
... Arianne Danhof op 2 april 2015 is be-
vallen van een gezonde dochter?

... zij de naam Naomi heeft gekregen?

... Martijn van de Weerd en Alinda Da-
velaar het kraamcadeau bij haar langs
gingen brengen?

... wij Arianne en haar man Hans heel
veel geluk toewensen met de kleine
Naomi? 

... Dirma de Vries deelneemt aan een
extern programma bij Seewende in
Nunspeet?

... wij een nieuwe vrijwilliger op de zorg-
boerderij hebben?

... haar naam Iris Kuijt is?

... wij ook twee nieuwe vrijwillige chauf-
feurs hebben? 

... dit Carlos Hogendoorn en Anneke
Klein zijn? 

... wij heel blij zijn met alle hulp van de
vrijwilligers?

... Marthen Copier een stageplek heeft
gekregen bij PartyZ catering? 

... wij een financieel medewerker in
dienst hebben gekregen?

... zijn naam Henk Westerink is en dat hij
uit Veenendaal komt? 

... hij een enorme steun is omdat hij
zorgt voor de financiële administratie
en bijbehorende regelgeving?

... het heel belangrijk is dat een admini-
strateur dat nu doet omdat er zo veel
veranderingen zijn gekomen in de
zorgsector en we twee bevrijven heb-
ben: RuiterActief en RuiterWerkt?

... er op de zorgboerderij al één geitje
geboren is en dat een tweede op
komst is?

... er ook veel kuikentjes geboren zijn?

... Jan-Mark Dunsbergen deelneemt
aan een extern programma bij cam-
ping ’t Westdorp in Voorthuizen?

Het RuiterActief gala
De deelnemers van de (arbeidsmatige) dagbesteding hadden dit jaar een heel
speciaal uitje. We hadden namelijk geen tripje, maar we hebben ons eigen feest
gemaakt. Op 24 juni jl. was het zover,
het RuiterActief Gala. De deelnemers,
stagiaires, vrijwilligers en medewerkers
kwam in hun mooiste (gala)kleding naar
De Essenburght in Kootwijkerbroek. 

Allereerst mocht iedereen bij de
oldtimer op de foto. Daarna konden we
genieten van een drie-gangen diner,
een interactief theater en een verhaal
van de zandkunstenaar met de thema’s
‘ Vriendschap kleurt je leven’ en ‘Niemand is zo als jij’. 

Voor geïnteresseerden is het boekje Zippie en Woppa en
het kliederkleurenbeestje (wat gespeeld werd bij het
interactief theater) voor €14,95 te verkrijgen. Hiervan zal
€5,- naar RuiterActief gaan t.b.v. de nieuwe rolstoelbus. U
kunt dit boekje bestellen bij Leontien van den Berg of
Marleen Berg. 

RuiterNieuws
Welkom!
Elke keer mogen we weer nieuwe
mensen verwelkomen. We zijn blij en
geroerd dat zoveel mensen vertrouwen
in ons stellen. Het leuke is dat we steeds
meer mensen uit de wijde regio krijgen.
Veenendaal, Bennekom, Leusden, om
maar een paar voorbeelden te noemen.
Een hartelijk welkom voor de
nieuwkomers bij RuiterActief. 
We noemen ze hier graag: 

Bij de naschoolse-, vakantie- en
zaterdagopvang: 
• Joost Oudshoorn uit Ede
• Gerbert Bouwheer uit Lunteren
• Robert Bouwheer uit Lunteren
• Wilbert Dijkgraaf uit Veenendaal
• Krissy van de Weerd uit Bennekom
• Lisa van Leuveren uit Nijkerk
• Sven van Kooten uit Voorthuizen
• William van Leeuwen uit Ermelo

Bij de dagbesteding:
• Peter van Harten uit Barneveld
• Tom van Beek uit Leusden
• Dirma de Vries uit Nunspeet
• Frans van Voorst uit Barneveld
• Jan-Mark Dunsbergen uit Ermelo

Namens de
deelnemersraad
Hanneke Westerlaken: ‘’Op deze foto
kunt u zien dat wij het glas geheven 

hebben. We hadden dan ook wat te
vieren. Op vrijdag 22 mei jl. hebben we
de samenwerkingsovereenkomst tussen
RuiterActief en de deelnemersraad
getekend. Dat was een belangrijk
moment dat vastgelegd moest worden.
We hopen op een goede
samenwerking!’’

Wist u dat...
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... wij tegenwoordig ook kunnen wer-
ken met de methode Blue Assist?

... deze methode mensen met een be-
perking ondersteunt in het zich zo
zelfstandig mogelijk bewegen in het
verkeer?

... het uitje van de gespecialiseerde
kindergroep gepland staat op 16 juli 

... zij deze dag gaan huifbedrijden.

... we na de zomervakantie afscheid
zullen gaan nemen van Marco van
Luttikhuizen en Timon van Veldhui-
zen?

... zij dan naar school zullen gaan?

... Dominique Adam vrijwilligerswerk
bij RuiterActief doet en hij het wa-
genpark netjes schoonhoud?

Nieuws over de
stagiaires
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst!’ Daarom willen we jongen men-
sen die kiezen voor de zorg graag een
‘leerplek’ aan bieden. 

Erica Heijns uit Barneveld zal tot sep-
tember 2015 bij ons stagelopen, zij
volgt een opleiding aan het Hoornbeek
College in Amersfoort.

Vanaf September zullen wij nieuwe sta-
giaires verwelkomen:
Bonnie Ansink, volgt een opleiding bij
Landstede in Harderwijk en zij woont in
Kootwijkerbroek. 
Wendy van Milligen, woont in Barne-
veld en zij studeert aan het CHE in Ede.

Ruth van Maurik, volgt een opleiding
bij Landstede in Harderwijk en zij woont
in Voorthuizen.
Claudia de Ruiter, woont in Elspeet en
volgt een opleiding bij ROC Aventus in
Apeldoorn.
Tamara van Engelenhoven, studeert
aan de Hogeschool van Utrecht en zij
woont in Voorthuizen.
Janine van Beek, woont in Barneveld
en volgt een opleiding bij MBO Amers-
foort.
Jannerieke Waaijenberg, neemt deel
aan het VMBO bij het van Lodenstein
College en zij woont in Barneveld.

Ook bieden wij leerlingen van het spe-
ciaal onderwijs of praktijkonderwijs een
‘leerplek’ om nieuwe arbeidsvaardig-
heden te kunnen leren.

BHV training 
medewerkers
We hopen natuurlijk dat het nooit ge-
beurt, maar het kan zijn dat er een
noodsituatie optreedt. Om te weten
wat we dan moeten doen, is oefenen
van groot belang. Dan lijkt het mis-
schien een droge oefening, maar als je
er mensen van Organisatie LOTUS bij
hebt, lijkt het levensecht. De mensen
van LOTUS spelen de gewonden. Zo
ook bij de oefening op zorgboerderij
De Gruttohoeve. In de ochtend kregen
de medewerkers theorie, �s middags
was er een ‘echte ramp’. Een gifwolk
naderde de zorgboerderij en daarom
moesten de deelnemers geëvacueerd
worden.

Annemarie van Veldhuisen: “Het was
erg nuttig om te doen. Het is heel goed
om dat eens te oefenen, want mocht er
ooit iets gebeuren, dan weet je hoe je
hierop moet reageren. Ons BHV certifi-
caat is weer met een jaar verlengd en
volgend jaar hopen wij weer te oefe-
nen.’’ 

Kwaliteit, een
kernwoord voor ons
Kwaliteit is voor ons belangrijk. We zeg-
gen dat niet alleen, we doen er ook
daadwerkelijk een heleboel voor. Dat
hoort bij onze certificering, maar we
doen het ook omdat wij er van over-
tuigd zijn dat we die kwaliteit willen bie-
den die van ons verwacht mag worden.

Een van de onderdelen van kwaliteit is
dat je een Risico Inventarisatie en Eva-
luatie (RI&E) maakt en deze ook regel-
matig evalueert. Moeilijke woorden
maar een RI&E betekent dat je gaat kij-
ken of alles wel veilig is. Of bijvoor-
beeld niet ergens overheen kunt
struikelen en schroeven wel goed vast
zitten. 

Een ander onderdeel van kwaliteit is
ons klanttevredenheidsonderzoek. Dan
gaan we kijken of onze organisatie nog
wel voldoet aan de wensen van de
klant, oftewel de deelnemers en hun
ouders/verzorgers en wettelijk verte-
genwoordigers. Gelukkig hebben we
over het jaar 2014 weer een hoog cijfer
gehaald: een 8.8. 
Aan ons, de medewerkers, de uitda-
ging om het cijfer zo mooi hoog te hou-
den. Meer nog dan het cijfer gaat het
in het klanttevredenheidsonderzoek
erom dat iedereen de kans krijgt om
opmerkingen te maken over wat goed
gaat, wat er anders kan en/of zou moe-
ten. Dat mag trouwens altijd, maar met
het klanttevredenheidsonderzoek biedt
dit een extra gelegenheid. 

Afscheid 
‘Waar mensen komen, gaan er ook
mensen weg.’
Zo is dat ook bij RuiterActief.
In het bijzonder noemen wij Ad
Verhoeven.

Ad heeft op 27 maart jl. afscheid
bij ons genomen en is gaan
genieten van zijn welverdiend
pensioen.

Bij de dagbesteding hebben we
afscheid genomen van: 
• Simon-Jan Boeder, hij is 
verhuisd naar Capelle aan de 
IJsel.

• Karel van Egdom is verhuisd 
naar De Hartenberg van
’s Heerenloo.

• Avalon Laan is verhuisd naar 
Renkum.

• Lammert Barten is dichter bij 
zijn ouderlijk huis gaan 
deelnemen aan dagbesteding.

Vanaf deze plek wensen wij hen
alle goeds toe voor de toekomst!

Wist u dat...



Wist u dat...

Nieuws over de stagiaires
‘Jong geleerd is oud gedaan!’
Ook binnen RuiterWerkt mogen wij vanaf september de volgende stagiaires weer
verwelkomen.

Bij het productiewerk:
Stephanie Tollenaar, uit Kootwijkerbroek, leerling van De Meerwaarde in
Barneveld.
Rianne Huijbertsen, leerling van het van Lodenstein College in Ede, uit Nijkerk.

... de productiemedewerkers vier keer
per jaar deelnemen aan een interne
vergadering over het afstemmen
van het werk, de werkplek en alles
wat daarbij komt kijken?

... Gerline Bakker geslaagd is,
afscheid genomen heeft op De
Meerwaarde en nu een
arbeidsovereenkomst heeft
gekregen bij RuiterWerkt?

... Tamara van Wijngaarden een
werkervaringsplek heeft gekregen
bij verpleeghuis Norschoten?

... er de afgelopen maanden
honderden fietsen verkeerd
stonden gestald, en dat deze in ons
fietsdepot kwamen te staan? 

... wij kunnen terugzien op een fijne
samenwerking met gemeente
Barneveld, de BOA’s en de inzet
van de Toezichthouders met
betrekking tot alle fout
geparkeerde fietsen?

... de Toezichthouders gaan voor de
‘schoonste stations’ van Nederland?

Binnen RuiterWerkt heten wij van
harte welkom in de functie van:

Surveillant:
•  Igor Gavrilov 
•  Landa Greb
•  Jolanda Hidding
•  Willy Lambertus
•  Alex Manders
•  Mreabet Bujumbura Ngenzi
•  Monique Post

Toezichthouder:
•  Sientjo Kruithof

Assistent productiemedewerker:
•  Saskia van Beek

Personeelsuitje productiemedewerkers 
De productiemedewerkers van RuiterWerkt hebben op 19 juni een geslaagd
personeelsuitje gehad. De middag begon met een diner op zorgboerderij De

Gruttohoeve, waar zij ook een rondleiding hebben gekregen. In het kader van
teambuilding hebben zij samen een sportieve activiteit gedaan. Daarna zijn zij
gaan bowlen in De Veluwehal in Barneveld.

Surveillanten De Meerwaarde
Sinds twee jaar werken we op een positieve manier samen met de gemeente
Barneveld en de scholengemeenschap De Meerwaarde in Barneveld. Hier wer-
ken surveillanten vanuit RuiterWerkt.
Via RuiterWerkt kunnen deze mensen
in twee jaar arbeidsvaardigheden op
doen in de functie van surveillant. In-
middels is de eerste groep surveillan-
ten uitgestroomd en maar liefst vier
mensen hebben een andere baan ge-
vonden. Na de zomervakantie komen
nieuwe mensen uit de regio Food-Val-
ley het bestaande team aanvullen. 

Jeanet Vroom (De Meerwaarde): ‘’Het is goed om te zien dat het project steeds
mooier wordt, er zijn natuurlijk altijd dingen die verbeterd kunnen worden.
Daarom gaan we na de vakantie met elkaar om de tafel om te bespreken op
welke wijze de doorstroom van de medewerkers na afloop van het project uit-
gebreid kan worden.’’ 



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 is typisch Nederlands om het over het weer te hebben. Met de vakantie voor
de deur ontkom je er ook niet aan. In de vakantie willen we allemaal graag een
fijne temperatuur, af en toe een fris briesje en veel zonneschijn. Wat dat betreft
lijken onze vakantiewensen wel op de wensen die we hebben in de zorg en daar
heeft het de afgelopen maanden nu net flink gestormd. 

We kijken terug op een intensief half jaar. De kanteling in de zorgsector heeft
heel wat ‘hoofdbrekers’ met zich meegebracht. Eén van de voorbeelden is dat de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) fors achter loopt met betalingen. Het systeem
blijkt te bureaucratisch, er zijn zoveel onnodige tussenstappen. Staatssecretaris
van Rijn heeft na inmiddels zes debatten met de kamer toegezegd de problemen
op te lossen. Gelukkig mogen wij staven op goede contacten met de lokale
politiek en is er in gezamenlijkheid, met regelmaat, een noodsignaal afgegeven. 

Ook werd er dit jaar, op 19 juni jl., weer
een muzikaal benefietconcert georgani-
seerd. Geweldig dat de heren Peter
Kooijman en Gerrit van de Kolk we-
derom het initiatief namen. Zij deden
dit omdat er binnen de regelgeving van
de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) geen subsidie meer ver-
strekt wordt voor het vervoer van en
naar de dagbesteding. Alleen als je afhankelijk bent van een rolstoel krijg je dit
vervoer nog wel vergoed. Eén van onze bussen is aan vervanging toe, de op-
brengst van het benefietconcert zal dan ook ten goede komen aan de aanschaf
van een nieuwe bus. Wat fantastisch dat zoveel mensen de moeite hebben ge-
nomen om te komen luisteren, om ook hun steentje bij te dragen aan onze nieuw
bus. 

Als waardering voor de geweldige inzet van alle medewerkers en vrijwilligers van
RuiterActief, hebben we het eerste half jaar afgesloten met een barbecue op de
zorgboerderij. Mijn petje af voor jullie geweldige inzet! 

We staan voor de vakantie, een periode waar we met elkaar naar toeleven en
naar uitkijken. Om dan, na de vakantie weer met enthousiasme en nieuwe energie
te beginnen bij RuiterActief en RuiterWerkt. Ik wens iedereen, deelnemers,
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een fijne tijd toe waarin een ieder volop
kan gaan genieten op zijn/haar eigen manier.

Teunis Ruiter

BlueAssist
BlueAssist is een methode die mensen kan helpen een vraag
aan een ander te stellen en hiermee hun bewegingsvrijheid
kunnen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het verkeer of het
doen van een boodschap in de winkel. Iedereen heeft wel-
eens een vraag, bij bijvoorbeeld het openbaar vervoer, maar
niet iedereen komt even goed uit z’n woorden. Daarom is er
BlueAssist: een simpel hulpmiddel voor mensen die moei-

lijk begrijpen en begrepen worden. Via een blauwe kaart - of app op hun smart-
phone - stellen ze medeburgers een eenvoudige vraag die zij zelf soms moeilijk
kunnen verwoorden. Bijvoorbeeld een vraag als: ‘Kunt u mij vertellen waar bus-
lijn 1 vertrekt?’ 

De gemeente Barneveld heeft een pilot, ook wel proef genoemd, om deze me-
thode te gebruiken. Ook RuiterActief is hierbij betrokken. Voor meer informatie
over BlueAssist zie website: www.blueassist.nl 


