
Trots op uitkomst

Wij hebben een klanttevredenheidsonderzoek gedaan bij de deelnemers van de
dagbesteding. Dat hebben we schriftelijk bij ouders en verzorgers uitgezet. De
deelnemers zelf hebben jaarlijks een evaluatiegesprek bij ons, daar vragen we
natuurlijk ook naar hoe tevreden ze zijn. Maar dit onderzoek was op schrift en we
hebben vooral gevraagd naar hoe men dacht over de kwaliteit van de communicatie
en de service tijdens het vervoer. De uitkomst is heel fijn, we zijn van een 8.3 naar
een 8.4 gegaan. Dat lijkt maar weinig, maar als je al zo hoog scoort en toch nog
vooruit gaat, dan zijn wij daar heel blij mee. Uit het onderzoek kwam met name dat
de communicatie tussen begeleiders en ouders nog verder is verbeterd.

RuiterNieuws
Welkom!
Elke keer mogen we weer nieuwe mensen
verwelkomen. We zijn blij en geroerd dat
zoveel mensen weer vertrouwen in ons
stellen. Het leuke is dat we steeds meer
mensen uit de wijde regio krijgen.
Veenendaal, Bennekom en Garderen 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: 
• Danique den Hartog
• Nick Hoogeveen
• Ewa Mikoliszijn
• Daan Verhoef

Bij de dagbesteding:
• Tim Besselsen
• Ilse van Drie
• Willianne Doppenberg
• Thijs den Hartog
• Michael Henzel
• Arie Herkenraad
• Michael van der Horst
• Wout Roos
• Niels Schaap
• Isabel Seke
• Kevin Waaijenberg

Bij de zorggroep:
• Okke Sikkema

Thuisbegeleiding: 
• Marijn Dijkgraaf

We hebben een aantal vakantie-
medewerkers, waar we heel blij mee zijn.
Zij ondersteunen ons team zodat ook onze
vaste mensen even kunnen genieten van
de zomervakantie. Het zijn al bekenden
van ons, omdat zij eerst stage gelopen
hebben binnen RuiterActief:

• Brenda Melissen
• Malou van Middendorp

Nieuwe vrijwilligers: 
• Marc van Delfswijk
• Jannet van den Top

Nieuwe medewerkers:
• Dits de Greef
• Jorienke Griffioen
• Lisette van Miltenburg

Vrijwillige chauffeurs:
• Ruud Koeslag
• Jan Bakker

Zomer 2017

Van Uffelen maakt een bedrijfsfilm

Soms zie je hem opeens lopen: Jan van Uffelen met zijn camera. Hij maakt een film
over RuiterActief en niet zomaar, maar omdat RuiterActief op 30 juni 2018 tien jaar
bestaat. We weten dan helemaal zeker dat we onze plek gevonden hebben in de
maatschappij, in de zorg en in de wijde omgeving. Dat is ook een prachtig moment
om ons te presenteren met een professionele bedrijfsfilm. Het script (dat is het
verhaal) is al geschreven en we hopen dat het heel mooi wordt, maar dat is bij Jan
van Uffelen in vertrouwde handen.

De Bengels op bezoek

De Bengels van de Peuterspeelzaal in Stroe zijn op bezoek geweest. Een grote
groep kleine kindertjes, die natuurlijk niet allemaal bengels zijn! Zo heet de
Peuterspeelzaal waar zij op zitten. En als het al Bengels waren, dan waren het wel
heel erg leuke. 

Elk jaar komt deze Peuterspeelzaal bij ons op bezoek. Een waardevol en gezellig
bezoek. De peuterspeelzaal staat in ons dorp, het dorp waarbij ook Zorgboerderij
De Gruttohoeve behoort. En het is belangrijk dat wij elkaar letterlijk zien: dat de
peutertjes onze mensen leren kennen als onderdeel van de maatschappij. En voor
onze deelnemers is al dat jonge grut ook erg leuk om te zien en te leren kennen.
Wij horen er immers allemaal bij! 



... Jesse Danhof is geboren op 10 april
2017?

... hij de zoon is van begeleidster 
Arianne Danhof en haar man Hans

... Marleen Berg al een tijdje uit de 
running is?

... dat wel met een goede reden is?

... zij een baby’tje verwacht?

... de baby geboren is op 26 mei en Evi
heet

... Teunis Marleen wel erg gemist heeft? 

... zij een geweldige rechterhand is?

... dat wel eens gezegd mag worden? 

... wij een samenwerking zijn 
aangegaan met Dorkas?

... wij de meubeltjes die zij verkopen 
gaan oppimpen?

... u dus ook een leuk meubeltje kunt 
kopen bij Dorkas?

... de opbrengst van Dorkas altijd voor 
een goed doel is?

... wij dit werk voor hen op de 
zorgboerderij gaan uitvoeren?

... het uitje voor de deelnemers van de
dagbesteding is gepland op 22 
augustus a.s.

In memoriam 
Wim Bekebrede

En dan ook een droevig bericht
over één van onze chauffeurs: Wim
Bekebrede. Hij is op 9 mei onver-
wacht overleden, op de leeftijd van
70 jaar. Vorig jaar zomer stond hij
vermeld als nieuwe chauffeur in
RuiterNieuws. En nu moesten we al
afscheid van hem nemen. Heel ver-
drietig. Maar we herinneren hem
als een bevlogen en toegewijd
chauffeur, want met heel veel ple-
zier en liefde deed hij zijn ritjes
voor ons, vaak met een gulle lach
want hij was gek met de kinderen
die bij ons komen. Wij gedenken
hem in onze gedachten.

Keurmerk
Zoönosen voor
zorgboerderij

Wat een moeilijk woord: zoönosen.
Maar wel een belangrijk woord:
zoönosen zijn ziekten die van dier
op mens kunnen overslaan. Dus als

je met een dier speelt, of het al-
leen maar aait, dan zou je ziek kun-
nen worden. Omdat we op de
zorgboerderij allerlei dieren heb-
ben, moeten we dus maatregelen
nemen om besmetting tussen dier
en mens te voorkomen. Wij heb-
ben nu dit keurmerk opnieuw ge-
kregen en daarbij zijn wij een
zoönosen-verantwoord bedrijf. De
kans dat je bij ons een ziekte op-
loopt van de dieren is dus heel erg
klein, want we zorgen er goed voor
dat alles netjes en schoon is, door
bijvoorbeeld vaak onze handen te
wassen en dat we op de juiste
wijze met de dieren omgaan. 
Het keurmerk betekent dat je daar
op mag vertrouwen.

Wist u dat...

Zo blij met de giften die wij krijgen!

In elke RuiterNieuws lezen jullie dat we regelmatig een gift krijgen. Is het dan nooit
genoeg? Nou, dat willen we niet zeggen, want we zijn bescheiden van aard, maar
we willen wel even zeggen dat we elke keer opnieuw blij en dankbaar zijn voor de
giften. We hebben ze namelijk wel hard nodig om RuiterActief net weer iets mooier
en iets fijner te maken. Soms is de gift ook voor iets dat we echt nodig hebben,
maar dat we niet kunnen betalen van het geld dat we binnen krijgen. Want je weet,
in de zorg wordt op alles bezuinigd, dus ook op ons. Juist daarom is het zo fijn dat
er altijd mensen zijn die oog hebben voor ons.

Zo hebben we een gift gehad van de familie Van Ee van De Beeldentuin in Gar-
deren, bestemd voor het nieuwe kippenhok bij de zorgboerderij. Reuze bedankt!
Van Van Westreenen, adviseurs voor het buitengebied, hebben we een gift gehad
voor ons vervoer. Geweldig, dank u wel!
Voor de aanschaf van een rolstoelbus/auto heeft Gehandicapten Vervoer Barneveld
een gift gegeven. 
En dat deed ook de Rommelmarktcommissie van de Hervormde Gemeente
Voorthuizen. Zij doneren 1/3 van de opbrengst aan ons en daar kun je zelf ook nog
aan bijdragen. De rommelmarkt is op zaterdag 26 augustus a.s. Dus als je daar iets
koopt, is een deel van de opbrengst voor de aanschaf van een rolstoelbus/auto.

Is er zoveel geld nodig voor een rolstoelbus/auto? Jazeker, want juist de lift die
nodig is om de rolstoel binnen te krijgen, maakt het zo duur. Maar we letten goed
op het geld, daarom kopen we ook niet een nieuwe bus of auto, maar een
gebruikte, dat scheelt al enorm. En de oude bussen moeten wel met regelmaat
vervangen worden.



De Meerwaarde blij
met surveillanten
Al langere tijd werken er surveillanten
via RuiterWerkt op De Meerwaarde.
Het werk is niet zomaar iets, daar moet
je wel gevoel voor hebben. Want het is
mensenwerk, dus moet je ook weten
hoe je met die mensen, vooral jonge
mensen, omgaat. En misschien weten
we allemaal nog wel hoe we zelf waren
als jongere: dan wil je wel eens iets uit-
proberen wat nou net niet mag. Of je
denkt er niet aan om je rommel achter
je op te ruimen. Of je gaat lekker staan
schreeuwen terwijl andere mensen
daar last van hebben. Een goede sur-
veillant heeft wel begrip, maar weet te-
gelijkertijd wel wat de regels zijn. 
Bert Brand, directeur van De Meer-

waarde, is blij met het surveillanten-
project. “We doen dat nu al twee jaar
en ik vind de surveillanten een echte
aanvulling op onze personeelsbezet-
ting. De mensen van RuiterWerkt zijn
zowel te vinden in de aula als ook bin-
nen en buiten op de pleinen. In feite
zorgen ze ervoor dat er rust en orde is,
en dat is op een grote school als de
onze erg belangrijk. Dat moeten ze na-
tuurlijk wel op een kindvriendelijke ma-
nier doen. Alle surveillanten volgen
daarom eerst bij ons een opleiding ter-
wijl ze al werken. Daar leren ze hoe je
het beste leerlingen aanspreekt, welke
regels er gelden en dat soort zaken.
Het is in het begin altijd best spannend
voor ze. Dit zijn werkervaringsplekken,
dus een surveillant kan ook tot de ont-
dekking komen dat dit werk niks is voor
hem of haar. Dat mag en dan nemen

we afscheid. Maar er zijn er ook die het
zo goed doen en het zo leuk vinden,
dat ze doorstromen naar een reguliere
baan. Wij hebben er inmiddels al een
paar surveillanten in vaste dienst geno-
men, sommigen vinden elders een
baan. Maar ook dan steken we de vlag
uit, hoor. Want dat is ons doel natuur-
lijk, dat is onze maatschappelijke ver-
antwoording: dat we mensen verder
helpen als het kan naar een vaste
baan.” 

De Meerwaarde is zeer tevreden over
de samenwerking met RuiterWerkt.
“Teunis Ruiter en ik herkennen elkaars
maatschappelijke hart. Als het mogelijk
is, wil ik graag bijdragen aan meer kan-
sen voor mensen die via RuiterWerkt
komen. Daar hebben we steeds goed
overleg over.”

Samenwerking met
Steco in Stroe

Bij de Steco in Stroe zijn Stephanie Tol-
lenaar en Gerline Bakker gedetacheerd.
Dat is een moeilijk woord en dat bete-
kent dat ze daar voorlopig wel werken,
maar nog steeds onder de verantwoor-
delijkheid van RuiterWerkt vallen. Ze zijn
‘uitgeleend’, zou je kunnen zeggen. 
Stephanie en Gerline werken altijd
samen aan een tafel en pakken mon-
tuurzakjes in, of pakken transportdra-
gers om in dozen en ze doen
monteerwerk. Heel gevarieerd dus. 

RuiterWerkt is heel blij met de samen-
werking met Steco, maar andersom

ook. Arjan van Engelenhoven: “De sa-
menwerking met RuiterWerkt past in de
lijn die Steco een paar jaar geleden al
heeft uitgezet. Wij willen graag mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt opne-
men, dat maakt een belangrijk onder-
deel uit van ons sociaal denken en
doen. Wij kijken daarbij, net als Ruiter-
Werkt, vooral naar de mogelijkheden
voor mensen om zich verder te ontwik-
kelen. Steco wil graag mensen met af-
stand tot de arbeidsmarkt een kans
geven en bovendien zorgen we hier-
mee voor diversiteit op de werkvloer.
Wij zijn voor een inclusieve maatschap-
pij waar iedereen een kans heeft, dat
willen we ook op de werkvloer zien.
Daar is een grote diversiteit aan men-
sen.”

Welkom!
Ook bij RuiterWerkt willen steeds
meer mensen aan de slag. 
Gelukkig hebben we ook vol-
doende werkzaamheden om deze
mensen een kans te bieden. We
stellen de nieuwe mensen even
voor:

• Ali Bakker • Duha Asker
• Martin Hol • Willemijn Roest
• David Wierda • Maikel Dekker
• Henk van de Pol • Joop Huisman

Beschut werk
Bij het ter perse gaan van Ruiter-
Nieuws kwam de positieve melding
dat de aanbestedingsprocedure
Beschut werk gegund is door de
Gemeente Barneveld.

Demi Gol coördinator
bij RuiterWerkt
Demi Gol is coördinator geworden
bij RuiterWerkt. Zij werkt al heel
lang bij ons, maar groeit steeds
door. Zij stuurt nu ook de surveil-
lanten, de mensen die de post
rondbrengen en de productie aan.
Een mooie verantwoordelijkheid
en wij hebben er alle vertrouwen in
dat zij dat kan. Veel succes Demi!

Veel werk bij De Beer in Barneveld
De Beer is een bedrijf in Barneveld dat onderdelen maakt en levert voor sanitair
en c.v. (centrale verwarming) installaties. Al hun producten komen niet alleen in
Nederland terecht, je vindt hun producten in heel Europa.
Inmiddels zijn er twaalf mensen van RuiterWerkt als productieassistent aan de
slag. Voor ons een geweldige klus, waar ook de opdrachtgever blij mee is. Mark
de Beer, directeur: “Wij werken graag met de mensen van RuiterWerkt. We
hebben heel veel verpakkingswerk, want we maken technische onderdelen voor
sanitair en de cv-installatie. Al die onderdelen moeten worden verpakt. Onze
producten gaan bijvoorbeeld onder meer naar de Praxis en de Gamma, daar zie
je ze hangen in plastic zakjes. Nou, die zakjes, daar zorgen deels de mensen van
RuiterWerkt voor. 
Wij willen graag dat het werk op een goede manier gedaan wordt en dat doen
deze productieassistenten. Bovendien werkten we al veel met mensen van de
Sociale Werkplaats, we kennen deze groep goed. Door nu ook de mensen van
RuiterWerkt bij ons aan de slag te hebben, geef je ze een kans om een bijdrage
te leveren, om mee te tellen in de maatschappij. Wij kiezen er liever voor mensen
in onze eigen omgeving te ondersteunen dan ons werk naar de lage-lonen-
landen te brengen. En het bevalt prima.” 



Contactgegevens

RuiterActief
RuiterWerkt

Directeur RuiterActief
Dhr. T. Ruiter 

Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54

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

Directeur RuiterWerkt
Dhr. T. Ruiter

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

Raad van Advies
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

Wat hebben we al mooie, zonnige dagen gehad, en vaak ook nog op de dagen
dat we vrij waren. Als de lente komt en de zomer daarop volgt, dan laat de natuur
haar kracht zien: overal zie je weer leven: in de tuin, bij de dieren. Er is weer volop
jongs te zien, van nieuwe grassprieten, bloesem aan de bomen en jonge dieren. 

We staan nu aan de vooravond van de zomervakantie. Tijd om even terug te
blikken op het eerste half jaar. RuiterActief en RuiterWerkt zitten niet stil, letterlijk
niet. Er is bij ons altijd veel bedrijvigheid en er zijn ook regelmatig veranderingen.
De kunst is om die veranderingen zo te regelen dat onze deelnemers en
medewerkers er niet onrustig van worden. Dat zie je ook in het klanttevreden-
heidsonderzoek, waarin met name de communicatie tussen begeleiders en
ouders/verzorgers een hoge score heeft gekregen. 

Allemaal hebben we het druk, onze deelnemers, onze medewerkers en ik ook.
Maar in die drukte willen we oog houden voor elkaar, voor het menselijke dat bij
ons toch echt de boventoon voert. Daar hoort verdriet bij als we iemand
verliezen, zoals nog niet zo lang geleden onze chauffeur Wim Bekebrede. Maar
ook de vreugde als er weer een baby’tje geboren wordt, zoals bij Arianne en
Marleen. Ook tussendoor, in het dagelijks leven, willen we elkaar ook tot steun
en toeverlaat zijn, op meer vlakken dan alleen maar werk. 

Werk is uiteraard wel erg belangrijk. Wij mogen ons verheugen in veel goede
relaties die ons aan werk helpen, oog hebben voor onze mensen en bereid zijn
om daar tijd in te steken. We worden ondersteund door vele vrijwilligers,
fantastisch! Zij zijn betrokkenen bij ons, komen met daadwerkelijke hulp en giften.
En we hebben onze medewerkersploeg, mensen waarop ik kan bouwen en
vertrouwen, die samen met ons het hart van RuiterActief en RuiterWerkt vormen. 

Ik wil een ieder die op welke manier dan ook bij ons
betrokken is, een bijzonder fijne vakantie toewensen.
Geniet van de rust en we hopen ieder in gezondheid weer
te mogen verwelkomen.

Teunis Ruiter

Soldaten komen helpen in De Pluktuin

Dat was wel even een invasie daar bij De Pluktuin. Op een dag stonden er 25 sol-
daten van de Generaal Majoor Kootkazerne uit Stroe in de tuin. Niet zomaar, ze
kwamen helpen want de leiding van de Generaal Majoor Kootkazerne wil graag
meer maatschappelijke betrokkenheid laten zien. 
De Generaal Majoor
Kootkazerne ligt in de
bossen bij Stroe, in
onze gemeente dus.
Vroeger zag je niet
zoveel van de solda-
ten, ze bleven op de
kazerne of deden een
oefening ver weg in
het bos. Maar dat is
nu anders: de solda-
ten komen hun han-
den uitsteken bij
diverse maatschappelijke projecten en De Pluktuin is er daar één van. Dat was erg
fijn, want ze hebben een trampoline geplaatst, de tuin omgespit en het straatwerk
gedaan. Allemaal stevige klussen die Rianne echt niet alleen kan doen. 


