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Donderdag 16 juni was CODA Apeldoorn het domein van de Summerschool van het A+O 
fonds Rijk. De tweede dag alweer van editie 2022. Lekker live! De bijna 100 
rijksmedewerkers ondergingen met plezier de unieke dynamiek van verbinding en 
ontmoeting, inspiratie en inzicht. Het workshop-programma hielp diverse deelnemers 
concreet bij een al dan niet uitgestelde keuze in hun persoonlijke (werk)situatie: “Ik weet nu 
wat ik moet doen….” 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Vanaf de eerste editie (2014) biedt Summerschool een inspiratie-programma voor groei en 
persoonlijke ontwikkeling. Het programma is in de loop der jaren doorontwikkeld en bijgeschaafd 
op basis van de behoeften van de doelgroep. Met concrete, prikkelende vragen, vragen die je aan 
het denken zetten: ‘Waar zit jouw plezier in je werk? Wat geeft spanning? Voel jij je veilig in je 
functie? Durf je het te zeggen als iets je dwars zit? Word je gehoord? Luister jij zelf wel goed? Hoe 
is je werk/privé balans? Summerschool haakt in op actuele, urgente ontwikkelingen. Zoals de 
blijvende impact van corona voor de spelregels en invulling van werk en functies. Zeker de 
onomkeerbare opkomst van hybride werkvormen trekt stevige sporen. De interactieve insteek van 
de workshops - met opdrachten en spelvormen - werkt verdiepend en verbindend. Er ontstaan 
goede gesprekken, nieuwe inzichten en contacten.  
 
Jouw toekomst als meesterwerk 
De titels van de workshops spreken voor zich: Sterk in je werk, Personal Branding, Van werkdruk 
naar werkplezier, Ontladen en opladen, In verbinding blijven in een hybride werkomgeving en Zeg 
het! Word beter in lastige gesprekken. Elke workshop dient als ‘proeverij’ voor vervolgtrainingen en 
programma’s, waar deelnemers later op kunnen intekenen. Informatie daarover vindt men o.a. in 
het handige informatieboekje. Het thema van deze Summerschool-editie is: ‘Zie jouw toekomst als 
meesterwerk!’ 
 
Creatieve opening van het programma 
Ligstoelen, parasols, vrolijke strandballen. De CODA-locatie ademt tot in details de Summerschool 
sfeer. Kleurrijke pionnen signaleren de routing die de deelnemers naar hun workshops leiden.  
De dag begint met de plenaire aftrap in het Auditorium. Na de praktische meldingen van de 
organisatie verrassen de MenuMeneeren (Jaap en Henk) met een creatieve opening. Iets met 
spanning en ontspanning, opgeblazen ballonnen, en weer loslaten. Het beeld is voor iedereen 
invoelbaar. Met hun gevatte act dirigeren de MenuMeneeren de deelnemers met een ruime 
glimlach de dag in. Elke deelnemer volgt daarbij een eigen workshop-programma. De 
MenuMeneeren doen ook de afsluiting. Zij blikken daarin terug op de dag, en delen hun eigen 
ervaringen met de workshops die zij bezochten.  
 
Wat de dag bracht 
Voor Yvonne (Justitie en Veiligheid) betekende deelname aan de Summerschool workshops het 
duwtje in de rug om een volgende stap in haar carrière te kunnen zetten: “Ik ga die opleiding doen, 
waarschijnlijk bestuurskunde. Ik weet nu zeker wat ik wil, en wat ervoor nodig is. Ik moet eraan 
werken om me duidelijker te profileren. Personal Branding, precies.” 
 
Voor Iwan (Financiën) bracht de dag vooral de bevestiging van: “Zaken die je eigenlijk wel weet, 
maar waar je meestal aan voorbij gaat. Voorbeeld? Het besef dat hybride werken voor iedereen 
anders is, vanuit persoonlijke wensen en voorkeuren. Maar dat individuele accent pakt niet altijd 
goed uit voor de werkprocessen, de uitvoering van taken.” 
 
Johan (RVO) herkent dat, hij vindt hybride werken een lastige: “Het gaat ten koste van 
bereikbaarheid van collega’s, samenwerking, en verbinding. En online samenwerken, is ook niet 
perfect.” 
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Ook voor Esther (Belastingdienst) bracht Summerschool duidelijkheid: “Ik ga de 
vervolgtraining doen ‘Zeg het! Word beter in lastige gesprekken’. Ik loop er op het werk 
regelmatig tegenaan dat er iets niet goed gaat, en dat ik het dan moeilijk vind om 
collega’s erop aan te spreken, dus constructief, niet conflicterend. Ja, dat vind ik echt lastig.” 
 
Nababbel-borrel 
De vrijblijvende nababbel-borrel - met o.a. een vrolijke alcoholvrije Summerschool-Cocktail - is 
goed bezocht. Men deelt (werk-)ervaringen, maakt hier en daar en afspraak, en prikt een 
vegetarische bitterbal. De Museum Jaarkaart is na een spannende trekking gewonnen door Nick. 
Zij is er blij mee. Het album met het foto-sfeerverslag van 16 juni is terug te zien via de website van 
Summerschool. Deelnemers kunnen foto’s naar keuze downloaden. Ook de optionele persoonlijke 
Summerschool profielfoto. 
 
Het uitvoerende team leidt de dag in goede banen met tips, advies en een zomerse glimlach.  


