Terugdenken en vooruitkijken

door Gert Plomp

Dit is de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. Ik had graag iets geschreven over de vakantie en
het nieuwe seizoen. Maar het leven nam ineens een andere wending. Op 29 augustus jl. overleed
Marjan Lodewijk, een dag nadat ze 60 jaar was geworden.
Marjan Lodewijk was meer dan tien jaar projectleider bij de LVO. Haar inzet en werklust waren
enorm. Ze heeft veel nieuwe projecten opgezet en door haar inzet groeide de LVO en raakte zij
betrokken bij een aantal landelijke ontwikkelingen. In het leggen van contacten was ze zeer
bedreven. Mede door haar inzichten heeft de LVO een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt.
Ongeveer vijf geleden werd ze ziek. Ondanks bestralingen en chemokuren bleef ze haar werk voor de
LVO voortzetten. Het gaf haar ook de nodige afleiding. Na alle kuren leek het of ze de ziekte had
overwonnen en ze ging met volle energie door.
Eind 2011 werd ze opnieuw ziek. Daardoor kon ze haar werk eigenlijk niet meer doen hoewel het
haar grote moeite kostte zich daarbij neer te leggen. Wij verliezen in Marjan een bevlogen en
inspirerende projectleider.
En hoe gaat het nu verder. Begin 2012 heeft Hans Hoes een groot deel van de werkzaamheden van
Marjan waargenomen. Het is goed om te zien dat Hans het werk van Marjan op zijn manier voortzet.
De professionalisering zet door. Dat vindt ook zijn weerslag binnen het bestuur.
En daar zit nu net ook een deel van de pijn. Veel mensen denken dat het werk van bestuurslid niet
met drukke werkzaamheden te combineren is. Maar vaak vind je toch nog een gaatje en door je
contacten en met de ervaring die je opdoet binnen het bestuur wordt die tijd mooi gecompenseerd.
Ondertussen gaat ook het werk van de LVO gewoon door. We organiseren weer veel bijeenkomsten
voor zowel de sector beroepsonderwijs en volwassenen educatie (expertmeeting preventie en
interventie jeugdwerkloosheid en afstemming over de entreeopleiding tussen gemeenten en ROC’s)
maar ook op het gebied van de onderwijshuisvesting.

