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De noodzaak van eigen regie en empowerment

• Alle ontwikkelingen in de maatschappij vragen om meer zelfredzaamheid.              
De wereld wordt steeds complexer en mensen moeten daarin steeds meer hun 
eigen weg in vinden en meer eigen keuzen maken.

• Organisaties zoeken hun weg in die complexiteit door flexibele strategieën en door 
zich zo te organiseren dat het adaptief vermogen zo groot mogelijk is. De 
combinatie van beide leidt tot de behoefte aan een personeelsbestand dat daaraan 
is aangepast. 

• De HRM-strategie is daarmee gericht op inzetbaarheid, ontwikkeling en 
doorstroming. De druk op dit proces leidt tot veel ongewenste effecten zoals burn
out, verminderde betrokkenheid en verminderde kwaliteit van (steeds meer flexibel 
en laaggekwalificeerd) werk.

• Om de balans te vinden tussen steeds hoger eisen die organisaties aan mensen 
stellen en het daaraan kunnen voldoen, zijn empowerment strategieën nodig die 
leiden tot betrokken, verantwoordelijke medewerkers die in staat worden gesteld 
en zijn om eigen regie invulling te geven.
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McKinsey; the skills citizens will need in the future 
world of work



• 9% van de Nederlandse medewerkers is echt betrokken bij en verbonden met 
de organisatie. Zij zijn geïnspireerd en gefascineerd door het werk dat ze 
doen en de organisatie waar ze voor werken.

• 80%, is niet betrokken omdat ze niet precies weten waarom ze voor de 
organisatie werken, passie en verbinding missen en geen actieve rol hebben 
in de innovatie en ontwikkeling van de organisatie.

• 11% is actief niet-betrokken en geeft zichtbaar uiting aan hun 
ontevredenheid.

• 1.3 miljoen mensen kampt met burn-out verschijnselen (‘Permanent 
Onderzoek Leefsituatie’, CBS)

• 68% van de medewerkers vindt dat hun leidinggevende voor een 
demotiverend werkklimaat zorgt

• Terwijl gelukkige mensen 12% productiever zijn……

Onze benutting van ‘menselijk kapitaal’

Tevreden

Betrokken

Bevlogen



Eigen regie en empowermentmpowerment
• ‘Eigen verantwoordelijkheid nemen’: zelf het stuur in handen nemen, keuzes maken, 

tot actie komen en het (duurzame inzetbare) gedrag blijven vertonen. 

• Een medewerker beschikt over eigen regie wanneer hij/zij beschikt over zelfreflectief
vermogen, veerkracht en adaptief vermogen, zelfeffectiviteit en 
handelingsvaardigheid.” (Kennisdocument Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling 
(SER, september 2020)

• Empowerment is een gerichte strategie (van werkgevers in dit geval) om mensen
(zich) te laten ontwikkelen en zelfredzaam te maken.

• Empowerment is een basisvoorwaarde voor het in staat worden gesteld tot en nemen
van eigen regie. Dat betekent bewuste aandacht voor condities die daaraan bijdragen
en voor mensen die het betreft, zoals hun kwaliteiten en behoeften.

• Eigen regie wordt bepaald door het mogen en kunnen nemen daarvan. Het ‘mogen’ 
betreft aspecten als cultuur, regelruimte, vertrouwen, leren en ontwikkelen en 
bevoegdheden. Het ‘kunnen nemen’ betreft persoonlijkheidskenmerken van mensen
die zichtbaar zijn in drijfveren, competenties, leerstijlen, etc. 6
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Motivatiefactoren van mensen in organisaties



‘Leiding geven’ wordt ‘leiding vragen’
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• Opdrachten Context duidelijk en voorspelbaar

• Regels

• Normen

• Toezicht

• Structuur

• Plannen

Aansturen
Functionele 

hiërarchie

Professionele/ 

kennisintensieve

organisatie

• Doelstellingen 

• Visie

• Eigenaarschap

• Kennisdeling

• Leren

• Waarden

• Ideeën Context in continue beweging 

Empoweren en 
inspireren



Empowerment en eigen regie in de context van 
HRM-beleid

• Arbeidsvoorwaarden; flexibel keuzesysteem.

• Functie- en rollenontwerp; regelruimte m.b.t. inhoud en organisatie van het 
eigen werk.

• Ontwikkelingsbeleid, talent management en mobiliteit; eigen keuzen zijn 
noodzakelijk hoe o.a. eigen ambities en kwaliteiten in de loopbaan een plaats 
kunnen krijgen onder meer met het oog op employability.

• Performance management; hoe je als medewerker effectief kunt zijn door het 
werk op een manier te doen dat bij je past. 

• Gedeeld leiderschap.
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Empowerment en eigen regie gevisualiseerd
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Eigen regie

Verantwoordelijkheid krijgen en 
nemen door proactief (werk)gedrag 

m.b.t het eigen werk en de eigen 
ontwikkeling 

Richting Ruimte
Ruggen-

steun

Faciliteren en stimuleren

• Goede werkcondities
• Goede informatie
• Coachend management
• Leermogelijkheden aanbieden
• Cultuur van vertrouwen en veiligheid





Leiderschap in de context van eigen regie
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Empowerment van en door teams



Zelfleiderschap vraagt van mensen….
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Eigen koers bepalen

Doelen stellenPositief en 

constructief denken

Zorgen voor leuk 

werk / werktaken

Focus op eigen invloed

Jezelf observeren 

t.a.v. eigen 

functioneren

Blijven leren/ 

uitdagingen aangaan
Jezelf belonen



Model zelfleiderschap (Prof. Tinka van Vuuren)
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Ik heb goed inzicht in mijn 
kwaliteiten, wensen en ambities.

Ik ben me bewust van 
veranderingen in mijn werk(inhoud 

en -omgeving) en in de 
arbeidsmarkt.

Ik reageer hierop alert en proactief 
door me te blijven ontwikkelen en 

vitaal te blijven.

Ik word daarin empowered door 
mijn organisatie en gesteund door 

(mijn) leidinggevende en/of 
loopbaancoach.



Empowerment interventies 

Weten Willen Mogen DurvenKunnen



Hoe organiseer je richting?

❑Actief betrekken van medewerkers in de analyse en/of het                               
uitwerken van toekomstscenario’s

❑Verzorgen van informatiesessies

❑Werken met strategische personeelsplanning

❑Aanbieden van loopbaanadvies, ontwikkelassessment, financiële check

❑Doorlopend voeren van gesprekken tussen leidinggevende en medewerker

❑Organiseren van activiteiten rondom het ontdekken van de eigen talenten

❑ Faciliteren van kijkjes in de keuken (intern, extern)

❑Geven van positieve feedback

❑Waarderen en in de spotlight zetten van positieve rolmodellen

❑ Leidinggevenden het goede voorbeeld laten geven

❑……



Hoe organiseer je ruimte?

❑ Duidelijkheid geven over beschikbare budget (tijd en geld)

❑ Aanvraagproces voor leeractiviteiten transparant en laagdrempelig maken (inclusief 
een kleinere rol voor leidinggevenden)

❑ Delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden

❑ Bieden van brede, gevarieerde en uitdagende takenpakketten (job crafting, bredere 
functieprofielen, maken van resultaatafspraken)

❑ Tijd creëren om te leren en te experimenteren in het werk (bijv. uitroosteren, 
deelname aan verbeterteams) 

❑ Stimuleren van het maken van fouten (bijv. organiseren van sessies waarin fouten op 
een positieve manier met elkaar worden ontleed)

❑ Talenten inzetten in andere settings (bijv. OR, coaching, innovatie)

❑ Medewerkers zelf laten beslissen om ondersteunende technologie (bijv. 
talentenscans, loopbaanplatforms) te gebruiken en informatie te delen

❑ ……



Hoe organiseer je ruggensteun?

❑ Stimuleren van coachend leiderschap

❑ Invoeren van continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker

❑ Trainen van leidinggevenden en medewerkers in het goede gesprek

❑ Bieden van alternatieve coachingsmogelijkheden

❑Onderzoeken van werkbeleving en samen maken van verbeterplannen

❑ Stimuleren van een positief leerklimaat waarin successen worden gevierd en 
fouten niet worden afgerekend

❑Ontwikkelen van eigen regie skills bij medewerkers door het faciliteren van 
intervisie, coaching, trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap/ 
effectiviteit/communicatie

❑ Inzetten van leerambassadeurs

❑ Bespreekbaar maken van mobiliteit

❑……



Artikelen

• https://www.hrpraktijk.nl/topics/duurzame-inzetbaarheid/achtergrond/hoe-kunnen-
organisaties-hun-medewerkers-empoweren-het

• https://chro.nl/artikel/een-betrokken-werknemer-vraagt-om-een-betrokken-werkgever-
en-dat-kan-beter/

https://www.hrpraktijk.nl/topics/duurzame-inzetbaarheid/achtergrond/hoe-kunnen-organisaties-hun-medewerkers-empoweren-het
https://chro.nl/artikel/een-betrokken-werknemer-vraagt-om-een-betrokken-werkgever-en-dat-kan-beter/
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