Highlights
resultaten van
‘de Challenge’
Hoe maken we de werkvloer in Nederland inclusiever
Mede mogelijk gemaakt door :

Challenge november 2020

Challenge ‘Onbeperkte Denkers’

Doel

Frisse ideeën verzamelen voor een
inclusieve werkvloer in Nederland op
uitnodiging van Rick Brink, voormalig
minister van Gehandicaptenzaken
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Highlights resultaten van ‘de challenge’

Doelgroep

Challenge

Alle medewerkers van
de Rijksoverheid (en ook
daarbuiten)

"Hoe maken we de werkvloer
in Nederland inclusiever?"

4 thema’s
41 deelnemers aan de Challenge stuurden meer dan 60 ideeën in om de werkvloer in Nederland inclusiever
te maken. We presenteren de highlights van de volgende thema's:
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Zichtbaar en

Talent

bespreekbaar maken

matching

Faciliteren, ondersteunen

Belonen, inspireren

en begeleiden
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Highlights resultaten van ‘de challenge’

1. Zichtbaar en bespreekbaar maken
Vooroordelen wegnemen, laten ervaren, VOOR en DOOR, best practices
• Bespreek vooroordelen, obstakels en
beren op de weg.
• Meer zichtbaarheid voor goed
functioneren van mensen met een
beperking: op de werkvloer, in de media,
voor de klas.

• Niet het wiel steeds opnieuw uitvinden:
deel goede ervaringen, tips en werk
samen.
• Laat mensen ervaren in de praktijk hoe
het is om een beperking te hebben (bijv.
blindvergaderzaal ‘waarin het goed naar
elkaar luisteren bevorderd wordt’).

• Per organisatie of team een inclusieambassadeur aanstellen.

“Ieder mens heeft beperkingen; wat is een beperking???”
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• Meer VOOR en DOOR: er wordt
nu vooral OVER gesproken.
• Maak van de beperking de
deskundigheid: tips, begeleiding,
lezingen, workshops, open dialoog met
en door ervaringsdeskundigen aan/met
managers en directeuren.
• Geef podium aan enthousiaste
leidinggevenden en P&O-ers:
best practices.

2. Faciliteren, ondersteunen en begeleiden
Voor iedereen: doelgroep, collega’s, leidinggevenden, teams
• Maak een voor HR en medewerkers
toegankelijke online database met alle
wet- en regelgeving rondom processen en
procedures.
• Stel een coach aan die medewerker,
collega en leidinggevende begeleidt.

• Stel een Chief Accessibility Officer in
organisaties aan.
• Maak inclusie onderdeel van training
leidinggevenden en
functioneringsgesprekken: wat draag jij
bij?
• Bied training aan medewerkers met
een arbeidsbeperking rondom talent
en perspectief.
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• Maak kantoren toegankelijker en zorg
voor de juiste en voldoende
faciliteiten.
• Betrek medewerkers met een
beperking aan de voorkant bij
ontwerpen gebouwen, werkplekken en
ontwerpplannen.

• Maak van sociale werkplaatsen sociale
ontwikkelplaatsen.

3. Talent matching
• Maak kandidaten zichtbaar
en vindbaar: Ontwikkel
een database van mensen
met een arbeidsbeperking
waarin je kunt zoeken op
competenties en
vaardigheden.

• Leg de focus op wat er WEL
is (sterke punten &
vaardigheden) en wat
er WEL kan (mogelijkheden en kansen).

• Vermeld in vacatures dat
ondersteuning voor fysieke
/mentale beperking
aanwezig is.

• Pragmatisch advies van
vliegende brigade: team
mensen met beperking die
afdelingen helpt inclusief te
worden.

Thuiswerken
• Denk vanuit loopbaantraject en ontwikkeling naar
reguliere werkplek ipv focus
op realiseren quotum.

• Maak beperkingen bijzaak in
het sollicitatie- en
assessment proces; potentie
is hoofdzaak.

• Ervaring opdoen voor beide
partijen door stages,
proefplaatsingen en
werkervaringsplekken.

• Waarom altijd het schaap
met de 5 poten c.q.
een multitalent?

“Begin jij je sollicitatiegesprek ook altijd met wat je níet kunt?”
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4. Belonen, inspireren en motiveren
• Meer samenwerken tussen
en met allerlei
initiatieven.

• Laat bedrijven die het al goed
doen zien en laat een winnaar
kiezen door publiek.

• Laat goed functionerende/
werkende medewerkers zien
in bewustwordingscampagne.

• Stokje doorgeven:
Ondernemers in contact
brengen met ondernemers
die al ervaring hebben.

Overig•

• Keurmerk voor inclusief
werkgeverschap.

Publiceer een lijst van beste
werkgevers op grond
van D&I.

Niet beperken maar versterken – Niet stigmatiseren maar integreren
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• Award voor de meest
inclusieve
afdeling, werkgever,
organisatie, etc.

Met deze ideeën
gaat Onbeperkte
Denkers aan de
slag!
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Vervolgacties op deze Challenge
De uitkomsten van deze Challenge verdienen concrete opvolging. Stichting Onbeperkte Denkers geeft hier met allerlei betrokkenen invulling
aan. Met, voor en door medewerkers met een arbeidsbeperking. De ambitie is in Nederland de komende tijd invulling te geven aa n de volgende
activiteiten:

Zichtbaar en bespreekbaar maken

Faciliteren, ondersteunen en begeleiden

• Programma vanuit Onbeperkte Denkers voor en door medewerkers
• Ontwikkelprogramma Onbeperkt Talent uitbreiden (meerdere
met een arbeidsbeperking. Om vanuit mogelijkheden, talent denken
vormen) en meer VOOR en DOOR.
en aansprekende, duidelijke informatievoorziening, werkgevers te
• Landelijk buddynetwerk opzetten DOOR en VOOR medewerkers met
informeren en enthousiasmeren.
een arbeidsbeperking.
Talent en matching

• Inzicht in werkende oplossingen voor beperkingen in kaart; voor en
door platform op Onbeperkte Denkers.nl.

• Eenvoudige aanpak/stappenplan voor organisaties ook waar je
geschikte kandidaten kunt vinden en hoe je daarna te werk gaat.

Belonen, inspireren en motiveren

• Zichtbaar maken kandidaten met contactmogelijkheid.
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• Welke werkgevers scoren goed op D&I? Goede voorbeelden laten zien
en waarderen met prijs (nominatie door medewerkers).

Nieuwsgierig en wil je nog meer info?
Lees hier het rapport met alle ideeën en aanbevelingen.

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.
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Onbeperkte Denkers is mede mogelijk gemaakt door het A+O fonds Rijk.
Meer weten? Stuur een e-mail aan info@onbeperktedenkers.nl

