
Welkom bij de leertafel over 
eigenaarschap. Ik neem jullie mee in 
dit onderwerp aan de hand van 20 
afbeeldingen. Waarbij de relatie tussen 
medewerker en organisatie centraal 
staat. Welke interactie tussen 
medewerkers, collega's en 
leidinggevenden kan bijdragen aan een 
empowerende benadering van 
medewerkers. 



Dit vraagt een actieve communicatie 
over drijfveren en talenten, over 
doelen en resultaten, over risico’s en 
strategie. In een risicovol moment is 
het in de natuur van belang dat de 
kudde zich hergroepeert. Naar binnen 
beschermend is en naar buiten 
begrenzend. 



Inschatten van risico en veiligheid doet 
een beroep ondernemersvaardigheden 
en op organisatiebewustzijn. Deze zijn 
gevormd door professionele en 
persoonlijke ervaringen. Professionele 
situaties kunnen een trigger zijn voor 
knellende persoonlijke ervaringen. Een 
parallelproces kan zo ontstaan tussen 
werk en privé, maar ook tussen 
diverse teams. 



De leeragenda van de individuele 
medewerker en de organisatie wordt 
bepaald basis van kennis en 
vaardigheden die nodig zijn. Op team 
niveau reflecteren op ieders 
individuele bijdrage aan het grote 
geheel van visie, missie, 
doelstellingen, procedures en 
afspraken geeft inzicht in de 
gezamenlijke capaciteit. 



Verbinding tussen organisatorische, 
beroepsmatige en persoonlijke 
drijfveren is essentieel. Op organisatie 
niveau vraagt dit om een actieve 
communicatie over mogelijkheden, 
inzet, ontwikkelruimte, kaders en 
beperkingen. De medewerker eigenaar 
en verantwoordelijk laten zijn van haar 
of zijn eigen leerproces begint bij 
aansluiten en oog voor capaciteiten. 



Aansluiten bij de capaciteiten die de 
medewerker in huis heeft. Ook als het 
om kwetsbare medewerkers gaat 
dienen capaciteiten herkent en 
onderkent te worden. Dit vraagt om 
individuele  oplossingen, passend bij 
het gezamenlijke doel EN de 
mogelijkheden van de medewerker. 




Professionalisering op basis van 
inzicht en zelfreflectie  is de basis van 
supervisie en intervisie. Kunnen 
reflecteren wil zeggen dat je kunt 
kijken naar een situatie en je eigen 
handelen binnen de context kunt 
analyseren. Waardoor je vervolgens je 
handelen en overtuigingen kunt gaan 
bijsturen.  



Door bewust te reflecteren op eigen 
ervaringen, je eigen handelen en je 
eigen overtuigingen ga je verbanden 
zien tussen professioneel handelen en 
de persoon die je bent. Een 
medewerker wordt bewust eigenaar 
van zijn of haar individuele leerproces 
en de beoogde professionaliteit 
binnen de teamdoelstellingen. 



Dit vereist zelfkennis, zelforganisatie 
en verantwoordelijkheid. Net als het 
beklimmen van een lange helling een 
beroep doet op je inzicht, vermogen 
en goed gereedschap. Vraagt je 
werksetting jou inzet en capaciteit en 
biedt deze ondersteuning in de 
uitvoering om je werk te doen. 



Als de blik vernauwd is, uitsluitend 
risico's benadrukt worden, voor elke 
medewerker dezelfde oplossing 
beschikbaar is. Dan zal de 
beeldvorming over de medewerkers 
bepaald worden door de 
onmogelijkheden. Beeldvorming over 
medewerkers bepalen dan de 
oplossingen in een organisatie.  NIET 
de mogelijkheden van de lerende. 



Vanuit empowerment is er aandacht 
voor een persoonsgerichte benadering 
van de lerende en de context waarin 
de medewerker kan leren. Dit vraagt 
geen grootscheeps verandertraject. 
Wel een actieve communicatie over 
drijfveren en talenten, over interactie 
tussen draaglast en draagkracht, over 
passende ondersteunende 
hulpmiddelen 



Wat is je persoonlijke missie in het 
leven? Waar draait het echt om voor 
jou? Heeft je werk daar betekenis in? 
Kun je je ontwikkeling volgen op basis 
van jou kompas? Of heb je je Kompas 
overgedragen aan je collega of 
leidinggevende? 



Je gaat het zien als je het doorhebt. 
Reflecteren op eigen ervaringen, 
gedrag en je overtuigingen helpen je 
verbanden te gaan zien tussen je 
professioneel handelen en 
persoonlijke eigenschappen.  De 
huidige technologie vraagt opnieuw 
verantwoordelijkheid te nemen voor je 
keuzes en gedrag. 



Wat kunnen collega’s en 
leidinggevenden daarin betekenen? 
Ben je bewust van je manier van 
kijken. Vraag je af wat jou blik heeft 
bepaald? Welke waardes zijn daarvan 
van jezelf, van je werk, van je beroep. 
Maak contact en wees nieuwsgierig! 



Erken wat er is en wat je kunt. Bewust 
eigenaarschap en autonomie zijn 
voorwaarde om te groeien naar 
bewuste wederzijdse afhankelijkheid. 
Voor een vruchtbare relatie met 
anderen, moet je een goede relatie 
hebben met jezelf. Zelfwaardering 
groeit als je regie voelt over jezelf en 
de middelen die je toepast. 



Wat kunnen collega’s en 
leidinggevenden betekenen in het 
empoweren? Benoem je eigen 
capaciteiten En de capaciteiten van de 
ander. Zoek uit hoe informatie het 
beste gedeeld kan worden. Geef 
gepaste feedback en richting. Heb 
oog voor fricties en knellingen. Zoek 
de kracht in verschillen. 



Echte verandering gaat van binnen uit. 
Medewerkers die eigenaarschap 
ervaren, kennen hun aandeel in het 
grote geheel. Kunnen autonoom 
opereren en verantwoordelijkheid 
dragen voor gezamenlijke doelen. 
Communiceren actief over hun keuzes 
in relatie tot het gezamenlijk belang en 
weten zich ook op afstand gesteund. 



De meerwaarde van het geheel kun je 
pas echt waarderen als je het ervaren 
hebt. De associatie die op gang kan 
komen als je werkelijk vrij mag 
denken. De veiligheid en overwinning 
die je voelt als je samen iets kunt 
trotseren. Ook in een virtuele wereld is 
een samen. 



Soms is een route op het eerste oog 
onbegaanbaar is of nog ver van je 
vandaan. Het is nodig te vertrekken 
vanaf de plek waar je staat, je 
mogelijkheden te overzien en de 
haalbaarheid in te schatten.  Dat kun 
je samen met anderen doen. Zwem je 
als daar goed in bent, of neem je liever 
een boot als er verderop ook een brug 
te nemen valt. 



Ken jezelf en je dynamiek, als 
medewerker, team of leidinggevende. 
Communiceer actief over je passie, 
drijfveren, talenten en patronen. Waar 
je samen voor staat en hoe je dat 
samen kunt bereiken. Herken de 
parallellen in je organisatie, je 
professionele en persoonlijk leven. 
Ben eigenaar van je aandeel en 
bijdrage aan het geheel. 


