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Dit is de associatie die ik altijd had, en misschien nog steeds 
wel heb bij het woord eigenaarschap. Een term die we 
steeds vaker terug horen binnen organisaties. Eigenaarschap 
lijkt het antwoord op ongeveer alle organisatieproblemen en 
-wensen van vandaag. Langer doorwerken, digitalisering, 
toenemende complexiteit van werkzaamheden, krapte op 
de arbeidsmarkt, vitaliteit en zingeving op de werkvloer, 
omgaan met druk en stress; allemaal redenen om meer 
aandacht te besteden aan het vergroten van eigenaarschap 
van medewerkers. 

Ongemakkelijk gevoel 
Ik merk dat ik dit overwegend een goede en mooie beweging 
vind, maar tóch bespeur ik bij mezelf steeds vaker een onge-
makkelijk gevoel bij de term eigenaarschap. Ik zal uitleggen 
waarom. 

Met eigenaarschap doelen werkgevers in mijn werkcontext 
vaak op het nemen van verantwoordelijkheid door medewer-
kers over hun eigen duurzame inzetbaarheid, ofwel vakman-
schap, ontwikkeling, vitaliteit en verandervermogen. Hoe het 
bijbehorende gedrag er uit ziet en in relatie tot wat precies, 
blijft vaak in het midden. Dat is niet zo gek; er is namelijk niet 
een bepaald statisch eindresultaat waar we naar toe werken 
(gefeliciteerd, u bent nu een persoon met eigenaarschap) en 
ook de route is per persoon en context verschillend. Re-
sultaat is dat er in organisaties veel over wordt gepraat en 
geklaagd, terwijl en passant de momenten waar iemand ont-
zettend veel eigenaarschap toont, ongemerkt voorbijgaan. 

Naast de ambigue betekenis van eigenaarschap stuiten we 
op een ander probleem. Is eigenaarschap praktisch gezien 
wel mogelijk binnen de context van een organisatie? Met 
kaders als protocollen, regels en in de basis het arbeidscon-
tract, lijkt het soms of er weinig ruimte voor eigenaarschap 
is. Zijn die kaders er niet? Dan ervaren we onzekerheid, 
chaos, gebrek aan richting en weerhoudt het ons wellicht om 
überhaupt iets te doen. De perfecte balans tussen kaders 
en geen-kaders is naar mijn weten nog niet gevonden. 
Overigens twijfel ik ook aan diens bestaan. Ik zie hier echter 
veel organisaties mee puzzelen. Denk aan de zorg waar we 
vragen van mensen om zich continu te ontwikkelen en ruimte 
te nemen, terwijl ze ondertussen met steeds minder mensen 
meer werk moeten doen. Dat is een beetje alsof beeld en 
geluid ongelijk lopen. Is eigenaarschap wel realistisch binnen 
de kaders van een organisatie? En is de roep om eigenaar-
schap dan eigenlijk wel eerlijk? 

Kortom, ik begin wat ambivalente gevoelens te ontwikkelen 
tegenover eigenaarschap; waar hebben we het nou eigenlijk 
over en is eigenaarschap wel een realistisch streven binnen 
organisaties? Is het überhaupt wel iets waar we naar moeten 
streven? In deze whitepaper onderzoeken we dat door de 
volgende vraag te beantwoorden: 

“ WAAR HEBBEN WE 
HET OVER WANNEER 
WE SPREKEN OVER 
EIGENAARSCHAP IN 

RELATIE TOT WERK? ”

Mijn weekenden bestonden vroeger uit rondscheuren op mijn pony 
door het weiland, paardenstallen uitmesten en met mijn beste vriendin 
Janny dagen aftellen tot we op ponykamp gingen. Ik was een typisch 
paardenmeisje kan je wel stellen. In mijn herinnering leek alles moge-
lijk thuis op de boerderij, maar bij signalen van luiheid of het ontlopen 

van verantwoordelijkheden, dan kregen we de wind van voren. Mijn 
vader zei altijd ‘als je dieren hebt, moet je er ook goed voor zorgen’. 

En eigenlijk gold dat niet alleen voor dieren, ook voor spullen en zelfs 
situaties. Je maakt er het beste van, en bevalt iets je niet? Dan moet 

je het veranderen of accepteren; klagen of je er gemakkelijk vanaf 
maken dat doe je gewoon niet. 
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Met eigenaarschap doelen werkgevers in mijn werkcon-
text vaak op het nemen van verantwoordelijkheid door 
medewerkers. Het gaat hierbij over hun eigen duurzame 
inzetbaarheid, ofwel vakmanschap, ontwikkeling, vita-
liteit en verandervermogen. Zo spreekt Pieter van der 
Haak, sociaalpsycholoog, bijvoorbeeld over de volgen-
de defi nitie: “Eigenaarschap is je ergens over ontfermen 
en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Gedra-
gingen die daarbij horen zijn onder andere zelf naden-
ken, fl exibel en proactief zijn, afspraken nakomen en 
buiten de kaders durven handelen.” Tinka van Vuuren, 
Bijzonder Hoogleraar Vitaliteitsmanagement, spreekt 
over eigen verantwoordelijkheid door zelf het stuur in 
handen te nemen, keuzes te maken en tot actie komen 
en het (gezonde) gedrag te blijven vertonen. 
Verantwoordelijkheid in combinatie met een bepaalde 
mate van actiegerichtheid ofwel ondernemerschap 
lijken centraal te staan als we spreken over eigenaar-
schap. Hiernaar kijkend kunnen we stellen dat de term 
eigenaarschap wellicht redelijk nieuw is, maar dat we in 
essentie al heel lang met dergelijke thematiek bezig zijn. 
Zo stelt Tjip de Jong in zijn boek ‘Denken in organisa-
ties’ dat we nu eigenlijk verder gaan met wat reeds tij-

VOORWAARDEN VAN EIGENAARSCHAP

Wat is
eigenaarschap?

Een gemene deler tussen verschil-
lende defi nities van eigenaarschap 
is dat ze ervan uitgaan dat je in 
staat bent verantwoordelijkheid 
te nemen. Je maakt zelf keuzes 
over hoe je je leven leidt, hoe je 
omgaat met situaties en alles wat 
je tegenkomt, welke handelingen 
je doet, welke plannen je maakt en 
hoe je deze probeert na te streven 
en te verwezenlijken. Voorwaarden 
hiervoor zijn volgens de Duits-Ne-
derlandse fi losoof Rössler dat we 
onszelf zien als autonome, vrije 
wezens. Daarnaast moeten we ook 
rekening houden met de persoon 
zelf en diens persoonlijke drijfve-
ren.

Het begrip autonomie komt oorspron-
kelijk uit de Griekse taal, en komt van 
‘autonomía/autos’ (zelf) en ‘nomos’ 
(wet). De term verwijst naar de capaci-
teit van een individu of een bestuur om 
beslissingen te nemen die het zelf ver-
antwoord vindt. Volgens Rössler kun je 
autonomie op verschillende manieren 
benaderen. Enerzijds vanuit moreel 
perspectief en anderzijds vanuit een 
meer individuele, persoonlijke vorm. 

Moreel perspectief
Het morele perspectief op autonomie 
komt van de fi losoof Immanuel Kant. 
De autonome mens werd door Kant 
beschreven als de mens die voor zich-
zelf kan denken. Dit denken biedt ons 
de mogelijkheid, en daarmee ook de 
plicht, om goed of moreel te handelen. 
Hierbij suggereert autonomie dus niet 
dat je als mens lekker mag doen waar 
je zin in hebt, maar dat je verantwoor-
delijkheid neemt om goed te handelen.

Individueel perspectief
Rössler noemt de benadering van 
Kant echter te smal en gebruikt liever 
de benadering van de fi losoof John 
Stuart Mill. Hij richtte zich meer op een 
individuele en persoonlijke vorm van 
autonomie. De autonome mens werd 
door Mill beschreven als de mens die 
zichzelf de vraag kan stellen: ‘Hoe wil 
ik leven? Wie wil ik zijn?’ Hieraan zit 
echter wel een bepaalde mate van 
begrenzing, want deze vrijheid om zelf 
te bepalen hoe je wilt leven, zonder 
beperkingen en belemmeringen, mag 
volgens Rössler niet ten koste gaan 
van een ander.

Autonomie
In de praktijk
In de praktijk zien we dat de 
twee benaderingen van autono-
mie continu hand in hand gaan. 
Zo stimuleren we mensen in or-
ganisaties bijvoorbeeld om voor 
zichzelf na te denken over hoe 
je je wilt ontwikkelen en wat je 
daarvoor nodig hebt, maar ook 
mag dit natuurlijk niet ten koste 
gaan van de autonomie van 
anderen of de organisatie. Wat 
moreel goed is, moet dus conti-
nu in het achterhoofd aanwezig 
blijven en onderdeel blijven 
van de keuzes die we maken. 
Idealiter vult dit elkaar 
natuurlijk aan: goed voor jou, 
goed voor je team en organi-
satie. Dat is waar we steeds 
naar streven, denk aan termen 
als ‘juiste persoon op de juiste 
plek’, of aan bijvoorbeeld de 
i-deals waar organisatiepsy-
chologe Aukje Nauta veel over 
schrijft en spreekt. Dit vraagt 
dus ook om een bepaalde 
overlap in waar de organisatie 
voor staat, waar een team voor 
staat en wat jij als persoon 
belangrijk vindt. Indien dit te ver 
van elkaar verwijdert is autono-
mie minder haalbaar. 

dens de verlichting in de 17de – 18de eeuw is gestart; toen 
de mens zelf centraler kwam te staan in plaats van religie of 
macht van buitenaf, en dat het vertrouwen groeide dat wij 
als mens zélf invloed konden uitoefenen op ons leven. Ook 
in bepaalde spirituele of religieuze richtingen worden we al 
eeuwen gewezen op onszelf. Qua terminologie komen de 
veel gebruikte termen ‘persoonlijk leiderschap’, ‘zelfregie’ 
en de jarenlange aanpak van ‘empowerment’ van mede-
werkers ook behoorlijk in de buurt van eigenaarschap. Niks 
nieuws onder de zon dus, zou je kunnen zeggen. Waarom 
is het dan zo’n veel besproken thema binnen organisaties? 
Hierover later meer, maar eerst gaan we in op een aantal 
voorwaarden voor eigenaarschap. 
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We relateren autonomie vaak aan 
vrijheid, ook al is het niet exact 
hetzelfde. Volgens Rössler moeten 
we er echter wel vanuit gaan dat 
we als mens vrij zijn om auto-
noom te kunnen handelen. Alleen 
een vrij mens zou bij zichzelf na 
kunnen gaan of zijn of haar gedrag 
moreel verantwoord is (morele au-
tonomie) en alleen een vrij en zelf 
kiezend mens zou recht kunnen 
doen aan de menselijke mogelijk-
heden door al zijn vermogens te 
gebruiken (individuele autonomie). 
Vrijheid is dus van groot belang, 
maar wat is vrijheid? De fi losoof 
Isaiah Berlin stelt dat er twee vor-
men zijn: negatieve en positieve 
vrijheid.

In de praktijk
Positieve vrijheid gaat dus niet zonder negatieve vrijheid en andersom, ze verwijzen continu naar elkaar. Heel con-
creet zien we dit ook terug in relatie tot werk. Stel, Piet werkt vier dagen per week bij een slagroomfabriek. Piet had 
deze vier dagen ook aan andere wenselijke dingen kunnen besteden; vogels kijken, werken voor de concurrent, 
voor zijn oma zorgen, van alles. De slagroomfabriek ‘ontneemt’ Piet dus eigenlijk van negatieve vrijheid. Tegelijker-
tijd bieden die vier dagen per week werken bij de slagroomfabriek nieuwe opties: Piet ontmoet collega’s waar hij 
regelmatig mee gaat barbecueën, hij weet alles over slagroom, helpt daarom de bakker met nieuwe recepten en 
met zijn salaris betaalt hij zijn huis af: positieve vrijheid. Kortom, zijn werk belemmert én biedt tegelijkertijd vrijheid. 
Je kunt vrijheid en autonomie dus niet lostrekken van de context waar het door wordt vormgegeven. 
Dit gaat dus automatisch gepaard met vragen over: Welke zaken moeten áfwezig zijn om de dingen te kunnen 
doen die jij wilt? En wat moet aanwezig zijn om de dingen te kunnen doen die jij belangrijk vindt? Dit is voor ieder-
een anders. Wat Piet ervaart als vrijheid (alles leren over slagroom) zou ik helemaal niet als vrijheid ervaren. Ik wil 
hele andere dingen leren namelijk. 

Vrijheid

Wie kiest er eigenlijk?

Positieve en negatieve vrijheid
Negatieve vrijheid gaat over alles wat 
afwezig moet zijn om te kunnen doen 
wat jij als persoon wilt doen; bijvoor-
beeld de afwezigheid van belemmerin-
gen. Positieve vrijheid gaat over alles 
wat aanwezig moet zijn om te kunnen 
doen wat jij wilt, zoals praktische 
mogelijkheden. Berlin ziet echter een 
probleem ontstaan bij positieve vrij-
heid. Positieve vrijheid wordt volgens 
hem ingevuld met wenselijke opties. 
Stel jezelf maar eens de vraag: wat 
heb ik nodig om mijn werk plezierig uit 
te voeren? Volgens Berlin is het aan-
nemelijk dat je, in het beantwoorden 
van deze vraag, wordt beïnvloed door 
externe zaken zoals je werkgever of 
collega’s, maar ook vrienden, ouders 
et cetera. Berlin ziet daarom negatieve 
vrijheid als de verheven vorm van vrij-
heid boven positieve vrijheid. Volgens 
Rössler hoeven we echter helemaal 
geen keuze te maken tussen negatieve 
of positieve vrijheid. Hierbij verwijst ze 
onder andere naar de fi losoof Charles 
Taylor: ‘negatieve vrijheid verwijst altijd 
naar positieve vrijheid en andersom.’ 
Dat wij waarde hechten aan negatieve 
vrijheid komt doordat we vrij willen 
zijn van bepaalde dingen óm bepaal-
de dingen te kunnen doen of op een 
bepaalde manier te leven. Om die ne-
gatieve vrijheid voor onszelf te formu-
leren hebben we echter de positieve 
vrijheid nodig om nastrevenswaardige 
en wenselijke opties te hebben. 

Maar er is nog iets waar we rekening 
mee moeten houden als we het hebben 
over vrijheid. Namelijk; de persoon en 
diens werkelijke wil. Filosoof Gerard 
MacCullum heeft hier een formule voor 
ontwikkeld. Hij lijkt ingewikkeld maar het 
valt mee:

-x is vrij van de beperkingen van y om 
de handelingen van z uit te voeren- 

Hierbij staat y dus voor de afwezigheid 
van beperkingen (negatieve vrijheid) en 
z voor de mogelijkheid om bepaalde 
dingen te doen (positieve vrijheid).  De 
x verwijst naar de ‘kiezer’ ofwel de 
persoon. Je zou hier kunnen stellen 
dat x een vrije wil heeft en dus zonder 
het interveniëren van anderen, vrij is en 
autonoom kan kiezen. Maar, hoe weten 
wij (of x zelf) zeker dat dit werkelijk de 
wil is van x, en dat deze niet is ingege-
ven, gemanipuleerd of gestimuleerd is, 
en daarmee dus in essentie niét vrij of 
autonoom is (Rössler 2018)?

In de praktijk
Laten we ook hier eens kijken naar 
een voorbeeld uit de praktijk. Ik 
(element x uit de formule van Mac-
Cullum) was erg geïnteresseerd in 
fi losofi e in organisaties en vond via 
Google een passende opleiding. 
Minor detail, het zou een redelijke 
aanslag op mijn spaarrekening zijn. 
Mijn werkgever wilde gelukkig bij-
dragen zodat ik de opleiding kunnen 
volgen; positieve vrijheid. Dit zorgde 
daarmee ook voor het wegvallen van 
mijn belemmeringen, of terwijl, er 
ontstond negatieve vrijheid. Maar… 
is het volgen van deze opleiding 

wel daadwerkelijk mijn eigen keu-
ze, of werd ik hierin gestuurd door 
mijn werkgever of collega’s, en had 
anders nooit deze opleiding willen 
volgen? Help! Is mijn wil geïndoctri-
neerd? Met andere woorden; als dit 
niet mijn werkelijk eigen, autonome 
keuze was, kan ik dan wel waarach-
tig eigenaarschap tonen over deze 
situatie, of doe ik eigenlijk alsof?   
Dit hierboven is een onschuldig 
voorbeeld, maar dat hoeft niet altijd 
het geval te zijn. Daarover gaan de 
volgende paragrafen. 
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Vrijheid en autonomie zijn dus nooit vrij van context, maar in hoeverre wordt wat wij zelf willen, of denken te willen, 
bepaald door externe factoren? Volgens socioloog Bröckling komen er steeds meer bedrijven, autoriteiten en con-
sultants in verschillende vakgebieden in een positie waarbij zij voorschrijven hoe mensen hun leven zouden moe-
ten leiden. Ze promoten bijvoorbeeld de ondernemende mind-set als een basishouding voor werk en leven. Een 
mind-set die gaat over zelforganisatie, zelf-monitoring en het economiseren van eigen capaciteit en productiviteit. 
Hierdoor gaat het verder dan het werk en het functioneren en raakt het ook het persoonlijke en sociale domein; 
denk aan je opvoeding, eerdere ervaringen, hobby’s en interesses, met welke mensen je omgaat, hoe je je vrije tijd 
invult. Gezien de onderdelen van deze mind-set ook worden genoemd in relatie tot eigenaarschap én dat onderne-
merschap een belangrijke component is van eigenaarschap, gaan we hier wat dieper op in.

      De geschiedenis van 
het cognitieve kapitalisme

      Gehoorzamen en altijd 
falen in 
prestatiemaatschappij

Allereerst, hoe is het zo gekomen dat 
het bedrijfsleven invloed lijkt te willen 
uitoefenen op een domein dat verder 
gaat dan alleen werk? Filosoof Hanlon 
kan ons hierbij voorzien van wat meer 
historische context.  Daarbij refereert 
hij allereerst naar Taylor. Dit is de man 
van de wetenschappelijke bedrijfsvoe-
ring ofwel ‘scientifi c management’, wel-
ke rond 1900 ontstond. In deze manier 
van bedrijfsvoering stond onder andere 
de taakverdeling centraal. Alle hande-
lingen werden nauwkeurig onderzocht 
en vastgelegd om de ultieme effi  ciëntie 
te realiseren. Menselijke vaardigheden 
en vakbekwaamheden deden er niet 
meer zo veel toe. 

Elton Mayo, een Australische psycho-
loog, zag in dat mensen hun werk 
hierdoor steeds minder boeiend von-
den en dat men moeilijk in bedwang 
te houden was. Hij zocht op zijn beurt 
manieren om personeel te overtuigen 
dat ze alsnog waarde konden ontlenen 
aan hun werk. Hij speelde hierbij in op 
het bewustzijn en maakte gebruik van 
hiërarchische structuren.

Met het dichtgetimmerde en opge-
splitste werkproces van Taylor en de 
opvolgende erkenning van de mens 
achter de medewerker door Mayo vond 
er een verschuiving plaats van waar 
‘waarde’ werd gecreëerd voor het ka-
pitaal. Waar in eerste instantie waarde 
uit het arbeidsproces en de productie 
kwam, kwam waarde steeds meer uit 
het het ‘menselijke’; persoonlijkheid, 

talenten en kwaliteiten, gevoel, ervarin-
gen, normen en waarden. Mills noemde 
dit ook wel het ‘algemeen intellect’. 
Het algemeen intellect, ofwel de meer 
menselijke componenten werd op deze 
manier onderdeel van de arbeids-
markt, wat ook wel eens het ‘cognitieve 
kapitalisme’ genoemd wordt. Echter, 
zo betoogt onder andere Hanlon, deze 
menselijke aspecten behoren helemaal 
niet toe aan het bedrijfsleven, maar 
bedrijven maken er wél gebruik van, 
als een soort gratis geschenk. Hanlon 
heeft het hierbij zelfs over ‘confi scatie 
van de ziel’. 

Zo rond 1920-1930 werd het de 
taak van personeelszaken of Human 
Resources om toegang te krijgen tot 
het algemeen intellect, ofwel de meer 
menselijke componenten van werk-
nemers. Wij noemen dat overigens 
tegenwoordig een holistische kijk op 
medewerkers waarbij zowel lichaam, 
emoties, geest, maar ook context en 
omgeving in oogschouw worden geno-
men. Medewerkers werden in toene-
mende mate bestudeerd. Zowel tijdens 
als buiten het werk. Het bleef echter 
niet bij het bestuderen van medewer-
kers; het algemeen intellect diende ook 
steeds meer gemanaged en gevormd 
te worden. Middels meer en meer ge-
avanceerde managementtechnieken en 
selectieprocedures werden bepaalde 
karaktereigenschappen geprioriteerd, 
naar voren gehaald of bijgeschaafd. Op 
deze manier vormt het algemeen in-
tellect zich steeds meer naar behoefte 
van het kapitaal; het is een soort feed-
backcyclus, waarbij medewerkers zich 
steeds meer voegen naar wat het kapi-
taal vraagt. Hanlon refereert hierbij naar 
Marx: ‘De werker produceert kapitaal 

In de praktijk
In de praktijk zien we dat het 
steeds normaler is geworden 
om vanuit HR perspectief meer 
holistisch naar medewerkers te 
kijken, waarbij lichaam, emo-
ties, geest, maar ook context 
en omgeving in oogschouw 
genomen worden. Ik zie dat als 
iets positiefs; we mogen onszelf, 
ons hele ‘zijn’ meebrengen naar 
ons werk. Maar wat nou als 
ons werk, het kapitaal, direct of 
indirect feedback-loopjes geven 
die ons als mensheid vormen? 
Eigenschappen als extraversie 
en continu willen verbeteren (ook 
onderdeel van eigenaarschap) 
worden bij organisaties erg 
gewaardeerd; 
mensen worden er op beoor-
deeld en getraind. We zien dat 
dergelijke eigenschappen ook 
steeds meer in het maatschap-
pelijke domein, búiten werk, 
als goed wordt geacht. Maar, 
zijn deze eigenschappen wel 
werkelijk goed voor de mens 
en de wereld, of zijn dit eigen-
schappen die we omwille van 
werk zijn gaan waarderen? En is 
het wel ethisch om mensen op 
deze manier te ontwikkelen en te 
vormen? Ontneemt het kapitaal 
op deze manier een stuk eigen-
heid van mensen – als gratis 
geschenk?

Onze wil, onze autonomie, lijkt in staat 
te zijn gesteld voor en door ons werk, 
als we Hanlon mogen geloven. Hij 
is echter nog niet helemaal klaar. Zo 
schrijft hij dat we getuige zijn van een 
verlenging en intensivering van het 
verleden in plaats van dat we er afstand 
van doen. Zoals de technische kant van 
arbeid verviel in technologie, routines 
en procedures ten tijde van Taylor, zo 
beoogt het huidige management de 
ziel van de mens te vangen en in lijn te 
brengen met de wensen en behoeften 
van het kapitalisme, waarmee we een 
nieuwe vorm van autoriteit accepteren. 
Een soortgelijk punt wordt gemaakt 
door fi losoof Byung-Chul Han. Hij bear-
gumenteert dat we eigenlijk een transitie 
hebben gemaakt van externe controle 
naar controle van binnenuit. We gaan 
van een ‘gehoorzaamheidsmaatschap-
pij’ naar een ‘prestatiemaatschappij’. 
Wij leggen onszélf die hoge lat op en 
zijn enorm intrinsiek gemotiveerd om 

te leren en presteren. Echter, ook deze 
vorm van controle is eigenlijk gevormd 
voor en door het kapitaal; je zou het als 
een soort paard van Troje kunnen zien 
in ons eigen systeem. Buyng-Chul Han 
ziet dit als een van de grote redenen van 
burn-outs en depressies in onze huidige 
en toekomstige maatschappij. Het is 
namelijk een vorm van controle die vele 
male sterker is dan externe controle 
door hiërarchie, regels of targets. Het 
is een competitie tegen onszelf waarin 
we nooit helemaal kunnen voldoen aan 
onze eigen eisen en wensen en nooit 
echt slagen, en dus blijven willen ren-
nen, leren, presteren. 

Naast dat we in een continue competitie 
met onszelf zijn, zijn we dat eigenlijk ook 
met anderen. De eigenschappen die we 
relateren aan eigenaarschap vaak gaan 
over enthousiast zijn, altijd klaar voor 
actie, creatief zijn, continu verbeteren en 
successen behalen. Volgens Bröckling 
hebben deze zaken één ding gemeen: 
het gaat over de grens verleggen of 
overtreff en. Kenmerkend hieraan is dat 
dit altijd ontstaat in relatie tot anderen. 
Namelijk door te vergelijken. We zouden 
kunnen zeggen dat we continu streven 

en het kapitaal produceert hem – dus 
hij produceert zichzelf. En daarom is de 
mens als de werker, als koopwaar, het 
product van de hele cyclus.’

DE DUISTERE(?) RANDJES 
VAN EIGENAARSCHAP

1

2 om de status quo en middelmatigheid 
te ontstijgen. Dit is echter niet realiseer-
baar voor de meeste mensen. Die zijn 
immers per defi nitie middelmatig; de 
middelmaat wordt tenslotte bepaald 
door de doorsnede, het gemiddelde. 
René ten Bos citeerde hierbij Montes-
quieu; ‘Middelmaat is de leuning waar 
veel mensen zich aan kunnen vasthou-
den’. 

Laten we de link weer naar eigenaar-
schap leggen. Eerder schreef ik dat 
er kritiek bestaat op het kapitaal of 
het bedrijfsleven die beroep doet op 
menselijke componenten, daarmee 
de mensheid ‘vormt’ als koopwaar, en 
tevens toe-eigent wat eigenlijk niet toe-
behoort aan het kapitaal. Geldt dit ook 
voor eigenschappen die we associëren 
met eigenaarschap? En gebruiken or-
ganisaties deze eigenschappen op deze 
manier voor het belang van het kapitaal, 
terwijl de mens zichzelf een steeds 
hogere en tevens onhaalbare lat op legt 
vanuit gehoorzaamheid aan het kapi-
taal, zonder dat we het doorhebben?
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Ons concept van eigenaarschap komt 
behoorlijk onder druk te staan. Echter 
zijn er ook een aantal nuancerende 
kanttekeningen. De magische kracht 
van de individu met eigenaarschap 
bevindt zich, aldus Bröckling, in het 
verschil tussen het huidige zijn en het 
gewenste. De hoge lat die we eigenlijk 
nooit kunnen bereiken, omdat het sim-
pelweg nooit genoeg is. Dit gat, deze 
ruimte, omvat daarentegen ook direct 
het potentieel. Het zorgt voor afstand. 
Dit kun je zien als een lege ruimte waar 
je de motor langzamer kunt laten draai-
en, om nutteloze dingen te doen, om 
dingen anders te doen, om kritisch na 
te denken en andere (eigen?) keuzes te 
maken. Eigenaarschap bestaat bij de 
gratie van autonomie en vrijheid om te 
kiezen, wat per definitie altijd in context 
plaatsvindt. Maar gedwongen worden 
óm te kiezen geeft ook de gelegenheid 
om anders te kiezen. Of om te kiezen 
om niét mee te doen aan zelf-opti-
malisatie, te accepteren dat de status 
quo oké is en niet mee te doen met de 
ratrace. 

Een andere kanttekening gaat over juist 
over deze autonomie en vrijheid. Dit zijn 
essentiële zaken om eigenaarschap te 
kunnen tonen. Ik schreef eerder dat or-
ganisaties autonomie en vrijheid zowel 
belemmeren als scheppen, en soms 
ook sturend zijn in hoe medewerkers 
gebruik maken van hun autonomie en 
vrijheid, waardoor medewerkers dus ei-
genlijk niet autonoom zijn. De vraag is; 
is dit erg? Of; waar ligt hier de grens? 

Schrijvers als Hanlon, Bröckling en 
Buyng-Chul Han leggen een grote na-
druk op het kapitaal die arbeid of men-
sen inzet om groei te verwezenlijken. 
Dit is kenmerkend voor het kapitalisme, 
waarbij arbeid ondergeschikt lijkt aan 
kapitaal. Hiermee ligt ook de nadruk 
op de medewerker wiens autonomie 
en vrijheid wordt ingeperkt omwille 
van het kapitaal. Echter kunnen we de 
toegenomen aandacht voor eigenaar-
schap ook zien als een van de signalen 
dat er een kanteling gaande is waar het 
kapitaal juist wordt ingezet om ande-
re doelen te verwezenlijken. Niet ten 
behoeve van het kapitaal, maar ten be-
hoeve van de natuur of de mensheid. 
Dit wordt ook wel emancipatie van de 
arbeid genoemd. Eigenaarschap van 
mensen om het goede te doen is nodig 
om deze kanteling te maken.
Daarnaast is volgens Rössler is de idee 
van vrijheid en autonomie, ongeacht of 
we het zijn, essentieel om zin te geven 
aan het leven. In een keuzeproces 
kan je je identiteit, je rollen, je hele zijn, 
continu vereenzelvigen met je eigen 
beslissingen. Het gaat erom wat jij 
persoonlijk ziet als het goede leven 
en de daarbij passende invulling. Op 
het moment dat je je geen eigenaar 
voelt over jouw keuzes, je hier niet mee 
identificeert, treedt er vervreemding 
op en dat willen we niet. Hierbij geeft 
Rössler aan dat autonome personen 
moeten begrijpen dat ze niet hun eigen 
leven altijd kunnen bepalen, maar dat 
we ervan uit moeten gaan om het leven 
betekenis te geven. 

‘Het zelfbepaalde 
leven biedt geen 
garanties voor geluk 
en zin, maar is daar 
wel een noodzakelijke 
voorwaarde voor.’ 

      De magische kracht 
van eigenaarschap

Kortom, de notie van eigenaarschap 
kan ons juist helpen om te kiezen 
niet achter onhaalbare doelen aan te 
rennen en niet mee te doen met de 
ratrace. Het helpt ons juist om te kiezen 
voor wezenlijke doelen die we belang-
rijk achten; voor onszelf en voor het 
grotere geheel. Op deze manier kun-
nen we zingeven aan ons bestaan én 
een verschil maken. Meer impact maak 
je altijd samen en dat maakt organisa-
ties de perfecte plekken om positieve 
veranderingen teweeg te brengen. Lo-
gischerwijs zou dat betekenen dat or-
ganisaties zelf ook veranderen. Het zijn 
tenslotte geen losstaande entiteiten, 
maar worden bepaald door het gedrag 
van haar leden. Indien de gebeden van 
de directie en HR worden verhoord en 
de zogeheten ‘passieve medewerkers’ 
ineens volledig eigenaarschap nemen, 
verandert er niks op andere niveaus. 
Dat zou dan waarschijnlijk resulteren in 
gigantische uitstroom, wat overigens 
bij veel organisaties al gaande is. Veel 
organisatiestructuren en waarden zijn 
namelijk helemaal niet meer passend 
voor medewerkers die verantwoorde-
lijkheid nemen voor wat zij belangrijk 
vinden. 

Terug naar de vraag uit de inleiding; 
waar hebben we het eigenlijk over wan-
neer we spreken over eigenaarschap 
in relatie tot werk? Kijkend naar de 
literatuur, zien we dat eigenaarschap 
een combinatie is van onder andere 
verantwoordelijkheid en ondernemer-
schap. Hiervan weten we dat autono-
mie en vrijheid belangrijke voorwaar-
den zijn. Voorwaarden aan welke we 
nooit geheel kunnen voldoen. Vrijheid 
bestaat namelijk bij de gratie van een 
begrenzende context, een context 
waar het verleden overigens altijd 
bepalend in is. We zijn niet ‘autonoom’ 
of ‘niet autonoom’, ‘vrij’ of ‘niet vrij’. We 
zijn het beide, dus zowel autonoom én 
niet autonoom als vrij én niet vrij. We 
leven te midden van paradoxen. Juist 
de notie van eigenaarschap en de aan-
dacht hiervoor wijst ons op de aan- en 
afwezigheid van autonomie en vrijheid 
en biedt ons tevens de mogelijkheid 
(en de ruimte) om hier bewust en wijs 
mee om te gaan. Het is aan ons om 
deze ruimte dan ook te gebruiken. Het 
biedt ons als individu de mogelijkheid 
om zin te geven aan ons werk en leven. 

Echter gaat eigenaarschap niet alleen 
om het benutten van onze persoonlij-
ke vrijheid, dus om wat je zelf wilt en 
denkt dat goed is. Ook wat we moreel 
als goed achten is hier van belang. 
Uitdagingen rondom onder andere 
klimaat, ongelijkheid en zorg gaan we 
niet oplossen door meer van hetzelfde. 
Hiervoor is bewustzijn en actie nodig 
om een kanteling te maken van winst 
en schaarste naar zingeving en samen 
het goede proberen te doen. Zo pleit 
historicus Rutger Bregman voor minder 
strijd om banen en hogere lonen, maar 
voor zinniger werk en een herdefini-
ering van wat werk zou kunnen zijn. 
Namelijk het bekommeren om mens, 
dier en milieu. Ik zie organisaties als 
plekken waar mensen, kennis, kunde, 
inspiratie, activiteiten en drijfveren 
samen komen. Dit maakt organisaties 
de perfecte plek om met elkaar stil 
te staan bij het goede en onze indi-
viduele en collectieve rol hierin. Op 
deze manier kunnen we een kanteling 
teweegbrengen. De mens en de aarde 
wordt niet ingezet ten behoeve van het 
kapitaal, maar wordt kapitaal gebruikt 
om positieve veranderingen teweeg te 
brengen. Dat lukt echter niet zonder 
eigenaarschap van de mensen die hier 
bij betrokken zijn.

Eigenaarschap gaat dus over het 
bewust en wijselijk benutten van onze 
morele en persoonlijke vrijheid. Of het 
nou gaat over werk of in andere domei-
nen van het leven. Dit vraagt van ons 
dat we kritisch nadenken, voelen en re-
flecteren over waar we eigenaarschap 
over willen en zouden moeten ervaren 
en tonen. Niet alleen als individu, maar 
ook als team en organisatie. Dat we 
dansen met de paradox(en) van vrijheid 
en autonomie. We hebben tenslotte 
altijd te maken met afhankelijkheden, 
contexten, structuren, en verschillende 
versies van wat goed is. We moeten 
accepteren dat we vaak weinig of geen 
controle hebben, maar kunnen wél in 
ieder moment opnieuw kiezen hoe wij 
ons willen verhouden en hoe we acte-
ren. Dit is geen vanzelfsprekendheid. 
Het is iets dat we moeten leren met 
vallen en opstaan, wat continu aan-
dacht vergt en waar lef voor nodig is. 

Aandacht voor eigenaarschap binnen 
organisaties, op een integere en juiste 
manier, zorgt dat medewerkers meer 
zin kunnen geven aan hun werk en 
leven. Dat we gezamenlijk binnen orga-
nisaties in staat zijn om te veranderen 
en veel meer bij kunnen dragen aan de 
maatschappij en onze leefwereld. Zien 
we eigenaarschap echter slechts als 
een wijzende vinger om verantwoorde-
lijkheid voor eigen vitaliteit, ontwikke-
ling of verandervermogen kenbaar te 
maken, dan is de notie van eigenaar-
schap binnen organisaties weinig meer 
dan gehoorzaamheid aan het kapitaal. 

3

Conclusie



Er heerst de neiging om de nadruk te 
leggen op ‘de passieve medewerkers 
die maar eens eigenaarschap moeten 
gaan tonen’. Desbetreff ende mede-
werker wordt vervolgens geïnformeerd 
en krijgt met een beetje geluk een 
ontwikkelbudget en een portaal met 
interventiemogelijkheden voor zijn 
neus. Wat overigens heel waardevol 
kan zijn, maar niet opzichzelfstaand. 
Uit onderzoek weten we dat context en 
interactie een veel grotere voorspellen-
de waarde heeft voor gedrag dan de 
houding en de kennis van een individu. 
Het is dus veel lonender om te richten 
op onderlinge interactie, dialoog en 
voorbeeldgedrag. Dit vraagt om conti-
nue aandacht. We interacteren immers 
continu en onderlinge relaties zijn nooit 
‘af’. 

Wil je binnen een organisatie aan de slag om eigenaarschap te vergroten, 
dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen.

Cliché, maar daarmee niet minder 
waar: maak tijd en ruimte vrij om peri-
odiek met elkaar stil waar jullie als or-
ganisatie, team en individu voor staan. 
Denk hierbij ook na over waar jij/jullie 
aan willen bijdragen. Dit fungeert als 
fundament, tevens is het een start- en 
een uitgangspunt. Om echt eigenaar-
schap te willen en kunnen tonen moet 
er een bepaalde overlap zitten tussen 
de missie en waarden van een organi-
satie, team en individu. Houd hierbij re-
kening dat er verschillende abstracties 
naar voren zullen komen. Dit is geen 
reden om bepaalde groepen niet te 
includeren. Integendeel, deze inclusie 
en diversiteit is juist nodig. Het idee 
dat de missie en waarden in de top 
wordt bedacht en de uitvoering plaats-
vindt op de werkvloer (bureaucratisch 
denken) past niet meer. 

Autonomie is een voorwaarde voor 
eigenaarschap. Echter is autonomie 
geen statisch concept en bestaat 
autonomie al bij de gratie van kadering 
of begrenzing. Wat moet binnen een 
organisatie aan- en afwezig zijn zodat 
medewerkers vrijheid en autonomie 
ervaren? Maar ook: wat biedt steun, 
richting en helpende kaders? Hierin 
zitten grote verschillen tussen organi-
saties, mensen en tussen momenten. 
We mogen veel meer spelen om te kij-
ken wat er per moment nodig is en wat 
in lijn is met ‘de geest’ in plaats van 
‘de letter’. Dat betekent dus soms ook 
regels en kaders loslaten of uitzonde-
ringen maken. 

    WERK MET ‘TIJDELIJKE 
WERKBARE OVEREENKOMSTEN’
IN AUTONOMIE EN KADERS

    EIGENAARSCHAP MOETEN 
WE LEREN,  INCLUSIEF 
GROEIPIJN

    HEB LEF EN GEEF HET 
GOEDE VOORBEELD

    MAAK TIJD EN RUIMTE 
VRIJ OM STIL TE STAAN BIJ 
ZINGEVINGS- EN WAARDE 
VRAAGSTUKKEN

    FOCUS OP ‘RELATIES’ 
IN PLAATS VAN ‘RESOURCES’

Eigenaarschap gaat ook over keuzes 
maken als een situatie eigenlijk niet 
past, of als er dingen gebeuren die 
voor jou of voor het grotere geheel niet 
goed zijn. Zoals eerder gezegd denk 
ik dat als medewerkers écht eigenaar-
schap zouden tonen binnen organi-
saties heel veel medewerkers zouden 
vertrekken. Veel huidige structuren en 
organisatiewaarden passen dan ook 
helemaal niet meer. Dit betekent echter 
ook dat organisaties gaan verande-
ren. Organisaties zijn tenslotte geen 
losstaande entiteiten, maar worden 
gevormd door het gedrag van haar le-
den. Misschien vergroten we eigenaar-
schap binnen organisaties nog wel het 
meest door zelf het goede voorbeeld 
te geven. 

Zoals eerder gesteld gaat eigenaar-
schap over het bewust en wijselijk be-
nutten van onze persoonlijke en morele 
autonomie en vrijheid. Dit vraagt dus 
om bewustzijn en (zelf)kennis over wat 
jij belangrijk vindt voor jezelf en het 
grotere geheel, dat je gedrag vertoont 
wat hier bij hoort en dat je soms moe-
dige keuzes moet maken. Iedere dag 
weer. Dit zijn echter ook vaardigheden 
die we ontwikkelen along the way, 
met vallen en opstaan. Een omgeving 
die leren stimuleert en ook transities 
tussen vallen en opstaan accepteert 
en waardeert is hierbij cruciaal. Deze 
omgeving creëer je samen. 

Aan de slag

Meer weten 
over Martine?

Lees haar artikelen via 
www.inhealth.nl en ontdek 
hoe zij betekenis geeft aan 
eigenaarschap binnen haar 
huidige job.
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