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SUMMERSCHOOL A+O fonds Rijk: ‘DIT INZICHT HAD IK NIET VERWACHT’
FORUM GRONINGEN - sfeer verslag - 23 juni 2022
De vierde etappe van Summerschool van A+O fonds Rijk 2022. Ook nu is Forum - dat
bijzondere gebouw in het stadshart van Groningen - de plek waar het gebeurt. De eerste
deelnemers checken al vroeg in bij de zomerse ontvangstbalie. Ruim op tijd voor koffie/
thee en een cakeje. Zoals Arjen Rix, die benieuwd is naar het aanbod van het A+O fonds
Rijk: “Het is belangrijk om vooruit te kijken. Daarom doe ik mee!”.
Persoonlijke ontwikkeling
Al vanaf de start in 2014 biedt Summerschool van A+O fonds Rijk inspiratie voor groei en
persoonlijke ontwikkeling. Het workshop-programma wordt jaarlijks afgestemd op vragen en
wensen van de doelgroep. Summerschool haakt ook nu in op thema’s en ontwikkelingen van dit
moment. Zoals de invloed van corona op de spelregels en invulling van werk en functies. De niet
tegen te houden opkomst van hybride werkvormen trekt stevige sporen. Elke workshop is een
soort ‘proeverij ’voor vervolgtrainingen en programma’s. Daar kun je als rijksmedewerker op
intekenen. Het handige informatieboekje biedt meer informatie daarover.
Inzichten
Sterk in je werk - Van werkdruk naar werkplezier - In verbinding blijven in een hybride
werkomgeving - Zeg het! Word beter in lastige gesprekken - Netwerken. De titels van de vijf
workshops van deze Summerschool editie spreken voor zich. Er komen duidelijke, prikkelende
vragen langs; 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?’. De interactieve groepsopdrachten en creatieve spelvormen werken verdiepend en
verbindend. Het enthousiasme van de workshopleiders draagt bij aan de veilige Summerschool
sfeer. Zo maak je als deelnemer makkelijk nieuwe contacten. Dat levert goede gesprekken op en
nieuwe of aangescherpte inzichten.
Inzicht en uitzicht
Ligstoelen, parasols, vrolijke strandballen, vlaggen bij de ingang. Forum ademt tot in details de
Summerschool-sfeer. De weg naar de workshop-ruimten is een ontdekkingsreis op zich. Een feest
voor liefhebbers van lange roltrappen en speedliften, met spectaculaire uitzichten en verrassende
doorkijkjes onderweg. Dat versterkt de unieke Summerschool ervaring van verbinding en
ontmoeting, inspiratie en inzicht. En uitzicht: tijdens de lunchpauze bezoeken veel deelnemers het
dakterras. Forum staat pal naast de eeuwenoude Martinitoren: schouder aan schouder, historie en
toekomst. Met een indrukwekkend uitzicht over ‘Stad en Ommeland’.
Dat sluit aan op het Summerschool thema: ‘Jouw toekomst als meesterwerk!’
Creatieve opening van het programma
De vierde Summerschooldag start met een gezamenlijke aftrap in de RaboStudio. Na praktische
meldingen van de organisatie verrassen de MenuMeneeren met een speelse opening. Iets met
spanning en ontspanning, opgeblazen ballonnen, en loslaten. Het beeld van de slappe ballon is
voor iedereen invoelbaar. Met hun gevatte act sturen de MenuMeneeren de deelnemers met een
glimlach de dag in. Elke deelnemer volgt een eigen workshop-keuze. De MenuMeneeren doen ook
de afsluiting, met een vrolijke terugblik op de dag. Waarin zij hun eigen ervaringen delen, over de
workshops die zij zelf bezochten.
Wat de dag bracht
Hoe men de dag heeft ervaren? Dat verschilt van deelnemer tot deelnemer. Het gemiddelde
waarderingscijfer is met 8,3 een mooie voldoende. Hierna enkele reacties, mini-interviews, van
deelnemers:
Martin Swarte (Economische Zaken en Klimaat) had een fijne Summerschooldag met leuke
mensen en mooie momenten: “De workshops vond ik inspirerend, soms ook confronterend.”
Voorbeeld? “Bij de workshop over hybride werken, ging het over die ‘veranderingscurve (van
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Kübler Ross)’. En wat blijkt? Ik zit nog op dat dieptepunt, van depressie, frustratie! Oei!
Dat was wel een eyeopener voor me, ik had het niet echt door. Een onverwacht inzicht.
Leerzaam dus. En ik weet nu, dat ik eraan moet werken.”
Susan van Dijk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) werkt als Senior Beleidsadviseur Organisatie
en Ontwikkeling bij DUO. Haar reden voor een dagje Summerschool: “…om te ontdekken wat het
A+O fonds Rijk te bieden heeft op het gebied van leren en ontwikkelen, kwaliteiten en loopbaan.
Dat is voor onze organisatie een belangrijk thema, maar we hebben niet alles zelf in huis. Ik kom
hier dus voor inspiratie.” Dat lukt goed, vindt Susan: “Summerschool is leuk, inspirerend. A+O
fonds Rijk zie ik als een goede partner.” En zij meldt zich, bij vertrek, aan als ambassadeur voor
Summerschool.
Dennis Bruijnzeel, (Dienst Justitiële Inrichtingen) begon ooit als chauffeur bij de dienst. Nu heeft hij
alweer jaren een leidinggevende functie. Leuk werk, zegt hij. Maar…”Er komt een moment dat je
denkt, als ik nog eens iets anders wil, hoe doe ik dat dan?” Met die gedachte schreef hij in. “Ik
kende Summerschool al langer. En nu het in Groningen gebeurt, ja, dat is voor mij een
thuiswedstrijd.” Wat is voor hem ‘iets anders?’ “Ik denk aan duurzaam ondernemen, ecologische
landbouw, perma-cultuur. Dat kan natuurlijk niet binnen de overheid, maar ik zoek hier bevestiging
voor m’n gevoel, en inspiratie.”
Arjen Rix (Belastingdienst) - de vroege vogel - is een van jongere deelnemers. Hij ging na zijn
studie Informatiekunde - in Groningen - aan de slag als business analist bij de Belastingdienst in
Apeldoorn. Zijn motivatie voor Summerschool: “Ik werk nu drie jaar bij het Rijk, en ik heb het echt
naar mijn zin. Maar het is wel belangrijk om vooruit te kijken. Wat is er mogelijk? Wat zijn de
loopbaan kansen? Daar hoop ik vandaag wat over te leren.”
Nababbel-borrel
De vrijblijvende nababbel-borrel - met o.a. de vrolijke Summerschool-mocktail - wordt goed
bezocht. Deelnemers 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 mooie ‘quotes’ op, zoals: “Summerschool is wat mij betreft voor meer mensen een
goed idee.” (meer quotes hieronder, als toegift).
Bij de trekking van het winnende enquêteformulier kwam Simone Elzer (Volkgsgezondheid,
Welzijn en Sport) als winnaar uit de mand. Zij is er blij mee en poseert met haar verse
Museumjaarkaart in de speciale Summerschoollijst. Het album met het foto-sfeerverslag van 23
juni is terug te zien via de website van Summerschool.
Het Summerschool team van het A+O fonds Rijk was de hele dag actief met tips en advies, en een
zomerse glimlach.
Toegift
“Waar energie en talent samenkomen, daar ontstaat de passie in wat je doet.”
“Dat het bij netwerken er alleen om gaat dat jij je kwaliteiten in de etalage zet, dat het een pitch is?!
Dat is een vooroordeel.”
“70% van de vacatures wordt vervuld via netwerkrelaties.”
“Er is ook een leven zonder LinkedIn, hoor…”
“Gedrag is als een ijsberg; je ziet maar 10%; de rest blijft onder de oppervlakte.”
“Assertiviteit is geen Bokito-gedrag.”
“Mijn werk is erg leuk, tenminste, als ik mag doen waarvoor ik ben aangenomen.”

