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‘Het is mooi en belangrijk 
als je iemand op weg 
helpt. Het kan je zelf ook 
overkomen.’



Context

Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers is een bewustwordings- en activatiecampagne binnen de Rijksoverheid om de instroom 

van medewerkers met een arbeidsbeperking te stimuleren. Het is een rijksbrede community waar inmiddels 

1.300 collega’s zich hebben aangemeld, waarvan 250 leidinggevend. 

Leidinggevenden

Leidinggevenden leveren een cruciale bijdrage aan de banenafspraak en nemen een sleutelpositie in. Om 

het programma van Onbeperkte Denkers in co-creatie verder vorm te geven is een onderzoek onder 

leidinggevenden verricht. De ervaringen en ideeën van leidinggevenden zijn van groot belang voor de 

vervolgstappen in de vorm van een actieplan voor het programma Onbeperkte Denkers. 

Vervolgstappen

De vervolgstappen passen in de aanpak van Onbeperkte Denkers en zijn creatief, enthousiasmerend en 

toekomstgericht. De acties die worden ontwikkeld nodigen uit om mee te gaan in de beweging, waarbij niet 

in beperkingen wordt gedacht, maar vanuit mogelijkheden en talent. Daarbij biedt deze inventarisatie veel 

inzichten en waardevolle ideeën die meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling van rijksbreed beleid.

rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl
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Aanpak en leeswijzer

In een periode van 6 weken in april en mei 2020 zijn 50 leidinggevenden telefonisch geïnterviewd, 

verdeeld over zo’n 8 rijksonderdelen. In een gesprek van een half uur werd gesproken over hun ervaringen, 

behoeften en ideeën. Er is een globale gespreksleidraad gebruikt die zich uitsplitste in vragen voor 

leidinggevenden met én zonder ervaring met de doelgroep. Er zijn vragen aan de orde gekomen over de 

uitdagingen, kansen, belemmeringen en barrières. Goed werkende voorbeelden zijn besproken en vele 

ideeën zijn geopperd. In de bijlage is de gespreksleidraad toegevoegd. 

Stuk voor stuk mooie, unieke gesprekken met bevlogen en betrokken leidinggevenden. Interviews met een 

dubbele uitwerking: het draagt bij aan verdere bewustwording voor de leidinggevenden én heeft een rijke 

opbrengst voor het programma Onbeperkte Denkers. De uitkomsten van de gesprekken zijn verzameld en 

geanalyseerd, waarna dit inspiratiedocument is gemaakt. 

Voor wie

Doel van dit document is om inspiratie en inzichten te bieden én handvatten voor actie en beleid voor 

verschillende doelgroepen binnen het rijk. Of je nu leidinggevende bent, (lid van) een team, 

beleidsmedewerker, HR adviseur, of iemand uit de doelgroep zelf: haal uit dit inspiratiedocument wat voor 

jou relevant is. En mocht je naar aanleiding ervan meer ideeën krijgen, laat het ons weten via 

info@onbeperktedenkers.nl
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Inhoud rapportage

Deze rapportage is als volgt opgebouwd:

1. Algemeen beeld

2. Zeven adviezen

3. Next steps

Bijlage:

✓ Voorbeeldvragen

✓ Opmerkingen over Onbeperkte Denkers

✓ Uitgelicht: Switch

5 Intro
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Algemeen beeld

Hoe staan de 
leidinggevenden 
erin?



Het past ons en we willen dit echt…

‘Ik vind het een immens 

belangrijk onderwerp!’

7

‘Je werkt bij de overheid 

en dit gaat over publieke 
waarden, een bijdrage 
leveren aan de 

maatschappij.’

‘Het is mooi en belangrijk als 

je iemand op weg helpt. Het 
kan je zelf ook overkomen.’

#intrinsieke motivatie

#sterk geloof in diversiteit

#maatschappelijk drive

#een ‘must’ voor het rijk

#voorbeeldfunctie

#warm hart #zingeving

#oprecht

Algemeen beeld



… maar we weten niet altijd hoe…

Hoe komen vraag en 

aanbod bij elkaar?

8

Wie is het aanspreekpunt binnen 

mijn rijksonderdeel? Hoe neem ik mijn team 

hierin mee?

Hoe komen we tot een 

passend taakpakket?

Waar vind ik de juiste informatie 

en begeleiding?

Wat te doen als het niet werkt?

Algemeen beeld



… en het kan behoorlijk ingewikkeld zijn

Het kost tijd en energie en 

vraagt om prioritering.

9

De aansturing en begeleiding is 

intensief en vraagt veel.

Kennis over belastbaarheid en 

wat de doelgroep kan.

De match maken tussen de persoon, de 

werkzaamheden en het team.

Loskomen van 

functiebeschrijvingen, denken 
in werkzaamheden.

Algemeen beeld



10

7 adviezen

Wat is helpend 
volgens 
leidinggevenden?



7 helpende tips van leidinggevenden

Denk vanuit krachten en talenten

Ontzorg

Benut de aanwezige ervaring en het enthousiasme

Maak het zichtbaar en blijf agenderen

Creëer collectiviteit

Maak het minder vrijblijvend

Waardeer

11

Cultuur

Structuur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7 adviezen



1. Denk vanuit krachten en talenten

12 7 adviezen

Het uitgangspunt 

moet zijn iemands 

talent en wat er wel 

kan. Niet vanuit de 

beperking denken.

‘Ieder mens kent 

bijzonderheden en 
uitdagingen. 
Gelukkig maar.’

Kijk verder dan het CV 

van iemand. Vooral de 

persoon, karakter en 

talent.

Benut stages om 

krachten en talenten 

in kaart te brengen.

Heb aandacht voor de 

verschillen tussen 

mentale en fysieke 

beperking.

Begin bij het individu 

en match vervolgens 

met werkzaamheden. 

En voer daarover het 

goede gesprek.

‘Als maatschappij zijn we geneigd naar 

gebreken te kijken; zo zijn ook 
vacatureteksten opgebouwd.’

Cultuur



2. Ontzorg

13 7 adviezen

• Zorg voor een goede 

infrastructuur van support 

voor de leidinggevende. Je 

staat er niet alleen voor. 

Leer bijvoorbeeld van 

interne jobcoaches en 

begeleiding (best practice

SZW).

• Laat de leidinggevende 

geen last hebben van alle 

bureaucratie, bijv. rondom 

loonwaarde of faciliteiten.

• Zorg voor voldoende aanbod. 

Het komt regelmatig voor dat 

de leidinggevende een 

medewerker uit de doelgroep 

wil, maar dat er niemand 

beschikbaar is. Vraag en 

aanbod nu vaak 

gefragmenteerd met veel 

individuele cases.

• Mentale beperking vraagt 

andere begeleiding dan 

fysieke beperking; meer 

ondersteuning bieden 

daarbij. Ondersteun wat 

nodig is bij de beperking.

• Help ook bij de stap 

ervoor: hoe creëer je 

bewustwording en hoe krijg 

je je team mee. Bijv. door 

alle vooroordelen 

bijvoorbeeld in kaart te 

brengen.

• Zorg voor praktische 

ondersteuning. Bijvoorbeeld 

jobcarving: geen workshops, 

maar neem uit handen.

• Ondersteun medewerkers met 

arbeidsbeperking met 

persoonlijke ontwikkeling en 

zelfinzicht (bv. met een 

centraal gefaciliteerd 

persoonlijk 

ontwikkelprogramma).

Cultuur



3. Benut ervaring en enthousiasme 

om te delen en te leren

14 7 adviezen

Cultuur

• In de bedrijfsvoering/ondersteunende diensten is er veel aandacht voor het onderwerp. Zet dit 

enthousiasme in voor bredere beweging binnen Rijksonderdelen.

• Creëer zinvolle ‘crossovers’: agendeer en wissel voorbeelden uit. Niet alleen binnen 

rijksonderdelen, maar juist categoraal tussen rijksonderdelen (financiën, ICT, juristen, etc.).

• Bouw en benut een ‘coalition of the willing’. De geïnterviewde leidinggevenden zijn zo goed als 

allemaal bereid een bijdrage te leveren. (bijvoorbeeld door ‘buddy’ te zijn voor andere 

leidinggevenden). 

• Bundel ervaring en expertise; duo's vormen van startende en ervaren leidinggevenden. Of 

organiseer laagdrempelige intervisie.

• Maak concrete korte portretten van leidinggevenden hoe zij het doen. Leren van elkaar. Met veel 

praktische tips, zoals de dagstart die waardevol is.



4. Maak het zichtbaar en blijf agenderen

15 7 adviezen

Cultuur

• Benader leidinggevenden individueel door 

met hen in gesprek te gaan over het 

thema (bv. belronde à la deze interviews)

• Steek energie in het wegnemen van 

vooroordelen, aannames

• Maak het zichtbaar en stimulerend vanuit 

de top/bestuursraad

• Laat ook zien dat het niet altijd lukt, leer 

ervan en maak dat overdraagbaar

• Beschrijf de persoonlijke verhalen van 

leidinggevenden: hun drive (persoonlijk) 

en hun aanpak/struggles

• Laat veel voorbeelden zien van 

hoogopgeleide medewerkers met een 

arbeidsbeperking

• Geef de doelgroep meer podium c.q. 

maak ze zichtbaar. Laat ze hun eigen 

verhaal vertellen

• Beschrijf het positieve effect op het 

team en wat het oplevert

• Agendeer in bestaande structuren zoals 

managementdagen en 

leiderschapsprogramma’s



5. Creëer collectiviteit

16 7 adviezen

Structuur

Werk met een centraal budget, waardoor de financiële drempels wegvallen. Tegelijkertijd voorkomen dat het een 

goedkope oplossing is of het geen volwaardige functie wordt.

Groepsplaatsingen: zet mensen met zelfde beperking bij elkaar op passende afdeling . Bijvoorbeeld mensen met een 

auditieve beperking verzorgen social media reacties bij klantenservice). Of de Support Unit bij SZW.

Centrale aanname binnen een rijksonderdeel van aantal medewerkers met een arbeidsbeperking; startjaar met aantal 

ervaringsstages en daaraan instroom in duurzame baan. Financiering door diensten (Switch; zie bijlage).

Denk na over Rijksbrede instroom; nodig doelgroep veel explicieter uit om te solliciteren bij de Rijksoverheid. Vervolgens 

matchen qua talent/persoonlijkheid met een van de rijksonderdelen. Meer samenwerking over Ministeries heen.



6. Maak het minder vrijblijvend

17 7 adviezen

Structuur

• Maak het onderdeel van de planning- en control cyclus; laat 

leidinggevenden hier ook verantwoording over afleggen

• Denk ‘out of the box’: Bijvoorbeeld geef target mee: % van het P-
budget is voor mensen die niet ‘passen in de standaard’. 

• Motiveer en stimuleer leidinggevenden door middel van incentives 
en/of concrete doelstellingen

Tegelijkertijd merken de ondervraagde leidinggevenden op dat 
intrinsieke motivatie een sterkere motor is dan ‘afrekenen’.



7. Waardeer

18 7 adviezen

Structuur

• Spreek waardering uit, geef een podium, laat goede voorbeelden 

zien, laat zien dat het gezien wordt.

• Zorg dat het waarde heeft voor het team; door versterken 

teamspirit, ontwikkelmogelijkheden, bijdrage leveren aan 

maatschappelijk belangrijk onderwerp, en misschien soms een 

financiële prikkel.

• Waarom interessant om te doen en nek uit te steken? Ook voor 

‘blauwe’ mensen aantrekkelijk maken door mee te nemen in targets 

en prestatieafspraken.

• Veel gedrag is ‘risicomijdend’ bij leidinggevenden: zorg ervoor dat 

je de beleving van risico wegneemt.

• Framing: het is een leiderschapskwaliteit als je de doelgroep plaatst 

en begeleidt. Neem dat mee in ontwikkelen en beoordelen van 

leidinggevenden.
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Next steps

Aan de slag met 
de bouwstenen



Drie bouwstenen voor vervolg

De zeven adviezen van de leidinggevenden zijn zeer waardevol. Enerzijds kunnen deze worden benut als 

input voor rijksbreed beleid en activiteiten. Anderzijds worden de tips benut voor de bewustwordings- en 

activatiecampagne Onbeperkte Denkers bij de Rijksoverheid. Bouwstenen voor vervolg staan hieronder 

beschreven.

20 Next steps

Terugkoppeling

Communicatie van de 

resultaten naar 

geïnterviewdenen andere 

belanghebbenden. Met 

uitnodiging voor verdere 

suggesties en acties. 

Beleid & actieplan

Benutten van de adviezen 

voor rijksbeleid en 

Onbeperkte Denkers. Maak 

hierbij onderscheid in quick

wins en meer lange termijn.

Coalition of the willing

Bouw een rijksbrede

‘coalition of the willing’ om 

de beweging verder op gang 

te brengen.  Te starten met 

de groep geïnterviewden.



Speciaal aandacht voor Corona

Corona zet de wereld op zijn kop. Het heeft veel invloed op de manier van werken. Tijdens de interviews kwamen daarbij onder meer de 

volgende opmerkingen en vragen naar voren:

• Juist nu heb je een belangrijke rol als overheid om dit thema te blijven agenderen en inclusief werkgever te zijn. 

• Thuiswerken, hoe wordt de medewerker op afstand lid van een team?

• Corona heeft nog meer impact op de doelgroep, hoe ga je daarmee om?

• Heb ook oog voor de positieve kanten van deels thuiswerken. 

• In de toekomst wellicht structureel thuis- en kantoorwerk combinaties, welk effect heeft dat op de doelgroep?

• Het is belangrijk om rekening te houden met de beperkingen bij de plannen om weer meer op kantoor te werken.

21 Next steps
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Bijlage
• Opzet interview

• Opmerkingen Onbeperkte Denkers

• Uitgelicht: Switch



Opzet interview

Steekwoorden voor introductie van het gesprek

• Fijn dat je meedoet etc. 

• Wet banenafspraak 

• Programma Onbeperkte Denkers 

• Van bewustwording naar realiseren doelen

• Doelen: daadwerkelijke plaatsing medewerkers met een 

arbeidsbeperking

• Onderzoek onder deel van de 250 leidinggevende Onbeperkte 

Denkers

• Co-creëren van de vervolgstappen in beleid en actie

• Doel vooral ophalen wat er leeft, hoe men in praktijk 

ervaart/heeft ervaren, ideeën ophalen

• Benutten van de uitkomsten voor rijksbreed beleid

• Interview duurt maximaal 30 minuten

Introductievragen

• Wat was voor jou de reden om je aan te melden als Onbeperkte 

Denker? Meerdere redenen mogelijk en wat zijn je 

ervaringen/vind je van het initiatief

• Hoe kijk je naar inclusiviteit en medewerkers met een 

arbeidsbeperking in het bijzonder? Leeft het voor jou? Op welke 

wijze of waarom niet?

• De coronacrisis heeft veel impact op onze samenleving. Hoe zie 

je dat in relatie tot inclusiviteit en medewerkers met een 

arbeidsbeperking (in uitdagingen, belemmeringen en kansen 

gedacht)?

• Heb je ervaring met medewerkers met een arbeidsbeperking in je 

team?

• Vervolgens verdieping op wel of nog geen ervaring (zie volgende 

pagina)
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Opzet interview (vervolg)

Voorbeeldvragen wel ervaring

• Welke ervaring heb je met het werken met medewerkers met een 

arbeidsbeperking?  

• Waarom heb je dit gedaan/wat was je reden?

• Wat levert het jou en je team op?

• Wat maakt dat het in jouw team succesvol verloopt (of niet)?

• Hoe verliep werving en selectie, de plaatsing, de begeleiding?

• Heb je belemmeringen/moeilijkheden/barrières ervaren?

• Wat kan beter en kunnen we van leren; welke concrete tips heb 

je?

• Welke randvoorwaarden zijn voor jou belangrijk?

• Heb je nog tips hoe het Rijk extra kan stimuleren (hoe kunnen we 

aantrekkelijker maken)?

• Welke bijdrage zou jij kunnen leveren, bijv. collega’s activeren, 

goede voorbeelden, anders?

• Welke (kleine) concrete stap zou je dit jaar kunnen zetten? 

• Hoe kunnen we je daarbij ondersteunen vanuit het programma en 

contact houden?

• Zou je open staan om deel te nemen aan een 

bijeenkomst/lunchsessie later dit jaar om resultaten te 

bespreken en vervolgaanpak aan te scherpen?

• Afronding/contact houden

Voorbeeldvragen nog geen ervaring

• Wat is de reden dat je tot op heden geen ervaring heb met het 

werken met medewerkers met een arbeidsbeperking binnen je 

team? Verdiepende vragen stellen. Voor de hand ligt te zeggen 

geen tijd of prioriteit, maar probeer erachter te komen of er 

vooroordelen zijn, of aannames.

• Wat hebben jij en je team nodig om dit wel aan te pakken (zelf 

als leidinggevende/team en randvoorwaarden omgeving)?

• Hoe kan er vanuit het programma Onbeperkte Denkers 

ondersteund worden? (vervolg volgende pagina)
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• Welk soort ondersteuning en interventies kunnen volgens 

jou bijdragen of juist niet?

• Zou je open staan voor een eerste stap, bijv. Onbeperkte 

teamsessie of teamexperience (dagdeel in rolstoel als 

team/ ervaring)

• Heb je nog andere ideeën/tips?

• Heb je nog tips hoe het Rijk extra kan stimuleren (hoe 

kunnen we aantrekkelijk maken)?

• Hoe zouden collega leidinggevenden jou kunnen helpen?

• Zou je open staan  om deel te nemen aan een 

bijeenkomst/lunchsessie later dit jaar om resultaten te 

bespreken en vervolgaanpak aan te scherpen?

• Afronding/contact houden

25 Bijlage

Opzet interview (vervolg)



Opmerkingen over Onbeperkte Denkers 

26 Bijlage

De informatie uit dit inspiratiedocument vertalen we in de aanpak voor het programma Onbeperkte 

Denkers. We doen dit in samenspraak met diverse Onbeperkte Denkers. Hieronder staan rijp en groen 

diverse opmerkingen uitgelicht:

 

Onbeperkte Denkers is een frisse 

buitenboordmotor.

Maak inspirerende verhalen, voorbeelden en best 

practices zichtbaar.

Faciliteer in wat er al is; breng dat 

voor het voetlicht.

Ga door met positieve, 

frisse, andersoortige 

interventies.

Wees niet te terughoudend met communicatie; 

mag best meer zijn

Ik zou wel een workshop Onbeperkt 

Denken willen.

Het onderwerp is al gauw 

zwaar, hou vol met de 

positieve insteek.

Zet de SG’s en bestuursraden ook in beweging

Verspreid praktische 

lessons learned.

Maak animaties en 

video’s. 

Wees een platform voor de doelgroep 

en werk daarbij samen. 

Wees een platform voor leidinggevenden die hun 

verhaal delen; goede voorbeelden.

Focus op de actieve mensen; dat is 

in aantal ook al een flinke groep.

Leer van de werkende principes van het 

concept Onbeperkte Denkers.

Fijn de kleurrijke presentaties 

en frisse communicatie.

Mogelijk een buddysysteem van 

leidinggevenden faciliteren?
Blijf de out of the box 

manier vasthouden 

Vergroot de beweging door benutten social media in groepen 

Rijksoverheid, zoals ambtenaar 2.0, binnenlands bestuur, 

ambtenaren netwerk Nederland.

Onbeperkte Denkers als manier om 

het op de agenda te houden

Kunnen jullie ook de 

Ondernemingsraad ondersteunen?



Uitgelicht: Switch Belastingdienst

Switch

Switch is een aparte directie bij de Belastingdienst 

(mobilitietscentrum). Financiering is vanuit de diensten. Binnen 

Switch zijn er teams die volledig bestaan uit medewerkers met een 

arbeidsbeperking. De medewerkers werken in projecten en voeren al 

dan niet in detachering activiteiten uit. Belangrijk doel is  om te 

ontdekken welk werk past en om talenten verder in kaart te brengen. 

Intentie om na een jaar uit te stromen naar een vaste plek binnen de 

Belastingdienst. Teams van ongeveer 12 medewerkers met een 

arbeidsbeperking met eigen leidinggevende en interne jobcoach.

“We kregen het idee om het thema op te nemen in ons jaarplan en 

we beseften al snel dat we daar hulp op onderdelen bij nodig 

hadden. Die hulp vonden we bij werkmaatschappij Switch, die ons 

helpt de doelstellingen te halen. Directies hebben nu de keus; 

doelstellingen zelf halen, Switch inschakelen om de doelstellingen te 

halen of het samen doen met Switch. Dat zorgde voor energie. Het 

argument ‘ik doe mijn best, maar het is niet gelukt’, gaat niet meer 

op omdat er hulp beschikbaar is. Het is dan de eigen keuze om die 

hulp niet in te schakelen.”

In de aanpak van Switch zitten elementen die nuttig zijn voor 

brede aanpak. 

• Doelgroep kan in veilige omgeving tijdelijk werk oefenen en kennis 

opdoen

• Ruim aandacht voor ontwikkeling sociale vaardigheden en 

ontwikkelbaarheid

• Bootcamps met groepsopdrachten

• Leren open en gesloten vragen stellen

• Werken aan een open cultuur

• De basis is: duidelijke regels en afspraken

• Hulp bij verwerken van beschadigingen uit verleden

• Instroom naar echte baan geleidelijk laten plaatsvinden

• Terugval mogelijkheid voor als het niet werkt

27 Bijlage

▪ Naast de positieve aspecten is er ook het geluid dat voorkomen moet worden dat Switch 

leidinggevenden en teams 'ontslaat' van hun rol voor het maken van een gezamenlijk succes van 

werkplekken voor medewerkers met een arbeidsbeperking.
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Voel, Doe, Denk

in de kleur van je hart
Onbeperkte Denkers werken 24/7 aan een inclusief 

werkklimaat in Nederland. Ze Inspireren, activeren en verbinden. 

Zodat niemand er omheen kan.

Sluit je aan

rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl

Het concept Onbeperkte Denkers is ontwikkeld door Qidos en wordt uitgevoerd in 

opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onbeperkte Denkers is mede mogelijk gemaakt door het A+O fonds Rijk. 

Meer weten? Stuur een e-mail aan info@onbeperktedenkers.nl

Stichting Onbeperkte Denkers

Wilhelminaweg 12

3941 DG Doorn

0343-218260

info@onbeperktedenkers.nl


