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SUMMERSCHOOL A+O fonds Rijk: ‘Een boven verwachting leuke dag’
MUSEON-OMNIVERSUM DEN HAAG - sfeer verslag - 7 juli 2022
De zesde en alweer laatste etappe van Summerschool van A+O fonds Rijk 2022. Het is een
waardige finale in het Museon-Omniversum in Den Haag, pal naast het Kunstmuseum. Deze
unieke locatie heeft alles in huis voor een goede kennismaking met het aanbod van A+O
fonds Rijk. Marilette van As (Buitenlandse Zaken) ervaart haar Summerschool debuut als
een aangename verrassing: “Het is een boven verwachting leuke en inspirerende dag!”
Persoonlijke ontwikkeling
Al vanaf de start in 2014 biedt Summerschool van A+O fonds Rijk inspiratie voor persoonlijke groei
en ontwikkeling. Het workshop-programma wordt elk jaar afgestemd op vragen en behoeften
vanuit de doelgroep. Ook dit jaar haakt Summerschool in op actuele thema’s en ontwikkelingen.
Zoals de invloed van corona op de spelregels en invulling van werk en functies; zoals de niet tegen
te houden opkomst van hybride werkvormen. Elke workshop is een soort ‘proeverij’, wie wil kan
later kiezen voor vervolgtrainingen en programma’s. Het handige informatieboekje biedt meer
informatie.
Interactieve opdrachten
Sterk in je werk - Van werkdruk naar werkplezier - In verbinding blijven in een hybride
werkomgeving - Zeg het! Word beter in lastige gesprekken - Ontdek en gebruik je talenten en
competenties - Krachtkaart. De titels van de zes workshops van deze Summerschool editie
spreken voor zich. Er komen prikkelende onderwerpen aan de orde: vragen die je aan het denken
zetten. ‘Waar zit jouw plezier in je werk? Voel jij je veilig in je functie? Wat zijn je talenten? Durf je
het te zeggen als iets je dwars zit? Word je gehoord? Luister jij zelf wel goed?’. De interactieve
groepsopdrachten en creatieve werkvormen werken verdiepend en verbindend. Deelnemers
leggen makkelijk nieuwe contacten. Dat levert goede gesprekken op en nieuwe of aangescherpte
inzichten. Het enthousiasme van de workshopleiders werkt daarbij aanstekelijk.
Inzicht en uitzicht
Al vroeg checken de eerste deelnemers in bij de Summerschool ontvangstbalie. Ruim op tijd voor
koffie/thee en een welkomst-koekje. De warme ontvangst door het in stijl geklede team draagt bij
aan de energieke sfeer. Ligstoelen, parasols, vrolijke strandballen, vlaggen bij de ingang…. Tot in
details ademt de locatie het Summerschool-gevoel. De met kleurenpionnen aangegeven routes
naar de diverse workshop-ruimten zijn een ontdekkingsreis op zich. Als deelnemer volg je een
persoonlijk workshop-programma. Onderweg passeer je talloze installaties en objecten die het
Museson-Omniversum te bieden heeft. Over uiteenlopende thema’s, zoals historie, anatomie,
natuurkunde, archeologie, klimaat en meer. Dit decor versterkt de Summerschool ervaring van
verbinding en ontmoeting, inspiratie en inzicht. En het sluit aan op het Summerschool thema:
‘Jouw toekomst als meesterwerk!’
Creatieve opening van het programma
Deze laatste Summerschooldag start met een gezamenlijke aftrap in de Levi Lassenzaal. Daarbij
worden de deelnemers getrakteerd op een speelse opening door de MenuMeneeren. Iets met
spanning en ontspanning, opgeblazen ballonnen en slappe zakken. Het beeld van de leeggelopen
ballon is invoelbaar. Met hun gevatte presentatie sturen de MenuMeneeren de deelnemers met
een brede glimlach naar de eerste workshop ronde. Aan het einde van het middagprogramma
verzorgen zij ook een vrolijke afsluiting. Zij delen dan hun boeiende en vermakelijke kijk op de
workshops die zij persoonlijk bezochten.
Wat de dag bracht
Waarom doen mensen mee aan Summerschool? Hoe ervaar je als deelnemer een dag als deze?
Wat neem je ervan mee? De antwoorden zijn voor iedereen verschillend, uiteraard, afhankelijk van
je persoonlijke insteek. Gemiddeld is de waardering positief. Uit de evaluatiekaarten rolt een 8,2
als rapportcijfer. Niet toevallig is dat meteen het gemiddelde over de zes dagen, een hele mooie
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score voor Summerschool A+O fonds Rijk 2022. Hierna enkele reacties, mini-interviews,
van deelnemers:
Radha Roepan (Belastingdienst): “Ik zag de aankondiging voor Summerschool in een mailtje voorbijkomen.
Dat sprak me aan. Ik hoop hier ideeën op te doen voor een andere invulling van mijn werk. Het programma
is zeker de moeite waard, en het zou ook leuk zijn voor mijn collega’s.”
Jack van der Marel (Rijkswaterstaat): “Hij meldde zich als eerste vroege Summerschool vogel in het
Omniversum. “Ik werk in Delft, dus dat is lekker dichtbij. Waarom ik meedoe? Ik ben hier voor inspiratie. Hoe
hou ik het leuk, in mijn werk? Ik voel een drive om misschien iets anders te doen.”
Ihsan Chentouf (Belastingdienst): “Ik vind het zo leuk, die workshops. Het inspireert me, je wordt er vrolijk
van. Het is volgens mij ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik heb nog wel een tip voor de
organisatie: kom een keer naar het zuiden, Eindhoven, zou mooi zijn. Dan kom ik weer.”
Clinston Marica (Financiën): “Dit is mijn derde Summerschool. Ik kom hier voor een inspirerende update, zo
zie ik het. Ik heb er de vorige keren veel aan gehad, zeker de eerste keer. Toen zat ik niet echt goed op m’n
plek. Summerschool gaf me de energie om er wat aan te doen.”
Marilette van As (BZ): “Ik werk al 19 jaar bij het Rijk. Maar ik had nog nooit gehoord van Summerschool, hoe
kan dat?! Dit is mijn eerste keer, en ik vind het boven verwachting leuk, een inspirerende dag. Volgend jaar
ben ik weer bij. Summerschool moet doorgaan!”

Nababbel-borrel
Tijdens de goed bezochte borrel delen deelnemers (werk-)ervaringen en wisselen tips uit.
Bijvoorbeeld over de problemen bij hybride werkvormen (de kleine plaatjes, de verschillen in
werktijden, (on)bereikbaarheid van collega’s). Ook die informele gesprekjes leveren ook mooie
‘quotes’ op (quotes hieronder, als toegift).
De evaluatieprijs, een Museumjaarkaart, ging naar Sara Elkiki. Zij is er blij mee en poseert met
haar kaart in de speciale Summerschoollijst. Het album met het foto-sfeerverslag van 5 juli 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
“Als je niet op je plek zit, loop je leeg”
“Zorg dat je weet, wat je wilt, wat je kunt”
“Zit ik nu wel of niet in m’n kracht? Ik weet het niet…”
“We zijn vaak (te) bescheiden, omdat we niet arrogant willen overkomen”
“Wees niet te bescheiden. Zeg gewoon waar je goed in bent. Wat je passie is!”
“Hoe meer je onderzoekt, hoe wijzer je wordt. Alles heeft zin!”

