
RuiterNieuws
Hartelijk welkom
allemaal!

Wij hebben weer veel nieuwe mensen
mogen verwelkomen. Sommigen zijn er
al wat langer dan anderen, maar wij wil-
len ze allemaal op deze plek nog eens
van harte welkom heten. Wij hopen dat
jullie een goede tijd hebben bij Ruiter-
Actief en dat jullie je hier helemaal thuis
zullen voelen.
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Careander en RuiterActief/RuiterWerkt

Het was in eerste instantie misschien even schrikken: Careander neemt
RuiterActief/RuiterWerkt over! Wat zullen wij nu krijgen? Gaat alles dan veranderen?
Nee, hoor, heel veel blijft hetzelfde en als er al iets verandert, dan gaat dat heel
geleidelijk. Maar iedereen, ook Teunis, wordt een dagje ouder en dan kun je niet
anders dan over de toekomst nadenken. Teunis: “Het mag natuurlijk nooit zo zijn dat
RuiterActief/RuiterWerkt niet door zou kunnen gaan zonder mij. Ik ben nog helemaal
niet van plan om te stoppen, maar je moet altijd op tijd beginnen met nadenken
over wat je wilt. Daar had ik natuurlijk ook een Raad voor Advies voor, met wie ik
goed kon praten. Het gaat in dit geval ook niet om mij, maar juist om de deelnemers
en de medewerkers, die zekerheid moeten hebben. Dat is gelukt door de overname
door Careander.” 

Bert Brouwer is bestuurder van Careander. Hij heeft het altijd over ‘Ruiter’, wel zo
gemakkelijk natuurlijk. Dat geeft ook meteen aan dat de naam zal blijven bestaan.
Bert: “Wij gaan wel ondertiteling toevoegen, maar de naam Ruiter blijft gewoon,
dat is voor de deelnemers een vertrouwd merk geworden en voor veel anderen in
de gemeente ook. Ik voel me heel vereerd dat Teunis ons gevraagd heeft. Ruiter is
namelijk een prachtige onderneming. Ik ben geraakt door de manier waarop de
medewerkers voor iedereen maatwerk regelen. Het uitgangspunt is altijd: “Wat past
bij deze deelnemer?” Dat is heel inspirerend. Zeker de combinatie met fitness, die
is uniek te noemen. Fitness is hier ingebed als onderdeel van de werkzaamheden,
daar kunnen wij als Careander nog wat van leren.” 

De viering van het tienjarig bestaan van RuiterActief op Zorgboerderij De
Gruttohoeve was als een warm bad voor Bert. “De opkomst daar, de sfeer, de
ontroerende toespraken vooral ook van de deelnemers. Dat zegt iets over een
bedrijf. Ik vind het een parel in onze sector en ik weet zeker dat wij van beide kanten
gaan genieten van deze stap. Ik ben ook in mijn nopjes met de kleinschaligheid van
Ruiter. Careander is op zich een grote organisatie, maar het is juist fijn als binnen
zo’n organisatie de locaties een menselijke maat hebben. Een plek waar je je thuis
voelt, waar iedereen je kent, waar je tot ontwikkeling kunt komen in warmte en
veiligheid. Wat dat betreft zitten Teunis en ik helemaal op een lijn.”

Demi neemt het stokje over!

Ook al gaat Teunis nog niet weg, is het toch tijd om te kijken naar een opvolger. Dat
is Demi Gol geworden. Nog
jong, maar zij is er al helemaal
klaar voor. Bij de ouderpartici-
patieavond heeft zij letterlijk
het stokje overgenomen van
Teunis. Van Teunis kreeg zij
een stok bamboe. Bamboe is
een heel bijzonder materiaal:
sterk als staal en zo buigzaam
als een riet. Precies wat zij
nodig heeft om RuiterActief
en RuiterWerkt aan te sturen. 

Wij zijn blij met Demi en wij wensen haar heel veel succes. Enne... op onze steun
mag je rekenen Demi, wij willen het graag samen met jou doen.

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



Dank jullie wel, Raad van Advies

De Raad van Advies was een soort klankbordgroep voor
Teunis. Regelmatig spraken zij met elkaar over de
gebeurtenissen en de toekomst van RuiterActief en
RuiterWerkt. Zo’n blik van buiten zorgt ervoor dat je jezelf niet
verliest in je eigen bedrijf. Voor Teunis was het een enorme
steun. Nu Careander die taak heeft overgenomen, is de Raad
van Advies gestopt. Daarom hier een welgemeend
dankwoord voor Jos Houben, Marius Rebel, Henk Morren en
Jaap Porte. Dank voor jullie betrokkenheid, voor jullie tijd,
voor jullie inspirerende manier van meedenken en kritisch zijn,
voor jullie vragen en opmerkingen. Kortom, hartelijk dan voor
jullie rol bij RuiterActief en RuiterWerkt.

Hét telefoonnummer
dat u MOET hebben

Bereikbaarheid maandag t/m vrijdag.
Van maandag t/m vrijdag kunt u ons in
principe tussen 8.00 en 16.30 uur
bereiken op ons vaste nummer op locatie Barneveld. Wij
vinden het m.b.t. de personele bezetting prettig, om zo
vroeg mogelijk te weten op hoeveel deelnemers wij kunnen
rekenen. Wanneer u tijdig weet dat uw zoon/dochter afwezig
zal zijn, vragen wij u dan ook dit z.s.m. aan ons door te geven.
Telefoonnr.: 0342-423880
Belt u op vrijdag aan het einde van de middag en krijgt u
geen gehoor? Volgt u dan de volgende stap:
Bereikbaarheid vrijdag/zaterdag

Wanneer u uw zoon/dochter/huisgenoot toch op een later
moment ziek/afwezig meldt kunt u bellen naar Demi Gol. Zij
is zaterdagochtend vanaf 8.00 uur bereikbaar op het
volgende telefoonnummer: 06-40152133.

Wanneer u locatie Barneveld op vrijdagmiddag niet meer
kunt bereiken of voor zaterdag 8.00 uur belt, kunt u op dit
nummer een voicemailbericht achterlaten, dat Demi op
zaterdag vanaf 8.00 uur zal afluisteren.

Het gezinshuis in Voorthuizen

In de afgelopen jaren hebben ouders/verwanten de wens uitgesproken bij
Teunis Ruiter om een wooninitiatief te starten. RuiterActief werkt samen met
Careander om het gezinshuis op te zetten. Want er wordt niet alleen
gewoond, er wordt ook zorg geboden en dat deel gaat Careander doen. Hoe
fijn is het dan om samen op te trekken bij de ontwikkeling van het gezinshuis. 

Die ontwikkeling gaat erg goed! Alle beschikbare plaatsten zijn al bezet, tien
bewoners zullen er hun plekje vinden en ook hun thuis. Want daar gaan
Mieneke en Vasile Maruntel voor zorgen. Zij zijn de vaste gezinsouders van dit

huis. Mieneke is wijkverpleegkundige, Vasile is arts. Zij hebben zelf twee kinderen, waarvan er eentje nog thuis woont. Samen
met de bewoners zullen zij er zo goed mogelijk voor zorgen, dat het echt als een gezinshuis voelt. Weliswaar woon je niet
meer in je eigen gezin, maar de sfeer van een gezin is er wel. Vaste mensen die er altijd voor je zijn, waar je altijd op terug
kunt vallen. Voor Mieneke en Vasile is het een droom. Maar ook voor Teunis en Gerie is het een droom die nu waarheid
wordt: een echt huis juist voor mensen die zo’n behoefte hebben aan een thuis, een warme plek om te wonen. Wij blijven
de ontwikkelingen volgen!!

Klanttevredenheidsonderzoek:
tevredenheid groeit

Regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek doen is
natuurlijk erg goed, dan weet je waar de klanten blij mee zijn
en waarmee zij dat niet zijn, of minder. Maar de bedoeling is
dan wel dat je ook iets doet met de uitkomsten. Alleen dan
kan de tevredenheid groeien. En dat is gebeurd bij
RuiterActief. Het zegt ook iets over de manier waarop de
medewerkers durven te kijken naar hun eigen werk en hoe ze
altijd streven naar nog een beetje beter. Want zeg nou zelf,
het gaat toch bijna allemaal al goed? De dagbesteding heeft
deze keer een 8.4 gehaald en dat was eerst een 8.3. De
zaterdagopvang is gelijk gebleven op 8.3. Mooie cijfers,
maar wat is er dan veranderd?

“Dit jaar hebben wij minder grote groepen gemaakt. Dat
was een duidelijk signaal uit het vorige onderzoek. Ook zijn
wij bij de zaterdagopvang meer gaan inspelen op oudere
kinderen en hun vaardigheden, in feite dus nog meer
maatwerk. Als je een kind of een jongere activiteiten
aanbiedt, die passen bij zijn interesse, is de kans dat zij ervan
leren, veel groter. De één wil graag hout kloven, de ander
haalt met veel plezier een brommertje uit elkaar. Allebei zien
zij dan het resultaat van hun werk, dat vinden zij prettig.
Jongere kinderen vinden juist sport en spel vaak leuk en dat
mag dan ook. 

Het heerlijke van de zorgboerderij is dat er zoveel ruimte is,
dat iedereen zijn ding kan doen zonder de ander in de weg
te zitten. Daarom konden wij ook makkelijk kleinere groepen
maken. Er is inderdaad van alles te doen, dus voor elk wat
wils.” 



Een militaire invasie op de
zorgboerderij?

Daar waren zij weer, de militairen van de Generaal
Kootkazerne in Stroe. Vorig jaar zijn zij ons ook een dag

komen helpen en dat vonden zij blijkbaar zo leuk, dat zij dit
jaar weer teruggekomen zijn. Voor ons is dat ook heel fijn. Zij
hebben veel hout gezaagd, gekloofd en gestapeld. Dat alles
in vol tenue. Wat was dat super stoer. Frans vond het
geweldig. Deze zeven militairen (een vrouw en zes mannen)
doen in een ochtendje dat waar wij zelf anders een maand
over doen. Zij vonden het deze keer weer zo leuk, dat zij
graag terug willen komen. 
Dit is een gewaardeerd initiatief, omdat het leger in de
omgeving graag meer betrokken en zichtbaar wil zijn.
Daarom kon je een aanvraag doen voor een project en daar
hebben wij op ingeschreven, met dit bijzonder leuke resultaat
als gevolg. Wij zijn er blij mee. 

ECD 

Het enige dat wij nog niet hebben is het ECD, het
Elektronisch Cliënten Dossier. Ook al hebben wij het altijd
over deelnemers, de officiële naam is nu eenmaal ECD. Het
betekent eigenlijk dat alle informatie over een deelnemer in
een elektronisch dossier staat in plaats van alleen op papier.
Omdat het dossier elektronisch is, kunnen er meer mensen
inkijken. Niet door iedereen, want het is privé, maar wel door
je ouders of verzorgers en door een eventuele hulpverlener.
Het voordeel daarvan is dat het meteen beschikbaar is, je
hoeft niet te gaan zoeken in een kast waar de papieren liggen,
het is bij wijze van spreken met een druk op de knop op te
vragen. Maar nogmaals, alleen voor mensen die er toegang
toe hebben, dus niet voor je buurvrouw of je vriendenclub.
Dat ECD gaan wij samen met Careander invoeren, dan kan
het meteen op de manier die zij al gewend zijn. 

De Audit voor certificering: een
soort examen

RuiterActief is in het bezit van het
keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.
Elke drie jaar worden wij
gecontroleerd en dat heet
dan een Audit. Dan komt er
iemand kijken of alles in orde
en op orde is. Dat lijkt wel een
soort examen. De Audit is heel
goed gegaan en de auditor
heeft een positief advies gegeven,
waardoor RuiterActief het keurmerk
mag blijven behouden. Hier zijn wij heel blij mee!

De deelnemersraad

Een paar jaar geleden is de deelnemersraad ingesteld. Dat
was in 2015. Meestal nemen deelnemers voor vier jaar deel
aan zo’n raad. In de deelnemersraad praten de leden over
hoe het allemaal gaat bij RuiterActief. Misschien zijn er
dingen die je anders zou willen hebben of zie je ergens
verbeteringen. Misschien mis je juist iets. Door er samen
over te praten in de deelnemersraad, heb je invloed op het
beleid van RuiterActief. Er wordt niet zomaar van alles over
je besloten, je kunt meepraten. De leden van de deel-
nemersraad zijn ook vertegenwoordigers voor iedereen. Dus
iedereen kan naar jou toekomen om iets aan de orde te
stellen. Daarom is het belangrijk, dat wij allemaal weten wie
er in de deelnemersraad zit. 

Dat zijn nu:

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

Jorienke Griffioen is moeder geworden en haar man Martijn
vader. Op 7 maart jl. is hun dochtertje geboren en zij heet
Milena Elisabeth! 
Welkom voor dit lieve baby’tje en heel veel geluk voor het
hele gezin. 



Nieuwe taak voor
RuiterWerkt

Met RuiterWerkt hebben wij de
participatiewetgeving op een goede
manier ingevuld en wel zo, dat wij nu
zijn benaderd om arbeidsdiagnostiek
uit te gaan voeren. 
Een mooie opdracht van de gemeente
Barneveld, maar wel een moeilijk
woord. 

Het betekent dat wij precies gaan
kijken hoe iemand het beste uit de
voeten kan binnen de participatiewet.
Een soort test, maar dan wel eentje die
zes weken duurt. In die zes weken
maakt de medewerker kennis met
allerlei werkzaamheden die wij aan-
bieden. Wij praten ook volop samen,
zodat wij kunnen kijken wat hij al kan,
wat hij verder kan ontwikkelen en waar
zijn interesses liggen. 

Wij hebben daarvoor een tool
ontwikkeld (een tool is een manier van
werken, een soort instrument), waarin
arbeidsvaardigheden en sociale vaar-
digheden volop aan bod komen. 
Wij doen dit graag en wij zijn blij met
de opdracht en tegelijkertijd zien wij
het als een erkenning voor onze
expertise.

RuiterWerkt maakt Barneveld mooier

Bij Harselaar West-West, aan de Nijkerkerweg, ligt een grote rotonde die met de
dag mooier wordt. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Juist, de medewerkers van
RuiterWerkt. Het is een echte ecorotonde geworden met een mooi insectenhotel.

Heel belangrijk, want wij moeten de insecten, hoe
lastig ze soms ook lijken, een handje helpen om te
overleven. Op zo’n rotonde vliegen ze niemand in de
weg. In de plantenbakken staan kunstwerken van
kunstenaar Willem Westeneng. Hij maakt van
fietswrakken nieuwe creaties, die vervolgens door
echte planten worden begroeid. Echt heel bijzonder
en leuk om te zien. 

Voor dit project hebben wij
sponsors gevonden. Timmer
Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.,
Loonbedrijf Verhoef B.V. en Bouw
Hoveniers, allemaal uit Nijkerk. De
ontwerper is Richard van der Meer,
die ook de speel- en beleeftuin op
de Gruttohoeve heeft ontworpen.
Samen met vrijwilligers van
RuiterActief is de rotonde
ingeplant en is het insectenhotel
gebouwd. Wie dat waren? Dat kan
niet anders dan door deze
vrijwilligers: Rik Kous, Hugo van de
Blom, Janus Groeneveld en Ruud
Koeslag. Zij hebben hard en
gezellig gewerkt. Het resultaat mag
er zijn. Wij rijden nu met extra
genoegen over deze rotonde. 

RuiterdeBeer 
uitgebreid 

Bij RuiterdeBeer kwamen wij een
beetje in de knel met de ruimte.
Daarom is het vloeroppervlak dankzij
een verbouwing uitgebreid met een
derde. Dat geeft iedereen weer een
beetje ruimte. Belangrijk, want alleen
in een goede ruimte kun je ook goed
werken. 
Dank aan firma De Beer dat zij weer zo
goed met ons hebben meegedacht en
meegewerkt. 



Jubileum Alie Bakker gevierd bij RuiterdeBeer

Teamuitbreiding!

Wij mogen met trots vertellen dat Aagje Meijer, Tamara van
Engelenhoven en Anne Davelaar het team van RuiterWerkt
gaan versterken. Zij zullen alle drie verschillende onderdelen
uit het huidige takenpakket van Demi Gol overnemen. Aagje
Meijer zal de productieafdeling bij Ruiter-deBeer en het sur-
veillanten project aan gaan sturen. In september start Aagje
met haar jobcoach opleiding! Tamara heeft afgelopen au-
gustus haar diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening in
ontvangst mogen nemen en zal zich voornamelijk richten op
de kwaliteit binnen RuiterWerkt en de postafdeling. Anne Da-
velaar heeft haar diploma behaald en gaat vanaf september 

starten met haar vervolgopleiding Toegepaste Psychologie.
Dit is een deeltijd studie waarbij Anne een aantal dagen per
week werkzaam zal zijn als werkbegeleider bij RuiterdeBeer.
Wij zijn enorm trots op jullie en wensen jullie heel veel suc-
ces! 

RuiterWerkt en RuiterActief op
televisie

Rina Kous was weer eens een filmster. Zij kwam samen met
Gerline Bakker op televisie in het programma ‘Samen Sterk’
van SBS6. Dit is een programma dat gaat over
mogelijkheden en kansen in de zorg, hoe wij als land,
zorgverlener en deelnemer samen sterk kunnen staan. SBS6
vond RuiterWerkt als reïntegratie-bedrijf een mooi
voorbeeld, maar toen zij eenmaal bij ons waren, werden zij
gegrepen door RuiterActief. Vooral de integratie van fitness
vonden zij heel bijzonder. Zo kwam het dat Rina mocht
vertellen over haar werk bij RuiterActief en dat zij hier nooit
meer weg wil, terwijl Gerline liet zien hoe zij bij RuiterdeBeer
haar plekje heeft gevonden. 



Contactgegevens

RuiterActief

Directeur RuiterActief
Dhr. T. Ruiter 

Locatie Barneveld
Van Zuijlen van Nieveltlaan 54

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

Zorgboerderij
“De Gruttohoeve”
Gruttoweg 20
3776 PZ Stroe

Raad van Advies
Mr. J.A.L.M. Houben

Dhr. H. Morren
Mr. M. Rebel

Adviserend arts
Dr. J. Porte

Teksten RuiterNieuws
Judith v.d. Wildenberg
Tekstproductie en

communicatieprojecten
Tel. 0342 - 490508

Contactgegevens

RuiterWerkt
Directeur RuiterWerkt

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

Het praatje van...

Stilstand is achteruitgang. Een cliché,
maar ook een feit! De ‘zorgwereld’
verandert erg snel. Ook binnen de
participatiewet en jeugdzorg moet er voortdurend
geschakeld worden. Ben je net aan een maatregel
gewend, dan volgt er een nieuwe of komt er een
andere bezuiniging op je af. Dat betekent dat je steeds
heel alert moet zijn. Dat willen wij ook zijn bij
RuiterActief en bij RuiterWerkt, zodat wij geen kansen
laten liggen. 

Niet achteroverleunen dus, maar wel even achteromkij-
ken. In grote dankbaarheid kijken wij terug op een heel
bijzonder jubileum. Dat is nu ongeveer een jaar gele-
den. Met een glimlach denken wij terug aan de prach-
tige Landgoedmarckt op de Gruttohoeve. Wij, Gerie en
ik, waren onder de indruk van de vele aanwezigen, de
sfeer die er met elkaar werd gemaakt, de enorme hoe-
veelheid welgemeende felicitaties, de mooie ontmoe-
tingen en de vriendelijke woorden. Het was een cadeau
op zich om dit allemaal mee te mogen maken. 

Vanaf deze plek danken wij iedereen voor alle warme
woorden en hartelijke gebaren. Indrukwekkend en
waardevol om te blijven bladeren in het prachtige
fotoboek. Bij deze dank betrek ik ook graag onze
geweldige medewerkers, vrijwilligers en deelnemers.
Zonder hen is er geen RuiterActief en geen
RuiterWerkt. Met elkaar doen wij het, met z`n allen! 

Terugzien is goed, maar niet te lang. Er is veel
veranderd en tegelijkertijd ook niet. Wij zijn onderdeel
geworden van Careander, maar ik blijf gewoon. Met die
stap is echter wel de toekomst van RuiterActief en
RuiterWerkt verzekerd. En dat geeft rust, voor Gerie en
mij, maar ook voor allen die betrokken zijn. 
Wij gaan nu de zomervakantie weer in en ik wens
iedereen een vrolijke en zonnige tijd toe. En ik kijk uit
om iedereen weer terug te zien na de vakantie, in
goede gezondheid. 

Teunis Ruiter

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

Goed nieuws betreffende
huisvesting

Op de ouderparticipatieavond van 8 mei jl. is aange-
geven dat huisvesting een aandachtspunt is. Inmiddels
kunnen wij mel-
den dat wij,
nadat het hui-
dige contract is
afgelopen, op
de locatie in
Barneveld aan
de Van Zuijlen van Nieveltlaan 54 kunnen blijven.
Per 1 juli 2019 is het pand verkocht en de nieuwe ei-
genaar is voornemens het pand aan RuiterActief en Rui-
terWerkt te blijven verhuren.


