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‘Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen’

“Op maandag koken, op dinsdag bootcamp en op donderdag uilen. Lekker uilenballen uitpluizen en zo,” vertelt de 
tienjarige Nick, leerling op Kindcentrum Sittard (onderdeel van Kindante). Sinds dit schooljaar mogen de kinderen in 
de middagpauze kiezen voor verschillende activiteiten. Dat kan sport, muziek, kunst, natuur of geschiedenis zijn. “Uilen 
heb ik ook”, roept Roos, 8 jaar. “En ik heb knutselen met een échte kunstenares en bugel spelen. Voor de vakantie deed 
ik blokfluit. Ik mocht toen zelfs meedoen met een kerstconcert van de fanfare.” Susanne Suijkerbuijk, coördinator van 
de tussenschoolse activiteiten, lacht. “Mooi toch, hier doen we het voor! We willen kinderen laten ontdekken wat hun 
talenten zijn.”

Veilige en gezonde school
“Het begon allemaal met een 
droom”, vertelt Jolanda Kleyn. Samen 
met Mayke Zijlstra vormt ze het 
directieteam van het Kindcentrum 
Sittard. De nieuwe school is ontstaan 
uit een fusie tussen drie basisscholen: 
Baandert, Tovertuin en Sjtadssjool. 
“Onze ‘droomschool’ is een veilige 
en gezonde school waarin kinderen 
zich op allerlei gebieden kunnen 
ontwikkelen. Lang niet elk kind krijgt 

die kans.” Mayke knikt: “We willen 
alles doen om elk kind de beste 
kansen te bieden. We hebben daarvoor 
een uitgebreid programma opgezet. 
Met aandacht voor gezonde voeding, 
sport en beweging en persoonlijke 
ontwikkeling.” Jolanda geeft 
voorbeelden: “Zo delen de leerkrachten 
drie keer per week fruit en groenten 
uit in de klas, verzorgt een vakdocent 
per groep twee gymlessen per week 
en stimuleren we een gezonde 

lunchtrommel. Daarnaast bieden we 
extra activiteiten.”   

Samenwerken
Het opzetten van een gevarieerd acti-
viteitenprogramma voor de leerlingen 
vraagt veel organisatie en samenwer-
king. Susanne is er als coördinator 
elke dag mee bezig. “We hebben al 
veel leuke dingen kunnen doen. Denk 
aan trampolinespringen, yoga, drum-
men, voetbal en nu ook bijvoorbeeld 

tafelvoetbal, werken in de moestuin 
en houtbewerken. Te veel om op te 
noemen. Samen met verenigingen, 
organisaties, ouders en andere vrijwil-
ligers proberen we in elk blok voor elke 
leeftijd en voor elk wat wils activiteiten 
aan te bieden. Geweldig om te zien 
hoe iedereen zich wil inzetten voor de 
kinderen. En als vereniging kun je zo 
ook weer laten zien wat je doet. Mis-
schien vinden leerlingen dan ook buiten 
schooltijd hun weg naar de vereniging.”

SUBSIDIE VOOR GEZONDE SCHOOL VAN DE TOEKOMST

Susanne Suijkerbijk: “Elke dinsdag, woensdag en donderdag delen de leerkrachten fruit en groenten uit in de klas. Gruiten, noemen we dat. Hierdoor maken kinderen 
op een speelse en makkelijke manier kennis met gezonde voeding. Heerlijk als je een leerling dan ineens verbaasd hoort zeggen: ‘Hé, ik lust wél wortel!’”
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Participatiebedrijf Westelijke 
Mijnstreek een feit

‘Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen’

De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad vaak gesproken over het Participatie-
bedrijf Westelijke Mijnstreek. Het bedrijf waarin Vixia en de sociale diensten van de 
gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen moesten opgaan. De realisatie 
kostte uiteindelijk meer tijd dan gedacht. De gemeenten Beek en Sittard-Geleen wa-
ren het er snel over eens. De gemeenteraad van Stein twijfelde en Schinnen ging op 
in Beekdaelen. Maar afgelopen december kon de raad dan toch een besluit nemen 
over alle vijftien voorstellen die nodig zijn om het Participatiebedrijf te realiseren.

De ambitie van het nieuwe bedrijf is duidelijk: ieder-
een doet mee! De weg naar werk moet zo makkelijk 
mogelijk zijn. En het bedrijf wil iedereen, ook kwetsbare 
mensen, alle kansen geven. Daar hebben de raadsfrac-
ties geen bezwaar tegen, maar ze willen wel dat alles 
zorgvuldig gaat. Zo vraagt een aantal fracties zich af of 
er ook op de langere termijn beschutte werkplekken 
blijven voor de mensen die zo’n plek echt nodig heb-
ben. En of de medezeggenschap en het behoud van de 
rechten van alle werknemers wel goed zijn geregeld 
in het nieuwe bedrijf. De raad had ook vragen over de 
doorontwikkeling van het Participatiebedrijf en wil via 
de raadswerkgroep goed de vinger aan de pols kunnen 
houden. Veel vragen ook over het al dan niet meedoen 
van de gemeente Stein. Wat als die gemeente on-
verhoopt niet meedoet. Hoe ziet dan bijvoorbeeld het 
financiële plaatje er uit?

Het college van B&W gaf aan zich niet al teveel zorgen 
te maken over de participatie van de gemeente Stein. 

Het college daar heeft al aangegeven dat alle seinen 
op groen staan. Met de fracties was het college van 
mening dat er altijd beschutte werkplekken moeten zijn 
voor mensen die dat nodig hebben. Mensen die zo’n 
plek al hebben, houden die en ook hun vaste begeleider. 
De vaste medewerkers houden al hun rechten én hun 
medezeggenschap, zo verzekerde het college. Over de 
doorontwikkeling is uiteraard nagedacht. Daar is het 
eerste jaar alle aandacht op gericht. Aan de buitenkant 
staat er dan al één bedrijf, met één ingang/loket, maar 
aan de binnenkant moet er nog het nodige gebeuren. 
Afstemming met de raadswerkgroep is daarbij vanzelf-
sprekend. 

De raadsfracties waren tevreden met de antwoorden 
en stemden in met alle voorstellen, onder voorwaarde 
dat ook de gemeente Stein meedoet. Die zorgen bleken 
achteraf onnodig. Op 12 december nam de gemeente-
raad van Stein een positief besluit over het Participatie-
bedrijf Westelijke Mijnstreek. 

Sinds 1 januari wordt stap voor stap gebouwd aan het nieuwe Participatiebedrijf. Daarin bundelen werk-leer-be-
drijf Vixia en de sociale diensten van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein hun krachten. Zo ontstaat in 
onze regio één overzichtelijk loket voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen die 
inkomensondersteuning nodig hebben en voor organisaties die personeel zoeken. Momenteel wordt de dienstver-
lening doorontwikkeld, om de kansen voor werkzoekenden op een vaste aanstelling bij zoveel mogelijk werkgevers 
te vergroten. In de loop van 2020 wordt ook de nieuwe naam van het Participatiebedrijf bekendgemaakt.

Werk voorop - kansen voor iedereen

Kleurrijk zebrapad

Kindcentrum Sittard heeft ook veel aandacht voor 
veiligheid op en rond de school. Zo hebben de 
kinderen uit groep 5 goed meegedacht over de 
openbare ruimte bij hun school (Hoofdlocatie aan 
de Vastradastraat). Die mocht veiliger én vrolijker, 
vonden ze. Hun ideeën leidden tot het ontwerp voor 
een kleurrijk zebrapad aan de Swentiboldstraat. Een 
mooie aanwinst voor de omgeving van de school!

De ‘Gezonde school van de toekomst’ is 
oorspronkelijk een initiatief van scholenstichting 
Movare. Het initiatief is omarmd door bureau 
Trendbreuk van de GGD en daarmee ook door de 
gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie. Het 
initiatief helpt scholen bij het werken aan een 
gezonde leefstijl bij leerlingen, leerkrachten én 
ouders. Verschillende scholen in onze gemeente 
ontvingen al het keurmerk ‘Gezonde school’. 
Deze scholen besteden veel aandacht aan gezond 
eten, bewegen en dat kinderen zich goed voelen. 
Sittard-Geleen heeft van het Rijk een subsidie van 
140.000 euro gekregen voor de komende twee 
jaar. Mede dankzij deze Rijkssubsidie kan het 
Kindcentrum Sittard een stap verder gaan met de 
gezonde schoolaanpak. Zo biedt de school een 
groot aantal activiteiten aan om kinderen te laten 
ontdekken waar hun eigen talenten liggen. De 
gemeente draagt zelf 45.000 euro bij voor de inzet 
van medewerkers en Provincie Limburg levert een 
bijdrage van 25.000 euro.

Gezonde school


