Anneke van der Zwaart-de Gast erelid van de LVO
In de Algemene ledenvergadering van 22 september jl. is Anneke van der Zwaart benoemd tot erelid
van de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs. De benoeming komt na een unanieme voordracht
van het bestuur voor haar buitengewone verdiensten voor de vereniging.
Een sociaal mens en een harde werker
Ze is een geëmancipeerde vrouw die weet wat er te koop is in de wereld. Naast een drukke baan weet
ze tijd in te ruimen als echtgenote, moeder en oppasoma maar ook is ze actief bestuurslid bij lokale
verenigingen en bij de LVO.
Maatschappelijk zeer betrokken en zeer idealistisch begonnen Anneke en haar man een opvanghuis
voor probleemjongeren. Het betreft jongeren met een uit huisplaatsing en dreigend crimineel gedrag.
Anneke en haar man zorgen ervoor dat deze jongeren die aandacht krijgen waardoor ze in het rechte
spoor blijven. Daarna gaat ze bij een gemeente in Zeeland werken. Binnen het ministerie van OCW
krijgt ze de gelegenheid om de volwasseneneducatie op poten te zetten en dat doet ze met verve.
Toen dat goed liep, werd het tijd voor wat anders en dat anders werd de gemeente Gouda. Eerst als
sectordirecteur Educatie, Recreatie en Zorg en later als projectmanager. Het werken met projecten
beviel haar zo goed dat ze nog niet zo lang geleden voor zichzelf begon en nu trekt ze grote projecten
in alle delen van Nederland.
Anneke van der Zwaart-de Gast al 12 jaar voorzitter LVO
In haar Goudse tijd kwam ze in aanraking met de voorlopers van onze vereniging. Er bestonden toen
drie bijna gelijksoortige verenigingen en zij heeft zich erg ingezet om die drie tot één vereniging te
laten fuseren. In 1997 ontstond daardoor de Landelijke Vereniging voor Onderwijsbeleidsambtenaren
en tot overmaat van ramp voor haar secretaresse werd ze ook nog voorzitter van de nieuwe vereniging.
Onder haar leiding werden in 2005 de statuten ingrijpend gewijzigd waardoor onder meer de toegankelijkheid tot de vereniging werd vergroot. Men ging over van individueel lidmaatschap naar gemeentelijk lidmaatschap en ook andere instellingen waar onderwijsadviseurs werkten konden lid worden.
Daartoe werd de naam van de vereniging gewijzigd in Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs. Met
de wijziging die werd doorgevoerd, werd ook de totale onderwijsontwikkeling geplaatst in de context
van de integrale beleidsontwikkeling binnen gemeenten. Tevens werden onder haar leiding de financiën gemoderniseerd en werd de financiële positie van de LVO aanmerkelijk verbeterd.
Door haar grote netwerk wist zij mensen te bereiken en voorzieningen te realiseren die anders langzamer tot stand zouden zijn gekomen. Door haar verdienste en inzet bleef de LVO in tijden van krapte
(ook bestuurlijk) overeind en is de LVO nu weer een levende vereniging met een actueel en pro-actief
beleidsplan. Anneke is inspirerend en weet op het juiste moment de juiste stappen te ondernemen.
Voor haar zijn problemen niet om over te tobben maar om op te lossen en vaak kwam ze dan ook met
de meest creatieve ideeën die de vereniging ten goede kwamen.
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