
 

 
 
 
Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s) van Kindkracht 0/12 
 
Roelofarendsveen, maandag 3 januari 2022  
Kenmerk: 2022-1 
Betreft: afscheid en overdracht  

 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 
Via deze weg willen wij jullie op de hoogte brengen van een wijziging in het directieteam bij 

Kindkracht 0/12.  

 

Na een jarenlange en fantastische samenwerking tussen ons drie als ‘directieteam’ van 

Kindkracht 0/12 heeft Sabine Dissevelt besloten om per 1 januari 2022 het stokje van haar 

directeurschap definitief over te dragen aan Marije Cozijn als Directeur Pedagogiek en 

Kwaliteit en Sonja Bakker-Zeestraten als Directeur Financiën en Bedrijfsvoering.  

Zoals het in deze tijd gaat; online! 

 

 
 

Sabine:  

Met Marije ben ik zo goed als opgegroeid! Sinds 2002 hebben wij altijd nauw samengewerkt 

bij, zoals het toen heette, ’t Zonnestraaltje. In 2008 nam ik deze prachtige 

kinderopvangorganisatie over van mijn moeder en al gauw sloot Sonja aan bij Marije en 

mijzelf en voerden we directie. Wat hebben we met ontzettend veel plezier en passie 

gewerkt met alle geweldige collega’s van toen en nu; om Kindkracht 0/12 een gezonde en 

warme organisatie te laten zijn voor kinderen, ouders en medewerkers, door alle stormen, 

hoge pieken en diepe dalen heen.  

 

 



De afgelopen twee jaar ben ik vanwege persoonlijke 

omstandigheden al meer op afstand van Kindkracht 0/12 komen te 

staan en heb ik vol vertrouwen gezien, dat Sonja en Marije, met alle 

collega’s daarom heen, mijn afwezigheid enorm goed opvingen.  

Niet alleen in de feitelijke taken, maar vooral ook met hart en ziel. 

Daardoor is het vertrouwen gegroeid om los te mogen laten van 

mezelf en te zien, dat het voor mij tijd is om andere avonturen te 

gaan beleven. Het was een pittige beslissing om mijn ‘familie’ bij 

Kindkracht 0/12 daadwerkelijk te gaan verlaten, maar ik blijf als 

eigenaar op afstand betrokken bij de organisatie. Ik geef dus met 

alle liefde en vertrouwen het stokje over aan Sonja en Marije!  

 

 

Marije:  

Met het volste vertrouwen pak ik het stokje over; voor mij een nieuw 
avontuur om verder te bouwen aan deze prachtige organisatie samen 
met Sonja en ons waardevolle team. Het vertrek van Sabine voelt als een 
een gemis, maar niet als een verlies. Ik ga Sabine met haar 
bevlogenheid, inspiratie en passie zeker missen. Maar ik weet ook, dat 
haar ‘DNA’ in onze organisatie zit. Het is niet weg; het zit in ons team en 
daarom voelt het niet als een verlies. Ik ben geboren en opgegroeid in 
deze omgeving, heb mezelf mogen ontwikkelen binnen en buiten 
Kindkracht 0/12 en woon met veel plezier in Roelofarendsveen. Met mijn eigen kwaliteiten 
zal ik me met liefde inzetten voor alle kinderen en de gezinnen in deze gemeenschap.    
 
 

Sonja:  

Met veel plezier pak ik het stokje samen met Marije over van Sabine. Natuurlijk zal iedereen 

op zijn of haar eigen manier zaken oppakken, zo ook wij. Maar daarbij zal ik altijd de 

aandacht, die Sabine heeft voor anderen meenemen. Aandacht voor de kinderen, maar ook 

voor collega’s en ouders. Een jaar na mijn start bij Kindkracht 0/12 heb ik eens 

opgeschreven, dat Kindkracht 0/12 voelt voor mij als een warm bad maar telkens weer met 

nieuw badschuim. En zo is het, geen dag, maand, jaar is hetzelfde en dat maakt het werken 

voor Kindkracht 0/12 ook zo leuk. Een organisatie continue in beweging met aandacht voor 

elkaar. 

 

 

Helaas is het niet mogelijk om een borrel of feestje te organiseren. Sabine had dit heel graag 

gedaan om een mogelijkheid te hebben een ieder persoonlijk te zien en te spreken. Maar via 

deze weg een hele warme groet van haar aan allereerst alle ouders, met dank voor hun 

dagelijkse vertrouwen in Kindkracht 0/12. En ook voor alle mensen, die voor Kindkracht 0/12 

van waarde zijn en zijn geweest. Dank jullie wel voor de warme, inspirerende en goede 

samenwerkingen!  

 

 

Namens ons drieën, wensen wij jullie een liefdevol en gezond 2022. 

 

Sabine Dissevelt 

Marije Cozijn 

Sonja Bakker-Zeestraten 

 
 

Vertrouwen 

is weten met je  

hart 


