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Empowerment is  

een belofte

Anders denken, anders doen! 
Bijdragen aan zelforganisatie en empOweRment 

zodat veranderingen echt van grond komen. 

Ik wil ervoor pleiten dat de or nog meer  in-

vesteert in de eigen ontwikkeling en rol. Ga 

voorop lopen in anders denken en doen en 

lever een unieke bijdrage aan de ontwikke-

ling van zelforganisatie en bijbehorende 

cultuurverandering. Hieronder een aantal 

handreikingen.

1. Enkele reis ambitie

Blijf nadenken over hoe betrokkenheid van 

medewerkers beter kan en weet wat je visie 

is. Ken je route en het doel dat je wilt berei-

ken. Een duidelijke lijn en een heldere koers 

van de or is essentieel. Die moet bij ieder or-

lid in ‘de bloedbaan’ zitten.

Vaak is er voldoende kennis binnen de or 

om zelf deze visie te ontwikkelen. Ga aan de 

slag en benut alle kennis van ieder or-lid en 

plan daarvoor tijd in. Nodig de directie en 

managers uit om daarover te praten en je 

visie aan te scherpen.

2. Ontwikkel de nieuwe rol van de or:  

toetser van het proces van participatie

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” is 

een beroemde uitspraak van Johan Cruijff. 

En zo is het ook. Hoe meer de or gaat zien 

en ervaren dat de ontwikkeling van zelfor-

ganisatie het hart van hun missie raakt, hoe 

meer zij vertrouwd raken met een nieuwe 

rol.  Dat is de rol van ‘toetser van het proces 

van participatie’. 

Jiddo Alberts (commissielid ‘de hark voor-

bij’ Nationale Politie) weet als geen ander 

daar goede woorden voor te vinden. "De or 

moet meer gaan zorgen voor de ontmoe-

ting, voor de verbinding met denkers en 

doeners. Netwerken, verbinden, loslaten en 

soepel schakelen tussen verschillende rol-

V
olgens Peter Blok, auteur van het 

boek Empowerment in organisaties,  is 

empowerment ‘de belofte dat dit 

het gevoel van verantwoordelijkheid en ei-

gen baas zijn op alle niveaus van de organi-

satie sterk zal doen toenemen’. De winst 

daarvan is een hogere kwaliteit van de 

dienstverlening die gericht is op het verho-

gen van de klanttevredenheid. Zie hier dan 

ook de link van empowerment met de ont-

wikkeling van zelforganisaties  c.q. zelfstu-

rende teams. 

Empowerment 
Empowerment is geen methodiek, theorie 

of toverwoord. Er is niemand die je empo-

werment kan geven. Het is een paradigma, 

een denk- en handelingskader dat onze ma-

nier van kijken, denken en handelen op een 

bepaalde manier inkleurt. 

Empowerment gaat 

om een proces van ver-

sterking waardoor me-

dewerkers, teams en 

organisaties greep krij-

gen op de eigen situa-

tie en hun omgeving. 

Dit via het verwerven van controle, aan-

scherpen van kritisch bewustzijn en het sti-

muleren van participatie. Empowerment 

begint altijd bij jezelf.

Cultuurverandering start met 
empowerment.

Op dit moment is in veel organisaties een 

kleine revolutie gaande met als bijbehoren-

de wens een verandering van de cultuur. De 

aandacht verschuift nu naar de noodzaak 

dat teams – en dus medewerkers – verant-

woordelijkheid nemen voor het succes van 

de organisatie. Als die organisatie ten min-

ste wil overleven in de dynamiek van de 

weerbarstige omgeving waarbinnen zij ope-

reert. Maar van wie is de cultuurverande-

ring? En lukt dat ook met grote onderzoe-

ken en plannen om van de huidige situatie 

naar de gewenste situatie te gaan?

Opnieuw kijkend naar het begrip empower-

ment lijkt het echt veel simpeler. Als organi-

saties hun cultuur echt willen veranderen, 

moeten er krachten worden ontwikkeld zo-

dat medewerkers echt 

anders kunnen doen 

en denken. Nieuwko-

mers en mensen die 

echt anders zijn, moe-

ten de ruimte krijgen. 

Zo voorkom je dat zij 

zich direct gaan aanpassen aan oude en ver-

trouwde patronen die de organisatie er juist 

van weerhouden zich verder te ontwikkelen.  

De cultuurverandering is pas geslaagd als 

diversiteit erkend en ontwikkeld kan wor-

den. Empowerment is het vliegwiel daartoe.

Or, durf te veranderen!
Veranderen en ontwikkelen lijkt soms nog 

wel te behoren tot het exclusieve domein 

van directie en management. Management-

boeken en seminars met veelbelovende titels 

zoals  ‘nu echt verandering ontsteken’ belo-

ven veel inspiratie en concrete handvatten 
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Afgelopen maanden had ik in verschillende gesprekken steeds  

dezelfde thema’s op tafel liggen: zelfsturing, cultuurverandering 

en empowerment. Or-leden vragen zich af hoe zij hieraan een  

bijdrage kunnen leveren. Welke omslag vraagt dat van de or zelf, 

wat ga je anders doen en vooral hoe? 

Door Saskia Reijnen
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Participatieladder

6.     Zelf organiseren

5.     (Mee)beslissen

4.     Coproduceren

3.     Adviseren

2.     Raadplegen

1.     Informeren

Empowerment vraagt  

flexibiliteit en  

een positieve houding

6. Introduceer 'de participatieparagraaf' 

De ‘participatieparagraaf' is een instrument 

om daadwerkelijk vorm te geven aan partici-

patie. Om de participatie van medewerkers 

– die een onderdeel vormt van het normale 

werkproces – te bevorderen, wordt aan ad-

viesaanvragen een ‘participatieparagraaf’ 

toegevoegd. Deze paragraaf geeft informatie 

over de wijze waarop medewerkers betrokken 

zijn bij de totstandkoming of uitvoering van 

het voorgenomen besluit. 

Zelforganiseren, participatie en 
empowerment zijn werkwoorden

Participatie is een kernaspect van empower-

ment en betekent een voortdurend zoek- en 

leerproces. De ontwikkeling van empower-

ment, en dus van participatie, varieert bin-

nen teams en medewerkers én ook van mo-

ment tot moment. Het vraagt flexibiliteit en 

een positieve attitude. De unieke toegevoeg-

de waarde van de or is om daar actief, overal 

en vooral samen de dialoog over te voeren. 

Je kunt daar morgen mee beginnen! 

Saskia Reijnen is adviseur, trainer, procesbegeleider 

en auteur van het boek ‘Invloed op zelfsturing’

www.pinq.nu

4. Kies voor zelfbewuste taal

Houding en gedrag zijn gebaseerd op para-

digma’s. Onze manier van spreken geeft al 

duidelijk aan of we onszelf als zelfbewust en 

proactief ervaren. Let dus op je taalgebruik 

als or-lid. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Een zelfbewuste en pro-actieve or drukt 

zich anders uit dan een reactieve. 

5. Zoek zelf continu de dialoog met directie, ma-

nagement en medewerkers.

Luisteren en vragen stellen zijn essentiële 

competenties die passen bij de nieuwe rol 

van de or. Binnen organisaties wordt veel 

gepraat over ‘zelfsturing’ en ‘medewerkers 

centraal’. Maar nie-

mand weet precies wat 

daar nu onder ver-

staan wordt. Het lijkt 

er op dat iedereen daar 

zo een eigen beeld, taal 

en opvatting over 

heeft. Ga als or-lid altijd en overal het ge-

sprek aan over de volgende vraag:

Wat verstaat ieder van ons nu onder het 

woord ‘zelfsturing’ ?

Wat betekenen ‘verbinding’, ‘vertrouwen’ 

en ‘loslaten’?

len. Niet meer overal je eigen or-mening ver-

kondigen, maar leren de ontmoeting te faci-

literen en zelf  ‘op de handen te gaan zitten’. 

Het proces scherp observeren en signalen 

daarover teruggeven op ieder niveau van de 

organisatie: aan directie, management en 

medewerkers. Niet meer zorgen voor mede-

werkers, maar zorgen dat medewerkers be-

trokken zijn en kunnen participeren.” 

3. Kies voor de Cirkel van invloed

Al eens geprobeerd om vanuit je stoel met je 

handen het plafond te raken? Zet in op dat-

gene wat binnen je bereik ligt en waar je 

echt invloed op hebt. De Cirkel van invloed 

van Stephan Covey kan je hierbij helpen. 

Stel jezelf steeds de vraag 'kan de or hier 

over gaan?'.

Bij allerlei zaken is de or in meer of mindere 

mate betrokken. Die betrokkenheid is vaak 

ook een drijfveer om in de or te gaan en iets 

te betekenen voor medewerkers en organisa-

tie. Kijkend naar wat zich binnen de Cirkel 

van betrokkenheid bevindt, zie je al snel dat 

je op veel zaken niet echt invloed kunnen 

uitoefenen en op ande-

re dingen wel. Je kunt 

drie zaken onderschei-

den:

1. Je hebt direct in-

vloed. Je kunt af-

spraken maken, 

doelstellingen formuleren en aan het 

werk gaan. Je kunt hier op ieder moment 

mee beginnen. Het is de essentie van pro-

activiteit. 

2. Je hebt indirect invloed. Dit kun je doen 

door te proberen iets te overwinnen op je 

omgeving. Je kunt bijvoorbeeld je onder-

handelingsvaardigheden ontwikkelen.

3. Je hebt geen invloed. Hier moet je mee le-

ren leven om te voorkomen dat het ‘greep’ 

op je gaat krijgen. Dat is vaak emotioneel 

van aard en kost veel tijd en energie. 

Cirkel van 
betrokkenheid

Cirkel 
van 

invloed

Reactieve taal Pro-actieve taal

We kunnen er niets aan doen... Laten we eens kijken of er alternatieven zijn...

Als we maar eerst… Wij gaan dit doen

Onze bestuurder geeft ons het gevoel dat hij/zij 

ons niet serieus neemt 

Wij bepalen onze eigen gevoelens en  

gedachten

Wat moeten we als or… Wij kiezen zelf

Er moet wel iets gebeuren, want anders... Wij zijn zelf de oplossing


