
Wij blijven in dit pand

Wij zijn blij om te mogen melden dat
wij kunnen blijven in het pand aan de
Van Zuijlen van Nieveltlaan in
Barneveld. Het zag er even naar uit
dat we moesten verhuizen, omdat de
huur van het huidige pand af ging
lopen en de eigenaar het pand wilde
verkopen. Dat is ook gelukt, dat
verkopen. Maar het mooiste bericht is
dat de nieuwe eigenaar dit pand voor de lange termijn aan RuiterActief en
RuiterWerkt wil verhuren. 

En dat is nog niet alles, er is nog meer mooi nieuws, wij mogen het pand uitbreiden
met nieuwbouw. Hierdoor krijgen wij 300m2 extra ruimte. Daarbij zal ook een eigen
oprit vanaf de van Zuijlen van Nieveltlaan gerealiseerd worden. 

Al met al een prachtige kans voor RuiterActief en RuiterWerkt om het gebouw aan
te passen aan de wensen die er zijn om het ook in de toekomst functioneel te
kunnen blijven gebruiken. Daarbij zal er ook rekening gehouden worden met licht,
geluid en ventilatie. Ook zal er rekening gehouden worden met de ouder wordende
deelnemer/zorggroep waarvoor rustmomenten belangrijk zijn. De deelnemersraad
is hierover geïnformeerd en zal ook een rol krijgen in het inventariseren van wensen
en behoeften van deelnemers. 

In samenwerking met de architect wordt er door de commissie huisvesting hard
gewerkt om tot een mooi resultaat te komen. Wij hopen zo snel mogelijk een
tekening te kunnen tonen.

RuiterNieuws
Van harte welkom!
Blij zijn wij weer nieuwe mensen te
mogen verwelkomen bij RuiterActief.
Dank voor het vertrouwen dat jullie in
ons stellen. Gelukkig weten veel men-
sen de weg naar RuiterActief goed te
vinden. Wij hopen dat jullie het goed
naar jullie zin krijgen. Wij noemen jullie
graag:

Deelnemers dagbesteding
Madeleen Broekhuizen
Jan Hazeleger
Ton Vermunt

Deelnemers zaterdag- & vakantieopvang
Aaliya van Essen
Dergaam Kaittan
Jayden van de Zandschulp
Mandy de Vries

Deelnemende stagiaires
William van Beek
Tino van den Brink
Carin van Donselaar
Jan Auke van Drie
Luca Kok
Noël van Kooten
Justin Pap
Willem Soetendaal

Medewerkers 
Gijsella Stap

Vrijwilligers
Christel Barends
Otto Copier
Janus Groeneveld

Externe stageplek
Brons Voorthuizen
Bart Hoef
Kindcentrum Bzzzonder

Begeleidende stagiaires
Annerieke Boer
Thalita van den Hee
Janine van Lagen
Lisa van de Mheen
Willemijn de Vries
Anna-Marie Wieringa
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Gezinshuis G.H. Roeterdinkstraat Voorthuizen

Op 1 november jl. zijn de toekomstige bewoners
voor het eerst bij elkaar geweest op zorgboerderij
De Gruttohoeve. Het was even spannend, dat
zeker, maar het is een prachtige middag
geworden met als thema kennismaken en
verbinding. De ouders en toekomstige bewoners
zijn welkom geheten door de gezinsouders
Mieneke en Vasile met een zelfgemaakt drankje
van meloen. Hierna was de middag echt voor de
bewoners en zijn de ouders naar huis gegaan. Het
was een afwisselend programma met
verschillende activiteiten. Om elkaar te leren
kennen werd een grote bol wol naar een
medebewoner geworpen, om vervolgens een
vraag te stellen wat je graag van die bewoner
wilde weten. Zo leer je elkaar steeds beter
kennen. Aansluitend ontvingen alle bewoners een glazen huisje met meubeltjes
welke zij mochten inrichten om om alvast een beetje te wennen aan het idee om te
gaan verhuizen. Tot slot hebben zij met elkaar genoten van een overheerlijke
pannenkoek met stroopwafel, gebakken door Vasile. Binnenkort wordt er een
uitnodiging verstuurd voor een volgende bijeenkomst. 

o n d e rd e e l  v a n  C a re a n d e r



Paniek Paniek, Rina is half antiek!

Op 17 september jl. was het groot feest! Rina Kous was jarig
en deze verjaardag was wel heel bijzonder, zij werd namelijk
50 jaar! Rina werd ’s ochtends met de oldtimer (Alfa) door
Teunis opgehaald. Toen zij aan kwamen rijden bij de locatie
in Barneveld stonden de andere deelnemers haar in een
erehaag op te wachten met een mooie gekleurde Gerbera

en zongen zij ‘Lang zal ze leven!’. Rina heeft die dag vol in de
belangstelling gestaan, wij kijken terug op een feestelijke
dag!

Uitstromen naar regulier werk

Binnen RuiterActief en RuiterWerkt mag eenieder werken op zijn eigen niveau. Daarbij
wordt gekeken waar jouw wensen en talenten liggen en kijken wij hoe je hierin kunt
ontwikkelen om misschien wel uit te stromen naar een reguliere baan. Marthen Copier
is hier een voorbeeld van. Vijf jaar geleden is hij bij RuiterActief gekomen als deelnemer
en vervolgens ging hij aan het werk binnen RuiterWerkt en ging hij een externe stage
lopen bij Waaijenberg Eikenhout in Kootwijkerbroek. 
Met de begeleiding van onze jobcoach Aagje Hazeleger en in samenwerking met de
gemeente is onderzocht welke mogelijkheden er voor hem waren, om daar op

loonwaarde aan het werk te gaan. Met als resultaat dat hij sinds 1 oktober jl. op basis van een contract van 36 uur per week
werkzaam is bij Waaijenberg Eikenhout.

Vanuit RuiterActief en RuiterWerkt zijn wij blij en trots op Marthen, dat het hem gelukt is om uit te stromen. Daarbij ook
dank aan zijn werkgever welke hier ook veel tijd in gestopt heeft en Marthen het vertrouwen heeft gegeven! En Marthen,
heel veel succes in jouw loopbaan!

Verzuimcijfers

‘Gezond & vitaal’ is één van de uitgangspunten die binnen
RuiterActief centraal staan voor zowel deelnemers als ook
voor de medewerkers. Wij zijn blij met alle medewerkers die
zich dagelijks vol betrokkenheid en verantwoordelijkheid
inzetten voor de deelnemers binnen de organisatie. 
Dit zien wij ook terug in onze verzuimcijfers. Landelijk gezien
is het verzuimcijfer in de zorg 5,7% (bron: CBS). Binnen
RuiterActief was dit cijfer in het eerste half jaar van 2019
1,3%. Dat betekent dat medewerkers zich weinig ziek-
gemeld hebben en graag bij RuiterActief werken. Met zo’n
cijfer zijn wij dan ook erg blij! 

Trouwerij 

Op 2 augustus jl. is Aagje Meijer getrouwd met haar Jarco.
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk in jullie leven
samen.

Dag uit deelnemers dagbesteding

Op 21 juni jl. zijn de deelnemers van de dagbesteding
samen met medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een dag
uit geweest naar de Beeldentuin in Garderen. Wij werden
gastvrij ontvangen met koffie, thee en gebak. Daarna zijn wij
in groepen uitéén gegaan om de zandsculpturen te
bewonderen! Het thema was ‘Reis om de wereld’ en die reis
hebben wij in Garderen kunnen maken! Ook kwam ‘Pieter
de ballonnenman’ een mooie show geven. Met zijn
ballonnen maakte hij op verzoek de mooiste creaties en
mochten de deelnemers hem daar zelfs bij helpen! 
We sloten de dag af met een heerlijk buffet, verzorgd en
gesponsord door restaurant Camposing uit Garderen. Dit
buffet werd geserveerd in één van de mooie ruimtes welke
de Beeldentuin aan ons beschikbaar heeft gesteld.
We kijken met elkaar terug op een gezellige en ontspannen
dag!



Nieuwe kansen binnen RuiterWerkt

In zes weken tijd maakt een medewerker kennis met de verschillende
werkzaamheden welke mogelijk zijn binnen RuiterWerkt. In deze zes weken is er
veel contact tussen de medewerker en de jobcoach van RuiterWerkt, om te
ontdekken waar zijn of haar interesses liggen. Wat de medewerker al goed kan en
waar hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen. Hiervoor gebruiken wij een speciaal
programma waarbij arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden volop aan bod
komen.
Deze opdracht voeren wij uit voor de gemeente Barneveld, met een mooi woord
noemt de gemeente dit ‘arbeidsdiagnostiek’.

Met trots mogen wij vermelden dat de eerste medewerkers deelnemen aan deze
kans binnen RuiterWerkt. De zes weken worden afgesloten met een advies aan
de medewerker voor zijn of haar verdere loopbaan. 

RuiterdeBeer

Een deel van onze medewerkers werkt bij RuiterdeBeer en daar wordt stevig door-
gewerkt. Dit zien wij terug in het aantal producten welke zijn geassembleerd, dit

zijn er namelijk TWEE MILJOEN (2.000.000). Een geweldige prestatie waarbij wij
de medewerkers en firma De Beer graag even in het zonnetje willen zetten.

Taart van Gezondheid aan huis

RuiterWerkt en RuiterActief hebben samen 200.000 dozen verwerkt voor Ge-
zondheid aan huis. Een mooie mijlpaal! Directeur Michiel Roelevelt kwam hoogst-
persoonlijk op bezoek, met een prachtige foto op canvas en een grote taart, om
deze mooie samenwerking te vieren.

Rini Bos veertig jaar
in dienst

Op 30 juli jl. was Rini Bos veertig jaar in
dienst via de gemeente Barneveld. Dit
is bijna een heel werkzaam leven. 

Een mooi jubileum en hij ontving zelfs
een uitnodiging van burgemeester
Asje van Dijk voor een kopje koffie en
de felicitaties op het gemeentehuis.
Rini werkt bij RuiterWerkt mee met het
productiewerk en iedereen is blij als hij
binnenkomt, want hij heeft altijd een
grote lach voor iedereen. 

Rini, nogmaals van harte gefeliciteerd
met je veertigjarig jubileum.



Het praatje van...

We staan aan de vooravond van Kerst.
Jezus werd geboren en bracht het licht.

Er ligt een heel bijzonder jaar achter ons,
de samensmelting met Careander, alle regelgeving bin-
nen de zorgsector implementeren, een team dat zich,
samen met onze vrijwilligers, geweldig heeft ingezet.
Met die enorme inzet zien wij perspectief voor de toe-
komst. Met als stip op de horizon om te kunnen blijven
op de locatie aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan 54.

Wat een zegen om, samen met Demi Gol en het team,
vrijwilligers, stagiaires en deelnemers door te bouwen
aan RuiterActief en RuiterWerkt.

Dat maakt het werk - licht - er.

Ik wens u Gezegende Kerstdagen en Licht in het
nieuwe jaar.

Teunis en Gerie Ruiter

Contactgegevens

RuiterActief

Directeur RuiterActief
Dhr. T. Ruiter 

Van Zuijlen van Nieveltlaan 54
3771 AC Barneveld
0342 - 423880

info@ruiteractief.nl
www.ruiteractief.nl

Zorgboerderij
“De Gruttohoeve”
Gruttoweg 20
3776 PZ Stroe

Tekst met medewerking van:
Judith v.d. Wildenberg

Marleen Berg
Margaret van Dijkhuizen

Contactgegevens

RuiterWerkt
Directeur RuiterWerkt

Dhr. T. Ruiter
info@ruiterwerkt.nl
www.ruiterwerkt.nl

Station Barneveld Centrum
Stationsplein 4, 3771 ES Barneveld

Station Barneveld Zuid
Zuidehoenderlaan 45, 
3771 MN Barneveld

RuiterdeBeer
Marchandweg 45, 3771 MN Barneveld

Station Barneveld Noord
Stationsweg 187, 3771 VG Barneveld

Station Hoevelaken
Stoutenburgerlaan 23,
3836 PC Stoutenburg

Station Nijkerk
Willem Alexanderplein 16,

3862 CE Nijkerk

De Meerwaarde
Rietberglaan 6, 3771 RD Barneveld

Namens de deelnemersraad

Binnen RuiterActief is er, zoals je misschien al weet, een
deelnemersraad. Deze deelnemersraad komt op voor
de belangen van alle deelnemers binnen RuiterActief.
Ook in het afgelopen jaar heeft de deelnemersraad
met elkaar vergaderd en daarin tips en aandachts-
punten meegegeven aan de manager kwaliteit en
procesbeheerder. De deelnemersraad bestaat uit de
volgende personen: 

• Teunis-Jan van de Krol (voorzitter)
• Jolanda Bijl (assistent voorzitter)
• Sureka Thesaiveerasingam (secretaris)
• Frans van Voorst (assistent notulist)
• Ellen Aelbers (assistent notulist)

Vanaf 2020 zal de deelnemersraad zes keer per jaar bij
elkaar komen om te vergaderen. De deelnemersraad
vindt de mening en input van andere deelnemers van
RuiterActief daarbij erg belangrijk. 

Heb jij als deelnemer belangrijke punten of onder-
werpen waarvan jij vindt dat die voor alle deelnemers
van RuiterActief belangrijk zijn en in de deelnemersraad
besproken moeten worden? Schrijf deze dan op een
briefje, eventueel samen met een begeleider en doe
het in één van de ideeënbussen in Barneveld of op
zorgboerderij De Gruttohoeve. 


