Ans Grotendorst
Met een gevoel van groot verdriet
hebben we als redactie van Onderwijs
en Gezondheidszorg vernomen dat ons
mederedactielid Ans Grotendorst op
11 juni 2018 is overleden. Ans was al
langere tijd ziek, maar ondanks haar
afnemende gezondheid heeft zij zich
tot het laatst toe ingezet voor OenG. De
column in nummer 4 van dit jaar was
haar laatste column. Toen wisten we
nog niet dat we zo snel ook al afscheid
van haar zouden moeten nemen. Onbedoeld is de laatste column van Ans ook
haar afscheidscolumn geworden.
Het overlijden van Ans is een groot
verlies voor haar partner, familie en
vrienden, maar ook voor de werkers
binnen zorg en onderwijs. Talloos zijn
de projecten waar Ans deel van uit heeft
gemaakt naast haar werkzaamheden
bij de Onderwijsraad en als adviseur
en partner van Kessels & Smit, The
Learning Company. Belangwekkende
rapporten waaraan zij onder andere
heeft meegewerkt zijn de rapporten van
de commissie Innovatie zorgberoepen
en opleidingen, de herziening van de
kwalificatiestructuur mbo, de beroepsprofielen V&V 2020 en het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. De
rode draad in haar werkzaamheden is
duidelijk zichtbaar: leren, leerklimaat,
(verpleegkundige) opleidingen, onderzoek, innovatie en zorg zijn thema’s
waarbinnen zij haar footprint heeft
achtergelaten.
Wij zullen ons Ans herinneren als een
warme vrouw, altijd geïnteresseerd in
de ander, immer op zoek naar nieuws,
een gedreven vakvrouw met een enorme
hoeveelheid kennis en ervaring. Ans had
een groot nationaal maar ook internationaal netwerk dat zij goed wist te
benutten. Ze bracht de lezers via OenG
in contact met inspirerende mensen
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uit haar netwerk ten behoeve van hun
professionele ontwikkeling.
Ans deed haar werk met passie en veel
plezier, want ze deed datgene waar ze
warm voor liep en energie van kreeg.
Ze was altijd positief kritisch in haar
feedback, en verstond de kunst om
mensen uit te dagen, te stimuleren en
uit de eigen comfortzone te laten treden.
Ze gaf hen bovendien het zelfvertrouwen om dat te doen.
Velen zullen Ans ook kennen van de
jaarcongressen van V&VN Opleiders.
Daar vervulde ze vele jaren voor of
achter de schermen een grote rol. Ans
zat eveneens in de redactie van twee
boeken die uitgebracht zijn ter gelegenheid van een jaarcongres: Bekwaamheid
op de proef gesteld en Verleiden tot leren in
het werk. Als redactielid van deze boeken
liet ze duidelijk haar visie naar voren
komen: geen taaie theorie, maar de
theorie vertaald naar de praktijk in voor
iedereen begrijpelijke en inspirerende
taal. Zo kennen we ook haar schrijfstijl
in de vele artikelen en interviews die
van haar hand verschenen in OenG. De
interviews waren voor Ans meer dan een
vraag- en antwoordspel, zoals ze zelf in
haar laatste column schreef: de gesprekken hadden ‘meer het karakter van een
stevige reflectieve gedachtewisseling’.
Onlangs verscheen een bundel van haar
interviews. Menig auteur die door Ans
begeleid werd, zal herkennen dat moeilijke materie onder redactie van Ans
omgetoverd werd tot bijzonder prettig
leesbare artikelen zonder aan inhoud in
te boeten.
Ans heeft sinds 2004 deel uitgemaakt
van de redactie van OenG. Wij zullen
haar missen als collega-redacteur, als
vakvrouw, influencer en inspirator,
maar bovenal als een uniek mens.
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