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Kom'mit wil koudwatervrees
bij ondernemers wegnemen

Beeld en schilderij in
het mooie Terpkerkje
URMOND
De Culturele Werkgroep
Stein heeft een bijzondere
combinatie van uitingen van
creativiteit bij elkaar gebracht
in de Terpkerk.
In de entourage van de beelden van Wim Steins en de schilderijen van Roelof Roth geeft
toneelgroep Pallieter een serie
voorstellingen van het stuk

Lente van Haye van der Heyden. De expositie is op 23
maart geopend en loopt tot 15
april. De openingstijden zijn
van vrijdag tot en met zondag
en tevens op paasmaandag van
14.00 tot 17.00 uur.Een uitzondering hierop is zondag 1 april,
dan van 13.00 tot 15.00 uur in
verband met een matineevoorstelling van Pallieter. Zie ook
www.cwstein.nl.
zaak & mens

Top-Maat Keukens voor
renovatie en maatwerk

Drijvende krachten achter Kom'mit: Erik Rosier (projectmanager) en Evert-Jelle van de Ven (directeur Vixia).
Foto: Danny Vanhoudt

SITTARD
Kom'mit! De naam had niet
beter gekozen kunnen worden. Kom'mit is immers
Limburgs voor 'kom mee,
doe mee', maar ook voor het
Engelse 'commit' (binden).
De doelstelling van de enkele maanden in de Westelijke
Mijnstreek opgerichte stichting heeft daar zo ongeveer
alles mee te maken.
Kom'mit wil namelijk bij
ondernemers de koudwatervrees wegnemen om mensen
met een arbeidsbeperking in
hun bedrijf te laten werken.
Die koudwatervrees geldt overigens ook voor de mensen die
bij Sociale Werkvoorziening
Vixia in Sittard in dienst zijn.
Ook voor hun zal het wennen
zijn om buiten de muren van
het SW-bedrijf aan de slag te
gaan.
Kom'mit is een initiatief van
Vixia en twaalf gerenommeerde ondernemers. Inmiddels
telt de stichting reeds 60 aangesloten bedrijven. Door bundeling van hun krachten proberen ze de kansen van mensen
met een beperking op de
arbeidsmart te vergroten. De
deelnemende bedrijven willen
maatschappelijk verantwoord

ondernemen. Kom'mit koppelt de ambities van Vixia aan
de ondernemers, die daar
invulling aan geven. Werknemers van Vixia kunnen bij de
bedrijven gedetacheerd worden, maar ook een reguliere
baan krijgen.
Huiverig
'Veel ondernemers geven
aan dat ze nog niet van plan
zijn om met mensen met een
arbeidshandicap te gaan werken. Voor een deel is die reactie toe te schrijven aan onzekerheid bij bedrijven over 'wat ze
in huis halen', zegt Evert-Jelle
van de Ven,directeur van Vixia.
'Onbekend maakt onbemind
en dat geldt zowel voor de
mensen als voor de regels.'
Maar bedrijven geven ook aan
geen werk voor sw'ers te hebben omdat hun werk te specialistische of fysiek te zwaar zou
zijn, of dat er alleen werk is
voor hoogopgeleiden. 'Daar
zie ik dan een taak voor onze
organisatie. Wij
kunnen
bedrijven helpen te kijken hoe
ze hun werk ingericht hebben
en of dat ook anders kan. Sommige functies kunnen in stukken geknipt en dan deels door
iemand met een beperking
gedaan worden. Dat kan ook

voor het bedrijf gunstig zijn.'
Vixia is de voorbije jaren
omgevormd van een productiebedrijf naar een onderneming, waar dienstverlening
aan derden voorop staat. Het
heeft een beweging van binnen naar buiten gemaakt.
Gedacht kan worden aan
assemblage- en schoonmaakwerk, postbezorging en vooral
aan onderhoud van de openbare ruimte. Vixia leidt op en
begeleidt, zowel intern als op
locatie van de ondernemer,
ontwikkelt talenten en speelt
in op de vraag van het bedrijfsleven.
Van de Ven en Erik Rosier
(die het projectmanagement
van Kom'mit tijdelijk voor zijn
rekening neemt) vinden dat
Vixia nog niet voldoende duidelijk heeft kunnen maken
welke grote voordelen verbonden zijn aan meer samenwerking. Van de 1200 WSW'ers bij
Vixia zijn er nu zo'n 200
geplaatst in de vorm van detacheren en begeleid werk. Dat
aantal moet dus groter worden. Als de groei fors doorzet,
maakt Vixia zich dan eigenlijk
niet zelf overbodig? Van de
Ven: 'Dan zou ons hoogste
doel bereikt zijn'. Rossier: 'Als

Open dag Apostolisch
Genootschap Sittard
SITTARD
Het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de
Rijksweg-Zuid (adres Kromstraat 8) in Sittard is de afgelopen weken aan de binnenkant

stevig onderhanden genomen.
De grote zaal heeft meer ruimte gekregen en is nu helemaal
aan de eisen van de tijd aangepast. De entree is vernieuwd,
het licht heeft vrij spel gekre-

gen, er zijn energiezuinige
lampen gekomen, een vaste
beamer en een prachtig nieuw
orgel. Om een en ander te kunnen bekijken, of om gewoon
eens kennis te maken met het

dat zou lukken, zal ik het van
de daken schreeuwen'. Beiden
realiseren zich echter terdege
dat er, hoe dan ook, altijd wel
mensen met beperkingen blijven, die een beschutte werkplaats niet kunnen missen.
Krapte arbeidsmarkt
Van de Ven denkt ook dat
Vixia een belangrijke rol op de
arbeidsmarkt kan vervullen,
omdat langzaam maar zeker
sprake is van krapte. Dat geldt
zeker eveneens voor functies
aan de onderkant van de
markt. 'Vixia zou daar goed in Voor en na...
kunnen voorzien'.
URMOND
Toe aan een nieuwe of iets
De bij Kom'mit aangesloten
ondernemers betalen jaarlijks meer bij deze tijd passende
950 euro. Rosier: 'Wij zijn een keuken? Maar kijkt u op tegen
aparte stichting en moeten al het hak- en breekwerk? Laat
onze eigen broek ophouden.' u dan deskundig informeren
Met bijdragen van de onderne- door Ron Bours van TOPmers worden activiteiten en MAAT Keukens. Veel keukens
evenementen gehouden, zoals zijn immers nog in goede conkomende maandag een diner ditie.Zonde om ze zomaar weg
op Kasteel Elsloo.Niet zo maar te gooien, want meestal kuneen gezellig etentje in het nen veel onderdelen hergekader van business to business, bruikt worden. Zo kunt u met
maar helemaal passend bij de behoud van uw vertrouwde
doelstelling van Kom'mit. indeling de keuken een fantasMensen van Vixia werken er tische 'facelift' geven.
namelijk,onder professionele
Bij TOP-MAAT Keukens
begeleiding,volop en met hart
heeft u keus uit een zeer uitgeen ziel aan mee.
breide collectie op het gebied
van fronten in vele modellen
en kleuren met vijf jaar garantie, werkbladen in alle maten
en materialen welke tevens
voorzien kunnen worden van
alle soorten en merken spoelApostolisch
Genootschap bakken en kranen. Bij TOPstaat er voor komend weekend MAAT Keukens kunt u ook
en wel op zondag 25 maart van terecht als u te maken krijgt
14 tot 16 uur een open dag op met water-, brand- of schroeihet programma.De koffie staat schade. Welke meestal door de
klaar.
verzekering wordt vergoed.

Ook voor het vervangen van
keukenapparatuur bent u hier
aan het juiste adres. Bijvoorbeeld die vaatwasser, koffieautomaat of stoomoven, die u
altijd al zo graag wou hebben.
Door maatwerk hebben biedt
men u diverse inbouwmogelijkheden en oplossingen.
Ook nieuwe keukens behoren tot het gamma van TOPMAAT Keukens. Thuis krijgt u
een persoonlijk en vrijblijvend
advies gevormd naar uw persoonlijke voorkeuren en wensen. Alle mogelijkheden worden bekeken en de renovatie
van uw oude keuken of de
plaatsing en aansluitingen van
haar 'opvolger' wordt met een
perfect oog voor detail uitgevoerd. Alles vertrouwd onder
één dak. Top-Maat Keukens
heeft zowel service als kwaliteit
tot haar keurmerken gemaakt.
TOP-MAAT Keukens
Heirstaat 23 urmond
Tel. 046-8502136
Of 06-50628951

