
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Onbeperkte Denktankers, 

Wat een bijzondere Denktank bijeenkomst hadden we afgelopen maandag! 

Er deden zo’n 15 tot 20 mensen van verschillende departementen mee met de online meeting. 

Via de chat werden ideeën, wensen, suggesties en inzichten gedeeld. Hieronder een samenvatting: 

Op de vraag wat de kracht is van Onbeperkte Denkers, werd het volgende teruggegeven in de chat: 

Beweging van onderop (guerilla) – gelijkwaardigheid – eigen regie – verbinding – groot netwerk – 

laagdrempelig – draagvlak creërend door ambassadeurs te maken - outofthebox – platform om 

ervaringen te delen – positieve insteek, inspirerende voorbeelden, bijvoorbeeld door OD Erkenning 

– departementoverstijgend – platform voor bewustwording – meedoen is winnen – podium voor 

mensen uit de doelgroep om mee te doen en mee te praten 

En hoe we die kracht (nog) beter kunnen benutten: 

Protocollen en procedures loslaten – kennis bundelen om beleid te verbeteren -  social media 

inzetten/groepen op LinkedIn voor Rijksoverheid – human library inzetten (kan ook online) – OR 

aanhaken – LEAGUE aanhaken – breder inzetten op inclusie – meer communicatie over OD op 

Rijksportaal/ meer zichtbaarheid – platform bieden voor andere initiatieven – OD is brede 

afspiegeling van netwerk, persoonlijke motivatie van mensen gebruiken – nog meer ‘herrie’ 

maken, op meer plaatsen voor meer publiek – aansluiten bij al bestaande bewegingen  



 

  

 

(opsomming van LinkedIn groepen) – eigen LinkedIn groep: 

www.linkedin.com/company/onbeperkte-denkers  

We haalden het volgende bij jullie op over de vraag van Maatwerk voor Mensen:  

“Hoe kunnen we in deze corona tijd samen met leveranciers aandacht houden voor en kansen 

creëren voor de doelgroep?  

• Je eigen geld verdienen en niet meer afhankelijk zijn van het UWV is voor velen echt essentieel 

voor hun eigenwaarde. 

• Binnenwerk voor de schoonmaak bij Binnenlandse Zaken 

• Return on investment zou niet alleen moeten gaan over laagopgeleiden 

• Het gaat om het creëren van een pull bij inkoop, niet om de push. Moet geen verplichting zijn 

• Zet een test team op, een  Team voor (digitale) Toegankelijkheid. Kan ook gebruikt worden bij 

aanbestedingen 

• De coronatijd biedt ook kansen: meer schoonmaak, koffie rondbrengen 

• Bij inkoop kiezen voor ‘sociale’ locaties (sociaal vergaderen) 

• Bij content management kiezen voor Swink Content Management /  Autitalent / gebarista’s 

• Zou social return niet standaard een voorwaarde moeten zijn bij Rijksinkoop? 

Reacties, tips en input op het online ‘Denktanken’: 

“Heel leuk, fijn dat ik er bij was!” 

“Voostelrondje duurt lang, maar weet niet hoe je anders elkaar toch kunt leren kennen”” 

“Mensen voorsteltekst laten aanleveren / voorstelrondje in chat” 

“Leuk om dit vaker te doen, zo’n digitale brainstorm” 

“Thema Maatwerk voor Mensen is best complex, advies: volgende x meer context op voorhand” 

“Wat goed gedaan Edwin, knap hoe je deze online bijeenkomst hebt 

begeleid!” 

 

 

http://www.linkedin.com/company/onbeperkte-denkers

