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Voor een inclusief werkklimaat!



Een inclusief werkklimaat:
We geloven in ruimte voor elk talent, ongeacht 

leeftijd, geslacht, herkomst of beperking. 
Daarom hebben we het concept Onbeperkte 
Denkers ontwikkeld. We creëren beweging in 

organisaties teneinde inclusief werkgeverschap 
te stimuleren. Door niet óver de mensen te 

praten, maar samen mét hen en alle collega’s 
de echte beweging te maken. 

Binnen organisaties enthousiasmeren we op een 
frisse wijze een groot aantal ambassadeurs die 

willen bijdragen aan dit thema. Deze 
Onbeperkte Denkers worden geactiveerd om 
daadwerkelijk het verschil te maken. Denken in 
kansen en mogelijkheden, daar gaat het om!



De beweging Onbeperkte Denkers

In het hart raken Stimuleren van de 
beweging van ‘onderop’

Zichtbare betrokkenheid 
vanuit de top

Belonen van inspirerende 
voorbeelden



Verbinding met lopende activiteiten

Organisatiebreed

Boekje  
‘Een kwestie van doen!

Challenges/polls

ODE  
(OD-erkenning)

Teamsessie  
‘Onbeperkt Doordenken’

Organisatie-onderdelen 

Onbeperkte Denkers 
Experience

Activerende communicatie

Fase 2 
Activering

Heldere fasering
Fase 1 

Pop-ups
+ aanvullende werving om  

Onbeperkte Denkers te vergroten.

Werving Onbeperkte Denkers is een 
interventie op zichzelf

Werving van Onbeperkte Denkers



Fase 1: Werving van 
Onbeperkte Denkers

‣ Frisse zichtbaarheid met pop-ups

‣ Inschrijving van Onbeperkte Denkers via
I-pads

‣ Draaiboeken, ideeën en ontwerpen voor ondersteunende
materialen zijn beschikbaar.

‣ Bemensing van de pop-ups met eigen medewerkers,
onder begeleiding van ervaren mensen van Onbeperkte
Denkers

‣ Plus aanvullende werving om aantal Onbeperkte Denkers
te vergroten.

Bekijk het filmpje 
over de pop-up

https://www.youtube.com/watch?v=9BTO2vtvrOQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9BTO2vtvrOQ&feature=youtu.be


‣ Talloze mogelijkheden, enkele voorbeelden
Fase 2: Activering

jouworganisatie.onbeperktedenkers.nl 
ter inspiratie een link naar het platform dat we hebben ontwikkeld  

voor de rijksoverheid: rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl

Online en interactief 
communicatieplatform

De ODe
Wie verdient een ODE, 

de Onbeperkte Denkers 
Erkenning?



Fase 2: Activering
Prikkelende communicatie met stof tot 

nadenken voor afdelingen en leidinggevenden 

Op maat Boekje  
‘Een kwestie van doen!’

Onbeperkte Denkers Challenge
Denkkracht benutten om ideeën en initiatieven te 
ontwikkelen voor inclusief werkgeverschap binnen 

de organisatie te stimuleren

‣ Talloze mogelijkheden, enkele voorbeelden



OD Team

OD e-mail

OD Estafette

OD Denktank

OD Empower spreekbeurt

OD campagne materiaalOD Doordenkertjes

OD Empower carroussel

OD Meet-up

OD-Xperience

OD Hackathon

OD Wordcloud

Fase 2: Activering
‣ Talloze mogelijkheden:



✓ Positionering: samen kijken we hoe Onbeperkte Denkers in jouw 
organisatie past, met welke positionering en welke aanpak. Als je dat 
wenst, kunnen we binnen de campagne specifiek aandacht geven aan 
een bepaald onderwerp zoals medewerkers met arbeidsbeperking. 

✓ Aanpak op maat: de mogelijkheden zijn eindeloos. Samen kunnen we 
de beweging vormgeven op basis van jullie wensen, cultuur en 
doelstellingen. Met eigen best practices, logo’s, boodschap, etc. kan je 
je eigen draai geven aan de ontwikkelde effectieve aanpak van 
Onbeperkte Denkers.  

✓ Onbeperkt uitwisselen: Onbeperkte Denkers is in een diversiteit aan 
organisaties met verschillende activiteiten aan de slag. We zorgen dat 
we leerervaringen, goede voorbeelden en werkende principes met 
elkaar delen. 

Doe je ook mee?
Samen werken we aan de beweging in werkend NL!

Onbeperkte Denkers is een verfrissende 
aanpak om breed in de organisatie te 
werken aan een inclusieve cultuur. 
Lekker concreet, verrassend en positief. 
En dichtbij de dagelijkse praktijk. Als de 
aanpak je aanspreekt, gaan we graag 
met je in gesprek. De mogelijkheden zijn 
onbeperkt, je kan het zo klein of groot 
maken als je zelf wilt. Naast ons 
enthousiasme en passie voor dit thema, 
bieden we je ook ondersteuning en 
inspiratie over:



Stichting Onbeperkte Denkers gelooft dat ieder mens talenten heeft en naar vermogen een 
bijdrage wil leveren. We zetten ons in voor een samenleving waarin ruimte is voor ieders 
talent, zonder uitzondering. We geloven erin dat het daarvoor nodig is om bewuste en 
onbewuste beperkende gedachten weg te nemen. 

We zetten ons met een breed scala aan activiteiten in voor een inclusief werk- en 
leefklimaat in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel de online expositie ‘Waarde 
van Werk - een ander perspectief’ ontwikkeld. Daarnaast hebben we het trainingstraject 
Onbeperkt Talent ontwikkeld voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Ook voert de 
stichting diverse onderzoeken uit rondom inclusief werkgeverschap en is zij 
gesprekspartner in landelijke platforms rondom een inclusief werkgeverschap.

Over Onbeperkte Denkers

Wij zijn trots dat de Rijksoverheid launching 
partner is van Onbeperkte Denkers.

Voor een samenleving met 
ruimte voor elk talent!

Onbeperkte Denkers is een initiatief van Qidos. Qidos gelooft in ruimte voor elk talent. Qidos 
initieert vanuit die gedachte initiatieven rondom maatschappelijke thema’s. Zie bijvoorbeeld ook 
www.werkenmantelzorg.nl en www.betrokkentijd.nl. 
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http://www.werkenmantelzorg.nl/
http://www.betrokkentijd.nl/


Wilhelminaweg 12 
3941 DG Doorn 

 
Bel: 0343-218260 

Mail: info@onbeperktedenkers.nl 

www.onbeperktedenkers.nl 
 

KvK: 75223287 
BTW: NL860194796B01 

IBAN: NL04TRIO0379691140 

 

Stichting Onbeperkte Denkers




