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4 Introductie

 
in bent jezelf

 

De vijf bouwstenen van Onbeperkt Talent

Het programma
Onbeperkt Talent
‘Onbeperkt Talent’ is een programma voor hoger opgeleide medewerkers 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 per-

soonlijke 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 ondersteunen, dat je 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. 

Zorg voor 
jezelf

Doe waar je 
goed in bent

Blijf zelf aan 
het stuur

Doe waar je 
trots op bent

Werk aan je 
ontwikkeling
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5Introductie

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

Fase 1 - Een goede landing!

Deze periode richt zich op een goede landing en duurt vier tot zes weken. Je hebt een kennismakingsgesprek 

met de workshopbegeleider over de mogelijkheden van het ‘Onbeperkt Talent’ programma. Samen bespreken 

jullie je leerdoelen en eventuele randvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn. 

Fase 2 - Lekker aan de slag

Je volgt vijf workshops, gebaseerd op de bouwstenen van ‘Onbeperkt Talent’. Gemiddeld is er eens per maand 

een workshop van ongeveer vijf uur. 

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. 

Fase 3 - Onbeperkt werken

Na het doorlopen van fase 2 maak je samen met je de workshopbegeleider 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 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.

Fase 1
Een goede

landing

Fase 2
Lekker aan 

de slag

Fase 3
Onbeperkt wer-

ken
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6 Introductie

Een inspirerende 
ontdekkingsreis

•    Kennismakingsgesprek met de workshopbegeleider 

Leerdoelen en eventuele randvoorwaarden

•   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

Periodieke inspiratiemails en in gesprek met 

een Onbeperkte Denker. 

Een gesprek met de workshopbegeleider ter afronding van de 

workshopreeks: hoe kijk je op de workshops terug, wat neem je er 

van mee en hoe staat het met je leerdoelen?  

Opmaken balans en bepalen verdere ontwikkelkoers.

Fase 2
Lekker aan 

de slag
5 maanden

Fase 1
Een goede

landing
4 tot 6 weken

Fase 3
Onbeperkt  

werken
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7Introductie

Algemene informatie over dit werkboek  
en het workshopprogramma

Dit werkboek gebruik je tijdens het workshopprogramma in de tweede fase van ‘Onbeperkt Talent’. Je vindt 

hier inspiratie, oefeningen die we tijdens de workshops doen én oefeningen die je ter voorbereiding op de 

verschillende workshops doet. Zorg er dus voor dit je dit werkboek élke workshop bij je hebt.

Het workshopprogramma biedt jou de mogelijkheid om te ervaren hoe leuk het is om zelf met je ontwikkeling 

bezig te zijn. En … het geeft je de mogelijkheid om te leren van elkaar.   

  

Je gaat actief aan de slag: deze workshops zijn echt voor jou en gaan over jou! Het gaat niet over goed of fout; 

het gaat over het krijgen van inzicht in wie je bent en hoe jij het fijnste werkt. 

Uiteraard blijft alles wat we met elkaar bespreken onder ons. Want leren kan alleen als je je veilig voelt. We 

maken elke workshop opnieuw de afspraak met elkaar dat alles wat je deelt vertrouwelijk is en blijft. 

Nog even over dit werkboek: dit is van jou persoonlijk. Wat je erin opschrijft is puur voor jezelf.
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8 Introductie

De leer- en 
ontwikkelprincipes 
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Leren doe
je het best
vanuit een

positieve en 
waarderende 
benadering.

Groei en

ontwikkeling

kunnen op

elk moment.

Leren doe je ook

door te ervaren.

Werken en
leren zijn

met elkaar
verbonden.

Anders kijken
biedt nieuwe
perspectieven. Je bent zelf  

eigenaar
over wat je  

wanneer
wilt leren.

Veranderingen

zijn unieke

leermomenten.

Leren  
doe je  

van en met  
elkaar.

Ontwikkeling
begint met
zelfreflectie
en bewust- 

wording.
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10 Introductie
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De eerste voorbereidende 
oefening 
Deze oefening doe je ter voorbereiding op de eerste workshop ‘Doe waar je trots op bent’.

Voorafgaand aan de eerste workshop vragen we je een kort zelfonderzoek te doen. Hieronder staat een aantal 

vragen om je op weg te helpen. Kies vragen uit die je aanspreken. Schrijf ter afronding een korte samenvatting 

over de inzichten die je door het beantwoorden van de vragen hebt gekregen.

•  Wat wilde je als kind worden? 

•  Wat kan jij beter dan pakweg 10.000 andere mensen? 

• Wat geeft jou plezier en energie? Waar word jij blij van?

•  Wat zijn belangrijke momenten in je leven? 

•  Waar wil je als 100-jarige op terugkijken? 

•  Wat waardeer je aan je baan? 

•  Wat heeft je doen besluiten om bij deze organisatie te gaan werken? 

•  Op welke (werk)prestatie van jezelf ben je erg trots? 

•  Van welke hobby zou je wel je werk willen maken? 

•  Waar vertel je andere mensen graag over?

•  Wat deed je als kind graag?
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12 Introductie

Tijdens fase 1 van ‘Onbeperkt talent’ ga je in gesprek met de trainer over je leerdoel. Een concreet leerdoel geeft 

je richting en daagt je uit. Het helpt je om verder te ontwikkelen en te groeien.

Als je een zes-gangen diner organiseert, helpt het ook om van tevoren na te denken over wat je wil eten en 

welke ervaring je je gasten mee wil geven tijdens het diner en daarna. Wat ze lekker vinden en waar je hen mee 

kan verrassen. Dan ga je ongetwijfeld gerichter boodschappen doen. 

Hulpvraag:

Met welk concreet resultaat van deze workshops zou ik écht tevreden zijn?

Dit is mijn leerdoel of dit zijn mijn leerdoelen: 

Wat ga je er zelf aan doen om dit te realiseren?

Hoe kunnen anderen aan jouw gedrag zien dat jij je inzet  

om dit doel te bereiken?
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Workshop 1

Doe waar je
trots op bent

Wat maakt dat je trots bent op het werk dat je doet? Waar kom jij elke  

ochtend je bed voor uit? Waarin wil je het verschil maken? Waar vertel je 

trots over of waar wil je trots over kunnen vertellen? 

Deze bouwsteen gaat over jouw (onbewuste) drijfveren. Zij 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 

leven voor jou - en daarmee ook voor je omgeving - waardevol te maken. 

Werkboek-OT 02-2020.indd   13Werkboek-OT 02-2020.indd   13 28-02-2020   13:2028-02-2020   13:20



Oefening 1 
Doel: tips en inzichten delen om prettig te werken.

‘Onbeperkt Talent’ focust zich op jouw persoonlijke ontwikkeling en professionele groei voorbij je beperkingen. 

Sterker nog, daar willen we het alleen over hebben om te horen hoe jij prettig werkt en wat je daarvoor nodig 

hebt. 

• We gaan voor deze oefening aan de slag in tweetallen.

• Binnen jouw functie en afdeling heb je vast ontdekt wat jou helpt om prettig te werken. 

• Wat heb je nodig om prettig te werken? Dat kan van alles zijn. Van hulpmiddelen tot werkafspraken in 

jouw team of met je leidinggevende.

• Wat is voor jou duidelijk afgesproken? Waar zijn onduidelijkheden over? Hoe is dat voor jou?

• Neem elk 10 minuten de tijd om te delen. 

Tip: bewaak de tijd, zet een timer, bijvoorbeeld op je telefoon. Zodat elk van jullie aan bod komt.

Na de uitwisseling schrijf je op wat dit gesprek je aan inzichten en tips heeft 

opgeleverd. Waar heb jij wat aan gehad? 

Plenair gaan we deze belangrijke inzichten delen.

14 Workshop 1
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Welk inzicht/ tip heb je van je collega gekregen waar jij (ook) wat aan hebt?

15Workshop 1
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Oefening 2

Doel: ontdek wat jouw persoonlijke verhaal je leert over je onderliggende waarden en drijfveren. Je gaat de 
kracht van jouw persoonlijke verhaal in kaart brengen.

We gaan op zoek naar vier van jouw meest fijne/kleurrijke/prettige/betekenisvolle herinneringen uit verschil-

lende periodes in je leven. We kiezen steeds een periode van zeven jaar. 

• Stap 1: vorm drietallen

• Stap 2: wat heb je nodig? 

Dit werkboek, een pen en een touw om op de grond te leggen. Tip: je kunt hier waardenkaartjes gebruiken.

• Stap 3: verdeel de rollen

  A = degene die vertelt over de eigen kleurrijke herinneringen

  B = interviewer die de vragen stelt aan A

  C = observator en degene die in het werkboek van A de antwoorden van A opschrijft.

• Stap 4: leg het touw op de grond en verdeel het in levensperiodes van steeds 7 jaar.

• Stap 5: 

 A neemt plaats langs de lijn en begint bij de eerste eigen levensperiode. 

 B leest de hulpvragen voor. 

 C noteer de kleurrijke herinneringen in trefwoorden. 

 D noteer de waarde die belangrijk was in deze herinnering.

Welke waarden spelen een belangrijke rol in het voorbeeld? 
Bewaak de tijd. Jullie hebben circa 20 minuten per persoon.

Hulpvragen bij het bekijken van je verschillende levensperiodes. Deze vragen kún je stellen om het gesprek 

op gang te brengen en te helpen terug te denken aan die periode. Het hoeft niet. Sommige mensen denken 

meteen al aan een herinnering.

0 tot 7 jaar

• Wat voor kind was je?

• Wat deed je graag, waar werd je blij van?

• Was je initiatiefrijk of juist afwachtend?

• Wat is jouw meest fijne herinnering uit  

deze periode uit je leven?

7 tot 14 jaar

• Hoe was de overgang van basisschool naar de 

middelbare school?

• Waar hield je je graag mee bezig?

• Welke vakken vond je leuk?

• Welke personen hadden een positieve invloed op je?

• Voor welke leraar had je bewondering?

• Wat is jouw fijnste herinnering aan deze periode?

14 tot 21 jaar 

• Wat was jij voor een puber?

• Waar lagen jouw idealen rond het einde van de 

middelbare school?

• Wat voor rol had je voor de mensen in je omgeving, 

ouders, leraren en vrienden?

• Wat deed je buiten schooltijd?

• Wat is je fijnste herinnering aan deze periode?

21 tot 28 jaar

• Hoe kwam je in je eerste baan terecht?

• Wat betekende werk voor jou?

• Waar heb je het meest van geleerd?

• Wat waren je belangrijkste doelen in deze periode?

• Hoe zag je leven buiten het werk eruit?

• Wat is je fijnste herinnering aan deze periode?
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Waarden 0 tot 7 jaar

Waarden 7 tot 14 jaar

Waarden 14 tot 21 jaar

Waarden 21 tot 28 jaar

17Workshop 1
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28 tot 35 jaar

• Hoe was/is de verhouding werk/privé?

• Wat was/is belangrijk in het één en  

wat in het ander?

• Wie zijn/waren belangrijke personen?  

Wat beteken(d)en zij voor jou?

• Wat is je fijnste herinnering aan deze periode?

35 tot 42 jaar

• Welke veranderingen waren/zijn er in je loopbaan?

• Welke keuzes maak je op het gebied  

van werk en privé? 

• Wat waren/zijn criteria rond werk- en  

levenskeuzes?

• Wat is je fijnste herinnering aan deze periode?

Waarden 28 tot 35 jaar

Waarden 35 tot 42 jaar

Waarden 42 jaar en ouder

18 Workshop 1
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Oefening  3

De theorie over de ijsberg

Inzicht hebben in welke waarden voor jou belangrijk zijn, geeft je inzicht in wat jou drijft. Waarden bevinden zich 

onderin de ijsberg. Zij vormen je basis. Dat wat we aan gedrag boven de waterlijn kunnen waarnemen, wordt 

gebouwd op de waarden onder de waterlijn.

Kennis
Vaardigheden

Overtuigingen
Normen

Karakter
Waarden
Drijfveren

Wat doe je?

Wat vind je?

Wat wil je?
Wie ben je?
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Neem de drijfverenkaarten door en selecteer je persoonlijke top 3. Deze is 

voor jou essentieel in alles wat je doet! Schrijf je top 3 op (of maak er een foto van). 

En … vergeet niet op de achterkant van je top 3 kaarten te kijken tot welke categorie deze kaarten behoren.

Drijfveer 1

Categorie:

Drijfveer 2

Categorie:

Drijfveer 3

Categorie:

21Workshop 1
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Het programma Onbeperkt Talent is ontwikkeld door Qidos,  

in opdracht van het  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit werkboek is een uitgave van: 

Qidos.nl

Wilhelminaweg 12  |  3941DG Doorn

Maart 2020
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