
Het speelbos: een plek vol verrassende
uitdaging
Sinds het begin van de zomer valt er voor iedereen die op de Gruttohoeve komt,
opeens veel meer te ontdekken. Neem maar eens een kijkje in het speelbos. Het
leuke is, dat dit bos voor iedereen toegankelijk is, rolstoelers en niet-rolstoelers. En
iedereen kan in dit bos naar hartenlust spelen en ontdekken. Richard van der Meer
van het gelijknamige Hoveniersbedrijf uit Stroe heeft dit speelbos aangelegd. “Ik
heb vooral gewerkt met natuurlijke en restmaterialen. Bijvoorbeeld korte boom-
stammetjes. Die heb ik overeind gezet zodat kinderen erop kunnen stappen. Een
grotere boomstam ligt er als een soort evenwichtsbalk. We hebben een gat gegra-
ven dat nu een natuurlijk zandgat is, met daarnaast een heuvel. Op die heuvel is ook
een taludglijbaan, maar ook een trap van stammetjes. Je kunt er dus op verschil-
lende manieren op en af en ook kruipende kinderen kunnen er gebruik van maken.”

Richard heeft met opzet gekozen voor een speelbos dat mag en kan groeien en
daardoor volop mogelijkheden heeft om dingen te ontdekken en te ervaren. Een
deel van het bos is een pluktuin, met wilde bloemen, maar ook frambozen en
bessen. ‘’Ik wil erg graag dat dit speelbos uitdagend en ontdekkend is voor
kinderen. Wat leeft hier allemaal aan plant en dier? Maar ook kunnen ze hier hun
grenzen opzoeken qua speelmogelijkheden. Misschien durf je eerst niet aan het
touw te slingeren, maar na een paar bezoekjes wel. Dan heb je toch weer je grenzen
verlegd. Ik zie dit speelbos als een reuzespeeltoestel met volop mogelijkheden tot
ontwikkeling van je fysieke mogelijkheden en van je fantasie.”

De vergunning is rond!
Eindelijk is het zo ver: de vergunning voor de Gruttohoeve als zorgboerderij is rond.
Al lang geleden hebben we hem aangevraagd, en zelfs in 2012 zou de officiële
opening van de zorgboerderij zijn, maar er kwam een kink in de kabel. Voor een
vergunning moet je voldoen aan allerlei voorschriften, bijvoorbeeld dat als je iets
bijbouwt, je ergens anders weer iets sloopt, je buur moeten het er mee eens zijn,
anders kunnen ze bezwaar maken en je mag al bestaande boerenbedrijven om je
heen niet hinderen in hun uitbreidingsplannen. 

De gemeente kijkt naar ieders belang en ook naar onze plannen of die passen bij
de bestaande regelgeving. Nu is het buitengebied van Stroe eigenlijk bedoeld voor
de agrarische sector en mede daarom kostte het zoveel tijd. Maar gelukkig zijn nu
alle zorgen voorbij en hebben we toestemming voor De Gruttohoeve in de functie
van zorgboerderij zoals we er nu volop van genieten met elkaar.

RuiterNieuws
Welkom!

Fijn dat er ook dit keer nieuwe mensen
zijn. Gelukkig weten veel mensen de
weg naar RuiterActief goed te vinden.
Een hartelijk welkom voor de nieuw-
komers bij RuiterActief.

Nieuwe deelnemers:
• Justin Ecker, op de zaterdag- en
naschoolse opvang op zorgboerderij 
De Gruttohoeve.

• Sander v.d. Slikke heeft een
individueel programma bij camping 
Casa Familia in Voorthuizen en op de 
zorgboerderij. 

• Jan Mark Dunsbergen heeft een 
individueel programma bij camping
’t Westdorp in Voorthuizen.

Nieuwe vrijwillige chauffeur:
• Gert Hazeleger

Nieuwe stagiaires:
• Sabine de Jong, MBO Amersfoort,
uit Scherpenzeel, sinds oktober bij de 
fitness.

• Roemer de Rooij, MBO Helicon 
Apeldoorn, uit Voorthuizen, sinds 
oktober bij de zorgboerderij. 

• Rosanne van Arkel, Hoornbeeck 
college Amersfoort, uit Scherpenzeel, 
vanaf februari 2016 bij de
dagbesteding

Ook hebben wij weer nieuwe deelne-
mende stagiaires mogen verwelkomen
vanuit het speciaal/praktijk onderwijs: 

Koningin Emmaschool Amersfoort: 
Sureka Thesaiveerasingam uit Barneveld 

Van Lodenstijn College Ede:
Peter Rijnsburger uit Terschuur 

De Toekomst in Ede:
Micheal Henzel uit Scherpenzeel 
Thijs den Hartog uit Scherpenzeel 
Yvette van Essen uit Kootwijkerbroek 
Amanda Vonk uit Scherpenzeel

De Meerwaarde Barneveld: 
Hans de Recht uit Renswoude 
Tamara Krijnen uit Barneveld 

De Lelie Harderwijk:
Pepijn Willemsen uit Ede
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BlueAssist
RuiterActief werkt met BlueAssist. Dit hulpmiddel biedt mensen met een beper-
king de kans hun zelfstandigheid en omgeving te vergroten. Marleen Berg: “Dit
kaartje, of app op de telefoon is bedoeld om het gemakkelijker te maken voor
mensen met een beperking om in het openbare leven vragen te stellen aan me-
deburgers. Het bestaat nog niet zo lang en het moet dus nog bij veel mensen een
bekend kaartje worden. Daarom zijn wij gevraagd om mee te doen met een pilot
(test). Wij zijn gestart met Tom van Beek. Hij woont in Leusden en komt met de
buurtbus naar Barneveld. Daar pakt hij de fiets naar RuiterActief. Eerst fietste er
een Toezichthouder met hem mee, nu kan hij het al zelf. Soms heeft hij nog wat
hulp nodig om zijn fiets te vinden, of om hem op slot te zetten, want dat vergat
hij wel eens. Je ziet aan Tom niet direct dat hij een beperking heeft, dus als hij zo-
maar om hulp vraagt, dan kijken mensen wel eens raar op. ‘Kun je het zelf niet?”

is dan de reactie. Maar met
zo’n kaartje, waar de hulp-
vraag ook op staat, gaat dat
veel beter, de drempel om de
vraag aan een vreemde me-
deburger te stellen is dan
niet zo moeilijk meer. We ge-
bruiken het kaartje ook om
iemand om een boodschap
te sturen naar het dorp. Tot
nu tot stuurden we deelne-
mers die zich goed verstaan-
baar konden maken. Maar
het leuke van deze kaartjes is,

dat je nu veel meer mensen een kans biedt hun eigen wereld te vergroten. Een
BlueAssist kaartje geeft bekendheid en vertrouwen. Wij vinden het in ieder geval
een erg leuk project.” De start van de pilot was op 9 september jl.
Ook Tom van Beek was daar vanuit RuiterActief aanwezig. Voor meer informatie
over BlueAssist: www.blueassist.nl 

Scholing
De medewerk(st)ers van RuiterActief
hebben begin 2015 aan kunnen geven
op welk gebied zij behoefte hebben
aan scholing. Prikkelverwerking en om-
gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
werd door de begeleiders meerdere
malen genoemd. 
Op woensdag 16 oktober- en maandag
9 november jl. hebben de groeps-be-
geleiders deelgenomen aan deze bo-
vengenoemde training. Hier hebben zij
kunnen ervaren hoe het is om verschil-
lende prikkels tegelijk binnen te krijgen
en hoe zij deelnemers kunnen helpen
deze prikkels te verwerken of hoe zij
een teveel aan prikkels bij deelnemers
kunnen signaleren. Door een goede on-
dersteuning in de prikkelverwerking kan
onrust en onduidelijkheid voor een
groot deel weggenomen worden, wat
moeilijk verstaanbaar gedrag in een
aantal gevallen kan voorkomen.

Nieuw: Thuisbegelei-
ding door RuiterActief
We blijven zoeken naar nieuwe,
innovatieve ideeën (innovatief is dat je
het uitvindt, red). En ons nieuwste
zorgarrangement is thuisbegeleiding.
Dat hebben we niet zomaar verzonnen,
dat gaat in op een vraag vanuit de
ouders. Er komen namelijk nieuwe
indicaties, waarbij soms thuis-
begeleiding wordt geïndiceerd. Dat
kan bijvoorbeeld om moeder ruimte te
geven om zich bezig te houden met de
rest van het gezin. De thuisbegeleiding
heeft dan alleen aandacht voor dit ene
kind als de anderen uit school komen,
bij de maaltijd en bij het naar bed
gaan. Dit betekent wel dat er op
andere uren gewerkt gaat worden. Het
lijkt een beetje op de wijkverpleegster
qua uren: je moet er zijn als er hulp
nodig is en dat is dus geen van negen
tot vijf baan meer. Welke hulp precies
nodig is, bepalen we in ons eigen
keukentafelgesprek met de zorgvrager. 

Afscheid
Ondanks dat er nieuwe mensen
bij ons zijn gekomen, zijn er ook
mensen die ons om verschillende
redenen hebben verlaten. 
Wij hebben afscheid genomen van:
• Marco van Luttikhuizen, hij heeft
afscheid genomen van de 
gespecialiseerde kindergroep 
omdat hij naar school gaat.

• Timon van Veldhuizen, hij heeft 
afscheid genomen bij omdat hij 
naar school gaat, Timon blijft 
wel bij de naschoolse opvang.

• Matthijs v.d. Horst heeft 
afscheid genomen van de 
zaterdagopvang omdat hij gaat 
sporten op zaterdag. 

Gezocht
Vrijwilligers in de functie van chauf-
feur, die naar eigen mogelijkheden
één of  meerdere ritten per week wil
rijden. Tijden: 7.45 - 9.00 uur en
15.00 - 16.15 uur. 
De chauffeur krijgt vanuit Ruiter-
Actief een rijvaardigheidstraining
aangeboden bij het NIV.

Hoe laat komt de
RuiterActief bus?
Hoe laat kwam de bus ook al
weer? Een vraag die voor u als
ouder/begeleider belangrijk is.
Niets is immers vervelender dan
ruim van tevoren klaar staan, dan
lijkt het alsof je lang moet
wachten. Of nog erger: te laat
klaar zijn zodat de hele bus op je
moet wachten. Sinds begin
november kunnen de ouder(s)/
verzorger(s) van de kinderen van
de zaterdag- en naschoolse
opvang op onze website kijken
hoe laat hun zoon/dochter/
huisgenoot opgehaald wordt en
door welke chauffeur. 

Vanaf januari staat ook de planning
voor de deelnemers van de
dagbesteding online. Handig, dat
scheelt ook weer in uw planning.
Wilt u de planning bekijken, stuurt
u dan een e-mail naar: 

info@ruiteractief.nl. 
U ontvangt dan het wachtwoord
om in te kunnen loggen op de
website.



Dank aan onze
opdrachtgevers
We mogen ze hier wel een keertje
noemen en bedanken: onze externe
opdrachtgevers die er samen voor
zorgen dat wij allerlei verschillende
werkzaamheden kunnen aanbieden
aan de mensen van RuiterWerkt.
Dank aan:
Mid Ocean Group B.V., Barneveld
J. de Beer B.V., Barneveld
DPF, Renswoude 
ProComm Partners, Barneveld
Torendruk Grafische Producties, Nijkerk
VoordeMedia, Voorthuizen
Greengiving, Barneveld 

Nieuws over de
medewerkers 

Arjan Meijerink heeft op 27
november jl. afscheid genomen bij
RuiterWerkt, zijn functie zal door
Demi Gol en Margaret van
Dijkhuizen overgenomen worden. 

Daarnaast zal Demi Gol de
productiemedewerkers binnen
RuiterWerkt gaan aansturen. 

Bert van Roekel zal zich in de
functie van projectmanager alleen
gaan richten op onze surveillanten
op De Meerwaarde in Barneveld.

Bedrijfsfiets voor
Welzijn Barneveld
Mick Wallet heeft in opdracht van
Welzijn Barneveld een bedrijfsfiets
gemaakt. Een leuke opdracht
welke hij met plezier mocht uit-
voeren en het resultaat mocht er
zijn! Zoals u op de foto kunt zien
een prachtige fiets in de bedrijfs-
kleuren van Welzijn Barneveld.

Nieuwe website voor
RuiterWerkt
RuiterWerkt werkt, dat mag onder
meer blijken uit onze vernieuwde web-
site. Neem eens een kijkje:

www.ruiterwerkt.nl.

Daar staat ook onze slogan: voor ie-
dereen een passende werkplek. En bo-
vendien: het is leuk om er even te
kijken, het ziet er helemaal up-to-date
uit met een afwisselende fotorepor-
tage. 

Pilot in Putten
Wij zijn bijzonder in onze nopjes met het feit dat er ook buiten onze gemeente
belangstelling is voor het concept van RuiterWerkt. Dat geeft namelijk aan dat je
met iets goeds bezig bent, dat ook anderen mogelijkheden zien in ons idee. Zo
is er bijvoorbeeld de gemeente Putten. Daar heeft nota bene de raad een besluit
genomen om subsidie te geven voor een pilot, een soort proef, met RuiterWerkt.
Er zijn daar al vijf arbeidsparticipanten, dat is een duur woord voor mensen die
graag via RuiterWerkt willen werken. Dit is een mooie stap: voor ons, maar ook
voor deze mensen die zo een kans krijgen op de arbeidsmarkt, en voor de
gemeente Putten. Als de pilot succesvol is, gaan we daar verder uitbreiden.

Ja, de wetten en de regels, daar valt
nog steeds heel veel over te zeggen en
het is niet allemaal om vrolijk van te
worden. In de WMO zien wij twee dui-
delijke knelpunten. In de eerste plaats:
er is geen extra budget beschikbaar
voor het vervoer. De gemeente gaat uit
van de eigen kracht van de inwoner.
Dat is een goed uitgangspunt voor die
mensen, die verkeersveilig zijn en
prima zelf kunnen reizen. Maar dat kan
niet iedereen en een deel van onze
deelnemers horen bij die laatste groep.
Ook bij RuiterActief gaan we steeds
meer uit van de eigen kracht maar wil-
len het vervoer wel blijven aanbieden
waar dit noodzakelijk is.

In de tweede plaats is er een vergoe-
ding voor maximaal vijf dagdelen per
week voor het deelnemen aan de dag-
besteding bij RuiterActief. Als er meer
nodig is, moeten wij dat wel aanbie-
den, maar dan als vrijwilliger. Stel je
voor dat je bij Albert Heijn werkt en op
een dag zegt je chef dat je alleen be-
taald krijgt voor de klanten die er ’s
ochtends zijn. Als er ’s middags men-
sen zijn, moet je die wel helpen, maar
dan krijg je er niks voor, vrijwillig dus.
Dan ga je vast en zeker protesteren.
Een moeilijk probleem, want we wor-
den simpelweg wel gekort op het bud-
get. En ook al snijden we zelf zoveel
mogelijk in de kosten, het plafond is ei-
genlijk al bereikt.

Vriendelijke mensen
Ze zijn er nog, mensen die vriendelijk
zijn en die iets voor je willen doen.
Neem bijvoorbeeld de vele vrijwilligers
die bij ons zijn, petje af! Maar we zijn
minstens zo blij met mensen die ons
iets geven. Zoals het echtpaar J. Bouw
uit Nijkerk, die een bijdrage geven

voor een bakfiets op de zorgboerderij.
En de mensen die meededen aan
Proef Rondje Stroe, waardoor wij een
mooie gift hebben ontvangen voor het
Speelbos op de Gruttohoeve. Hartelijk
dank hiervoor!

Twee grote knelpunten in de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)



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
Op het gevaar af dat ik in herhalingen verval: wat me nog
steeds het meeste bezig houdt, zijn de veranderingen in de
zorg. Er is zoveel onduidelijkheid, zoveel tegenstrijdige regel-
geving, dat je steeds goed op je hoede moet zijn. Wat een
energie kost dat, er is duidelijk veel te veel in één keer over-
hoop gehaald. De bedoeling van de drie decentralisaties is
zeker goed: burger en overheid dichter bij elkaar brengen
zodat je efficiënter en daarmee ook goedkoper zorg kunt ver-
lenen. Maar we hebben nu te maken met indicaties die zomaar
geminderd worden, mensen die opeens onder Beschermd
Werk vallen, het niet uitbetalen van de PGB’s. Zaken die u ook allemaal in het
nieuws tegenkomt. Het gaat wel beter, maar werken met de overheid is toch vaak
een heel stroperig iets. Overigens zijn onze gesprekken met de gemeente erg
goed, maar tussen zorgvragers (onze deelnemers) en de gemeente en het UWV
bijvoorbeeld, daar kan het behoorlijk mis gaan. 

Ondanks deze donkere wolken zetten onze medewerkers en vrijwilligers zich voor
de volle 100% in en ze zijn nog innovatief en creatief ook. Daar wil ik ze hierbij
wel een grote pluim voor geven. Hoe inspirerend is het als je met elkaar een team
vormt, samen de schouders eronder zet en op koers blijft. Dank jullie wel voor de
inzet en de ondersteuning, dat waardeer ik bijzonder. 

Ik wens iedereen, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires gezegende
feestdagen toe en een tijd van rust waarin een ieder kan genieten op zijn/haar
eigen manier.

Teunis Ruiter

De ideeënbus van de
deelnemersraad
De deelnemersraad komt op voor alle
deelnemers van RuiterActief en heeft
hiervoor een ideeënbus op zorgboer-
derij De Gruttohoeve en op de locatie
in Barneveld. Hoe werkt het? 
Alle deelnemers van RuiterActief kun-
nen ideeën en wensen in de ideeënbus
van de deelnemersraad doen. 
De deelnemersraad bespreekt alleen
ideeën en wensen die belangrijk zijn
voor alle deelnemers van RuiterActief.
De deelnemersraad vergadert vier keer
per jaar, het kan daarom misschien wel

lang duren voor dat de deelnemers-
raad op je idee of wens kan reageren.
Persoonlijke ideeën en wensen worden
niet door de deelnemersraad bespro-
ken, bespreek dit met je begeleiders. 

Jaarplanning 2016
Maandag 4 januari 2016 Start
Vrijdag 8 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie 15.00 uur
Woensdag 17 februari 2016 Informatieavond 19.30 uur
Vrijdag 25 maart 2016 Goede vrijdag (deelnemers zijn vrij)
Maandag 28 maart 2016 Tweede paasdag (deelnemers zijn vrij)
Dinsdag 29 maart 2016 Studiedag personeel (deelnemers zijn vrij)
Woensdag 27 april 2016 Koningsdag (deelnemers zijn vrij)
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaartsdag (deelnemers zijn vrij)
Vrijdag 6 mei 2016 Sluiting (deelnemers zijn vrij)
Maandag 16 mei 2016 Tweede pinksterdag (deelnemers zijn vrij)
Dinsdag 17 mei 2016 Studiedag personeel (deelnemers zijn vrij)
25 juli t/m 6 augustus Zomersluiting (deelnemers zijn vrij)
Vrijdag 23 december 2016 Kerstviering (deelnemers worden rond 

15.00 uur thuisgebracht.) 
24 december t/m 7 januari 2017 Kerstvakantie (deelnemers zijn vrij)


