‘Geweldig dat je hier je geld mee mag verdienen’
Afgelopen juli werkte pedagogisch medewerker Ans Donkers-Verstappen (57 jaar) 12,5
jaar bij Stichting GOO als Pedagogisch Medewerker. Daarvoor runde ze jarenlang met haar
man een champignonkwekerij. Ze heeft geen moment spijt gehad van de carrièreswitch.
‘Ik vind het heerlijk om te kijken naar de behoeftes van kinderen en daar op in te spelen.’
Ans studeerde in 1980 Pedagogisch Werk, maar vond toen geen baan in die sector. ‘In die
tijd lagen de banen niet voor het oprapen. Het fenomeen kinderdagverblijf bestond nog niet
en het werk in de crèches was vrijwilligerswerk.’ Dus werkte ze negen jaar bij mensen met
een verstandelijke beperking. Na de geboorte van haar tweede kind, startte ze samen met
haar man een champignonbedrijf. ‘Dat hebben we jarenlang met veel plezier gedaan, totdat
we niet meer konden uitbreiden.’ Via-via hoorde Ans van een vacature voor Pedagogisch
Medewerker en ze dacht: laat ik het eens proberen. ‘En tot mijn verbazing werd ik meteen
aangenomen bij kinderdagverblijf Hummeloord, nu dagopvang van kindcentrum De
Berglaren.’
Omgekeerde wereld
Ans was geen onbekende op Hummeloord, ook haar kinderen gingen daar naar de opvang.
Toch moest ze erg wennen aan het idee om daar als Pedagogisch Medewerker aan de slag te
gaan. ‘Ook omdat ik er al zolang uit was geweest. Gelukkig mocht ik een aantal dagen
inwerken.’ Ans ging met een flinke portie enthousiasme aan de slag en dat werd
gewaardeerd. ‘Binnen negen maanden kreeg ik een vaste groep. Ik vond het fantastisch. Ik
dacht: dat ik hier mijn geld mee kan verdienen! Geweldig.’
Observeren
Inmiddels werkt Ans op de
babygroep
van
De
Samenstroom en daar voelt ze
zich helemaal thuis. ‘Ik vind
het heel interessant om
kinderen goed te observeren
en in te spelen op hun
behoeftes. Dat is waar opvang
om draait: kijken wat kinderen
nodig hebben en ze dat
daadwerkelijk geven. Ik vind
het ontzettend leuk als ik
kinderen blij en tevreden kan
maken. Daar krijg je positieve
energie van.’
Training en cursus
Hoe blij Ans ook is met haar werk op de babygroep, ze wil zich blijven ontwikkelen. Zo volgde
ze een cursus voor het begeleiden van stagiaires. Naast dat ze het fijn vindt om nieuwe
collega’s op te leiden, blijft ze op deze manier op de hoogte van veranderingen in de
opleiding PW. ‘Ik ben ook blij met de GOO academie.

Daar krijg je de mogelijkheid om bijscholing te volgen. Dat is een voordeel van een grote
stichting zoals GOO, dat je ruimte krijgt om je te ontwikkelen. De GOO academie biedt
daarvoor kansen. Misschien is het de ondernemer in mij, maar ik wil graag in beweging
blijven.’
Toekomst
Hoewel Ans toen ze 12,5 jaar geleden bij GOO begon dacht dat ze al een aardige leeftijd had
voor het werk, werkt ze nog altijd met evenveel energie en plezier. ‘Toen ik hier begon dacht
ik: kan ik dat wel tien jaar volhouden? Maar nu moet ik er niet aan denken om te stoppen! Ik
krijg hier juist energie van.’

