
Power clinics
Voor: changeleaders, vooroplopers,  

doordenkers, aanpakkers en motivators D&I

Beleef met Onbeperkte Denkers de kracht van sprankelende interventies en leer deze toe te passen. We delen graag 
ons gedachtengoed, lessen en successen. Ontvang inspiratie, ervaar inzichten, krijg handvatten en formuleer acties 

om inclusie op een aansprekende en doeltreffende manier te laten slagen binnen jouw organisatie of team.

Deze thema’s komen aan bod 
• Hoe zet je inclusie op een frisse manier  

op de kaart? 
• Wat zijn de belangrijkste ervaringslessen 

van drie jaar Onbeperkte Denkers?
• Leuk en laagdrempelig samen kleine  

stappen zetten die een beweging in  
gang zetten  

Deze thema’s komen aan bod 
• Hoe zorg je ervoor dat inclusie een  

thema wordt waar teams mee aan de slag 
willen i.p.v. “moeten”? 

• De OD routeplanner voor teams:  
we nemen je stap voor stap mee 

• Een ervaringsverhaal van een team dat 
met de routeplanner aan de slag is 

Onbeperkte Denkers wil inclusie prominent op de kaart 
zetten binnen het Rijk.  We doen dit door mensen aan het 
denken te zetten en in gesprek te brengen. Over waarden, 
wensen en ambities. Over (on)bewuste (voor)oordelen en 
stigma’s. Over een veilige werkvloer en een inclusieve werk-
cultuur. EN over de eigen rol in het geheel. We enthousias-
meren en zetten mensen in beweging. Om zelf het verschil 
te maken. Samen. Dat doen we fris en concreet. We spreken 
aan op intrinsieke motivatie en denken in talenten en moge-
lijkheden. We stimuleren beweging van onderaf én draag-
vlak en betrokkenheid van de top. Geen lange sessies, maar 

Deze thema’s komen aan bod 
• Hoe stimuleer je een duurzame  

beweging van onderaf en betrokkenheid 
vanuit de top? 

• Welk gedrag laten inclusieve leiders  
zien en ervaren? 

• Ervaringsverhaal van een inclusieve leider 

Deze thema’s komen aan bod 
• Maak je eigen Inclusie A3 die jou energie 

geeft en aansluit bij jouw doelstellingen
• Leer inzichten en doelstellingen concreet 

maken en te vertalen naar acties
• Deel je plannen met andere deelnemers 

en verrijk elkaar met nieuwe ideeën en 
perspectieven

Waar ga je mee naar huis?
• Kennis en inzichten over inclusie 
• Bredere blik op jouw potentie als changeleader D&I
• Praktische tools om teams en leidinggevenden te ondersteunen 
• Inspiratie, kennis en ervaringen van andere deelnemers 
• Uitbreiding van je netwerk 
• Nieuwe energie en een gevoel van samen komen we er wel!

Waar ga je mee naar huis?
• Kennis en inzicht in motiveren op inclusie
• Kennis en inzicht in routes naar inclusiever (samen)werken
• Bredere blik op jouw rol als changeleader D&I
• Praktische tools om teams te faciliteren
• Inspiratie, kennis en ervaringen van andere deelnemers 
• Uitbreiding van je netwerk 
• Nieuwe energie en een gevoel van samen komen we er wel!

Waar ga je mee naar huis?
• Inzicht in het belang van zichtbaarheid  van de top 
• Kennis en inzicht in inclusief leiderschap
• Praktische tools om zichtbaarheid top te vergroten
• Praktische tools om inclusief leiderschap te faciliteren 
• Inspiratie, kennis en ervaringen van andere deelnemers 
• Uitbreiding van je netwerk 
• Nieuwe energie en een gevoel van samen komen we er wel!

Waar ga je mee naar huis?
• Je eigen Inclusie A3 met plan van aanpak waar je blij van wordt
• Jouw D&I doelstellingen en actieplan zwart op wit
• Bredere blik op jouw opdracht als changeleader D&I
• Inspiratie, kennis en ervaringen van andere deelnemers 
• Uitbreiding van je netwerk 
• Nieuwe energie en een gevoel van samen komen we er wel!

Van Believers naar een brede Bewustwording

Aanmelden:

Routeplan naar (meer) inclusief samenwerken in Teams

Onbeperkte Leiders en Inclusief leiderschap

Van Ambitie en Aanpak naar Actie – Jouw inclusie A3

Waarom Onbeperkte Denkers

Voor wie: changeleaders D&I (adviseurs, experts, projectleiders, leidinggevenden)

Voor wie: changeleaders D&I (adviseurs, experts ,projectleiders, leidinggevenden)

Voor wie: changeleaders D&I (adviseurs, experts ,projectleiders, leidinggevenden)

Voor wie: changeleaders D&I (adviseurs, experts ,projectleiders, leidinggevenden)

4x online 

Power Clinic 1

Power Clinic 3

Power Clinic 2

Power Clinic 4

Maandag 19 september 
14.00-16.30 uur

Webex

Woensdag 12 oktober 
14.00- 16.30 uur

Webex

Maandag 26 september 
14.00-16.30 uur

Webex

Maandag 31 oktober
14.00-16.30 uur

Webex

Deze Power Clinics worden je aangeboden door Onbeperkte Denkers en het Interdepartementaal overleg Diversiteit & Inclusie 

korte, krachtige impulsen die je aan het denken zetten en 
helpen om acties te ondernemen. 

De Onbeperkte Toolbox van Onbeperkte Denkers 
De afgelopen jaren heeft Onbeperkte Denkers een prakti-
sche toolbox vol met aansprekende instrumenten ontwik-
keld. Beschikbaar voor iedereen die binnen het Rijk met het 
thema inclusie aan de slag wil. Van een online escaperoom 
Expeditie Onbeperkt Denken en Work-Outs tot minidocu-
mentaires en portretten van Onbeperkte Leiders. Ze komen 
allemaal aan bod!
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