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De christelijke vereniging op gereformeerde grondslag 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 haar achterban over verschillende doelgroepen in 

het magazine Op Weg. 

 

Maatschappelijke zaken 

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) was een ordinaire bezuiniging, 

stelde Jan Troost, oud-voorzitter van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad, in een interview in 

Op Weg. Gemeenten komen jaarlijks miljarden te kort. Dat heeft tot gevolg dat nieuwe inwoners met 

een uitkering vanuit de WMO niet welkom zijn. 

Op weg met de ander zet vanaf 1995 woonvoorzieningen met een christelijke identiteit op. Vaak 

hebben christenouders van een kind met een beperking vanuit de regio hier belangstelling voor. 

Maar als de zorg en begeleiding van hun zoon of dochter uit de WMO wordt bekostigd, blijkt dit 

veelal een struikelblok te zijn om hen in de beoogde (centrum)gemeente te laten vestigen. 

Als tweede punt van aandacht gaf Troost aan dat door de invoering van de NIPT-test de aanvaarding 

van het geboren laten worden van een kind met een beperking afneemt. De NIPT-test leidt namelijk 

veelal tot abortus van de zo ontdekte foetussen met het syndroom van Down, Edwards en Patau. 

 

Bestuurszaken  

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de coronapandemie. Door het coronavirus 

raakten veel mensen besmet; ook leden van de vereniging, van wie een aantal overleden. Ook was er 

grote angst bij veel mensen om besmet te raken. 

Vanwege corona konden diverse bijeenkomsten, zoals de familie-ontmoetingsdag in mei, helaas niet 

doorgaan. Ook het bestuur annuleerde een vergadering en vergaderde daardoor slechts drie keer. 

 

Contributie 

Op de ledenvergadering van 23 januari is besloten de contributie van de vereniging te verhogen van 

17 naar 20 euro.  

Er waren geen bestuursverkiezingen nodig omdat mevrouw G. W. Hoevenaren zich opnieuw 

verkiesbaar stelde. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden en is op zoek naar twee nieuwe 

bestuursleden. 

 

Benoeming 

Per 1 september werd mevrouw B. Bons-de Ruijter voor 12 uur per week benoemd als 

maatschappelijk werker. We zijn dankbaar dat zij haar kennis en expertise kan inzetten voor onze 

vereniging. 

 

Ambassadeurs 



Om meer bekendheid te geven aan de vereniging heeft het bestuur besloten om op zoek te gaan 

naar ambassadeurs. In 2021 gaat het bestuur hiervoor diverse mensen benaderen.  

 

Magazine Op Weg 

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 –en vooral– biedt het orgaan informatie voor mensen met beperkingen en hun familieleden. Zo 

was er aandacht voor uithuisplaatsing van kinderen, een reportage van een godsdienstles op een 

dovenschool in Groningen en een interview met Jan Troost over het VN-Verdrag voor mensen met 

een beperking. Verder besteedden wij onder meer aandacht aan ouders die vanwege het 

besmettingsgevaar van het coronavirus hun kinderen wekenlang niet mochten bezoeken. Ook was er 

een gesprek met Pouwel van Siepkamp van KansPlus. Hij voerde namens het gehandicaptenplatform 

Ieder(in) onderhandelingen met de overheid over de positie van mensen met een beperking in 

instellingen tijdens de coronacrisis. 

In combinatie met Op Weg wordt er vijf keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Deze informeert 

de lezers over onze bijeenkomsten, interessante artikelen en informatie voor mensen met een 

verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking.  

 

Blogs 

In december zijn we begonnen met een blogpagina op de website. De bedoeling is dat er regelmatig 

nieuwe blogs verschijnen. De blogs gaan over alledaagse situaties, bijzondere momenten. Moeders 

geven een inkijkje in hun dagelijkse leven waarin hun kind of partner met een beperking of hun eigen 

beperking een rol speelt. Dit is een vorm van lotgenotencontact waardoor herkenning en erkenning 

kan worden gevonden. 

 

Leden, donateurs en actie vrienden 

Eind 2020 telde de vereniging 1106 leden, 20 minder dan eind 2019. Veelal zijn er mutaties door 

overlijden of vanwege ouderdom. Daarnaast telt Op weg met de ander 94 donateurs, 1 minder dan 

in 2019.   

In 2020 werd er begonnen met de actie ”Word vriend van Op weg met de ander”. Vanaf 10 euro per 

jaar kan iemand vriend worden. Als welkomstcadeau krijgt een vriend een piano-cd. We zijn 

inmiddels 22 vrienden rijker. Vanwege corona is de actie tijdelijk op een lager pitje gezet. 

 

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 zorgverlener 

Philadelphia. 

 

Wooninitiatieven 

De vereniging is betrokken bij het opzetten van diverse wooninitiatieven. In november werden in 

Elspeet de woningen voor twaalf mensen met een verstandelijke beperking opgeleverd. Zij wonen 

daar begeleid zelfstandig. De zorg wordt geleverd door ’s Heeren Loo. 

De vereniging ondersteunt sinds 2014 de start van een ouderinitiatief in IJsselmuiden, gemeente 

Kampen. 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. Er is een terrein aan de Blekersdam dat mogelijk hiervoor geschikt is. 

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

belangstelling hebben voor een identiteitsgebonden woonvoorziening in Veenendaal. De 

belangstellenden wonen bijna allemaal nog bij hun ouders thuis. Het aantal belangstellenden neemt 

toe. Samen met stichting De Rozelaar zijn we op zoek naar een geschikte locatie in Veenendaal. 

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. Inmiddels 

is Stichting Sprank ook bij dit project betrokken. 

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 vier kerkdiensten in gebaren uit voor doven en slechthorenden. Deze diensten werden vertaald 

door een doventolk en 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 ons eigen 

YouTube-kanaal. 

Om meer doven te bereiken met het Evangelie is ervoor gekozen korte meditaties uit te zenden. We 

begonnen met zes meditaties die op één dag zijn opgenomen en verspreid over het jaar werden 

uitgezonden.  

 

Familie-ontmoetingsdag 

Helaas kon dit jaar vanwege het coronavirus de familie-ontmoetingsdag niet doorgaan. Deze is 

verplaatst naar D.V. 11 september 2021. 

De bijeenkomst op 7 november voor ouders en hun dove of slechthorende kind kon eveneens niet 

doorgaan. Deze is verplaatst naar 6 november 2021. 

 

Online-bijeenkomst voor mensen met een lichamelijke beperking 

Op 10 oktober was er een online-bijeenkomst in de hervormde kerk van Zegveld. Erwin Hout werd 

geïnterviewd door Gijsbert Wolvers over het thema ”Waardevol leven?!” Ook was er een 

videoboodschap van Joni Eareckson Tada, een Amerikaanse christin die al een halve eeuw met een 

hoge dwarslaesie leeft. De blinde organist Tjaco van der Weerd begeleidde de liederen op het 



kerkorgel. De bijeenkomst werd gefilmd en gemonteerd door LPB Media en later op YouTube 

gestreamd en is inmiddels ruim 1400 keer bekeken. 

 

Contactgroep Gedragsproblemen 

Op vier avonden in oktober heeft Helpende Handen in samenwerking met Op weg met de ander voor 

ouders van hoogbegaafde kinderen een opvoedingsavond georganiseerd. Deze avonden werden in 

Gouda, Apeldoorn, Hardinxveld-Giessendam en ’s-Gravenpolder gehouden. Omdat hoofdzakelijk 

leden van Helpende Handen deze avonden bezoeken, hebben we in november in goed overleg 

besloten deze samenwerking niet langer voort te zetten. 

 

Platform Autisme in de kerk 

Op 26 november heeft het platform Autisme in de kerk een webinar gehouden over ”Autisme, 

geloven en kerk”. Prof. dr. Hanneke Schaap hield de lezing. Ds. R. F. Mauritz opende de bijeenkomst. 

Twee ervaringsdeskundigen vertelden over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het 

geloof in hun dagelijks leven en in de kerk beleven. 

 

Cursus ”Ass bij je man wat dan?” 

In samenwerking met Gerda Bastiaan van het Therapeutisch Centrum GGZ is de vereniging een 

cursus in Urk gestart voor vrouwen van wie de man (vermoedelijk) autisme heeft. De cursus bestaat 

uit zeven bijeenkomsten, waarvan er nog een aantal in 2021 wordt gegeven. 

 

Maatjesproject 

Het afgelopen jaar hebben diverse maatjes ongeveer vijf gesprekken gehad met partners van mensen 

met autisme. De vereniging doet dit project in samenwerking met het Therapeutisch Centrum GGZ. 

Dit jaar waren er twee intervisiebijeenkomsten met de maatjes. Ook zijn diverse 

begeleidingstrajecten met succes afgerond. Een aantal gesprekken was nog niet afgerond en wordt in 

2021 voortgezet. Vanwege belangstelling is er op dit moment een wachtlijst. 

 

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 

diverse werkzaamheden voor de site. Ook werkte freelance-journalist Gijsbert Wolvers mee aan de 

verdere professionalisering van het magazine Op Weg en is hij als eindredacteur hierbij betrokken. 

 

Financiën 

De vereniging werd verblijd met een legaat. 


