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SUMMERSCHOOL 2015 VOORZIET IN BEHOEFTE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
 
WERK IN UITVOERING: ONTWIKKEL JE VAN A NAAR NOG BETER 
 
RUIM 300 DEELNEMERS, RUIME WAARDERING 
 
Na het succes in 2014 kon een tweede editie van de Summerschool van het A+O fonds Rijk niet 
uitblijven. Sterker: de belangstelling bleek zo groot dat de drie voor deze zomer geplande dagen in no-
time waren ‘uitverkocht’: 30 juni in Apeldoorn (CODA), 2 juli in Rotterdam (de Van Nelle Fabriek) en  
7 juli in Eindhoven (Igluu). Per dag namen ruim 100 rijksambtenaren deel aan het veelzijdige 
programma. Bij de ingang van de stuk voor stuk bijzondere locaties wuifden de Summerschool 
vaandels de deelnemers energiek tegemoet: hier moet je zijn, hier gaat het gebeuren! (*) 
Door: Bart van der Harst, de - in passende outfit - zomerfotograaf  
 
Tools en verbinding 
De Summerschool Werk in uitvoering: Ontwikkel je van A naar nog Beter bood rijksambtenaren een 
keuzemenu met zes inleidende workshops die tools aanreiken bij vragen op het gebied van werk, 
loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en toekomst; wie ben ik, wat doe ik, wat kan ik, wat wil ik? 
Relevante materie voor mensen die in hun werk, hun loopbaan, hun leven, in beweging zijn of 
willen/moeten gaan bewegen. Pittige thema’s, werk in uitvoering, maar aangekleed in zonnige 
Summerschool werksferen. Inclusief zonnebloemen, palmbomen en tropische cocktails, naast de 
veiligheidslampen, kruiwagens en afzetlinten. En ook: ruimte voor verbinding en een warme lach. 
 
Ans van Rijkswaterstaat 
Na registratie en ontvangst met koffie startte de dag met 
een plenair welkom. De inleiding werd onderbroken door 
‘Ans’, een in werkoverall gestoken medewerkster van 
Rijkswaterstaat, compleet met bouwhelm en kruiwagen. 
Ans is naar eigen zeggen belast met loopbaannavigatie 
en/of routesignalering voor gevarieerde loopbaantrajecten. 
Zij verzorgde met rake oneliners over werk, missie, 
collegialiteit en het leven, een luchtige, maar ook 
inhoudelijke warming-up voor de workshopsessies. Daarin 
betrok zij de deelnemers soepel bij haar eigen ‘missie’: het 
verlichten en verbinden van mensen, ook letterlijk, met een bouwlint. Bij de plenaire afsluiting kwam 
‘Ans’ weer even terug met een persoonlijke terugkoppeling van de dag. Ook nu niet ontbloot van 
prikkelende humor.  
 
Inleidende workshops 
De in totaal ruim 300 deelnemers aan de Summerschooldagen zijn werkzaam bij diverse diensten, 

ministeries en instellingen in het hele land. Bij de 
inschrijving kon elke deelnemer aangeven welke drie (van 
zes) workshops zij wilden volgen. (Rijk in je kracht - Neem je 
loopbaan in eigen hand! - Ontdek je persoonlijke missie! - 
Loopbaancoaching - PeP-sessie met de Toekomstbus - 
Sleutel aan je werk!).  
De enthousiaste workshoptrainers zorgden voor 
inspirerende participatie met interactieve werkvormen en 
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opdrachten. (Waar sta jij in jouw loopbaancurve? Wat zou je droombaan zijn? Wat zijn volgens jou de 
do’s en dont’s voor een effectief functioneringsgesprek? Wat is jouw ‘Why’?)   
Deze inleidende workshops zijn verkorte versies van uitgebreidere trainingen die later dit jaar 
plaatsvinden. Iedereen die bij het Rijk werkt kan zich aanmelden voor (gratis) deelname via: 
http://www.aofondsrijk.nl/summerschool/  
 
Verbinding en inspiratie 
De rode draad voor de drie Summerschooldagen is de inspirerende atmosfeer en de ruime  

waardering (gemiddeld cijfer: 8,5!) voor het Summerschoolprogramma. 
Tijdens de goed verzorgde lunch (‘schafttijd’) en de afrondende borrel 
klonken op elke locatie positieve reacties. Zoals in Apeldoorn, CODA, een 
medewerkster van de Belastingdienst vertelde: “Ik heb geleerd dat 
netwerken heel wat anders is dan leuren met jezelf. En dat 70% van de 
banen/vacatures wordt ingevuld via persoonlijke netwerken, is voor mij 
ook een eyeopener.” 
Een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kwam naar de 
Summerschool in Rotterdam, omdat zijn locatie, PI Overamstel zal sluiten. 

“Vier van de tien collega’s kunnen mee naar Zaandam. Meegaan is voor mij Plan A, want ik hou van mijn 
werk. Ik hoop via deze Summerschool inspiratie op te doen voor een Plan B, als A niet doorgaat.”   
Twee collega’s van de rechtbanklocaties in Arnhem en Utrecht namen deel aan de Summerschool in 
Eindhoven. Zij trokken samen op vanuit hun behoefte aan: “…oriëntatie op onze mogelijkheden na de 
reorganisatie. Je wilt toch een beetje voor de meute aan zijn. Kijken wat je verder zou kunnen.”  
 
Naast concrete motivatie vanwege de eigen actuele werksituatie is 
ook nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling een drijfveer. 
Tijdens de drie Summerschooldagen werden niet alleen ervaringen, 
maar ook kaartjes en telefoonnummers uitgewisseld: verbinding 
blijkt naast inspiratie een concreet resultaat van de Summerschool 
sessies.  
 
Al met al een geslaagde tweede editie van de Summerschool van 
het A+O fonds Rijk. Dat betreft niet alleen de inhoud, maar ook de locaties en de goede catering. 
Kortom, een mooi staaltje van Werk in uitvoering.  
 
 

(*) De Summerschool van het A+O fonds Rijk editie 2015 is georganiseerd op initiatief van de 
vakbonden binnen de Rijksoverheid; FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF. 
 
 
 
Bijlage:  
De drie Summerschoollocaties 2015 en Fotoverslag per dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aofondsrijk.nl/summerschool/
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Bijlage 
 
 
De drie Summerschoollocaties 2015 
 

Apeldoorn, CODA: een multifunctioneel cultuurhuis, waarin 
ondermeer een bibliotheek is ondergebracht, en exposities 
plaatsvinden. Deze transparante inspirerende omgeving, biedt ook 
ruimte voor events en bijeenkomsten. 

   
 
 
 
 

 

Rotterdam, de Van Nelle Fabriek:  het industriële werelderfgoed 
complex met een zichtbare historie van stoer ondernemerschap in 
thee, koffie en tabak. Biedt onderdak aan tientallen start-ups, 
bedrijfsactiviteiten en faciliteert ook bijeenkomsten en events. 
 
 
 
 

 
Eindhoven, Igluu: een hippe hotspot voor congressen, events en 
bedrijfshuisvesting. Gevestigd in De Lichttoren, een markante 
voormalige productielocatie van Philips gloeilampen.  
 
 
 
 
 

 
Fotoverslag per dag 
 
De dagreportages van de fotograaf- in passende outfit- illustreren de zomerse atmosfeer.  
 
De foto’s van Summerschool op de CODA locatie zijn te zien via deze link:  
https://www.dropbox.com/sc/rjhliigw67ireui/AADQ4eFHfzY3TQJiRW2M8BEEa 
 
De foto’s van Summerschool op de Van Nelle Fabriek locatie zijn te zien via deze link:   
https://www.dropbox.com/sc/ldckqq65yuw3wjw/AABBiJd63ixqiuVJVc5nAf8ja 
 
De foto’s van Summerschool op de Igluu locatie zijn te zien via deze link:  
https://www.dropbox.com/sc/bkmyfnolo82hg3q/AABuv98pSa1RzL-GZUQVdZyxa 
 
Werkt een link niet? Kopieer deze dan naar een nieuwe pagina van de internetbrowser.    

https://www.dropbox.com/sc/rjhliigw67ireui/AADQ4eFHfzY3TQJiRW2M8BEEa
https://www.dropbox.com/sc/ldckqq65yuw3wjw/AABBiJd63ixqiuVJVc5nAf8ja
https://www.dropbox.com/sc/bkmyfnolo82hg3q/AABuv98pSa1RzL-GZUQVdZyxa

