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Eigen regie stimuleren: de theorie  
Eigen regie, zelfmanagement, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap of zelfregie: 

allemaal ‘toverwoorden’ waar organisaties steeds vaker op inzetten als het gaat om de 

ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat is het precies? Werkt 

het? En hoe stimuleer je het als werkgever? AWVN biedt verschillende uitingen rond 

dit onderwerp. Dit paper belicht de theoretische inzichten.  

 

Eigen regie 

De definities van termen als eigen regie, zelfmanagement, persoonlijk leiderschap, 

eigenaarschap en zelfregie liggen heel dicht bij elkaar. Voor het gemak gebruiken wij hier 

steeds ‘eigen regie’, omdat we vinden dat dit het best past in de context van ‘medewerkers’. 

AWVN hanteert hiervoor deze definitie: ‘Uit eigen beweging handelen naar gevoelde 

verantwoordelijkheid’. De medewerker voelt zichzelf verantwoordelijk voor zijn huidige en 

toekomstige waarde en functioneren op de arbeidsmarkt. Hij komt in actie en zet 

instrumenten in om de eigen inzetbaarheid duurzaam veilig te stellen. 

 

Wat zou het mooi zijn als iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen duurzame 

inzetbaarheid en daar ook naar handelt als het gaat om de loopbaan, een leven lang 

ontwikkelen en de eigen gezondheid. In de praktijk zien we echter het tegenovergestelde. 

Veel medewerkers blijven afwachtend, en schuiven acties die horen bij hun 

(langetermijn)verantwoordelijkheid op de lange baan tot het misschien al te laat is. 

 

Belangrijke succesfactor voor duurzame inzetbaarheid 

In de AWVN-ledenenquête over HR-trends en -ontwikkelingen blijkt dat duurzame 

inzetbaarheid al jaren het belangrijkste HR-vraagstuk is. Daarbinnen wordt eigen regie steeds 

belangrijker; ruim 25% van de werkgevers geeft aan dat het één van de belangrijkste HR-

vraagstukken is voor de komende jaren. Ook zien we dat het containerbegrip ‘duurzame 

inzetbaarheid’ steeds meer vorm krijgt in organisaties op deelthema’s als ontwikkeling, 

mobiliteit, gezondheid en werk-/privébalans. ‘Eigen regie’ is de sleutel voor al deze 

deelthema’s om het daadwerkelijk van de grond te krijgen. Zonder bepaalde mate van ‘eigen 

regie’ door de medewerkers komt beleid niet tot uitvoering en blijft aanbod onbenut. Een 

medewerker die zelf sturing geeft aan zijn loopbaan kent het belang van duurzame 

inzetbaarheid. Deze medewerker heeft zelfinzicht en weet dat werk moet passen bij zijn 

kwaliteiten, persoonlijke waarden en behoeften. Hij bespreekt zijn wensen en ideeën met zijn 

leidinggevende en geeft in overleg met de organisatie vorm aan werk en ontwikkeling. 

 

Psychologisch eigenaarschap over de eigen (werk)inzetbaarheid 

Over duurzame inzetbaarheid stellen veel organisaties zich de vraag hoe ze medewerkers 

kunnen activeren om zelf regie te nemen. Het lijkt namelijk voor medewerkers nog maar 

matig ingebed om echt zelf regie te nemen op dit soort thema’s. Eigenaarschap tonen, is 

echter wel een belangrijke voorwaarde voor de eigen duurzame inzetbaarheid; dit 

veronderstelt gedrag bij de medewerker om die eigen inzetbaarheid ook te stimuleren en te 

ontwikkelen. (o.a. Van Vuuren, Lub, & Marcelissen, 2016; Raad voor volksgezondheid en 

zorg, 2010; Ministerie SZW, 2012).  

 

Eigenaarschap wordt in de wetenschappelijke literatuur vaak opgesplitst in formeel 

eigenaarschap en psychologisch eigenaarschap (Rook, 2007). Formeel eigenaar ben je van 

‘iets’ wat je hebt; een ding, een voorwerp. Psychologisch eigenaarschap gaat over het voelen 

van verantwoordelijkheid ergens voor. Door dit gevoel ontstaat beschermend en verzorgend 

gedrag voor datgene waar men zich psychologisch eigenaar van voelt (een intrinsieke 
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motivatie). Dit hoeft overigens niet iets te betreffen waar iemand ook formeel eigenaar van is. 

Mensen met een proactieve persoonlijkheid tonen meer psychologisch eigenaarschap. 

Psychologisch eigenaarschap leidt tot positieve effecten op de prestaties van mensen in 

organisaties (Avey, Avolio, Crossley, & Luthans, 2009). Voor duurzame inzetbaarheid is 

psychologisch eigenaarschap van belang. Rook (2007) beschrijft drie manieren waarop 

psychologisch eigenaarschap kan ontstaan in relatie tot het werk: 

 

1) Controle over het werk 

Hoe meer controle iemand zelf uit kan oefenen, hoe meer men het als onderdeel van 

zichzelf ervaart. Dit heeft te maken met meer autonomie én met het gevoel dit aan te 

kunnen: self-efficacy. 

 

2) Bekendheid met het werk 

Meer informatie hebben over het werk, bijvoorbeeld door een actieve rol te 

spelen/actief te participeren. 

 

3) Investeren van jezelf in het werk 

Innovatieve ideeën bedenken, tijd en energie erin steken, waarden die aansluiten 

(actieve participatie). 

 

Rook concludeert in zijn onderzoek dat autonomie, self-efficacy, en actieve ‘participatie’ 

psychologisch eigenaarschap met betrekking tot het werk stimuleren. Hierbij is het van 

belang dat werkenden de autonomie en regelruimte ook daadwerkelijk bewust ervaren 

(Wijchgel, 2009). Ook betrokkenheid en een gevoel van verantwoordelijkheid hebben een 

relatie met psychologisch eigenaarschap. Een coachende stijl van leidinggeven 

(transformationele leiderschapsstijl) versterkt het psychologische eigenaarschap. 

 

Integraal gedragsmodel 

Zie voor een volledig overzicht over hoe gedragsverandering tot stand komt onderstaand 

gecombineerd model. Meer hierover leest u in ons literatuuronderzoek duurzame 

inzetbaarheid uit 2016, op te vragen via werkgeverslijn@awvn.nl. 

Integraal gedragsmodel (op basis: Van der Hulst & Janssen (2006) en Zoon (2012). Vanuit 

de gedragsmodellen van Ajzen, Fishbein en Bandura). 

mailto:werkgeverslijn@awvn.nl
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Factoren die eigen regie beïnvloeden 

Er zijn persoonlijke en organisatiefactoren die de mate van eigen regie beïnvloeden. Op de 

factoren vanuit de organisatiekant gaan we verderop in. Deze hebben we ingedeeld in drie 

categorieën: Richting, Ruimte en Ruggensteun. Persoonlijke omstandigheden zoals 

opleidingsniveau, leeftijd en beleving van gezondheid en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, 

zijn eveneens zeer relevant. Denk ook aan de mate waarin een medewerker beschikt over 

eigen-regievaardigheden zoals het vermogen tot zelfreflectie, adaptief vermogen en 

zelfeffectiviteit. De meeste medewerkers met een hoog opleidingsniveau hebben dit 

persoonlijk leiderschap al tijdens hun opleiding ontwikkeld. Bij medewerkers met een lager 

opleidingsniveau is hier vaak minder op ingezet. Met de juiste begeleiding van 

leidinggevenden of coaches is dit zeker te ontwikkelen. De inzet van de gesprekken zal zich 

moeten richten op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het geven van inzicht in de 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt, intern en extern. Ons advies is om kleine stappen te 

zetten, want succeservaringen, hoe klein ook, dragen bij aan het zelfvertrouwen, dat nodig is 

voor volgende stappen. De organisatie kan medewerkers goed ondersteunen door in dialoog 

met de medewerker samen doelen te stellen voor zijn duurzame inzetbaarheid.  

 

Richting, ruimte en ruggensteun als randvoorwaarden voor eigen regie  

Organisatiefactoren die van invloed zijn op de mate van eigen regie hebben we ingedeeld in 

drie categorieën: Richting, Ruimte en Ruggensteun. Of anders gezegd: dit zijn de 

randvoorwaarden die nodig zijn voor medewerkers om eigen regie te nemen.  

 

In een werkomgeving waarin deze randvoorwaarden aanwezig zijn en medewerkers worden 

gestimuleerd om actief te zijn met duurzame inzetbaarheid, groeit de omvang van hun eigen 

regie. Medewerkers kunnen, mogen en durven hun ideeën en plannen met de 

leidinggevenden bespreken. De werkomgeving is ook voldoende veilig, dit betekent dat ieder 

open kan zijn over zijn ambities en competenties zonder bang te zijn dat dit ten koste gaat 

van zijn baan en of loopbaankansen. Leidinggevenden weten op hun beurt met deze 

behoeftes om te gaan, weten hoe ze dit gesprek moeten aanpakken en gidsen de 

medewerkers naar de beschikbare mogelijkheden in de organisatie. Leidinggevenden 

hebben zicht op de studiemogelijkheden, het financiële kader en de mogelijkheden om te 

experimenteren met andere taken – intern of buiten de organisatie. Daarnaast blijkt ook de 

sociale omgeving van medewerkers cruciaal om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Bij een 

ondersteunende omgeving van familie, vrienden en collega’s wordt voorbeeldgedrag 

beloond. 

 

Richting

Geef aan waar de organisatie naartoe beweegt en wat dat vergt van 

medewerkers, zodat ze bijv. weten welke opleiding ze moeten doen.

Ruimte

Geef medewerkers genoeg tijd om aan DI te werken, creëer voldoende ruimte in 

het werk zelf (daag medewerkers bijv. uit door leerrijke taken en autonomie).

Ruggensteun

Zorg dat er breed in de organisatie steun en begeleiding is (manier van 

leidinggeven, HR-instrumenten)



 

   
 

/ Eigen regie, waarom en hoe dan? / 7 

Vijf-fasenmodel: het samenspel tussen werkgever en medewerker 

Uiteindelijk moeten we toe naar een situatie waarin de belangen van organisatie en 

medewerkers samenvloeien: een situatie waarin de werkgever zijn faciliterende rol breder 

oppakt, zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Het vijf-fasenmodel visualiseert 

de richting waarin organisatie en medewerker gezamenlijk bewegen.  

Het ideale eindpunt is de integrale fase, waarin zowel de ontwikkelactiviteiten en 

inspanningen van het bedrijf als de medewerker toekomstbestendig zijn. De medewerker is 

in dat stadium in staat en bereid om zelf de regie over zijn loopbaan te nemen, de ruimte en 

de ruggensteun die de werkgever biedt is daarop effectief afgestemd. Net als de manier van 

leidinggeven: dienend en zelfbewust. De toekomstbestendige beweging die de medewerker 

maakt, sluit zo naadloos aan bij de toekomstbestendige beweging die het bedrijf zelf moet 

maken.  
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Meer informatie 

Meer weten over het stimuleren van eigen regie? Duurzame inzetbaarheid in brede zin? Of 

toepassing van bijvoorbeeld het vijf-fasenmodel? AWVN denkt graag mee over de meest 

passende invulling voor de specifieke uitdagingen in uw organisatie. 

 

Kijk op onze website AWVN – Eigen Regie of neem contact op met een van de AWVN-

adviseurs via 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. 

 

 

http://www.awvn.nl/eigen-regie-2
mailto:werkgeverslijn@awvn.nl


 

 

 

 


