
Beleidsplan 2020-2023 
 

Voor u ligt het beleidsplan 2020-2023. De uitwerking is gebaseerd op de visie en missie van Op weg 

met de ander. 

 

Wie zijn wij? 

Op weg met de ander is een christelijke vereniging op gereformeerde grondslag van en voor mensen 

met een beperking. De vereniging bestaat 39 jaar; zij werd in maart 1981 opgericht. Tot 2015 

bestond zij als hervormd-gereformeerde vereniging, sindsdien als christelijke vereniging op 

gereformeerde grondslag.  

De vereniging behartigt belangen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of sociale 

beperking. Ons streven is integratie en participatie van deze groep kwetsbaren. 

Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en financiële tegemoetkomingen. 

Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waarin het individualisme hoogtij viert, is er 

minder oog voor de naaste met een beperking. 

Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen 

niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en het streven 

naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in 

plaats van er bang van te worden. Vandaar het verenigingsmotto ”Koester het kwetsbare”. 

 

Onze missie 

• het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, 

inkomen, wonen en welzijn. 

• de christelijke gemeente bewust maken van de plaats die mensen met een beperking in de 

gemeente en in de maatschappij innemen; 

• het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een beperking; 

 

            Communicatie 

           Op weg met de ander heeft het aanbod producten en diensten dat is gericht op: kennis en informatie, 

belangenbehartiging en lotgenoten- en ervaringsdeskundigencontact. Het magazine Op Weg verschijnt vijf 

keer per jaar. Ook via nieuwsbrieven worden geïnteresseerden regelmatig geïnformeerd.  

           De website van de vereniging geeft informatie over activiteiten. Er is onder andere een forum en een 

vragenformulier wat ruimte biedt voor het stellen van hulpvragen. De medewerkers geven advies en hulp. 

Dit doen zij op de volgende terreinen: 

 wonen: begeleiding bij het opzetten van woonvoorzieningen; 

 welzijn: zorgen voor ontmoeting en toerusting; 

 onderwijs: ontwikkelen van materiaal bij de geloofsopvoeding en seksuele vorming; 



 pastoraat: ondersteunen van doven en slechthorenden binnen de kerkelijke gemeenten; toerusting 

van predikanten, kerkenraden, catecheten en clubleiders. Stimuleren van de participatie van leden 

met een beperking in de kerkelijke gemeenten; 

 diaconaal: maatjesproject voor mensen met een partner met autisme. 

 

Op weg met de ander wil investeren in: 

 het meer zichtbaar zijn via belangenbehartiging; 

 centraal en regionaal, denk aan de plaatselijke werkgroepen; 

 professionele ondersteuning van regio’s, gebruik maken van de kracht van vrijwilligers in de regio; 

 investeren van mensen en middelen in ledenwerving/vrienden van Op weg met de ander via 

marketing, communicatie en sales in een continue campagne; 

 stabilisering van inkomsten via contributies. 

 

Samenwerking met : 

Op weg met de ander werkt op sommige terreinen samen met gelijkgezinde organisaties, zoals Helpende 

Handen, Dit Koningskind, het Kennisinstituut Christelijke Ggz en het Therapeutisch Centrum GGZ in 

Lelystad. 

Op weg met de ander is lid van Ieder(in). Dat is een koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke 

handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ook is Op weg met de ander lid van Per Saldo, een 

belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. 

Voor het opzetten van woonvoorzieningen werken wij onder andere samen met Philadelphia Zorg en 

Stichting Sprank. Voor het uitzenden van dovendiensten werkt de vereniging samen met het Interkerkelijk 

Doven Pastoraat IDP en LPB Media, voorheen Luisterpost. Het magazine Op weg is te beluisteren via de 

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden (CBB). 

 

Financiën  

In 2015 is afgesproken om het opgebouwde vermogen in de doelgroep te investeren. Hierdoor heeft de 

vereniging dovendiensten kunnen uitzenden en maakte zij een paar uur per week gebruik van een 

communicatiemedewerker. Ook bracht de vereniging de administratie onder bij het Hervormd 

Bondsbureau in Nijkerk. 

Het resultaat is dat de stafmedewerker meer met inhoudelijke taken bezig kon zijn. Door de toenemende 

vraag naar haar expertise moet de vereniging het eigen vermogen aanspreken. 

 

Analyse  

Steeds meer ouders van kinderen met een verstandelijke beperking schakelen Op weg met de ander in om 

hen bij te staan bij het opzetten van een woonvoorziening. Daardoor is de groeiende hoeveelheid werk niet 

meer alleen door de stafmedewerker te realiseren. Daarom is het noodzakelijk de komende jaren een 

maatschappelijk werker aan te stellen die de stafmedewerker ondersteunt. Zo kan vraag en aanbod in 

balans worden gebracht. 



 

 

Leden 

De contributie van onze vereniging bedroeg al veel jaren 17 euro per jaar. Omdat in de loop van jaren de 

kosten zijn toegenomen en inkomsten zijn gedaald, is besloten de jaarlijkse contributie van Op weg met de 

ander met ingang van 2020 te verhogen naar 20 euro per jaar. 

Leden kunnen gratis gebruik blijven maken van onze diensten. Niet-leden vragen we voor bijeenkomsten 

een bijdrage. 

We merken dat steeds meer mensen lid zijn omdat zij gebruik maken van de diensten van de vereniging. 

Dat is waardevol.  Anderzijds worden mensen die geen gebruik maken van deze diensten niet automatisch 

lid. Om de producten en diensten van Op weg met de ander te blijven bekostigen, hebben we als 

vereniging meer inkomsten nodig. Daarom is besloten om de komende jaren meer betrokkenheid van 

mensen te organiseren door middel van de campagne Vrienden van Op weg met de ander. Zo moet worden 

geprobeerd om mensen uit de christelijke achterban op een andere manier bij het werk van de vereniging 

te betrekken. 

 

Kerken 

Onze inkomsten zijn met name afkomstig uit de collecten van hervormde gemeenten. Een kleiner deel 

wordt opgebracht  door leden. Daarnaast ondersteunen hersteld hervormde gemeenten en christelijke 

gereformeerde kerken in toenemende mate Op weg met de ander. 

Om dit verder uit te bouwen: 

 is een goede relatie met kerken nodig die kan leiden tot financiële ondersteuning. Het is daarom 

noodzakelijk kerkenraden op de hoogte te houden van het werk van Op weg met de ander. Dit kan 

door middel van versturen van het contactblad, nieuwsberichten en informatiebrieven.  

 Worden kerkenraden door de vereniging benaderd met de vraag om financiële ondersteuning. Met 

name gemeenten waar een begeleidwonenproject wordt gerealiseerd, zullen om financiële steun 

worden gevraagd. 

 

Fondsen en bedrijven 

De dalende inkomsten zorgen voor een noodzakelijke koerswijziging. In 2018 startte de vereniging mede 

daarom met het plaatsen van advertenties van bedrijven in het contactblad. Dit vormde een aanzet om 

extra inkomsten te genereren. Daarnaast is het goed te onderzoeken of de vereniging in aanmerking komt 

voor fondsen. Vooralsnog is voor een fonds het maatjesproject gekozen. Dit project biedt begeleiding en 

ondersteuning aan partners van mensen met autisme door middel van gesprekken. 

De vereniging gaat ook bedrijven actief benaderen om het werk van Op weg met de ander met een gift te 

ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk en wenselijk dat deze bedrijven structureel worden bezocht en 

dat zij door middel van brieven, folders en magazines op de hoogte blijven van het werk.  

 

Organisatie 



Het bestuur bestaat uit vijf tot maximaal zeven bestuursleden. De algemene vergadering benoemt uit de 

verenigingsleden de bestuursleden. 

De bestuursleden dienen te beschikken over aantoonbare kwaliteiten in kerk en/of maatschappij op een 

van de volgende gebieden: 

 

 organisatie 

 zorg 

 onderwijs 

 financiën. 

 

Het bestuur ziet toe op het beleid. De uitvoering hiervan is gedelegeerd aan de stafmedewerker en de 

medewerkers. Het bestuur vormt een comité van aanbeveling en onderhoudt deze contacten voor het 

realiseren van een breder draagvlak in de kerken van de achterban. 

 

Organisatiestructuur 
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