
 

 
 

Nieuwsbrief  

RuiterActief & RuiterWerkt 

Nummer 1  -  24 oktober 2022 

Afscheid Demi Gol  
Op donderdag 29 september en vrijdag 30 september jl. heeft Demi afscheid 
genomen van RuiterActief. Het was Demi haar wens om dit in klein verband te 
laten plaatsvinden. 
 
Op donderdag 29 september heeft Demi op zorgboerderij De Gruttohoeve 
afscheid genomen van alle collega’s. Op vrijdag 30 september is zij alle locaties 
van RuiterActief en RuiterWerkt langs gegaan om de deelnemers en 
medewerkers daar persoonlijk de hand te kunnen schudden.  
 

Ook vanaf deze plek willen wij Demi hartelijk bedanken voor alles wat zij in de 
voorliggende jaren voor RuiterActief en RuiterWerkt betekend heeft! 

 
Opvolging teammanager 
Anita Kloosterman zal Demi Gol voorlopig opvolgen als interimmanager. Zij is een 
ervaren manager en heeft al enkele jaren voor Careander gewerkt in de werk- en 
dagactiviteiten in Harderwijk. Anita heeft de afgelopen maanden al naast Demi 
meegewerkt en is goed op de hoogte van de lopende zaken.  
 
Vacature teammanager 
Op 14 oktober jl. is de vacature voor een nieuwe teammanager voor RuiterActief 
uitgegaan: Teammanager - Careander 
We hopen begin 2023 een nieuwe teammanager te kunnen laten starten. De selectie wordt gedaan 
door manager clusters (Ina Nieland, een collega teammanager van Anita). De eerste gespreksronde 
zal plaatsvinden op 17 november. Vanuit de locaties zullen 2-3 advies commissies meedoen in de 
gesprekken. Deze bestaan uit personeel, deelnemers/cliënten(deelnemersraad) en 
ouder/verwanten(verwantenraad). De gesprekken staan gepland voor 24 november. Hiervoor 
zoeken we nog ouders/verwanten, graag aanmelden bij Anita of Marleen. 
 
Anita Kloosterman: a.kloosterman@careander.nl 
Marleen Berg: m.berg-oosterbroek@careander.nl  
 

Terugblik op ouderavond 22 september jl. en vervolg 
Als startend teammanager kijk ik met plezier terug op de grote opkomst van de ouderavond. U was 
kritisch en er waren veel vragen. Daarmee zijn we aan de slag gegaan, maar alles is niet in een keer 
opgelost. Belangrijk is dat we goed gaan kijken naar de contracten, wat is afgesproken, wat is de 
indicatie en leveren we daarvoor de juiste zorg en vervoer. Het kan dus zijn dat u benaderd wordt 
door de consulent of de zorgadministratie (brief), of door een collega van RuiterActief om dit te 
bespreken. Voor de mensen die vanuit een PGB budget zorg inkopen volgt komende week ook een 
brief omdat we gaan uitbreiden in dagen.  
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Verder gaan we stakker sturen op vervoer. Momenteel worden er ritten gereden waar geen 
vergoeding tegenover staat. Hier komen we later op terug. 
De volgende ouderavond zal plaatsvinden op donderdag 17 november, 19.00 uur op locatie 
Barneveld. 
 
Sluitingsdagen/zomer- en Kerstvakantie 
In 2023 gaan we niet meer standaard twee weken dicht in de zomer- en Kerstvakantie. Dit zal meer 
vraaggericht zijn. Daarnaast gaan we beter letten op het vrij nemen en de afwezigheid van 
deelnemers. De intentie is om ook de zaterdagopvang te gaan uitbreiden door alle zaterdagen 
geopend te zijn (uitgezonderd feestdagen). Hiervoor zullen we eerst de desbetreffende ouders 
informeren en inventariseren. Ook zal dit qua planning eerst rondgemaakt moeten worden.   
 
Corona 
Zoals we allen zien lopen de besmettingen weer wat op.  Voor nu zijn er geen aanpassingen in het 
beleid. Belangrijk is wel dat iedereen zich houdt aan de basisgedragsregels: 

• Was vaak en goed je handen; 

• test bij klachten; 

• zorg voor voldoende frisse lucht;  

• houd zo mogelijk 1,5 afstand. 
Als er uitzonderingen zijn wordt, in overleg met de teammanager, begeleiders en orthopedagoog, 
gekeken naar passende maatregelen. Bij contact met positief geteste deelnemers of medewerkers 
worden de personen voor wie van toepassing hierover geïnformeerd. 
  
Barbecue medewerkers RuiterWerkt  
Op vrijdag 7 oktober jl. hebben de medewerkers van RuiterWerkt een  
personeelsbarbecue gehad op zorgboerderij De Gruttohoeve.  
Na de beperkende maatregelen m.b.t. het Coronavirus was dit weer de eerste  
keer waarbij alle medewerkers elkaar konden ontmoeten. Het was fijn elkaar 
weer te kunnen ontmoeten er werd dan ook lekker gegeten en (bij)gekletst.  
Ook werden er onderling spelletjes gedaan zoals sjoelen en voetbal.  
We kijken dan ook terug op een gezellig samenzijn.  
 
Nieuws vanuit team Welzijn! 
In team welzijn is er een start gemaakt met het thema ‘warm & koud’. Typische herfst/winterse 
dingen komen aan bod. Tegenstellingen zoals sneeuw en ijs, maar ook vuur en lekkere warme thee of 
chocolademelk. We willen proefjes doen en ervaren wat koud en warm is. Mochten deelnemers of 
ouders/verwanten hier een leuk boek o.i.d. over hebben, mogen ze de deelnemers dit een keertje 
meenemen zodat we hier met elkaar in kunnen lezen en kijken.  
 
Nieuws vanuit Team Productie RuiterActief! 
Bij Team productie is er in de afgelopen weken hard gewerkt aan het inpakken 
van zonnebrillen voor een autobedrijf uit de regio. Een leuk relatiegeschenk wat 
zij weggeven aan hun klanten. Tijdens het inpakken hiervan moesten de 
zonnebrillen tussendoor natuurlijk ook even getest worden. Zie hiernaast onze 
harde werkers samen met hun begeleider en stagiaire!  
Staat ze supergoed toch? 
  



 

 
 
 
 
Start nieuwe stagiaires  
Misschien hebt u/jij via uw zoon/dochter/huisgenoot de laatste weken wat nieuwe namen voorbij 
horen komen. Dat kan heel goed kloppen want in de afgelopen weken hebben wij acht nieuwe 
stagiaires op de groepen van RuiterActief mogen verwelkomen. Deze leerlingen komen vanuit het 
Voorgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daarnaast zullen we de komende 
periode ook open staan voor leerlingen die vanuit het Voortgezet Onderwijs een kortdurende- of 
Maatschappelijke Stage zullen komen lopen.  
 
Vrijwilligers gezocht! 
We zijn erg blij en dankbaar met de inzet van de vele vrijwilligers die zich voor onze deelnemers 
willen inzetten. Binnen onze locaties zijn er nog een aantal openstaande vrijwilligersvacatures en zijn 
we opzoek naar helpende handen die zich hiervoor zouden willen inzetten. 
   
Chauffeurs vervoer 
Voor het vervoer van deelnemers van en naar de dagbesteding zijn wij opzoek naar vrijwilligers die 
het huidige team van chauffeurs willen komen versterken. Dit kan een ritje in de middag en/of in de 
ochtend zijn, afgestemd op uw/jouw mogelijkheden.  
 
Ondersteuning activiteiten bij de zaterdagopvang 
Voor de zaterdagopvang op zorgboerderij De Gruttohoeve zijn wij opzoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om activiteiten te ondernemen met een groepje kinderen. Denk hierbij aan knutselen, 
koken/bakken of een spelletjes doen. 
 

Wil(t) u/jij meer informatie of bent u/jij de persoon die wij zoeken  
voor één van bovenstaande vacatures? 

 
Dan kunt u/jij contact opnemen met Marleen Berg 

m.berg-oosterbroek@careander.nl  
 

Agenda 2022 

Ouderavond - 17 november 19.00 – 20.00 uur, locatie RuiterActief Barneveld 

Kerstsluiting - 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
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