 

Jenneke Wolvers-ten Hove 


