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Nummer 2  -  15 december 2022 

Beste lezers van onze nieuwsbrief, 
 

We blikken terug op een bewogen jaar, weer een jaar waarin we geconfronteerd werden met 
Corona, een jaar met afscheid nemen van vaste gezichten en een jaar van veranderingen. Als 
teammanager ben ik, Anita Kloosterman,  nu vanaf juni betrokken bij RuiterActief en RuiterWerkt en 
ik ben aangenaam verrast over de prachtige locaties, mooie verhalen, enthousiaste deelnemers en 
een heel veerkrachtig team. Iedereen is heel betrokken en dat zie je ook terug op de ouderavonden. 
Zoals ik al een paar keer heb toegelicht, er zullen een aantal zaken veranderen, aansluitend op de 
missie en visie van Careander, maar we behouden ook het goede van RuiterActief en RuiterWerkt. 
 
Strategische koers 
In de afgelopen maand hebben we ook kennis kunnen maken met de Strategische koers 
voor de komende jaren. Welk pad gaan we op en wat is de ambitie?  
 

“Eind 2026 kiest een toenemend aantal cliënten voor Careander, omdat zij ervaren dat de 
zorg- en dienstverlening van Careander wordt gekenmerkt door de volgende 
kernwoorden: persoonsgericht, ontwikkelingsgericht en onderdeel van de samenleving”.  
 
Voor meer informatie kijk op onze website Strategische Koers 2022-2026.  
  
Afscheid Margaret van Dijkhuizen en Yvonne van Meerveld 
Gelet op de veranderingen in haar werkzaamheden en persoonlijke keuzes heeft 
Margaret van Dijkhuizen besloten dat zij Careander gaat verlaten. Zij is gestart als 
(vrijwillig) chauffeur in 2011 en na het volgen van een opleiding begeleider 
geworden op diverse groepen. Vervolgens is zij doorgegroeid naar de functie van 
directiesecretaresse en later die van coördinator. Met hart en ziel heeft zij zich 
ingezet voor onze deelnemers en betrokkenen. Margaret heeft een belangrijke rol 
gehad in de ontwikkeling van de organisatie van RuiterActief en daar bedanken we 
haar voor. Zij heeft op 20 oktober jl. in klein verband, zoals zij dit wenste, afscheid 
genomen op de locaties. 
 
Op dinsdag 15 november jl. was de laatste werkdag voor Yvonne van Meerveld en heeft zij afscheid 
genomen van RuiterActief. Yvonne heeft elders een nieuwe uitdaging gevonden. Zij vervulde haar rol 
in de planning en organisatie van het vervoer voor onze deelnemers.  
Wij willen Yvonne bedanken voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes en werkplezier 
toe bij haar nieuwe werkgever!  
 
Haar taken met betrekking tot de planning en organisatie van het vervoer heeft zij overgedragen aan 
collega Bas Ruikes (vervoer-ruiteractief@careander.nl).  
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Terugblik op ouderavond 17 november jl.  
Tijdens de ouderavond van 17 november zijn er een aantal verschillende onderwerpen besproken: 
procedure nieuwe teammanager, het vervoer, de financiën en waar de uitdagingen liggen. De hand-
out van de presentatie van deze ouderavond is als bijlage toegevoegd in het mailbericht waarin u ook 
deze nieuwsbrief ontvangen heeft. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met 
Anita Kloosterman (a.kloosterman@careander.nl). 
 
Fijn en belangrijk nieuws om met u te delen is dat onze nieuwe bestuurder Karin Veltstra in gesprek 
is met Teunis Ruiter om te kijken hoe we elkaar kunnen vinden en versterken.  
 
Vacature teammanager 
De vacature voor de nieuwe teammanager staat al enige tijd uit, we hebben al wel reacties gehad 
maar een geschikte kandidaat is nog niet gevonden. Inmiddels wordt er door een extern bureau 
actief gezocht naar geschikte kandidaten. Nieuwe gesprekken staan gepland voor 22 december a.s. 
We hopen daar een geschikte kandidaat uit te kunnen halen, daarna zullen in januari 2023 de 
adviesgesprekken volgen met personeel, deelnemers en ouders/verwanten.  

 
Er hebben zich (nog) geen ouders/verwanten gemeld om deel te nemen aan deze adviesgesprekken. 
Daarom hierbij opnieuw een oproep, u kunt zich hiervoor aanmelden bij Anita Kloosterman 
(a.kloosterman@careander.nl).  
 
Anita Kloosterman zal als interim manager blijven tot 1 februari 2023.  
 
Vervoer 
De afgelopen jaren is het vervoer een heikel punt geweest, zowel financieel als in de praktische 
uitvoering van chauffeurs en planning. We hebben daarom besloten dat dit anders moet en hebben 
daarom Noot, de vervoerder waarmee Careander contractafspraken heeft, gevraagd ons te helpen. 
Momenteel delen we de vervoersplanning met hen en wordt bekeken wat mogelijk is.  
  
We verwachten dat Noot in februari 2023 eerst twee ritten zal overnemen en geleidelijk ook de 
andere ritten zal gaan rijden. We starten met de ritten die nu door begeleiders gereden worden. Met 
alle (vrijwillig) chauffeurs zullen we in gesprek gaan. De omslag betekent niet dat zij niet meer nodig 
zijn en wij afscheid van hen willen nemen.  
 
Kerstviering dagbesteding 
Op vrijdag 23 december a.s. hopen we samen met de deelnemers, welke op die vrijdag 
deelnemen aan de dagbesteding, de Kerstviering te houden. Tijdens de lunch zullen we 
met elkaar heerlijke stamppotten gaan eten. Met de bij ons bekende dieetwensen zal 
rekening gehouden worden. Daarnaast luisteren we met elkaar naar het Kerstverhaal en 
zullen we diverse spelletjes gaan doen.  
  
Wanneer er vragen zijn en/of dieetwensen nog niet bij ons bekend zijn kunt u contact opnemen met 
Brenda Melissen (b.melissen@careander.nl).   
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Nieuws vanuit RuiterTop 
Onlangs hebben de medewerkers en deelnemers van RuiterTop een bezoek 
gebracht aan van den Top tuinhout in Barneveld. Hier hebben zij een rondleiding 
gekregen waarbij zij hebben kunnen zien en horen wat er met de door hun 
geproduceerde tuinschermen/tuindeuren gedaan wordt.  
De deelnemers en medewerkers vonden het erg leuk om op deze manier 
een inkijkje te krijgen in het bedrijf. 
  
Kerstpakketten inpakken 
Wanneer je binnenloopt bij Team Productie en Team Actie kun je er niet omheen! Pallets vol met 
dozen staan op een rij. Dat kan maar één ding betekenen, daar wordt heel hard gewerkt!  
De deelnemers van RuiterActief en medewerkers van RuiterWerkt zijn er maar druk mee, want zij 
pakken voor diverse bedrijven in de regio de kerstpakketten in! Een leuke en gezellige klus die met 
veel enthousiasme geklaard wordt!  
 
Hulp op kantoor  
Met regelmaat is Carin van Donselaar op één van de kantoren op de locatie in 
Barneveld te vinden en helpt zij mee met diverse kantoorklusjes. Ze heeft er zelfs 
een speciale kantoor outfit voor aan! Carin vindt het leuk en wij zijn heel blij met 
haar hulp, bedankt Carin!  
  
CliniClows op bezoek bij Team Welzijn 
Op vrijdag 11 november jl. kreeg Team Welzijn bezoek van drie CliniClowns. 
Samen vormden zij een heuse CliniClowns Fanfare. De deelnemers en 
begeleiders hebben allemaal erg genoten van hun optreden en een aantal 
deelnemers mochten zelfs meedoen. Vanuit Stroe kwamen er een aantal 
deelnemers naar Barneveld om ook mee te genieten. We vonden het heel 
speciaal dat ze bij ons langskwamen en met elkaar hadden we een gezellige 
ochtend. Graag willen we de ouders van Nora bedanken voor dit geweldige 
initiatief! 
 
7 december 2022, Dag van de vrijwilliger  
Op 7 december jl. was het de nationale dag van de vrijwilliger! Wij hebben de vrijwilligers op deze 
dag een blijk van waardering mogen overhandigen. Wij zijn blij en dankbaar voor hun vrijblijvende 
inzet voor onze deelnemers in het vervoer en bij/tijdens de dagactiviteiten! 
 
Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te doen voor de locaties van RuiterActief? U kunt vrijblijvend 
contact opnemen met Marleen Berg (m.berg-oosterbroek@careander.nl).  
 
Doorgeven van vakanties en vrije dagen 
Wanneer bekend is dat een deelnemer vanwege een vrije dag of vakantie niet naar de dagbesteding 
kan komen, willen wij u vragen dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Het is fijn wanneer wij dit 
op tijd weten zodat wij hierin ook rekening kunnen houden met het zomerrooster en 
verlofaanvragen van onze medewerkers.  
 
U kunt dit, zo snel dit bekend is, alvast doorgeven via de mail (info-ruiteractief@careander.nl) of 
door telefonisch contact met ons op te nemen (0342-433880).  
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Kerstvakantie 
Tot slot willen wij u en jou van harte bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze medewerkers 
en organisatie. Na volgende week hopen wij allemaal te mogen genieten van de Kerstvakantie waarin 
wij stilstaan bij bijzondere feestdagen.  
 
Wij wensen u en jou goede dagen toe en hopen elkaar in goede gezondheid weer te ontmoeten op 
maandag 9 januari 2023. 

 
Een vriendelijke groet namens,  

 
Team RuiterActief en RuiterWerkt  

 
 
 

 
 
 
 

 

Agenda 2022/2023 RuiterActief 
 

Kerstviering dagbesteding - vrijdag 23 december 2022 
 

Kerstsluiting (deelnemers zijn vrij) - 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
 

Start - maandag 9 januari 2023  
 

Tweede Paasdag (deelnemers zijn vrij) - maandag 10 april 2023  
 

Teamdag (deelnemers zijn vrij) - dinsdag 11 april 2023 
 

Koningsdag (deelnemers zijn vrij) – donderdag 27 april 2023 
 

Bevrijdingsdag (deelnemers zijn vrij) - vrijdag 5 mei 2023 
 

Hemelvaartsdag (deelnemers zijn vrij) - donderdag 18 mei 2023 
 

Sluitingsdag (deelnemers zijn vrij) - vrijdag 19 mei 2023 
 

Tweede Pinksterdag (deelnemers zijn vrij) - maandag 29 mei 2023 
 

Teamdag (deelnemers zijn vrij) - dinsdag 30 mei 2023 
 

Eerste Kerstdag (deelnemers zijn vrij) - maandag 25 december 2023 
 

Tweede Kerstdag (deelnemers zijn vrij) - dinsdag 26 december 2023  


