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Het is zomer en de meeste trainers en acteurs zijn op vakantie. Tijd om terug te kijken op het eerste 
half jaar van 2022 en de balans op te maken. Omdat veel opdrachtgevers bij het laatste onderzoek 
aangaven dat ze meer op de hoogte gehouden willen worden van ontwikkelingen en wat we doen, 
deze nieuwsbrief. 
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De wereld stond stil maar we moesten wel verder, wij gingen door 

De coronapandemie heeft voor veel narigheid gezorgd, maar er kwam ook veel in een verfrissende 
stroomversnelling. Zo hebben we veel geleerd over online bijeenkomsten. Onze ervaringen én 
verbeterpunten. 

In maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, gebeurden er dingen die niemand had 
voorzien. Trainingen werden midden in het programma gestopt of konden plotsklaps niet starten. 
We moesten we van het ene op het andere moment omschakelen van fysieke trainingen naar online, 
terwijl we daar toen weinig ervaring mee hadden. Het was pionieren. Maar de trainingen gingen 
gewoon door. Het was wel rustiger in de eerste drie maanden van de pandemie - zoals bij veel 
organisaties het geval was. Iedereen vroeg zich af hoe lang dit zou duren en beraadde zich op wat er 
zou moeten gebeuren. Wij hebben die tijd benut om hoogwaardige online trainingen te ontwikkelen.  

Naar college als avatar 
Er waren allerlei online ontmoetingssystemen, met alle bijkomende kinderziektes. Onder andere 
Zoom, dat in het begin privacy-problemen had. Teams, dat in het begin slechts enkele deelnemers 
liet zien en geen aparte kamers had voor kleine groepen. Webex, een systeem van het Rijk. Big Blue 
Button; mooi, maar veel te zwaar voor de beschikbare bandbreedte. Inmiddels duiken op 
universiteiten en hogescholen zelfs nieuwe systemen op waar je als avatar kunt rondlopen, elkaar 
ontmoeten en kunt meeluisteren met gesprekken van anderen. Wie weet gaan we nog eens met een 
VR-bril vergaderen. Online ontmoetingen hebben voordelen, maar iedereen verlangde er ook erg 
naar elkaar weer in het echt te ontmoeten. 

Hybride bijeenkomsten: actief deelnemen 
Hybride bijeenkomsten lijken wel een blijvertje. Op veel vaste locaties (zoals collegezalen) is nu een 
vaste camera gekoppeld aan een tweede beeldscherm dat in de ruimte aan de muur hangt. Zo 
kunnen deelnemers die van buiten inloggen, zien en gezien worden. Dit hybride onderwijs werkt 
goed. Het maakt interactie mogelijk, iets wat bij online onderwijs een gemis is. Uit eigen ervaring 
weet ik dat, zolang er slechts enkele deelnemers van buiten zijn ingelogd, de kwaliteit van hybride 
bijeenkomsten nauwelijks onder doet voor zuiver fysieke bijeenkomsten. Voor de trainer maakt het 
wel uit. Je moet de online deelnemer veel bij de kwestie betrekken, vaker de naam noemen en 
vragen stellen. Ook de techniek vraagt enige behendigheid van de trainer. 



De meeste trainers en acteurs zijn de afgelopen twee jaar heel handig geworden met online trainen. 
Sommigen zeiden zelfs dat er nauwelijks verschil was – ik vermoed hier whishfull thinking. Conclusie: 
volledig online is beslist geen volwaardige vervanger, maar het is in noodgevallen beter dan niets.  

Online samenwerken: verbeterpunten 
Wat is de volgende stap in online samenwerken? De verbeterpunten liggen voor het oprapen: 

1. Apparatuur De apparatuur die deelnemers gebruiken voldoet vaak niet. Laptops die te 
laag staan en een matige microfoon hebben, systemen die de meeste online 
programma’s niet toelaten (Citrix!). 

2. Programma’s De online programma’s zijn zelf onvoldoende ingesteld op de behoeften 
van de gebruiker. Gebruikers willen niet dat het beeld steeds wijzigt en dat Marie die 
linksboven in beeld zat ineens naar rechtsonder gaat. Ze hebben te weinig overzicht en 
raken te snel vermoeid doordat ze alles in de gaten moeten houden. Het blijft complex 
om mensen uiteen te sturen, filmpjes te draaien, e.d. Natuurlijk, wij kunnen het. Maar de 
trainer is hierdoor trainer en technicus ineen en moet soms te veel tegelijk doen.  

3. Beleving Het ontbreekt deelnemers aan een beleving die recht doet aan het gevoel in 
een groep bij elkaar te zitten. Dit is voor ons een belangrijk punt. Online deelnemen is 
een soort inbellen gebleven. Waar blijft de doorbraak waarbij ik iedereen om mij heen 
aan tafel zie zitten en daardoor een ruimtelijk beeld krijg van een groep? Technisch kan 
het, maar we zijn er nog lang niet. 

Nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven, lijkt de noodzaak om hierin snelle verbeteringen te 
realiseren, minder groot is. Dat is jammer. Aan de andere kant: degene die hier nu aan doorwerkt, 
pakt straks de hele markt. Een mooie uitdaging. 

 

Veel vraag naar trainingen voor interventieteams 

Interventieteams, door de overheid geïntroduceerd in het programma Veilige Publieke Taak (nu 
Veilige Publieke Dienstverlening), staan extra in de belangstelling. Wij merken een toenemende 
vraag naar trainingen voor deze teams.  

Een interventieteam begeleidt agressieve klanten naar buiten. Zo’n team bestaat uit een groep 
medewerkers van een organisatie, vaak een gemeente. Interventieteams trainen regelmatig om 
scherp te blijven. Wij merken dat de vraag naar deze trainingen toeneemt. Mogelijk door de 
coronapandemie; het was immers bijna twee jaar lastig om te trainen. Maar er lijkt meer aan de 
hand. Veel andere organisaties beginnen nu met een agressieprotocol (dat onder meer beschrijft hoe 
een interventieteam te werk gaat) en een interventieteam, vaak na een of meerder ernstige 
voorvallen tijdens de coronaperiode. 

Zelf problemen aanpakken 
Interventieteams zijn een vorm van zelforganisatie. De organisatie neemt zelf verantwoordelijkheid 
om een probleem aan te pakken, zonder direct een beroep te doen op de politie. De horeca is hier al 
vertrouwd mee: in de grotere steden moet een gelegenheid met een vergunning om in het 
weekeinde langer open te blijven, een gecertificeerde gastheer of -vrouw aanstellen. Dit voorkomt 
dat bij elk incident de politie wordt ingeschakeld en zorgt ervoor dat meestal wordt ingegrepen 
voordat een incident escaleert. 

Spanning 
Deze vorm van zelfregulering geeft soms spanning tussen de bevoegdheden van de leden van een 



interventieteam en wat er nodig is. De wet staat burgers nauwelijks toe geweld te gebruiken, 
behalve voor zelfverdediging. Dit laatste moet meestal worden beoordeeld door de rechter, een 
lastige en langdurige zaak waar de meeste mensen liever ver van blijven. Toch krijgen 
interventieteams soms te maken met burgers die zo agressief zijn, dat het nauwelijks lukt om ze aan 
te spreken, laat staan hen naar buiten te begeleiden. Tot nu toe schakelen zij dan de politie in. Dat 
druist alleen in tegen wat de teams beogen: de eigen toko op orde houden.  

Meer bevoegdheden 
De overheid, die deze teams heeft geïntroduceerd, heeft ook de verantwoordelijkheid om hierover 
na te denken. Is het mogelijk om deelnemers aan een interventieteam iets meer bevoegdheden te 
geven? Ze komen immers op voor de veiligheid van andere collega’s en bezoekers. Met een gedegen 
training en regelmatige bijscholing is dit verantwoord te realiseren.  
Om te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar deze trainingen, hebben wij ons team van 
trainers en acteurs uitgebreid. 

 

Samenwerking: beter aanbesteden, uitvoeren en innoveren 

A&O groep werkt samen met een aantal partners. Zo kunnen wij onze opdrachtgevers nog beter 
van dienst zijn. 

A&O groep heeft grote opdrachtgevers, waar onze systemen en back-office ook op zijn ingericht. Zelf 
zijn we echter een kleine organisatie. Steeds meer opdrachten komen via aanbestedingen, wat voor 
ons elke keer weer een forse investering in tijd en geld betekent. Die investering is voor ons alleen te 
groot om regelmatig aan aanbestedingen deel te nemen. Bovendien is de uitvoering vaak zo 
omvangrijk, dat we het niet alleen kunnen; het zou zoveel tijd kosten wat onze reguliere 
werkzaamheden in het gedrang komen. 

Daarnaast investeren we flink in technische innovatie. Video’s opnemen voor e-learnings, 
interactieve software, elektronische leeromgevingen met beheerders, VR-brillen en -camera’s, 
platforms om virtual reality op te kunnen draaien - het zijn allemaal investeringen die tot enorme 
bedragen kunnen oplopen. Bedragen die in een samenwerking veel beter zijn te dragen. 

We hebben daarom een aantal partners, waarmee we bijvoorbeeld inschrijven op aanbestedingen, 
gezamenlijk opdrachten uitvoeren en innoveren. Onze belangrijkste partners zijn Segment uit 
Leusden en Kudding & Partners uit Amsterdam. 

 

Nieuwe collega’s 

Veel mensen vragen ons hoe het met Hans Koning is, een van de oude partners van A&O groep. 
Goed nieuws: het gaat goed met Hans. Hij heeft zich deels teruggetrokken uit de A&O groep, om tijd 
te maken voor dingen die hij persoonlijk leuk en belangrijk vindt. Hans was altijd erg betrokken op 
anderen en zijn eigen leefomgeving en brengt dat nu nog meer in de praktijk als mediator en als 
persoonlijke ondersteuner in de schuldhulpverlening.  

We hebben enkele nieuwe collega’s aangetrokken, waar we erg blij mee zijn: Tanja Wilhelm, August 
Dragt en Roos van den Born. Voor ons zijn het bekende gezichten; Tanja werkte al incidenteel voor 
ons en August en Roos zijn collega’s uit de tijd dat we samen bij een andere adviesgroep werkten.  
Tanja ken je misschien ook uit de sportwereld. Ze is een voormalig langebaanschaatser, die deelnam 
aan het NK Allround, het NK Sprint en het NK Afstanden. Ook won ze de nationale 



universiteitskampioenschappen. Tegenwoordig is ze auteur van HR- en managementleergangen en 
bestuurder bij een hockeyclub in de promotieklasse.  
August is 6e dan Aikido-instructeur in Amsterdam en actief in lesgeven en examineren van Aikido 
binnen en buiten Nederland. Rob van Meurs ontmoette August langs de waterkant, omdat ze beiden 
dezelfde sport doen: duiken. Ze waren van 1990 tot 2000 collega’s en besloten deze relatie na 22 jaar 
weer voort te zetten. 

Roos studeerde recent af in de Filosofie aan de Universiteit van Nijmegen. Daarom is zij voor ons de 
specialist in het nadenken over en werken met morele dilemma’s. Die interesse werd gewekt toen ze 
als manager in de gezondheidszorg werkte en zag dat veel keuzes niet expliciet gemaakt worden 
omdat het echte dilemma niet boven tafel komt. Wie krijgt welke zorg als er schaarste is? 
We zijn enorm blij dat Tanja, August en Roos zich willen inzetten voor A&O groep! 

 

A&O groep geeft les aan de UvA 

Voor wie het niet wist: we verzorgen een bijdrage in de post-masteropleiding APC, een opleiding 
voor actuarissen, aan de UvA. Docent Rob van Meurs geeft het vak Personal leadership en wordt 
voor andere onderdelen bijgestaan door een aantal bijzondere gastdocenten, zoals Afke van de 
Wouw (sportpsycholoog en auteur van ‘Leren Presteren’ en ‘Leren Revalideren’, Roos van den Born 
(sociaal psycholoog en ethicus) en Ben Bekkering (vice-admiraal Koninklijke Marine b.d.). Door de mix 
van theorie en praktijk, de inzet van docenten die weten waar Abraham de mosterd haalt en de 
mogelijkheid met eigen praktijkcases te werken, is de opleiding populair onder studenten.  

Ethiek: morele dilemma’s herkennen en analyseren  
Roos van den Born verzorgt het vak Ethiek. Zij leert studenten herkennen en analyseren waar zich 
morele dilemma’s voordoen en welke achterliggende waarden met elkaar botsen. Het vak komt extra 
mooi uit de verf doordat het Actuarieel Genootschap 2022 tot jaar van de Ethiek heeft verklaard. 
Ethiek gaat niet over goed of fout. Want als dat heel helder is, is er geen dilemma. Ethiek gaat juist 
over zaken waar geen goed en geen fout is, of - nog complexer - waar beide mogelijkheden eigenlijk 
niet goed zijn. 

 Roos van den Born 

Voor actuarissen is het belangrijk om alert te zijn op ethische dilemma’s. Het gaat immers vaak over 
zaken als solidariteit binnen pensioenfondsen of in een verzekering. Zo kan de term solidariteit 
verhullen dat de een wat meer solidair is met de ander dan andersom. Zo’n spanning doet zich op 
veel vlakken voor waar actuarissen werken, bijvoorbeeld in de zorg (het basispakket, bijzondere 
operaties, geneesmiddelen die niet worden vergoed) of in het nieuwe pensioenstelsel (welke 
overgang kiezen we; de meest rechtvaardige of de best uitlegbare - die misschien iets minder 
rechtvaardig is). 

 



Virtual Reality: uitdagingen overwonnen 

Virtual Reality (VR): dé grote belofte. Althans, zo hebben wij dat ervaren. Maar het ging een beetje 
zoals in Turks Fruit van Jan Wolkers: “ken je die mop van die twee jongens die naar Parijs gingen? 
Die gingen niet.” Toch begonnen wij 1 mei met VR. 

VR bleef lange tijd wat in de lucht hangen. Deelnemers zaten met zware brillen aan een pc en 
iedereen vroeg zich af wat nou eigenlijk de meerwaarde was. Als trainingsbureau is onze strategie 
altijd om het moment af te wachten dat een ontwikkeling zo is uitgekristalliseerd dat er 
uitontwikkelde, eenvoudiger te gebruiken systemen zijn. Niet dat we wars zijn van risico’s, maar we 
werken altijd met deadlines van opdrachtgevers; als we iets ontwikkelen, moet dat één of twee 
maanden later klaar zijn. Om die reden hebben we de ontwikkeling van een AI-model (kunstmatige 
intelligentie) vroegtijdig beëindigd; de ontwikkelaars konden niet garanderen dat het op tijd (en het 
budget) zou lukken. We zijn door schade en schande wijs geworden. 

 
Voor de Westfriesland Academie gaan we VR inzetten. Als je VR inzet, loop je tegen drie vragen aan: 

1. Welke bril ga ik inzetten? 
2. Hoe zet ik filmpjes op de bril, en geef ik deelnemers de mogelijkheid keuzes te maken? 
3. Hoe wijkt een VR-scenario af van een lineair scenario? 

Op het punt van de brilkeuze is de wereld in beweging, omdat brillenmakers zich koppelen aan een 
platform. De bekende Oculus-brillen zijn van Meta, waarvoor je een Facebook-account nodig hebt. 
Bij de Rijksoverheid ben je dan al uitgepraat, want Facebook-accounts doen niets anders dan data 
verzamelen. Dat mag contractueel vrijwel nooit. Andere brillen zijn de brillen van Pico en de 
peperdure van HTC. Pico werkt op een open Android-systeem en is uitermate geschikt voor ons doel. 

De VR-bril van Pico 

Voor een platform waarin je het scenario kunt maken, de interactieve software dus, zijn we terecht 
gekomen bij Warp VR uit Delft. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.  



 

Op 1 mei zijn we gestart met VR voor de Westfriesland Academie. Met VR kunnen we in de training 
veel dieper ingaan op keuzes maken onder druk en deelnemers effectiever trainen. Dat is grote 
winst. Daarnaast geven de VR-brillen deelnemers een extra beleving in de training: het is leuk en 
nieuw, en geeft daarmee een extra leerprikkel.  

 

Wil je reageren n.a.v. deze nieuwsbrief, neem dan contact met ons op (mhenkens@aogroep.nl). 
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