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A&O Zomerfestival groot succes
Een fantastische middag met boeiende sprekers en verrassende prijzen

Het A&O-fonds
Provincies heeft
met een spetterend
feest haar tienjarig
bestaan gevierd. Op
het drukbezochte A&O
Zomerfestival, donderdag 22
juni in de Mariënhof in Amersfoort,
presenteerde het fonds de nieuwe
Arbo Campus en A&O Provincie
Academie en werd de oprichting van
de A&O ProvinciE-learning Foundation
bekendgemaakt. Met een onverwachte
Cedeo-erkenning en de Skills to
perform Award voor het A&O-fonds
Provincies kon het feest helemaal niet
meer stuk. ‘Ooh happy day....’

Wat krijgen we
nou? De ruim
honderd aanwezigen
op het A&O Zomerfestival
kijken verbaasd om zich
heen als vanachter uit de zaal
een gospelzangeres het vrolijke
‘Happy’ van Pharrel Williams in zet.
Net van de verbazing bekomen, volgt
een heel gospelkoor in rode jurken om
het refrein kracht bij te zetten: Because I’m
happy… Het dak van de oude kapel gaat er
helemaal af als bij een tweede nummer het
voltallige team van A&O-fonds Provincies
zich in rode jurken swingend bij het koor
aansluit: ‘Ooh happy day…’ Het A&O
Zomerfestival opent ronduit spectaculair. En
het was al zo warm.

Vertaalslag
Hedwig Oppenheim van het A&O-fonds Provincies, moet dan ook even
uitblazen, voordat zij de aanwezigen kan verwelkomen op het feest: “Dit is iets
meer feest dan ik met deze hitte aankan”, zegt ze op de dag dat het Nationaal
hitteplan is afgekondigd. Het lukt haar toch om bestuursvoorzitter Jan Markink
te introduceren.
De A&O-voorzitter haakt na het openingsspektakel inhoudelijk aan bij de
actualiteit. Met het nieuwe onderhandelaarsakkoord ligt er volgens hem een
vernieuwende, moderne cao die ruimte biedt voor ontwikkeling van mensen.
Het A&O-fonds Provincies is een succesvolle organisatie die door samenwerking
de vertaalslag kan maken van cao naar provincies en individuele medewerkers,
zegt hij. Markink: “Het A&O-fonds ziet het als taak om individuele medewerkers
te faciliteren in ontwikkeling, flexibiliteit en mobiliteit. Dat doen we als
werkgevers en bonden binnen het A&O-fonds in een sfeer van bereidheid om
naar elkaar toe te komen. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen.”

Omgevlogen
Directeur Peter Smits vindt dat de tijd is omgevlogen, zegt hij in zijn terugblik op tien jaar
A&O-fonds Provincies. Hij stond op een ladder te schilderen toen hij gevraagd werd voor het
A&O-fonds, herinnert hij zich als de dag van gisteren. Smits: “We wilden het eerst één jaar
proberen en vieren nu tien jaar A&O-fonds met honderd mensen. Ongelooflijk, wat een feest
vandaag en wat fijn dat u met zoveel bent gekomen.”
Hij bedankte speciaal ‘oud-warriors’ Peter van den Berghe en Sjef Janssen, die de
basis legden voor het A&O-fonds, en de andere aanwezige oud-bestuurders. Voor oudmedewerkster Jannet Bergman was er dit keer geen ontkomen meer aan; zij kreeg alsnog
bloemen en een passend dankwoordje, nadat zij in juni vorig jaar bij het fonds op haar
verzoek met stille trom was vertrokken. Via een woordwolk bedankte Smits alle aanwezigen
voor de fantastische samenwerking en het vele werkplezier. Volgens Smits is het A&O-fonds
met zijn 10 jaar nu aangeland in het pubertijdperk. Smits: “En u weet: ondanks alles houden
pubers van u en u van hen.”

Arbo Campus
Na een boeiende inleiding over het co-creërend proces met ogenschijnlijk onmogelijke ‘trucs’
door illusionist George Parker en een proost met een alcoholvrije bubbel – in het kader van
een gezonde leefstijl werd geen alcohol geserveerd – was na de pauze het officiële moment
aangebroken voor de presentatie van de Arbo Campus. Volgens Henny van den Born,
voorzitter van de werkgroep Arbo Innovatie Campus, gaan provinciemedewerkers niet langer
met pre-pensioen thuis zitten, maar werken we voortaan door tot en met 67 jaar. Van den
Born: “Een ‘duur eenzaamheidsbeleid’ is vervangen door een duurzaamheidsbeleid.”
Om medewerkers daarin te ondersteunen presenteerde hij de nieuwe Arbo Campus van het
A&O-fonds Provincies: een vernieuwende website waarin veilig en gezond werken samen
komen in drie velden: de volledig nieuwe arbocatalogus, informatie over arbeidsgerelateerde
zorg en de BRAVOO-thema’s (meer bewegen, niet-roken, minder alcohol, gezonde voeding
en ontspanning). Eigenzinnig als het A&O-fonds Provincies is, voegde het daaraan ook de O
van ontwikkeling aan toe. De informatie over de drie velden wordt in de Arbo Campus direct
gekoppeld aan moderne leeroplossingen, zoals e-learning, video-instructiefilms en essentials.
Van den Born liet de aanwezigen de mogelijkheden heel toepasselijk zien aan de hand van
het arbeidsrisico ‘Werken bij hoge temperaturen’.

“Ik vind het heel erg geslaagd”

- reactie bezoeker

Prachtig aanbod
Het bleef niet bij de presentatie van de Arbo Campus alleen. Maurice Tramper, vicevoorzitter
van het A&O-fonds Provincies, vroeg op zijn beurt de aanwezigen in de zaal af te tellen
voor de lancering van de A&O Provincie Academie. Het nieuwe leerplatform combineert het
gratis aanbod van A&O ProvinciE-learning met betaalde cursussen uit de VNG Academie en
een pakket van gratis online leermodules over veilig en gezond werken. Tramper: “Tachtig
modules zijn nu 24/7 beschikbaar voor provinciemedewerkers. Een prachtig aanbod.”
Aansluitend maakte Tramper de oprichting van de A&O ProvinciE-learning Foundation
bekend. Tramper: “Als vorm van internationale solidariteit willen we via de A&O ProvinciElearning Foundation jongvolwassenen met minder kansen een unieke mogelijkheid bieden om
zich via dit instrument te ontwikkelen.” Als extra bijdrage was door de met het A&O-fonds
samenwerkende organisaties een soort van fund raising gehouden. Initiatiefnemer Rob van
der Maarel overhandigde de bijdrage aan Maurice Tramper.

“Ze pakken echt uit. Heel leuk.”

- reactie bezoeker

Cedeo-erkenning
Nog was het feest niet over. Uit recent onderzoek onder 3700 deelnemers aan A&O
ProvinciE-learning blijkt dat 83 procent van de gebruikers (zeer) tevreden is over inhoud,
samenwerking en aanbod en software van A&O ProvinciE-learning, meldde manager Ruud
Wink van de onafhankelijke certificeringsinstelling Cedeo als uitkomst van het onderzoek.
Wink: “Dat betekent dat A&O Provincie Academie voldoet aan de Cedeo-maatstaf, waarbij
tachtig procent tevreden moet zijn.”
Hij overhandigde daarom een verraste Peter Smits het
officiële Cedeo Certificaat als erkenning van kwaliteit,
continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Smits: “We hoopten dat
we goed scoorden en dat bleek ook het geval. Maar niemand
heeft vooraf verteld dat daar een officiële Cedeo-erkenning
aan vastzit. Ik sta perplex. Het voelt ook een beetje
ongemakkelijk, want dit is het resultaat van ons team. Ik
kan zo innovatief en creatief zijn als ik wil, maar het moet
ook nog handen en voeten gegeven worden. Ik geef de
erkenning daarom met veel plezier en waardering aan onze
meer dan fantastische back office manager Hedwig Oppenheim.” Maurice Tramper, bestuurslid
A&O-fonds Provincies, vult hier later op aan: “Toen ik bestuurslid werd bij het A&O-fonds had
ik voor ogen dat we op het gebied van leren en ontwikkelen een voorbeeld moesten zijn voor
andere fondsen. Ik denk dat deze prijs een heel mooi teken is dat we wat dat betreft op de
goede weg zijn.”

Award
Met het doorgeven van het certificaat had Peter Smits onvoorbereid de handen vrij voor
nog een verrassing. Uit handen van hoogleraar Kasper Boon van SkillsTown, de aanbieder
van digitale leeroplossingen, ontving Smits de ‘Skills to perform Award’, die voor het eerst
werd uitgereikt aan “een organisatie die actief is en voorop loopt bij het stimuleren van
een leven lang leren”. Boon: “Jullie startten in 2014 met A&O ProvinciE-learning, waarmee
medewerkers online cursussen konden volgen. Ondertussen zijn er bijna 4.000 deelnemers,
een geweldig resultaat.” Ook over Peter Smits zelf had prof. dr. ir. Boon een aantal mooie
woorden: “Dit resultaat is mede te danken aan de enorme drive en het enthousiasme van
Peter, een verbinder, die op creatieve en innovatieve manier zaken tot stand brengt. Daarmee
is hij een voorbeeld van een ambassadeur voor een leven lang leren.”
Smits had inmiddels “rooie ogen van de hooikoorts”, zei hij. “Ik weet even niet wat ik moet
zeggen. Misschien over een half uurtje weer.” Smits na een half uur: “Mijn motto is: niet
kopiëren, maar innoveren. Deze award bewijst dat we dit motto ook echt in de praktijk
brengen. Maar daar is het A&O-fonds niet alleen verantwoordelijk voor. We hebben met
SkillsTown en de provinciemedewerkers een gouden driehoek gecreëerd, waarin we samen
het leren en ontwikkelen op de kaart zetten.”

POPA
Projectmedewerker Auke Klijnsma van
het A&O-fonds Provincies rondde het
inhoudelijke programma in de kapel in
stijl af met POPA. “Weet iemand waar
POPA voor staat?”, vroeg Klijnsma.
“Juist: Petje op, Petje Af.” Voor de
bekende quiz lag onder elke stoel een
A&O-cap. Uit welk jaar is het lied Oh
Happy Day? Petje op 1969, petje af
1979? Het duurde een paar pittige
vragen, maar toen was er een winnaar
bekend die een pakket, uiteraard,
gezonde levensmiddelen mee naar huis
mocht nemen.
Na het slotakkoord van huiscabaretier
John van der Sanden ging het feest
buiten in de proeftuin verder.

Provinciemedewerkers met passie in klein Montmartre
Voor het A&O Zomerfestival was de tuin van de Mariënhof met standhouderkramen van
provinciemedewerkers omgebouwd tot klein Montmartre. De zon deed de rest. Met “u waant
zich in Franse sferen”, had Hedwig Oppenheim niets te veel gezegd.
In de binnentuin hadden provinciemedewerkers kramen ingericht over hun passie: van
schietsport tot Chinese stoelmassage. Tijdens de afsluitende netwerkborrel konden
aanwezigen zich bij de kramen laten informeren, masseren en ervaringen uitwisselen.
Nicole van Olderen, medewerker van de provincie Noord-Holland en medium, masseur,
triggerpointcoach en meditatietrainer, vertelde bezoekers van haar kraam enthousiast
over het samenwerkingsverband Nederland Ontspant op het Werk, dat “20 minuten
ontspanningsoefeningen biedt om overbelasting te voorkomen”. In de schietkraam met
laserpistolen van Cor Bakker van de provincie Fryslân bleek het nog best lastig om de roos
te treffen, maar het doel was hetzelfde. Bakker: “De schietsport staat voor mij voor de O
van Ontspanning.” De aanpak van Nocht - Vitaal Gastvrij van de provincie Fryslân trok de
belangstelling van een andere provincie. “Wij gaan nu ook met vitaliteit aan de gang.”
In andere kramen konden bezoekers zich onder andere laten informeren over Vechtsport
binnen je werk, Gelderland Fit, Zingen en mediteren. Bezoekers konden op een bord een
streepje zetten voor de kraam die zij het leukst vonden. De schietkraam van Cor Bakker was
goed voor een gezond levensmiddelenpakket.

“Nou, ze hebben er wel een echt feestje van gemaakt”

- reactie bezoeker

Faal voorwaarts door George Parker
Focus op het effect, verbeeld de realiteit die je wilt en doe het real-time. Dat was de
kernboodschap in de bijdrage ‘Faal voorwaarts om te innoveren en vitaal te blijven’ van
illusionist George Parker, die bezoekers versteld deed staan.
Vijf euro verandert in de handen van George Parker voor je ogen in tien euro. Een
gemarkeerde kaart, komt uit een gesloten portefeuille uit de binnenzak van het colbert.
Illusionist George Parker en schrijver van diverse boeken over creativiteit en de wereld tussen
verbeelding en realiteit, kreeg het onmogelijke voor elkaar.
In zijn bijdrage ‘Faal voorwaarts’ daagde hij de bezoekers uit om in een co-creërend proces
werkelijk creatief te worden. Als voorbeeld maakte hij samen met vicevoorzitter Maurice
Tramper woord om woord een goede Nederlandse zin. Dat lukte. Parker: “Omdat we
het proces niet vooraf regelen, maar energie in elkaar steken en elkaar vertrouwen. We
gebruikten effect en energie als organiserend principe.”
Volgens Parker moet je focussen op het effect. In het proces daarheen mag je best fouten
maken. “Zo zit het leven in elkaar. Dat is ontwikkeling. Het hoeft niet in een keer goed.
Daar leer je van.” En je komt verder als je de realiteit verbeeld die je wilt, liet hij staand op
een stoel zien met een oefening waaraan de hele zaal meedeed. Parker: “Je veroorzaakt je
toekomst.”
Maar doe het real-time, zei Parker. “Ga niet eindeloos dimdammen over wat je ’s avonds wilt
koken, want als je een muntje opgooit voor kop of munt, weet je zelf eigenlijk toch al wat je
wilt eten. Kortom: als je je ware aard kunt benoemen, heb je continue ontwikkeling.”
En verdraaid: ter herinnering aan zijn boodschap lag ‘plots’ onder elke stoel een muntje.

Vrolijke kritische noot
Huiscabaretier John van der Sanden vatte op het A&O
Zomerfestival de verschillende inleidingen als entre-act op
geheel eigen wijze samen met een vrolijke kritische noot.
Zijn nieuwe akkoordenschema voor de ukelele mislukte,
“maar ik ben gewoon even voorwaarts aan het falen”, loste
hij het soepel op.
De ukelele ging aan de kant en Van der Sanden zong zijn
ter plaatste geschreven lied zonder muzikale begeleiding.
De zaal begon mee te klappen, maar daar stak Van der
Sande een stokje voor: “oh nee, dat gaat niet gebeuren.
Ik zing gewoon mijn lied uit en jullie wachten tot ik klaar
ben.”
Zijn slotliederen met ukelele in de kapel en aan het eind
van de middag in de proeftuin waren een sterke revanche.
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