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Stand van Zaken

In de afgelopen jaren hebben ouders/verwanten de wens uitgesproken bij Teunis Ruiter om een
wooninitiatief te starten voor deelnemers van RuiterActief. In 2016-2017 heeft hij gehoor gegeven
aan deze wensen en is RuiterActief gestart met een verkenning op de functie Verblijf.
Vanuit ‘verkennende’ gesprekken met -lokale- zorgaanbieders, is de visie gevormd. Als ‘model’ is
gekozen voor de vorm van een gezinshuis. In het gezinshuis woont een ouderechtpaar en staan
begrippen als huiselijkheid, veiligheid, uitdaging en participatie centraal. 

Een bijzonder moment is de
samenwerking met Woning-
stichting Barneveld, Woning-
stichting Barneveld heeft in
2017 haar beleid gevormd,
met daarin de rol om wonin-
gen met zorgcomponenten te
bieden in de regio Barneveld.
Vanuit dit beleid is een woning
gevonden, welke passend is
bij de wensen van een gezins-
huis. 

Een goede timing, het lijkt of
het zo heeft moeten zijn. De
huidige bewoners krijgen een
nieuwe woonplek, deze wordt

momenteel gebouwd in de wijk Holzenbosch in Voorthuizen en zal naar verwachting eind 2019
opgeleverd worden.

De woning aan de G.H. Roeterdinkstraat
hebben wij mogen presenteren op de
eerste informatie avond op 5 september
jl. Mooi nieuws om op deze avond te
delen is dat de intentieovereenkomst is
getekend met de Woningstichting
Barneveld voor de bestaande woning in
Voorthuizen aan de G.H. Roeterdink-
straat 38 en 40. Een prachtige woning op
een fantastische locatie. In een mooie
rustige wijk, in het centrum van Voorthui-
zen, nabij het park Molenveen. 



Careander

Wij werken samen met Careander uit Harderwijk, www.careander.nl. Samenwerken in de vorm van
financiële lijnen, Careander heeft bijvoorbeeld de contracten met het zorgkantoor. Samenwerken
door het meedenken van een orthopedagoog, passen de potentiele toekomstige bewoners bij
elkaar. Samenwerken door de intakegesprekken te gaan voeren. Samenwerken door medewerkers
via Careander en RuiterActief in te zetten, zodat er buiten de gezinsouders, extra medewerkers
kunnen worden ingezet. Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met Careander.

Vooruitblik

Met veel plezier kijken wij uit naar de vervolg werkzaamheden, de invulling van het gezinshuis zal
steeds meer vorm gaan krijgen. Hierin hebben de gezinsouders een belangrijke rol, o.a. samen met
hen worden de plannen gemaakt. Verder kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een
program van eisen, plannen bijeenkomst met de buurtbewoners, plannen van de volgende
bijeenkomst met ouders en/of bewoners, het organiseren van een informele dag met eventuele
toekomstige bewoners. Wij houden u op de hoogte.

Goed nieuws

Wat zijn wij dankbaar, het gezinsouderpaar is gevonden. Mieneke en Vasile Maruntel hebben te
kennen gegeven enthousiast te zijn, als gezinsouder, beschikbaar te willen en kunnen zijn voor het
wooninitiatief aan de G.H. Roeterdinkstraat 38 en 40 te Voorthuizen. Op 15 mei hopen wij nader
kennis te maken.
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