
Kant en klare route voor de verkenners
Voor jullie ligt de perfecte route, uitgestippeld speciaal voor de teams die nieuw zijn als je denkt aan het 
thema diversiteit en inclusie. Of als jullie gewoon eerst nog even samen meer willen verkennen op het 

thema. Dit is de juiste route! Jullie gaan tijdens deze route ervaren en samen de dialoog aan met elkaar. 

Hieronder vinden jullie meer informatie over alle tools die jullie onderweg tegenkomen. Klik op de link 
om naar de startpagina van een van de tools te komen en van start te gaan. En vergeet niet: het gaat 
niet om de eindbestemming maar om de reis daar naartoe. Heel veel plezier op de Onbeperkte reis!
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Workout Onbeperkt Denken1
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Fase: 1 Verkennen
Tijdsinvestering: 5/10 minuten per week gedurende 7 weken.

Experience
Fase: 1 Verkennen
Tijdsinvestering: Individueel circa 15 minuten per Experience (totaal 45 minuten). 

Iedere maandag staat er een nieuwe Workout voor jullie klaar: 
van verrassende video’s en podcasts tot hersenkrakers die voor 
een eye-opener zorgen. Jullie krijgen in totaal 7 inspirerende 
workouts in jullie mailbox. Wat dacht je van bijdragen van illusio-
nist Victor Mids en cabaretier/schrijver Vincent Bijlo?

Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn eigen eigen perspectief. 
Staan jullie open voor andere perspectieven? Met de inspira-
tiemomenten uit de Workout ontdekken jullie wat Onbeperkt 
Denken is. Het laat je zien dat je manier van kijken, bepaalt met 
welke blik je de dagelijkse wereld om je heen beleeft. 

Jullie geven jezelf op voor de Onbeperkte Denkers Experiences. 
Vervolgens krijg je drie keer een korte, online module per mail 
toegestuurd. Zo kun je tijdens jouw dagelijkse werk ervaren hoe 
het is om met een arbeidsbeperking te werken. Aan bod komen: 
het ervaren van een auditieve beperking, het effect van autisme 
op je werk en omgaan met een visuele beperking.

Hoe ‘werkt’ dat eigenlijk, als je niet op de ‘gangbare’ manier kan 
werken? Hoe toegankelijk is jouw werkomgeving als je in een 
rolstoel zit? Welke invloed heeft een bipolaire stoornis op je wer-
kende leven? Waarmee kunnen collega’s rekening houden als je 
doof of blind bent? Hoeveel invloed heeft de werkomgeving op 
je als je autisme hebt? 
Ervaar wat het betekent om op een andere manier te werken dan 
voor jullie gebruikelijk is. Dat vergroot je begrip. Jullie merken 
ook welke kwaliteiten er nodig zijn om te werken met een beper-
king. 
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https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/experience/
https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/workout/


MiniDocu’s
Fase: 1 Verkennen
Tijdsinvestering: Eventueel voorbereiding, 45 minuten teamsessie. 

Bij de tweede aanpak zouden jullie ervoor kunnen kiezen om 
allemaal hetzelfde videoportret of portretten te bekijken, maar 
de video’s kunnen ook verdeeld worden over alle teamleden. Het 
gaat erom dat het gesprek op gang komt. 
Dus daarom deze gemeenschappelijke factor van beide aan-
pakken: het nabespreken en reflecteren op wat je gezien hebt 
en welke inzichten je hebt opgedaan op het gebied van inclusie. 
Wij hebben voor jullie een facilitatorshandleiding gemaakt, maar 
onthoud: blijf die brede inclusieve blik houden en doe het op 
een manier die vooral bij jullie team past en waarbij iedereen 
betrokken wordt.

Zwengel het gespraak aan over inclusie en wat dit betekent voor 
jouw team en hoe jullie er op dit moment in staan. Wat is het 
startpunt van waaruit jullie verder kunnen bouwen aan een nog 
meer inclusief en divers team? Laat je dus vooral inspireren, en 
een goed voorbeeld doet volgen. De Onbeperkte Talenten gaan 
je voor!  

Er zijn meerdere manieren waarop deze tool in te zetten is. Je 
kunt samen met het team een (aantal) mini-docu(‘s) bekijken of 
ieder teamlid kijkt ter voorbereiding op de plenaire bijeenkomst 
zelf een van de mini-docu’s. 
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5 Dialoog Inclusief Communiceren
Fase: 2 Verdiepen 
Tijdsinvestering: opdrachten tijdens werk, 20-30 minuten nabespreking sessie.
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In deze werkvorm oefen je met inclusief communiceren. Jullie 
krijgen verschillende opdrachten aangereikt waarmee jullie 
tijdens jullie werkdag in de praktijk kunnen oefenen.

Het begint met een teamoverleg waar de drie principes voor 
inclusieve communicatie worden geïntroduceerd. Jullie kiezen  
één (of meerdere) praktijkopdrachten én een buddy uit. Met  
deze buddy ga je de opdracht(en) uitvoeren en evalueren.
In een volgend teamoverleg gaan jullie de bevindingen en  
opgedane ervaringen delen met elkaar.

Een belangrijke basis voor inclusief samenwerken is inclusief 
communiceren. Maar wat is inclusief communiceren en hoe voer 
je een inclusief gesprek? Gesprekken die je energie geven en 
waarbij je samen ervaart dat je verder komt dan alleen? Mooie 
ontmoetingen die bijdragen aan een nog rijker leven?
De volgende principes staan aan de basis van inclusief  
communiceren:
1. Luister om te begrijpen i.p.v. te reageren
2. Sta open voor andere perspectieven
3.  Draag bij aan een veilige sfeer waarin iedereen zijn/haar  

mening mag geven

Escaperoom4
Fase: 2 Verdiepen 
Tijdsinvestering: De Escaperoom duurt circa 1,5 uur. 

talenten te zien en onbeperkt te denken en doen, kan je met 
je team ontsnappen uit deze toffe online Escaperoom. Tijdens 
deze expeditie verruim je je horizon en verbreed je je blikveld. Al 
spelenderwijs ontdekken jullie de waarde van ieders talent en 
het combineren van deze talenten. Geloof ons: jullie komen er vol 
adrenaline en met frisse inzichten weer uit! Na afloop reflecteren 
jullie op je ervaringen en de waarde van diversiteit en inclusie 
voor jullie team.

Je gaat van praten naar ervaren. De Online Expeditie helpt jullie 
met het verbeteren van jullie vaardigheden om anders te kijken, 
open te staan voor andere perspectieven en onbeperkt te den-
ken. Tijdens de online escaperoom gaan jullie ervaren of je écht 
wel zo inclusief bezig bent als dat je dacht. Wordt ieders talent 
ingezet en krijgt iedereen de ruimte om mee te werken? Inclusief 
werken doe je samen, de Online Expeditie versterkt en verrijkt 
het groepsgevoel op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. 

In teamverband lossen jullie tijdens een online sessie allerlei 
puzzels en uitdagingen op. Door goed samen te werken, elkaars 
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https://www.onbeperktedenkers.nl/inspiratie/de-waarde-van-werk/
https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/inclusiedialoog/inclusieve-dialogen/
https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/escaperoom/


Teamaanpak
Fase: 3 Veranderen
Tijdsinvestering: minimaal 60 minuten voor teamsessie

De online vragencarroussel helpt jullie om op interactieve en 
prikkelende wijze te komen tot een plan van aanpak langs de 3 
A’s: wat is onze Ambitie op gebied van inclusie, welke Aanpak 
kiezen we hiervoor en welke Acties zijn nodig? Houd het con-
creet en haalbaar; veel kleine stappen maken samen één grote 
stap!

Jullie zijn bijna op de eindbestemming aangekomen! Er is ver-
kend, er zijn verdiepende slagen gemaakt. Maar dat betekent 
nog niet dat er concrete acties zijn én dat er ook Actie onderno-
men wordt, met de hoofdletter A. Tijdens de Teamaanpak krijgen 
jullie antwoord op de vraag hoe jullie team het inclusie-vraagstuk 
concreet vorm gaat geven. En inclusie is een kwestie van doen! 
Als in elk team écht actie wordt ondernomen om een inclusieve 
werkomgeving te creëren, dan maken we samen het verschil! 
Dus: aan de slag!
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Optioneel: Team Challenges7
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Fase: 3 Veranderen
Tijdsinvestering: flexibel

De Challenges dagen jullie uit om letterlijk ruimte te maken  
voor meer inclusiviteit en diversiteit in het team. Jullie stappen 
uit de veilige bubbel en in de ruimte (voor meer diversiteit en 
inclusiviteit)!

Nu ga je echt aan de slag als team! Dit lijkt het eindstation,  
maar nu begint het werk pas echt. Kom uit jullie comfortzone, ga 
de uitdaging aan en kom écht in actie. Zet nu die eerste stap en 
voordat jullie het weten, zijn jullie echte inclusiviteit- en diversi-
teitmasters.
 
Er staan vijf Team Challenges voor jullie klaar. Kies er eentje uit 
en start gewoon!
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https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/team-challenges/
https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/teamaanpak/

