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De banenafspraak staat ook binnen de sector Waterschappen op de agenda. Er is al veel bereikt zoals ook 

blijkt uit de recente monitor Banenafspraak. Tegelijkertijd is er ook nog veel te realiseren om aan de 

ambitie te voldoen. In dit kader verkent het A&O-fonds Waterschappen de mogelijkheden om het concept 

Onbeperkte Denkers (of een afgeleide vorm) in te zetten en zodoende een positieve impuls te geven aan 

de banenafspraak. 

Tijdens het platform inclusiviteit in juni 2020 is het concept Onbeperkte Denkers met verschillende 

waterschappen besproken. Hieruit bleek dat er in de sector enthousiasme is om de mogelijkheden verder 

met elkaar te verkennen. Naar aanleiding daarvan is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen in 

samenwerking met de Unie van Waterschappen door Stichting Onbeperkte Denkers een verdere 

verkenning uitgevoerd. In dit document staan de resultaten van de inventarisatie beschreven.

Met het bewustwordings- en activeringsprogramma van Onbeperkte Denkers wordt binnen een organisatie een 

beweging gecreëerd om de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking te bevorderen. 

Binnen de organisatie wordt op een frisse wijze een brede groep ambassadeurs geënthousiasmeerd, die wil 

bijdragen aan dit thema. Iedereen in de organisatie kan een Onbeperkte Denker zijn of worden. 

Vervolgens mobiliseren we de energieke denk- en doekracht van de Onbeperkte Denkers. Vanuit het programma 

wordt met verschillende frisse en positieve aanpakken en interventies bewustwording gecreëerd om zodoende bij 

te dragen aan plekken voor medewerkers met een arbeidsbeperking. De Onbeperkte Denkers worden geactiveerd

om daadwerkelijk het verschil te maken. Verderop in dit voorstel wordt concreet toegelicht welke interventies 

ingezet kunnen worden.



1. Stimuleer open dialoog en leg vooroordelen op tafel

2. Creëer een brede beweging

3. Activeer mensen om mee te denken en te doen

4. Stimuleer het denken in mogelijkheden

5. Organiseer rondom het dagelijks werk

6. Maak de betrokkenheid van de top duidelijk zichtbaar

7. Verbind mensen met elkaar

8. Bied concreet handelingsperspectief

9. Zorg voor frisse en steeds nieuwe (online) interventies

10. Doen, leren, bijsturen en weer doen

Werkende principes

Start de verandering! De beweging op gang

Het unieke van Onbeperkte Denkers

Vanuit 

het hart

Brede beweging met 

denk- en doe-kracht

Interventies op de 

werkplek en in het werk

Frisse positieve aanpak 

met impact

Laat je inspireren

‣ ODE

‣ Boekje 'Gewoon Doen!'

‣ Onbeperkte Leiders

‣ Inclusiedialogen

‣ Portretten

‣ Kijk, lees en struin

Kom in actie

‣ Onbeperkte Denktank

‣ OD Challenge

‣ Onbeperkt Denken

met je Team

‣ Online OD Escaperoom

‣ Expeditie

Onbeperkt Denken

‣ OD Experience

‣ Vooroordelentest

‣ Onbeperkte Denkers Buddy

Werven van 

Onbeperkte Denkers

De ODE
Activeren van 

Onbeperkte Denkers
Inclusief 

werkgeverschap



Aanpak inventarisatie

Tijdens de inventarisatie is zowel in brede zin naar de banenafspraak aan bod gekomen 

als meer specifiek het concept Onbeperkte Denkers. Samen met het A&O-fonds 

Waterschappen heeft Stichting Onbeperkte Denkers de aanpak voor de inventarisatie 

ontwikkeld en uitgevoerd.

De aanpak bestaat uit twee onderdelen:

• Telefonische interviews met verantwoordelijken/betrokkenen banenafspraak van 

organisaties in de Sector Waterschappen. De deelnemende organisaties kennen een 

diversiteit in omvang en waar zij staan m.b.t. de banenafspraak

• Online vragenlijst die is uitgezet onder de organisatie waarmee geen persoonlijk 

interview is gehouden. 

Deze aanpak heeft een goed  beeld opgeleverd van de uitdagingen en behoeften. 

4 Aanpak inventarisatie

Voorbeelden thema’s interviews en vragenlijst:

• Ervaring en uitdagingen met Banenafspraak

• Aansluiting bij bestaand beleid en initiatieven

• Succesfactoren en aandachtspunten in kaart

• Ambitie en wanneer zou het geslaagd zijn

• Hoe kan het aansluiten bij jouw waterschap

• Input aanpak werving

• Welke interventies spreken aan

• Hoe betrokkenheid bij eventuele implementatie 

• Generieke beelden en verschillen waterschappen

• Wat vooral centraal faciliteren

• Rol vanuit de top en HR

16 organisaties hebben deelgenomen aan de inventarisatie. Er zijn telefonische interviews geweest met onderstaande organisaties en 

5 organisaties hebben de online vragenlijst ingevuld (anoniem):

- Waterschap De Dommel

- Waterschap Noorderzijlvest

- Hoogheemraadschap van Rijnland

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

- GBLT

- Waterschap Hollandse Delta

- Waterschap Scheldestromen

- Waternet

- Waterschapsbedrijf Limburg

- Waterschap Vallei en Veluwe

- Unie van Waterschappen-
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Uitkomsten verkenning 

6 bevindingen
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‘Als Sector Waterschappen kunnen 

we vanuit onze maatschappelijke 

rol een waardevolle bijdrage 

leveren aan meer banen voor 

medewerkers met een 

arbeidsbeperking’ 



Vooraf: verschillen per organisatie

7 6 bevindingen

De bevindingen in deze rapportage 

geven een algemeen beeld.

Het is van belang te beseffen dat 

er verschillen zijn per organisatie. 
Dit wordt enerzijds beïnvloed door 

de omvang. 

Anderzijds door de fase waarin de 

organisatie zich bevindt met 
betrekking tot de banenafspraak. 

Omvang

F
a
se

Start

Vergevorderd

GrootKlein



6 bevindingen

Steeds meer op de agenda

Belangrijk om te werken aan mindset

Bedding in de organisatie is uitdaging

Behoefte aan leren van elkaar (sectorbreed)

Lastig vinden juiste kandidaten

Kansen met inkoop en ‘inbesteding’

8

Intern 

Extern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6 bevindingen



1. Steeds meer op de agenda

9 6 bevindingen

#intrinsieke motivatie

#maatschappelijk drive

#voorbeeldfunctie

#afspiegeling maatschappij

#warm hart #waarde

#ieder heeft talent

Ook gehoord: 
Groeiend enthousiasme: Veelal werd genoemd dat het onderwerp 

meer en prominenter op de agenda staat dan enkele jaren geleden.

Monitor helpt: De monitor banenafspraak die door het A&O-fonds 

Waterschappen  wordt uitgevoerd, helpt om het intern en vooral bij 
de directie te agenderen (liever niet onderaan op de lijst staan).

Welwillendheid: In een aantal organisaties staan leidinggevenden en 
teams op om een medewerker met een arbeidsbeperking op te 

nemen. Zij nemen dan steeds meer zelf initiatief i.p.v. vanuit HR. In 
een aantal organisaties gaat het nog niet vanzelf.

Corona: De huidige tijd maakt het lastiger om voortgang te maken op 
het onderwerp. Onder meer het inwerken en (nieuwe) teams 

motiveren is lastiger.

Communicatie: Dit vindt nog beperkt plaats. Mag nog wel breder en 
duidelijker verspreid: waarom vinden we dit een belangrijk onderwerp 
als organisatie?

Intern



2. Belangrijk om te werken aan mindset

Het wordt als lastig en 

ingewikkeld ervaren. 

10

Leidinggevende en medewerkers 

anders laten kijken naar mensen 
en talenten.

Meer vanuit intrinsieke motivatie 

en minder vanuit het quotum 
perspectief.

Praktische goede voorbeelden meer voor het 

voetlicht brengen. Successen en positieve 
communicatie.

Productie is belangrijk. Laat 

zien wat het oplevert.

6 bevindingen

Intern

Begeleiding kost tijd ook voor de 

leidinggevende en medewerkers. 
Ook behoefte aan ondersteuning 
van henzelf.



3. Bedding in de organisatie is uitdaging

11 6 bevindingen

Intern

• Veel verantwoordelijken doen het ‘erbij’ en er wordt in 

de organisatie m.b.t. het onderwerp vooral gekeken naar 

HR. Meestal is het onderwerp bij één persoon belegd.

• Er is draagvlak binnen de organisaties en er zijn veel 

goede intenties. Echter is het soms moeilijk om 

voldoende actiegerichtheid te bewerkstelligen. 

• Er is een sterke behoefte bij veel organisaties om van ad 

hoc aanpak naar inbedding in strategische visie/beleid te 

komen. Ondersteund met een structurele aanpak.

• Bij kleine organisaties speelt niet zozeer dat brede 

bedding in kader van quota nodig is. Maar wel de wens 

om een inclusief klimaat te creëren.

“doordat de 
trekker van de 
banenafspraak  
is weggevallen 
merk ik dat het 
in de 
organisatie ook 
minder 
aandacht krijgt”



4. Behoefte aan leren van elkaar (sectorbreed)

12 6 bevindingen

• Aantal waterschappen heeft 

onderling contact. Aantal ook 
niet. Iedereen geeft aan 
behoefte aan uitwisseling te 

hebben .

• Vaak gericht op 

regionaal in plaats van 
landelijk.

• Laten zien van goede voorbeelden, 

inclusief waarom het werkt (in de 
gesprekken al mooie voorbeelden 
gehoord).

• Leren van werkende 

principes in de aanpak. 

Intern

• Uitwisseling ervaringen van 

het op afstand inwerken en 
begeleiden in corona-tijd.

• Als trekker voelt het best 

eenzaam; behoefte om te 
leren van elkaar. Het platform inclusiviteit van het A&O-

fonds Waterschappen wordt als 
waardevolle uitwisseling beschouwd. 



5. Lastig vinden juiste kandidaten

13 6 bevindingen

Extern

• Het blijkt voor veel organisaties lastig om de juiste kandidaten te vinden. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor hoger opgeleiden zoals voor een beleidsafdeling, juridische zaken, watersysteembeheerders, 

elektromonteurs en administratieve functies als secretariaat. 

• Merendeel van de plaatsingen momenteel vooral in facilitaire hoek en meer 

laagopgeleide/operationele functies; behoefte om dit verder te verbreden

• Veel passend werk is afgelopen jaren uitbesteed

• Beeld is dat bovenformatief budget helpt om functies voor medewerkers met een 

arbeidsbeperking te realiseren. Echter daarna ook weer een “strijd” om terug te keren naar 

structureel budget

• Liefst inzet op regulier werk, maar dat lukt niet altijd. Op een aantal plekken vindt functiecreatie 

plaats. 

• Medewerkers met een arbeidsbeperking is nu een containerbegrip. Fysieke beperking is heel 

anders dan mentale beperking. Belangrijk om van match functie bewust van te zijn

Naast het vinden van de juiste kandidaten worden nog andere aanpalende lastige onderwerpen 

genoemd. Het proces van loonwaardebepaling wordt als ingewikkeld beschouwd en kost bovendien 

veel tijd en energie. Ook heeft men te maken met veel verschillende gemeenten die uiteenlopende 

werkwijzen hebben. 

‘Door het werken op afstand 
vanwege corona is het lastiger 
om in contact te komen en  
kunnen kandidaten zich lastiger 
presenteren’ 



6. Kansen met inkoop en inbesteding

14 6 bevindingen

Extern

• Wens om social return als standaard onderdeel van inkoop meer 

te benutten.

• Zo ontstaan ook meer mogelijkheden om te focussen op 

groepsplaatsingen, hetgeen bijdraagt aan het behalen van de 
doelstellingen.

• Verschillende organisaties denken na over wellicht inbesteden
van activiteiten die eerder zijn uitbesteed (behoefte aan 

uitwisseling hierover).

• Kritische noot gehoord: als je primair via inkoop en 
groepsplaatsingen invulling geeft aan de banenafspraak, gaat 
het dan niet te veel om de cijfers en 'targets’ in plaats van het  

bouwen aan een inclusieve cultuur c.q. je DNA?
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Onbeperkte Denkers:

⁃ Reacties en (aanvullende) beelden

⁃ Wat spreekt aan en wat sluit aan

⁃ Bouwstenen voor vervolg

⁃ Feedback Platform Inclusiviteit (10/11)



Onbeperkte Denkers: wat spreekt aan?

16 Onbeperkte Denkers

• In algemeen erg positief ontvangen. Het helpt om meer draagvlak in de organisatie 
te realiseren en kan bijdragen aan de genoemde interne uitdagingen.  Term spreekt 
ook aan

• De aanpak wordt gezien als fris met een positieve insteek. De succesverhalen en  
praktische toepasbare middelen helpen. 

• Het benutten van denkkracht wordt als waardevol en praktisch gezien

• Een sectorbrede aanpak spreekt aan en wordt als stimulerend ervaren. Meer 
gezamenlijk aan de slag en leren van elkaar. 

• Op organisatieniveau lopen de behoeften uiteen afhankelijk van organisatiecultuur 
en fase waarin de organisatie zich met het thema bevindt. Wens om naast 
sectorbrede activiteiten zelf te kunnen kiezen wat aanspreekt

Meegegeven suggesties:

• Maak het niet te groot

• Bied maatwerk aan 
organisaties

• Zorg voor concreet 
handelingsperspectief

• Maak het niet te frivool 
(sector is ‘blauw’, 
functionele communicatie). 
Wel is frisse, andere stijl 
nodig om te agenderen. 

• Plaats in het kader van  
Inclusie waar mogelijk

‘Met de aanpak van Onbeperkte Denkers wordt het thema op een meer strategisch niveau 
gepositioneerd in je organisatie, zodat het meer in het DNA van de organisatie komt. Je zorgt 
dat het niet alleen van de afdelingen P&O en inkoop is.’



Onbeperkte Denkers: wat spreekt aan?

17 Onbeperkte Denkers

Zowel tijdens de interviews als in de online vragenlijst is gevraagd welke concrete 
onderdelen van Onbeperkte Denkers aanspreken. En welke aanvullende wensen en 

ideeën er zijn. Hieronder een overzicht:

✓ Online en interactief platform met tools en aansprekende voorbeelden

✓ Denktank; groep die mee kan denken sectorbreed of in organisatie

✓ Ondersteuning leidinggevenden en teams: bewustwording, actie en begeleiding

✓ Goede voorbeelden in kaart brengen, delen en belonen (ODE)

✓ Testjes en communicatiemiddelen die men zelfstandig kan benutten (laagdrempelig)

✓ Challenge: uitzetten van een vraagstuk en daar creatieve denkkracht voor benutten

✓ Ondersteuning bij ontwikkeling van beleid en aanpak voor organisatie

✓ Uitwisseling en kennisontwikkeling sectorbreed



Opmerkingen over Onbeperkte Denkers 

18 Onbeperkte Denkers

Tijdens de interviews zijn diverse opmerkingen gemaakt over. Hieronder een greep uit deze opmerkingen:

Onbeperkte Denkers is een frisse 

buitenboordmotor.

Maak inspirerende verhalen, voorbeelden 

en best practices zichtbaar.

Faciliteer in wat er al is; breng 

dat voor het voetlicht.

Energie door leuk, 

frisse, andersoortige 
interventies.

Het onderwerp is al gauw zwaar, 

zorg voor de positieve insteek.

Ook interessant maken voor directies om hun 

stimulerende rol te pakken

Wees een platform voor de doelgroep 

en werk daarbij samen. 

Leer van de werkende principes van het concept Onbeperkte Denkers.

Maak het niet te groot, mede gezien 

omvang organisaties Onbeperkte Denkers als manier om het 

op de agenda te houden

De ODE is een leuke manier; zet 

deze vooral in.



Een aantal ambassadeurs en aanjagers vanuit de sector die het onderwerp dragen

19 Bouwstenen

Plan van aanpak

Op basis van de uitkomsten van 

deze inventarisatie ontwikkelen we 

sectorbrede aanpak. Werving OD-

ers, platform en menukaart zijn hier 

onderdeel van.

Pilotorganisaties

Enkele organisatie worden 

intensiever ondersteund om in hun 

organisatie aan de slag te gaan. Dit 

wordt gefaciliteerd door het A&O-

fonds Waterschappen.

Via het Platform Inclusiviteit van het A&O-fonds Waterschappen

1

2

3

Sectorale taskforce Sector Waterschappen

Uitwisseling kennis, leerervaringen en werkende principes

Sectorale aanpak: beweging op gang

Inzetten denk- en doekracht

Aan de slag met Onbeperkte Denkers 

door meedenken en  

enthousiasmeren collega’s. 

Ondersteund door bijv. denktanks, 

expeditie, ODE,  teamaanpak.

Concept bouwstenen voor vervolg
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1. Kun je je vinden in de concept bouwstenen als sectorale 
aanpak en vind je dat wij als sector hier een start mee 
moeten maken? Heb je aanvullingen / aanpassingen / tips 
op de bouwstenen? 

2. Welke onderdelen uit deze sectorale aanpak spreken 
jou het meest aan voor jouw organisatie en zou je daar 
ook mee aan de slag gaan? 

Feedback Platform Inclusiviteit

Twee vragen (in subgroepen)



Feedback Platform Inclusiviteit

21 Onbeperkte Denkers

• Enthousiasme: bouwstenen worden gezien als een logische en goede aanpak

• Een sectorale taskforce gaat helpen om van bovenaf de beweging te stimuleren en biedt de 
mogelijkheid voor directies om zich te spiegelen aan gelijken

• De beweging op gang brengen door:
o maatwerk te bieden aan organisaties zodat aanpak kan aansluiten bij elke organisatie 

ongeacht in welke fase de organisatie zich met de banenafspraak bevindt.
o ondersteuning in aansprekende communicatie(middelen) 
o praktische handvatten en  ondersteuning voor leidinggevenden en teams zodat ze aan de 

slag kunnen met het thema   

• Sectorale aanpak geeft bedding aan het eigen plan van aanpak en helpt deze te borgen.

• Pilotopzet is goed, kan je instappen wanneer je wilt en met wat je wilt.



Bijlage:
Opzet online vragenlijst

22 Next steps
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Voel, Doe, Denk

in de kleur van je hart
Onbeperkte Denkers werken 24/7 aan een inclusief 

werkklimaat in Nederland. Ze Inspireren, activeren en verbinden. 

Zodat niemand er omheen kan.

Sluit je aan

onbeperktedenkers.nl

Het concept Onbeperkte Denkers is ontwikkeld door Qidos en wordt uitgevoerd in 

opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onbeperkte Denkers is mede mogelijk gemaakt door het A+O fonds Rijk. 

Meer weten? Stuur een e-mail aan info@onbeperktedenkers.nl


