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I

Inleiding

Inleiding
Vereniging dit Koningskind is een landelijke vereniging van gereformeerde mensen met een
handicap, hun ouders en vrienden. De vereniging is opgericht in 1973 en streeft ernaar om
vanuit Bijbelse waarden mensen met een handicap – en allen die bij hen betrokken zijn –
ondersteuning te bieden bij diverse moeiten teneinde de integratie in kerk en samenleving te
bevorderen.
In de loop der jaren zijn de activiteiten van de vereniging van karakter veranderd. Waar ten
tijde van de oprichting geen of nauwelijks christelijke zorgvoorzieningen voorhanden waren,
werd al snel gezorgd voor de oprichting van een aantal gezinsvervangende tehuizen. Dit
maakte het oprichten van een speciale stichting noodzakelijk. In 2002 zijn de vereniging en de
stichting van elkaar losgekoppeld en is de stichting zelfstandig verder gegaan. Sindsdien
werkt de vereniging als belangenorganisatie en Stichting Sprank als zorgaanbieder.
Als belangenorganisatie heeft dit Koningskind zich vervolgens vooral ingezet om voorlichting
te geven over het leven met en de aard van handicaps. Daarnaast zag ze een belangrijke taak
in het agenderen van knelpunten die mensen met een beperking ervaren op de politieke
agenda in den Haag.
Inmiddels zijn er veel andere organisaties die zich hiervoor inzetten en is het accent van de
werkzaamheden opnieuw verschoven. Dit Koningskind wil graag een bijdrage leveren aan een
goede plek voor mensen met een beperking in de kerkelijke gemeente. Als leden van het
lichaam van Christus zijn ze, net als ieder ander, onmisbaar. Het is belangrijk dat er enerzijds
ondersteuning is waar nodig, en dat anderzijds ook hun talenten benut kunnen en mogen
worden. Door henzelf en door andere gemeenteleden.
Momenteel zijn er veel veranderingen op komst in ‘zorgland’. Onder andere de verwachte
invoering van de WMO, de veranderingen in de AWBZ en de PGB-structuur en maatregelen
rondom onderwijs hebben consequenties voor veel mensen met een beperking. Niet alle tot op
heden door de overheid geleverde ‘zorg’ zal blijven. Dat betekent dat mensen afhankelijker
zullen worden van mantelzorgers. Dat benadrukt extra het belang van een goede plek voor
mensen met een beperking in de kerkelijke gemeenschap en kan consequenties hebben voor
de (draagkracht in) de gemeenschap. Voor de komende jaren is dat een belangrijk gegeven
voor dit Koningskind. Naast de ondersteuning van mensen met een beperking zelf en hun
familieleden, zien we een belangrijke taak in de toerusting van ambtsdragers, kerkelijk
werkers, jeugdleiders en andere gemeenteleden.
Naast bovenstaande ontwikkelingen vraagt de financiële situatie van dit Koningskind om
voortdurende bezinning op taken en werkzaamheden.
De vereniging is nauw verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ten tijde van
de oprichting is in de statuten vastgelegd dat leden van de vereniging lid dienen te zijn van de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Later is dit uitgebreid met leden van de Christelijke
Gereformeerde Kerken. Recent is in een bestuursbesluit vastgelegd dat ook leden van de
Nederlands Gereformeerde Kerken zich kunnen aansluiten bij onze vereniging.
Naar het voorbeeld van Christus hechten wij er aan om de ondersteuning die wij bieden, niet
te beperken tot leden van de genoemde kerken. Steeds meer mensen uit andere kerken zijn
inmiddels betrokken bij en steunen het werk van dit Koningskind.
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Opbouw van dit beleidsplan
Dit beleidsplan is richtinggevend voor ons werk de komende jaren. Naast dit beleidsplan
worden jaarlijks ook jaarwerkplannen gemaakt om zaken concreet uit te werken en om, waar
nodig, in te spelen op actuele ontwikkelingen. Het is dus geen statisch document waarvan per
definitie niet afgeweken kan worden.
Het beleidsplan begint met een beschrijving waar dit Koningskind voor staat. Met andere
woorden: hier worden de uitgangspunten van ons werk verwoord.
Dan volgt een hoofdstuk over de eigen organisatie. Een goed functionerende organisatie is de
randvoorwaarde om efficiënt aan de slag te gaan.
Ten slotte wordt verwoord waar dit Koningskind zich de komende jaren voor in wil zetten:
haar doelstellingen.
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II

Uitgangspunten – waar dit Koningskind voor staat

Missie
In de missie wordt verwoord waarom we er als organisatie zijn, wat onze rol is en wat onze
ambities als organisatie zijn. De missie is als volgt verwoord:
“dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking – en allen die bij hen betrokken
zijn – in hun leven met die beperking en bij de integratie in kerk en samenleving.”
Wij doen dit vanuit Bijbelse waarden.
Doelstellingen
Alle activiteiten die we organiseren, moeten, in aansluiting op de missie van de vereniging,
bijdragen aan de volgende doelstellingen:
• Ondersteuning bij het leven met een handicap/beperking
• Ondersteuning aan familieleden van mensen met een beperking (partners, ouders, broers,
zussen
• Ondersteuning bij de integratie in kerk en samenleving.
Waarden
Vereniging dit Koningskind doet haar werk vanuit de Bijbelse overtuiging dat wij allen onder
leiding van God leven. Hij schiep ons mooi en naar Zijn beeld. Helaas komt door de zondeval
niemand van ons meer overeen met de volmaakte mens die God schiep. We zijn allemaal in
mindere of meerdere mate beperkt. Voor Hem blijven we echter waardevol. Hij maakt geen
onderscheid; Hij heeft ons lief zoals we zijn. En Hij leert ons om ook elkaar lief te hebben
zoals Hij ons heeft liefgehad. Gods liefde werd zichtbaar in het offer van zijn Zoon. Hij leert
om naar elkaar om te zien, elkaars lasten te dragen en extra zorg te hebben voor wat zwak is.
Hij leert ons dat we niet zonder elkaar kunnen en dat we allemaal nodig zijn in zijn gemeente.
Hij geeft ons allen de opdracht om de mogelijkheden die we kregen te ontwikkelen.
Doelgroepen
De ondersteuning van dit Koningskind is gericht op de volgende doelgroepen:
1) We zijn er voor mensen met een lichamelijke, een zintuiglijke, een verstandelijke en/of
een sociale beperking (ASS1/ADHD).
De vereniging realiseert zich dat de mensen uit elk van deze categorieën enerzijds
geconfronteerd worden met eigen moeiten maar anderzijds ook specifieke eigen
mogelijkheden hebben. Dientengevolge vragen de verschillende categorieën om
specifieke aandacht en een eigen benadering.
2) Familieleden van mensen met een beperking: partners, ouders, broers en zussen. Voor hen
brengt het leven met een familielid dat beperkt is ook eigen specifieke vragen en moeiten
mee. Dit Koningskind is er ook speciaal voor hen.
3) Kerkelijke gemeentes, ambtsdragers en andere kerkelijk werkers en gemeenteleden. Als
lichaam van Christus zijn we binnen de kerk direct verbonden met gemeenteleden met een
beperking en met gezinnen waarin het leven met een beperking een rol speelt. Daarom
richt de ondersteuning van dit Koningskind zich ook nadrukkelijk op mensen in kerkelijke
gemeentes.
Werkgebied
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ASS = Autisme Spectrum Stoornis
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Dit Koningskind is actief binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ook binnen
Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken initieert zij
activiteiten.
Naar het voorbeeld van Christus hechten wij er aan om de ondersteuning die wij bieden niet te
beperken tot leden van bovengenoemde kerken.
Kerntaken
Dit
Koningskind
onderscheidt
een
viertal
kerntaken:
lotgenotencontact,
informatievoorziening/ toerusting (voorlichting), dienstverlening en belangenbehartiging.
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III

Organisatie - Randvoorwaarden

Organisatie
Dit Koningskind is een landelijke vereniging. De vereniging wordt bestuurd door een
hoofdbestuur en de leden hebben stemrecht over de te volgen koers. De dagelijkse leiding van
het landelijk bureau is in handen van de directeur. Onder verantwoordelijkheid van het
hoofdbestuur functioneren ook regionale afdelingverbanden met eigen besturen en
activiteiten. In de statuten is beschreven hoe de vereniging georganiseerd moet zijn en hoe de
verantwoordelijkheden liggen.
Op verschillende punten is de praktijk niet meer in lijn met de statuten. De komende
beleidsperiode worden de statuten kritisch bekeken en waar nodig aangepast. Uitgangspunt
hierbij is enerzijds dat de vereniging kan blijven werken met haar missie terwijl anderzijds
gezorgd wordt voor een werkbare situatie die recht doet aan de initiatieven en eigenheid van
verschillende afdelingen. Het aspect van de beperkte betrokkenheid van leden op de
ledenvergadering zal hierbij speciale aandacht krijgen.
Financiering
De inkomsten van dit Koningskind staan de komende jaren onder druk. Het ledenaantal loopt
terug en het ledenbestand vergrijst. Momenteel bestaat meer dan 50% van de begroting uit
ledengeld en giften. Daarnaast bouwt de overheid haar financiering in de komende drie jaar af
(in 2011 ontvingen we nog € 120.000, de verwachting voor 2016 is € 0). Eén en ander
betekent dat de komende periode de financiën voortdurend nauwlettend gevolgd worden en
het financiële plan bijgesteld wordt indien dit nodig is. Het uitgangspunt hierbij is dat het
huidige activiteitenniveau gehandhaafd blijft.
Om de inkomsten van leden en donateurs op peil te houden, is er aandacht voor diverse
methoden van werving en ledenbinding. Ook methoden en vormen om de vereniging
financieel te ondersteunen worden uitgebreid. Daarnaast wil dit Koningskind graag een
verdubbeling van bijdragen uit de kerken. Hiertoe worden gesprekken met GDD gevoerd
maar wordt ook gezocht naar uitbreiding van inkomsten vanuit het kerkverband van de NGK
en de CGK.
In het kader van mogelijke kostenbesparingen wordt intern opnieuw gekeken of nog ergens
een efficiency-slag gemaakt kan worden. Daarnaast wordt bekeken welke
samenwerkingsverbanden eventueel kunnen bijdragen aan kostenbesparing. Vanzelfsprekend
zonder dat dit negatieve consequenties heeft op de dienstverlening aan de doelgroep.
Ondersteuning en toerusting
Veel mensen komen in de dagelijkse praktijk in contact met mensen met een beperking of
zetten zich speciaal voor hen in. Soms zijn ze verbonden aan de vereniging
(afdelingsbestuurders, contactpersonen) en soms ook niet (ambtsdragers, jeugdwerkers,
gemeenteleden). Dit Koningskind biedt hen allen de mogelijkheid tot ondersteuning en
toerusting zodat zij beter in staat zijn om mensen met een beperking tot hun recht te laten
komen en dit ten goede komt aan de gemeenschap. De regioconsulenten zijn verantwoordelijk
voor de ondersteuning en toerusting.
Samenwerking
Dit Koningskind zoekt graag de samenwerking met verschillende partners om met vereende
krachten activiteiten op te pakken die bijdragen aan het verwezenlijken van de missie. Elkaar
versterken of ondersteunen is hierbij het uitgangspunt.
Verschillende samenwerkingsverbanden hebben de komende jaren speciale aandacht.
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De samenwerking met de verschillende deputaatschappen uit de gereformeerde kerken
(vrijgemaakt) (het Generaal Diaconaal Deputaatschap, het Dienstencentrum-G en het
Deputaatschap Doven en Slechthorenden) wordt voortgezet en zo mogelijk uitgebreid. Dit
Koningskind ziet ook graag dat haar expertise ingezet wordt in het kader van het nieuw te
vormen Praktijkcentrum vanuit de Theologische Universiteit, de Gereformeerde Hogeschool
en het Centrum Dienstverlening gereformeerde kerken.
Er wordt onderzocht of er op structurelere basis samenwerking kan plaatsvinden binnen de
verbanden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde
Kerken.
De samenwerking met andere (christelijke) belangenverenigingen: Helpende Handen, Op weg
met de Ander, Sien wordt voortgezet en zo mogelijk (structureel) uitgebreid.
De contacten met Sprank, de Wegwijzer en de Driehoek worden voortgezet en waar wenselijk
geïntensiveerd.
De samenwerking binnen de Raad van Aangeslotenen met Platform VG wordt voortgezet.
Vanzelfsprekend heeft dit Koningskind een open vizier richting andere organisaties die onze
doelgroep vertegenwoordigen.
Bekendheid en Imago
Dit Koningskind is een christelijke organisatie voor mensen met diverse beperkingen en voor
allen om hen heen. Zó wil de organisatie ook bekend staan. Hoe we hieraan werken én hoe we
werken aan een bredere bekendheid (binnen GKV maar ook daarbuiten), wordt vastgelegd in
een communicatieplan.
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IV

Doelstellingen – Waar dit Koningskind voor gaat

Lotgenotencontact
Als mensen leven met (een familielid met) een beperking is ontmoeting met anderen in een
vergelijkbare situatie belangrijk. Erkenning, herkenning en leren van elkaar zijn belangrijke
elementen in de contacten die zo tot stand komen. Dit Koningskind biedt christenen hiervoor
een platform in de vorm van contactgroepen, ontmoetingsdagen en gespreksgroepen.
Informatievoorziening/ toerusting
Een belangrijke taak is die van informatievoorziening en toerusting. Middels het verzorgen
van lezingen en thema-bijeenkomsten én middels de website, Rondom (digitale nieuwsbrief)
en Kleur (ledenmagazine) wil dit Koningskind een bijdrage leveren aan meer kennis omtrent
(het leven met) handicaps. Dit, om bewustzijn te bevorderen en integratie van mensen met een
beperking te vergemakkelijken. Daarom koppelen we steeds meer de mogelijkheid tot
toerusting (van bijvoorbeeld ambtsdragers, jeugdwerkers, gemeenteleden) aan lezingen of
thema-bijeenkomsten. Dit Koningskind wil kerken motiveren om hun diaconale taak met het
oog op gehandicapten steeds meer op te pakken en handen en voeten te geven.
Dienstverlening
De regioconsulenten van dit Koningskind zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke
dienstverlening. Waar nodig helpen zij mensen op weg bij hun leven met (een gezinslid) met
een beperking. Dit kan ‘gewoon’ in de maatschappij zijn, maar zeker ook in de kerkelijke
gemeente. Via de telefonische Hulp- en Advieslijn is de organisatie elke werkdag voor vragen
bereikbaar.
Over diverse thema’s worden cursussen georganiseerd. Ook worden jaarlijks zo’n 50
aangepaste vakanties georganiseerd voor diverse doelgroepen.
Collectieve belangenbehartiging
Dit Koningskind wil een bijdrage leveren aan de belangenbehartiging van mensen met een
beperking. Veel werk wordt in dit opzicht verzet door Platform VG waarin dit Koningskind
participeert. Daar waar de specifieke belangen van christenen met een beperking aan de orde
zijn, is dit Koningskind extra alert en zoekt ze samenwerking met andere christelijke
organisaties om deze belangen te agenderen op de politieke agenda in Den Haag.
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VI Lange termijn
Dit beleidsplan geeft richting aan het beleid voor de komende drie jaar. In verband met
allerhande ontwikkelingen (in het kerkelijk kader, in het politieke landschap, in de zorg, in
organisaties om ons heen, etc.) zal in de komende beleidsperiode ook nagedacht worden over
het perspectief van de vereniging op de lange(re) termijn. Verschillende aspecten worden
daarin meegenomen: de behoefte waarin wij voorzien, onze dienstverlening, de rol die dit
Koningskind in kerkelijke gemeentes heeft, de financiële positie, etc.
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