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“We kunnen veel leren 
van deze tijd”

Ervaringen en learnings uit de Coronatijd...

bieden ons ideeën voor kansen...

om onze doelen te bereiken!



Challenge ‘Onbeperkte Denkers’

4 Resultaten van ‘de challenge’

Ideeën ophalen voor een inclusieve 

Rijksoverheid en het activeren van de 

Onbeperkte Denkers beweging

Doel Doelgroep Challenge

Alle medewerkers van 

de Rijksoverheid

Hoe kunnen we de ervaringen die 

we nu opdoen, benutten om te 

bewegen naar een inclusievere 

werkvloer?



Evaringen uit de Coronatijd...

• Minder... reistijd, reisongemak, 

afleiding/prikkels, verplichtingen

• Tijd, rust, energie

• Vrijheid, ruimte in hoofd, oog voor 

anderen en kern van bestaan; 
liefde

• Anders denken, meer in 
mogelijkheden i.p.v. 

Onmogelijkheden

• Minder angst voor/vertrouwen in 
eventuele toekomstige

veranderingen
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• 'Sociaal isolement'

• Confrontatie met beperkingen in 
vrijheid, missen menselijke contacten

• Gelijkwaardigheid

• Inlevingsvermogen

• Meer begrip, respect en medewerking
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“Er is (onbedoeld) meer bewustwording en 
begrip gecreëerd door de Coronacrisis. 

Zoals Johan Cruijff zou zeggen: 
'Elk nadeel, heeft zijn voordeel’”

Nadya van der Sluis, J&V

“Ik ervaar zelf energie om anders te denken. 
Ik ervaar dit ook op de werkvloer en zie dat
mogelijkheden vanuit 'ruimte' worden benut”

Meta Kuiken, Belastingdienst



Learnings uit de Coronatijd...
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Productiviteit gestegen

Voor een groot deel vervalt het 

verschil in werken en wordt de 
werkvloer al inclusiever. 
Mensen zijn meer gelijk

Goed wanneer extra 

concentratie nodig

Niet meer gebonden aan 

fysieke grenzen

Korte overleggen kunnen online

Management kan flexibel zijn

Minder reistijd maakt energie 

vrij bij mensen met 
chronische aandoeningen, 
waardoor deze groep minder 

beperkingen ervaart

Geen reistijd/energie kwijt

Aannemen van arbeidsbeperkte collega's 

laagdrempeliger (minder aanpassingen 
nodig)

Minder hinder bij beperking 

(mobiliteitsproblemen met de rolstoel, 
snel vermoeidheidsklachten bij werkvloer 
vol prikkels)

Thuiswerken
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“We hebben nu zonder allerlei dure onderzoeken 
of werkgroepen bewezen dat we heel goed en 

heel productief thuis kunnen werken”

Jeannette Drok-Panneman, OCW

“In deze ‘Corona-periode’ is er meer aandacht voor de 
kwetsbaren in onze samenleving. Deze verandering 
kunnen we goed gebruiken bij het straks opnieuw –
inclusiever- inrichten van ons werk”

Susanne van den Oudenhoven, BZK



Voor de vorm waarin we werken:

• Thuiswerken en doventolken normaliseren 
(ook opnemen in functieprofiel)

• Flexibel zijn in werktijden

• 'Iedereen zijn eigen werkplek' + ondersteuning hiervoor 

of een combinatie van verschillende werkplekken

• Mogelijkheid krijgen om langdurig (of meerdere dagen 
in de week) thuis te kunnen werken

• Aanwezig zijn op een videoscherm aan de muur van een 
vergaderzaal (en niet op een kleine laptop of telefoon)

• Kleinere groepen/werkruimten

• Beter plannen en prioriteiten stellen

• Meer één op één gesprekken voeren voor meer en 
sneller begrip

• Behoeftegericht werken; flexibele dagindeling vs meer 
structuur, vaste werkdagen vs. variabele 

werkdagen, stille werkomgeving vs. reuring om je heen, 
uitdaging vs. zekerheid

• Werving & Selectie door online opdrachten, waardoor 
keuze o.b.v. resultaten i.p.v. CV

• Inclusie als speerpunt maken

Bieden ons ideeën voor kansen... 1
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“Behoeftegericht werken is een uitstekend 
uitgangspunt voor een inclusievere werkvloer 
– voor iedereen!”

Gemma Lago, BZ

“Omdat we door de huidige anderhalve meter 
maatregel in kleinere groepen moeten gaan 
werken, voorzie ik grote kansen voor meer 

inclusiviteit, omdat mensen die nu misschien niet 
goed uit de verf komen dat wellicht wel doen in 

kleiner groepsverband”

Anna van Mierlo, VWS



Om verbinding te maken en verbonden te blijven:

• Ervaringen van thuiswerken delen

• Oplossingen uitwisselen

• Blogs of videoblogs (max. 3 minuten)

• 1,5 m lunch-estafettes voor collega's

• 'Blind coffee' (geef als richting wat out of de box vragen 
mee)

• Performance-teams (o.b.v. talent opdrachten uitvoeren: 
departementoverschrijdend, talent van mensen met 
beperking als extra kracht benuttend)

• Online intervisie- of sharingsgroepjes

• Eigen 'videobutlers' uit banenafspraak opleiden die 

zorgdragen voor goede techniek

• Mindset: mogen zeggen wat je denkt en vindt, zonder 

daarop afgeserveerd te worden, dat is een 
geweldige basishouding waarbij iedereen floreren kan

• Gesprek voeren met elkaar over persoonlijke 

werkritmes

• Originele rolmodellen tonen

• Niet kijken naar klachten maar krachten

Bieden ons ideeën voor kansen... 2
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“Als we veel meer flexibel werken en werken met 
nieuwe technieken mogelijk maken, kunnen er vast 

ook veel meer mensen met een arbeidsbeperking 
deelnemen aan het arbeidsproces”

Jeroen Kleijn, SZW

“Deze tijd biedt een kans om echt bij jezelf 
na te gaan wat jouw ideale 
werkmomenten zijn. Het gesprek voeren met 
elkaar over persoonlijke werkritmes draagt 
mijns inziens 
bij aan een inclusievere werkvloer”

Miliza Does, EZK



Om onze doelen te bereiken...
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Makkelijker contact houden met 

zieke werknemers

Landelijk een voorbeeldfunctie 

in nemen m.b.t. thuiswerken 
en met nieuwe technieken 
werken

Mensen actiever met elkaar 

verbinden

Versnelling op 

problematiek vasthouden

Goede punten borgen

Behouden verbondenheid

Meer begrip en 

inlevingsgevoel creëren

Focus houden op creatieve 

oplossingen om te benutten 
wat wél kan

Een groei- en ontwikkelorganisatie in een 

'andere' tijd

Werknemers beter tot hun recht laten 

komen met meer kwaliteit en output als 
logisch gevolg

Inclusief werken
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Challenge accept!

Deelnemers verrast met presentje voor deelname.

Jannie Oonincx, 

Belastingdienst

Michel Oosterveld, 

Belastingdienst

Danielle Prent,

BZ

Xiomara Koenders,

BZ
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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


