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SUMMERSCHOOL A+O fonds Rijk: INSPIRERENDE ONTDEKKINGSREIS
FORUM GRONINGEN - sfeer verslag - 21 juni 2022
De derde dag Summerschool van het A+O fonds Rijk, editie 2022. In het bijzondere,
nieuwe gebouw in het bruisende stadshart van Groningen. Wat een bijzondere locatie
voor de ontdekkingsreis door het aanbod van A+O fonds Rijk. Het versterkt de unieke
Summerschool dynamiek van verbinding en ontmoeting, inspiratie en inzicht. Het
workshop-programma helpt deelnemers bij een verdiepende kennismaking met hun
persoonlijke (werk)situatie. ‘Hier word ik heel gulzig van…’ zegt Anne, pauzerend op
het dakterras. Dat is op bijna gelijke hoogte met de Olle Grise, de eeuwenoude
Martinitoren, pal naast Forum. Historie en toekomst, schouder aan schouder in de tijd.
Het uitzicht is wijds en indrukwekkend.
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 wensen van de doelgroep. Met concrete, prikkelende vragen,
vragen die je aan het denken zetten: ‘Waar zit jouw plezier in je werk? 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?’. Summerschool haakt in op actuele, belangrijke ontwikkelingen. Zoals de blijvende
invloed van corona op de spelregels en invulling van werk en functies. Zeker de
onomkeerbare ontwikkeling van hybride werkvormen trekt stevige sporen. De interactieve
insteek van de workshops - met groepsopdrachten en creatieve spelvormen - werkt
verdiepend en verbindend. Er ontstaan goede gesprekken, nieuwe, aangescherpte inzichten
en contacten.
Jouw toekomst als meesterwerk
De titels van de workshops spreken voor zich: Sterk in je werk - Van werkdruk naar
werkplezier - In verbinding blijven in een hybride werkomgeving - Zeg het! Word beter in
lastige gesprekken - Netwerken. Elke workshop dient als ‘proeverij’ voor vervolgtrainingen en
programma’s, waar je als rijksmedewerker later op kunnen intekenen. Meer informatie
daarover biedt het handige informatieboekje dat elke deelnemer bij aankomst krijgt. Het
thema van deze Summerschool-editie is: ‘Zie jouw toekomst als meesterwerk!’.
Magisch concept
Ligstoelen, parasols, vrolijke strandballen, vlaggen bij de ingang. Forum ademt tot in details
de Summerschool-sfeer. De routing die de deelnemers naar hun workshops leiden, is een
ontdekkingsreis op zich. Een feest voor roltrap-liefhebbers, speedliften en spoorzoeken, met
spectaculaire uitzichten en subtiele doorkijkjes onderweg. Forum is een architectonisch
meesterwerk, een magisch concept met tientallen culturele voorzieningen en publieke
functies. Van theater, cinema tot bibliotheek, horeca en studieplekken voor de tienduizenden
studenten in de bruisende ‘Parel van het Noorden’.
Creatieve opening van het programma
De dag begint met de gezamenlijke aftrap in de RaboStudio. Deze Summerschooldag op
locatie loopt tegelijk met de eerste Online Summerschooldag. Er kijken dus ook een heleboel
deelnemers vanuit huis mee naar de opening via een livestream. Na praktische meldingen
van de organisatie verrassen de MenuMeneeren 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. De online deelnemers worden online verwezen naar de juiste
workshops. Elke deelnemer volgt daarbij een eigen workshop-keuze. De MenuMeneeren
doen ook de afsluiting. Zij blikken vrolijk terug op de dag, en delen hun eigen ervaringen met
de workshops die zij ter inspiratie bezochten.
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Wat de dag bracht
Voor Zita Vermeer (Justitie en Veiligheid) is deze Summerschool haar ‘eerste uitje’.
Vanwege long covid heeft zij een beperkte energie-radius en is deels rolstoel gebonden
(haar partner begeleidt haar deze dag). Zita is positief gestemd, zegt ze bij binnenkomst: “Ik
heb er heel veel zin in.” Ook bij vertrek is ze goed te spreken: “Wat ik ervan meeneem? Dat
ik meer ruimte moet nemen en bieden voor social talks, dat doe ik als leidinggevende te
weinig, denk ik.”
Heijo Bos (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) had geen specifieke verwachtingen voor zijn
Summerschool deelname: “Ik kwam de aankondiging toevallig tegen, het sprak me aan. Je
moet altijd open staan voor mogelijk nieuwe inzichten. En het is natuurlijk ook fijn om na die
coronaperikelen - thuiswerken - weer echt onder mensen te zijn.” En, die nieuwe inzichten?
“Ja, dat is wel gelukt” zegt hij tijdens de slotborrel. “En soms weet je het ook wel, maar het is
goed om het weer scherp te krijgen. Zoals het belang van openheid. En dat hoe langer je iets
(vervelends) laat liggen, hoe lastiger het wordt om het op te pakken.”
Nababbel-borrel
De vrijblijvende nababbel-borrel - met o.a. een vrolijke Summerschool-cocktail - wordt goed
bezocht. Mensen delen (werk-)ervaringen en wisselen tips uit. Bijvoorbeeld over de
problemen bij hybride werkvormen (de kleine plaatjes, de verschillen in werktempo,
(on)bereikbaarheid). Het levert ook nog enkele mooie ‘quotes’ op, zoals: “Assertiviteit is ook
inlevingsvermogen”, “Multitasking bestaat niet.” En “Summerschool is wat mij betreft voor
meer mensen een goed idee.” Waarvan acte!
Tijdens de borrel is er ruimte om een persoonlijke Summerschool profielfoto te laten maken.
Het album met het foto-sfeerverslag van 21 juni is terug te zien via de website van
Summerschool. Deelnemers kunnen foto’s naar keuze downloaden. Daarnaast wordt er een
Museumjaarkaart verloot onder de deelnemers die het korte enquêteformulier invulden. De
prijs is na een spannende trekking gewonnen door Yvonne Wiltjer. Zij is er blij mee en
poseert met plezier in het speciale Summerschoollijst.
Het team Summerschool van het A+O fonds Rijk leidt de dag in goede banen met tips en
advies, en een zomerse glimlach.

