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Welkom bij 
het programma 
Onbeperkt Talent

‘Onbeperkt Talent’ is een programma voor medewerkers in schaal 6 t/m 
12 met een arbeidsbeperking die al (enige tijd) werken bij de 
Rijksoverheid of voor het eerst bij de Rijksoverheid aan het werk gaan. 
Een programma voor jou dus, grotendeels naar jouw eigen keuze in te 
richten. Wij bieden je de inhoud en diverse leervormen, jij bepaalt je 
doelen en de aanpak die bij jou past!

Het programma ‘Onbeperkt Talent’ ondersteunt en inspireert je om 
samen te leren, te reflecteren en jouw persoonlijke kracht verder te 
versterken. Het gaat over zelfkennis, zelfregie en zelfrespect. Over jouw 
persoonlijk leiderschap, je talenten, drijfveren, stuurkracht, balans en de 
juiste zorg voor jezelf. Over het verkennen van je persoonlijke waarden die 
jij op je eigen manier al lang hebt en in je werk verder tot groei en bloei 
mag laten komen.

Anders gezegd; het doel van ‘Onbeperkt Talent’ is jou zodanig te onder-
steunen, dat jij prettig en duurzaam kunt werken bij de Rijksoverheid. 
Prettig werken is mogelijk als je je kwaliteiten kent en in je werk in je 
kracht kunt staan.



‘Onbeperkt Talent’ focust zich op jouw persoonlijke ontwikkeling en 
professionele groei voorbij je beperkingen. Sterker nog, daar willen we 
het enkel over hebben om te horen hoe jij prettig werkt en wat je daar-
voor nodig hebt. Waar we het vooral met je over gaan hebben? Waar je 
blij van wordt, waar je energie van krijgt, wat jou een gevoel van voldoe-
ning en trots geeft. Daar gaan we samen naar op zoek. 

Als je net gestart bent met werken bij de Rijksoverheid, zijn een goede 
landing in de nieuwe directe werkomgeving en het leren kennen van de 
weg binnen de Rijksoverheid essentieel. Wat doen de verschillende minis-
teries, wat betekent het om ambtenaar te zijn, bij wie moet je voor 
bepaalde dingen zijn? We kunnen ons voorstellen dat dit vragen zijn die 
jou bezighouden. Voor jou heeft dit programma dan ook een aanvullende 
en handige on-boarding-functie.

In deze brochure vind je meer informatie over de mogelijkheden van 
‘Onbeperkt Talent’. We hopen dat we je alle informatie geven die je zoekt, 
en wellicht zelfs meer. 
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De vijf bouwstenen 
van Onbeperkt Talent

Doe waar je 
trots op bent

Werk aan je 
ontwik keling

Zorg voor
jezelf

Doe waar
je goed  
in bent

Blijf zelf aan 
het stuur

‘Onbeperkt Talent’ is een groeitraject, gebaseerd op de volgende  
vijf bouwstenen. Je kunt het op maat invullen op basis van jouw 
leerbehoeften. 

1 - Doe waar je trots op bent
Wat maakt dat je trots bent op het werk dat je doet? Waarvoor kom jij elke 
ochtend uit je bed? Waarin wil je het verschil maken? Waar vertel je trots 
over of wil je trots over kunnen vertellen? Deze bouwsteen gaat over jouw 
(onbewuste) drijfveren. Deze vormen een belangrijke basis voor prettig en 
duurzaam werken én leven.

Je gaat ontdekken wat je belangrijk vindt in je werk en in je leven.  
Wat daarbinnen jouw voorkeuren, je waarden en je houding zijn.  
Want drijfveren zeggen alles over de manier waarop je jouw leven het 
beste kunt inrichten om het voor jou, en daarmee ook voor je omgeving, 
waardevol te maken.

2 - Zorg voor jezelf
Goed zorgen voor jezelf gaat onder andere over een goede balans tussen 
je belasting en je belastbaarheid, balans tussen werk en privé, grenzen 
stellen en nee durven zeggen. Je balans vinden is een voortdurend en 
dynamisch proces. Het is een heel belangrijke voorwaarde om lekker te 
kunnen werken binnen de mogelijkheden die jij hebt!

3 - Blijf zelf aan het stuur
Deze bouwsteen gaat over persoonlijke stuurkracht en zelfregie.  
De wereld om ons heen verandert continu. Om nu en in de toekomst met 
plezier te kunnen blijven werken, is het belangrijk dat je op deze verande-
ringen in kunt spelen. Als je zelf aan het stuur zit en hierbij mogelijkheden 
benut die je tot je beschikking hebt, overkomen de veranderingen je niet, 
maar ben je er juist op voorbereid.



4 - Doe waar je goed in bent
Vaak heeft plezier hebben in je werk te maken met dingen doen waar je goed 
in bent. Als je weet waar je goed in bent, is het ook gemakkelijker om werk te 
doen dat bij je past en waar je plezier aan beleeft. Nu en in de toekomst. 
Het (her)kennen van je talenten en kwaliteiten is dus belangrijk voor de 
keuzes die je in je loopbaan maakt. Het werken met je talenten is een 
onmisbare voorwaarde voor je motivatie en je gevoel van eigen waarde.

5 - Werk aan je ontwikkeling
Een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen werken is om te blijven 
leren en jezelf te blijven ontwikkelen. Door te blijven leren, ontwikkel 
je vaardigheden en verwerf je nieuwe kennis. Daardoor blijf je goed 
functioneren. Dat maakt niet alleen je werk plezieriger, het vergroot 
ook je kans op een andere functie of nieuwe verantwoordelijkheden. 
Deze bouwsteen gaat dan ook over je ambities, toekomstdromen en 
jouw voorkeursstijl voor leren en ontwikkelen.



Een inspirerende 
ontdekkingsreis

Fase 1
Een goede

landing
4 - 6 weken

• Kennismakingsgesprek met je persoonlijke 
trainer Leerdoelen en eventuele randvoorwaarden

  Concrete tips uit de praktijk!

Fase 2
Lekker aan

de slag
3 tot 5 maanden

• Doe waar je trots op bent (workshop) 
Over zelfkennis, drijfveren en persoonlijke waarden

• Zorg voor jezelf (workshop) 
Over zelfrespect, balans en grenzen stellen 

• Blijf zelf aan het stuur (workshop) 
Over zelfregie en stuurkracht

• Doe waar je goed in bent (workshop) 
Over je talenten kennen en benutten

• Werk aan je ontwikkeling (workshop) 
Over je ambities en ontwikkeling als professional

• Op stap met een Onbeperkte Denker 
Kom meer te weten over wat het betekent om 
ambtenaar te zijn

   Gesprek met je persoonlijke trainer / 
inspiratiemails / gebruik van vervolgtraject 
‘Onbeperkt Talent’

Fase 3
Onbeperkt

werken

   Opmaken balans en bepalen 
verdere ontwikkelkoers

Wat kan je verwachten?

‘Onbeperkt Talent’ is een inspirerende ontdekkingsreis en je bent zelf de 
belangrijkste reisgenoot. Daarnaast heb je interessante ontmoetingen 
met andere ‘Onbeperkt Talenten’; je persoonlijke trainer, je leiding gevende 
en/of Onbeperkt Denkers binnen de Rijksoverheid.  
Het programma duurt ongeveer een jaar en is opgedeeld in 3 fasen:

Fase 1 - Een goede landing!
De eerste fase richt zich op een goede landing en duurt vier tot zes weken. 
Je hebt een kennismakingsgesprek met je persoonlijke trainer over de moge-
lijkheden van het ‘Onbeperkt Talent’ programma. Samen bespreken jullie 
je leer doelen en eventuele randvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn. 
Daarnaast ga je op stap met een Onbeperkte Denker. Dit is een ervaren 
collega die je alle ins en outs vertelt over werken bij de Rijksoverheid en je 
de politieke context aanreikt waarbinnen jij werkt. Ook kom je meer te weten 
over wat het betekent om ambtenaar te zijn. Daarnaast ontvang je regel matig 
een vlog van collega’s met concrete tips over werken bij de Rijksoverheid.

Fase 2 - Lekker aan de slag
In de tweede fase volg je een serie van vijf workshops, gebaseerd op de 
bouwstenen van Onbeperkt Talent. Er is gemiddeld eens per maand een 
workshop die ongeveer 5 uur duurt.

Als je wilt kun je in gesprek met een Onbeperkte Denker. Dit is een ervaren 
collega die je alle ins en outs vertelt over werken bij de Rijksoverheid en 
je de politieke context uitlegt waarbinnen jij werkt. Ook kom je meer te 
weten over wat het betekent om ambtenaar te zijn. Daarnaast ontvang 
je via de periodieke ‘Onbeperkt Talent’ mail inspiratie, praktijkervaringen 
en tips over prettig werken bij de Rijksoverheid.

Naast deze workshops kun je persoonlijke accenten leggen in je ontwikkel- 
keuzes aan de hand van de schets vervolgtraject van ‘Onbeperkt Talent’. 
Deze overhandigen we je in de eerste fase van het programma. 
Ook ontvang je via de periodieke ‘Onbeperkt Talent’ mail inspiratie, 
praktijkervaringen en tips van collega’s.



Fase 3 - Onbeperkt werken
Na het doorlopen van fase 2 maak je samen met je persoonlijke trainer de 
balans op: hoe kijk je op de workshops terug, wat neem je er van mee en 
hoe staat het met je leerdoelen? In deze fase kun je in overleg met je 
persoonlijke trainer van Team Inclusief ook kijken welke mogelijkheden er 
zijn voor een bij jou passend vervolgtraject en welke mogelijkheden het 
reguliere opleidingsaanbod je te bieden heeft. Dit alles bespreek je met je 
leidinggevende om samen de koers voor de komende tijd te bepalen. 
Één ding staat vast: dit is een koers die bij jou persoonlijk past en aansluit 
op dat wat jij verder wilt ontwikkelen.

Wist je dat?
‘Onbeperkt Talent’ gaat vooral over competenties, talenten, 
drijfveren. Datgene wat jou motiveert en ook datgene wat je tegen 
kan houden om jezelf te ontwikkelen. En wellicht wil je naast het 
reflecteren en leren op deze thema’s ook inhoudelijke (vak)
opleidingen volgen die nodig zijn voor je functie. Over deze 
mogelijkheden kun je overleggen met je leidinggevende.  

Als je het prettig vindt, kijkt of denkt je persoonlijke trainer 
hierin met je mee.



Extra mogelijkheden 
aansluitend op de workshops 

Onbeperkt Talent

De nieuwe 
medewerker

Je neemt deel aan het 
introductieprogramma van 
jouw organisatie (speciaal 
voor nieuwe medewerkers).

Intervisie- 
groep

In een groep met andere 
Onbeperkte Talenten leer je 
van elkaars ervaringen en 
uitdagingen vanuit de 
dagelijkse werkpraktijk.

Werk-
bezoeken

Je bespreekt met de 
begeleider van Team Inclusief 
en je leidinggevende welke 
werklocaties je zou willen 
bezoeken.

Voor en door 
collega’s

Je kunt (verschillende)
workshops en trainingen 
volgen over relevante 
thema’s zoals integriteit, 
ambtelijk vakmanschap en 
social media.

Buddy
Je kan gekoppeld worden 
aan een buddy. Dat is 
een collega binnen de 
Rijks overheid waarmee je 
verder kan sparren, bv. over 
de politieke context, 
inhoudelijke zaken en 
werken bij de overheid.

Andere opties
Je bespreekt met de 
begeleider van Team 
Inclusief en leidinggevende 
welke aanvullende 
activiteiten je zou willen 
doen en vraagt om 
suggesties, passend bij je 
eigen behoefte en de 
mogelijkheden van het 
rijksonderdeel waar je 
werkzaam bent.

Binnen jouw rijksonderdeel zijn diverse mogelijkheden voor verdere inhoudelijke 
en persoonlijke ontwikkeling. Bespreek met je leidinggevende de mogelijkheden.  
En vraag ook of er een inwerkprogramma is binnen jouw rijksonderdeel.

 De persoonlijke trainers 
van Onbeperkt Talent

Binnen ‘Onbeperkt Talent’ word je begeleid door een ervaren persoonlijke 
trainer. Dit is jouw sparringpartner in dit persoonlijke groeitraject. De 
persoonlijke trainer kijkt samen met jou waar je kwaliteiten en drijfveren 
liggen en wat je hierin wilt en kan leren. Wat geeft je energie en waar loop 
je tegenaan, zijn belangrijke uitgangpunten die je samen met je 
persoonlijke trainer gaat bespreken. De persoonlijke trainer draagt bij aan 
het prettig werken binnen de Rijksoverheid en jullie zorgen er samen voor 
dat jouw kwaliteiten tot uiting komen. Samen met de begeleider van 
Team Inclusief en je leidinggevende kun je het vervolgtraject invullen.

Enthousiast? Meld je dan direct aan!
Ben je enthousiast geworden over deelname aan ‘Onbeperkt Talent’? 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij teaminclusief@
rijksoverheid.nl. Uiteraard kan je hier ook met je vragen terecht.
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