
... onze medewerkers meegedaan heb-
ben aan de cursus ‘Niet Pluis’ van
Welzijn Barneveld?  

... deze cursus je leert om te signaleren
wanneer het met een deelnemer niet
goed gaat?

... dat belangrijk is om te merken en te
weten wat je dan moet doen, omdat
je dan snel hulp kunt geven of rege-
len? 

... we een groot bedrag hebben gekre-
gen van het Rabofonds voor onze
nieuwe sportvloer? 

... we vanuit de Gereformeerde kerk in
Voorthuizen een gift hebben gekre-
gen?

... die gift bedoeld is voor zonwering
voor de kinderen MCB (meervoudig
verstandelijk beperkt) groep?

... die zonwering geplaatst is door
Ruiter Zonwering?

... ook de Gereformeerde Kerk Kootwij-
kerbroek ons een gift heeft gegeven? 

... ook het Ballonmuseum Barneveld
ons een bijdrage heeft gegeven?

... we heel erg blij zijn met deze spon-
tane bijdragen?

Aanbestedingsprocedure WMO
Het heeft wat zweetdruppels en zeeën van tijd gekost, maar we kunnen u melden
dat wij inmiddels van de gemeente Barneveld een getekende raamovereenkomst
hebben ontvangen in het kader van de nieuwe wet en regelgeving met betrek-
king tot de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

Wandelen voor Roemenië
Op 5 september 2014 hebben wij gewandeld
voor Roemenië. Dit project heeft een warm
plekje in veler harten, dat was te merken omdat
er zoveel ouders mee kwamen doen aan de
wandeling. In drie uur tijd haalden we ruim
€500,- binnen. Een prachtig resultaat dat
Leontien van den Berg en Marleen Berg hebben
meegenomen naar Roemenië.

Bezoek aan Roemenië 2014
Van 30 september t/m 4 oktober zijn Leontien van den Berg en Marleen Berg naar
het dagverblijf Binecuvantati Copiii (zegen de kinderen) in Roemenië geweest. Het
doel van deze reis was het realiseren van een snoezelruimte en kennis over te
dragen. Daarnaast was er ook aandacht voor het bijscholen en assisteren in de
fitnessruimte. Leontien en Marleen kijken terug
op een mooie reis en hebben een mooie en
functionele snoezelruimte kunnen realiseren. ‘Het
was hard werken, omdat de ruimte oud was
hebben we hier veel moeten klussen. Het
resultaat mag er zijn en hier zijn we dan ook trots
op. De deelnemers van Binecuvantati Copiii
waren nieuwsgierig en kwamen steeds bij ons
kijken. Op de laatste dag van ons bezoek hebben
zij dan ook allemaal kunnen genieten en
ontspannen in de snoezelruimte. Het was mooi
om te zien hoe verschillend iedereen daarop
reageerde.’ Aldus de beide dames. Vanaf deze
plek willen we ook namens Monalisa (directrice van Binecuvantati Copiii) iedereen
bedanken voor het mogelijk maken van dit bezoek.

RuiterNieuws
Welkom!
Elke keer mogen we weer nieuwe
mensen verwelkomen. We zijn blij en
geroerd dat zoveel mensen weer ver-
trouwen in ons stellen en voor ons
kiezen. Een hartelijk welkom voor de
nieuwkomers bij RuiterActief.
We noemen ze hier graag: 

Bij de dagbesteding:
• Lammert Barten uit Veenendaal
• Marthen Copier uit Kootwijkerbroek
• Nathan Liefting uit Stroe loopt stage 
vanuit De Toekomst 

• Amanda Vonk uit Scherpenzeel loopt 
stage vanuit De Toekomst

• Michael Henzel uit Scherpenzeel 
loopt stage vanuit De Toekomst

• Ruben van Dijk loopt stage vanuit 
De Meerwaarde

• Hans de Recht loopt stage vanuit 
De Meerwaarde

• Niels Cornelissen loopt stage vanuit 
De Meerwaarde

Bij de zaterdagopvang:
• Darique van Velden uit Baarn 
• Matthijs van den Hoeven uit
Voorthuizen 

Individueel programma in combinatie
met camping ’t Westdorp:
• Lobke Vellema uit Barneveld
• Mick Wallet uit Barneveld

Stagiaires:
• Youri de Bruin van ROC A12 bij de
fitness.

• Marijke van Drie van het Helicon 
doet een tweede stage bij
zorgboerderij De Gruttohoeve.

• Demi Gol van ROC Landstede doet 
een tweede stage bij RuiterActief en 
Zorgboerderij De Gruttohoeve.

• Sylvia Haalboom ROC A12 bij de
fitness.

• Esther van Wessel van het Lodestein 
College bij RuiterActief en
zorgboerderij De Gruttohoeve.

• Courtney Wolters van
ROC Landstede bij RuiterActief. 

• Linda Hol van ROC A12 bij
RuiterActief en zorgboerderij 
De Gruttohoeve.
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Kindergroep 
zaterdag- en
naschoolse opvang
naar TT Assen
Het was een prachtig uitje voor onze
kindergroep van de zaterdag- en
naschoolse opvang: een dagje naar de

TT in Assen, het grote motorspektakel.
Dit kon dankzij de sponsoring van
Autobedrijf Druijff uit Barneveld. Wat
een mooi gebaar! Wij willen autobedrijf
Druijff hier hartelijk voor bedanken. Alle
kinderen mochten even op zo’n motor
zitten, een onvoorstelbare gebeurtenis.
Het heeft op ons allemaal grote indruk
gemaakt.

Nieuw logo voor
RuiterActief en
RuiterWerkt 
Wat waren we blij met het logo dat Ad
Verhoeven ooit voor ons ontwierp, dat
zijn we eigenlijk nog steeds, dus met
enige droefenis nemen we er afscheid
van. Want we vonden het tijd om een
nieuw logo te laten ontwikkelen.
RuiterActief is nu immers zoveel meer
geworden dan in het begin. Om recht
te doen aan de veranderingen hebben
we reclamebureau KRB ingeschakeld.
Zij hebben een fris en modern logo
gemaakt waarin de verbinding centraal
staat. Maar Ad, we willen jou bedanken
voor ons eerste logo dat altijd een
plekje zal houden in ons hart. 

Wachtlijst voor 
kindergroep vakantie-
en naschoolse opvang
Jammer genoeg moeten we nu werken
met een wachtlijst voor de kindergroep
vakantie- en naschoolse opvang. 
We hebben wel plekken, maar voor
deelnemers met ZIN (Zorg In Natura)
kunnen wij deze niet laten verzilveren.
Er zijn productieafspraken gemaakt en
die productie is nu vol. 
Wij hopen dat in het nieuwe jaar dit
opgelost gaat worden. Dagbesteding
via PGB (PersoonsGebonden Budget)
is nog wel mogelijk.

Scholing voor verdere diepgang
Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers met al onze deelnemers uit de
voeten kunnen. Soms is daarvoor een bepaalde scholing nodig. Ieder mens is
anders en wij willen een ieder dan ook goede begeleiding kunnen bieden, hier
moet je als begeleider vaak ook veel over weten. Daarom neemt het gehele team
deel aan bijscholing over de methodiek Triple C. Deze methode is gericht op

moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat betekent
dat het gaat om gedrag dat je niet zomaar
gemakkelijk kunt plaatsen en begrijpen.
Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een
combinatie van een psychiatrische proble-
matiek met een verstandelijke beperking.

Complexe zaken dus, maar wij willen juist
graag mensen die deze problemen hebben,
ook goed kunnen begrijpen. Deze scholing
volgen we op de locatie aan de Van Zuijlen
van Nieveltlaan in Barneveld onder leiding
van een GZ psycholoog.

Samenwerking
......met Kinderhospice Binnenveld
Steeds meer zoeken we samenwerking met andere instanties, instellingen en
bedrijven in en rond de gemeente. Zo kun je vaak meer voor elkaar betekenen
dan je denkt of verwacht. De nieuwste samenwerking is met Kinderhospice
Binnenveld. Daar is een snoezelruimte die ideaal is voor onze MCB-groep
(mensen met een Meervoudig Complexe Beperking). Wij mogen er gebruik van
maken met als tegenprestatie dat wij een tuinman beschikbaar stellen. Zo help
je elkaar met gesloten beurzen, een ideale combinatie. 

......met camping ‘t Westdorp
Een andere samenwerking hebben we met Gijs en Hannie Westerneng. Zij
hebben camping ‘t Westdorp aan de Brugveenseweg in Voorthuizen en willen
daar een plek bieden voor individuele zorgvragers. Het kan immers zijn dat
iemand (nog) niet in een groep kan werken omdat hij of zij daar teveel prikkels
van krijgt. We zijn heel blij met deze mogelijkheid en we hebben inmiddels al
twee deelnemers die daar activiteiten aangeboden krijgen. 

Jaarplanning 2015

Maandag 5 januari 2015 Start
Vrijdag 9 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie 

15.00 uur
Woensdag 11 februari 2015 Informatieavond

19.30 uur
Vrijdag 3 april 2015 Goede vrijdag
Maandag 6 april 2015 Tweede paasdag
Dinsdag 7 april 2015 Studie dag personeel 

(vrije dag)
Maandag 27 april 2015 Koningsdag
Dinsdag 5 mei 2015 Bevrijdingsdag 

(vrije dag)
Donderdag 14 mei 2015 Hemelvaartsdag
Vrijdag 15 mei 2015 Sluiting (vrije dag)
Maandag 25 mei 2015 Tweede pinksterdag
Dinsdag 26 mei 2015 Studie dag personeel 

(vrije dag)
Vrijdag 20 juni 2015 Dagje uit RuiterActief

27 juli t/m 7 aug. Zomersluiting
vrijdag 4 dec. 2015 Sinterklaasfeest
Vrijdag 18 dec. 2015 Kerstviering 

(deelnemers worden 
rond 15.00 uur
thuisgebracht.)

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
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Europese 
Aanbesteding 
Beschermd Werk
Na het indienen van de Europese
Aanbesteding Beschermd Werk bij de
gemeente Barneveld, hebben wij
inmiddels te horen gekregen dat
RuiterWerkt een voorlopige gunning
toegekend heeft gekregen. Hier zijn wij
natuurlijk erg blij mee, eind december
2014 hopen wij de raamovereenkomst
met de gemeente Barneveld te kunnen
ondertekenen. 

Het Fietsdepot
Opeens staat er een extra bord bij RuiterWerkt: het Fietsdepot, met
openingtijden. Nee, dit is geen fietsenwinkel of een uitbreiding van de
fietsenwerkplaats. Het is een nieuwe voorziening van de gemeente die mensen
bij RuiterWerkt kans geven om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dirk Klein,
teamleider Veiligheid/BOA’s van de gemeente Barneveld, legt uit.

“We zijn superblij met het Fietsdepot bij RuiterWerkt. Hier komen de fietsen te
staan die we vinden of fietsen die overlast bezorgen. Soms zie je wel eens een
fiets liggen in de berm of ergens staan
tegen een lantaarnpaal, zonder dat een
eigenaar te bekennen is. Als zo’n fiets
duidelijk een gevonden fiets is, dan
brengen de toezichthouders deze naar
het Fietsdepot. Dat is al een paar keer
gebeurd en de mensen zijn dan maar
wat blij dat hun fiets weer terecht is. 

Iets anders zijn de fietsen die overlast
bezorgen. Die zie je bij de stations
vooral. De bedoeling is dat je de fiets
daar in de vakken zet. Maar soms
hebben mensen haast en gooien ze de
fiets zomaar ergens neer. Dan krijg je
een knoop van fietsen en dat willen we
niet, dat is ook niet veilig. Nu nog
pakken we alleen de fietsen op die echt
in de weg staan. Maar vanaf februari, als
Station Zuid ook open is, dan gaan we
bij alle drie de stations nadrukkelijker
toezicht houden. We waarschuwen eerst
wel, maar je loopt dan echt de kans dat
je fiets naar het Fietsdepot gaat. Dan moet je wel betalen als je hem ophaalt, en
wel 15 euro. Dat is niet leuk, maar als je je auto fout parkeert, kun je een
bekeuring krijgen. Datzelfde geldt nu voor de fiets, alleen moet je die dan ook
nog zelf op gaan halen aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan 54.

Door dit project wordt de leefomgeving netter en veiliger. Tegelijkertijd horen
hier allerlei werkzaamheden bij: voor de Toezichthouders, maar ook voor mensen
bij RuiterWerkt. Want alle fietsen moeten een label krijgen, gevonden of
verwijderd. Alle fietsen moeten op de foto, deze foto moet op de webpagina
van www.gevondenenverloren.nl. Daar kan de eigenaar zijn fiets terugvinden.
Dan moet iemand de eigenaar te woord  staan als die zijn fiets komt halen en
eventueel ook afrekenen. Trouwens, je krijgt de fiets alleen maar terug als je een
fietssleuteltje hebt. Je kunt dus niet zomaar een leuke fiets uitzoeken, daarvoor
kun je wel weer bij RuiterActief terecht.”

... wij een fietsdepot hebben?

... daar maar liefst drie medewerkers 
werk aan hebben? 

... stagiaire Sterre ons daarbij helpt?

... Ad Verhoeven de leiding hierover 
heeft?

... er in deze RuiterNieuws een leuk
artikel met uitleg over het fietsdepot
staat?

... het surveillanceteam van Ruiter-
Werkt nu uit 18 mensen bestaat?

... er zelfs al 28 mensen op de loonlijst
staan van RuiterWerkt?

... RuiterWerkt voor deze mensen een 
springplank kan zijn naar een vaste 
baan? 

... er inmiddels al één persoon is
doorgestroomd naar een baan in de
groenvoorziening? 

Binnen RuiterWerkt heten wij van
harte welkom in de functie van
Surveillant
• Nancy Willemsen
• Annelies Duits

in de functie van Toezichthouder:
• Hanko Westerveld

in de functie van Assistent
Productiemedewerker:
• Mirjan van Dam
• Lennart van Maaren

Geslaagd!
Aagje Meijer en Margaret van Dijkhuizen, van harte gefeliciteerd
met het behalen van jullie diploma!

Aagje Meijer is geslaagd voor de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4. Zij
begeleidt deelnemers van de dagbesteding, kinderen van de zaterdagopvang
op zorgboerderij De Gruttohoeve en is verantwoordelijk voor het coördineren
van het vervoer. 

Margaret van Dijkhuizen is geslaagd voor de opleiding Medewerker Speciale
Doelgroepen niveau 4. Margaret begeleidt de kinderen van de kindergroep MCB
(mensen met een Meervoudig Complexe Beperking), de deelnemers van de
dagbesteding en verzorgt op woensdagmiddag de naschoolse opvang op
zorgboerderij De Gruttohoeve.



RuiterActief
RuiterWerkt
Contactgegevens

Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54

0342 - 423880
info@ruiteractief.nl
www.ruiteractief.nl
info@ruiterwerkt
www.ruiterwerkt.nl

Zorgboerderij “De Gruttohoeve”
Gruttoweg 20
3776 PZ Stroe

Station Barneveld Noord
Stationsweg 187

3771 VG Barneveld

Centaal Station Barneveld
Stationsplein 4

3771 ES Barneveld

Directeur
Dhr. T. Ruiter

Raad van Advies
Mr. J.A.M.L. Houben

Dhr. H. Morren
Mr. M. Rebel

Adviserend arts
Dr. J. Porte

Teksten RuiterNieuws
Judith v.d. Wildenberg
Tekstproductie en

communicatieprojecten
Tel. 0342 - 490508
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Het praatje van Teunis
Het zijn roerige tijden die veel vragen
van onze medewerkers, maar ook van
ouders, verzorgers en deelnemers. 
Per 1 januari 2015 is de gemeente ver-
antwoordelijk voor de drie decentrali-
saties, te weten de Jeugdwet, de
WMO en de participatiewet. 
De gemeente Barneveld heeft het in
ieder geval op papier goed voor el-
kaar. Dat neemt niet weg dat er veel
onrust is, want hoe gaat het straks in de
praktijk. Daar zullen we met elkaar een
stevige vinger aan de pols moeten
houden. 
De veranderingen hebben ook gevol-
gen gehad voor onze medewerkers.
Want ook wij moeten de broekriem
aanhalen. Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie heb ik dat even genoemd, maar
verder is er eigenlijk in de openbaar-
heid niets over gezegd. Bij deze gele-
genheid wil ik alle medewerkers enorm
bedanken voor hun inzet en hun be-
grip. Want allemaal hebben ze een
paar uur in moeten leveren. Toch is de
inzet als vanouds en dat ontroert me
vaak. We hebben een geweldig team
dat met hart en ziel gaat voor onze
deelnemers. Niemand heeft een van
acht tot vijf mentaliteit, iedereen is be-
reid om een stap harder te lopen. Dat
is geweldig, daar ben ik meer dan
dankbaar voor.
Dankbaar zijn Gerie en ik ook voor de
warmte die we dagelijks voelen in ons
werk, warmte van de deelnemers en
van u allen, ouders, verzorgers, vrijwil-
ligers en medewerkers. Met elkaar
samen maken we RuiterActief en
RuiterWerkt tot een inspirerende plek
voor steeds meer mensen. Vanuit deze
inspiratie wil ik u allen met een zeer
warm hart fijne feestdagen toewensen,
in het volle vertrouwen dat wij elkaar in
het nieuwe jaar in goede gezondheid
terug mogen zien. Met elkaar gaan wij
dan van 2015 opnieuw een bijzonder
jaar maken. 
Wij zullen in 2015 kritisch kijken naar
onze uitgaven. Door onze kerstgroet
dit jaar al te integreren in deze uitgave
van RuiterNieuws besparen wij op de
inkoop en porto van de kerstkaarten.

Goede kerstdagen en
een gezegend nieuw
jaar toegewenst.

Teunis Ruiter

Personeelsuitje
Het is belangrijk dat we als medewer-
kers onderling steeds de neuzen de-
zelfde kant ophouden. 
Natuurlijk maken we elkaar in het werk
allemaal mee en praten we samen in
diverse overleggen. Eén keer per jaar
hebben we een personeelsuitje: even
lekker weg uit de dagelijkse sfeer, even
een manier om elkaar anders te zien. 
De afgelopen keer zijn we met elkaar
gaan bowlen met daarna een
workshop koken van Annemieke Kroon
en Alice van Nieuwenhuizen-Ruiter. 

Het was een zeer geslaagde bijeen-
komst die weer een mooie basis heeft
gelegd om met veel energie en plezier
samen te werken.

De Deelnemersraad
In de vorige uitgave van RuiterNieuws
heeft u al kunnen lezen over onze
deelnemersraad.
Inmiddels is de deelnemersraad
geïnstalleerd, zie onderstaande foto.

v.l.n.r. Jolanda Bijl (assistent notulist),
Martijn van de Weerd (assistent
notulist), Marloes van Meerveld
(penningmeester), Teunis-Jan van de
Krol (voorzitter), Hanneke Westerlaken
(secretaris). 

Hanneke Westerlaken vertelt meer
over de deelnemersraad:
‘’De deelnemersraad van RuiterActief
is officieel van start gegaan en wij
hopen ons volledig in te zetten voor
jouw wensen en belangen. Het is dan
ook belangrijk dat je het ons laat weten
als je een wens of idee hebt. Trek ons
daarom gerust aan ons jasje!
Wij worden hierbij geholpen door
Marleen Berg, manager kwaliteit en
procesbeheerser van RuiterActief, en
Harold Meier van het Landelijk
Steunpunt medezeggenschapsraden
(LSR).  Wij zullen met hen gaan
vergaderen en hebben er zin in!’’ 


