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voorwoord 
Mijn grootste hobby is wel het fotograferen van insecten: bijen en hommels, zweefvliegen, libellen 
en juffers, kevers, wespen en mieren, vliegen en muggen, wantsen en cicaden... 
Daar waar ze door de meeste mensen alleen maar als lastig of eng ervaren worden, zie ik een wereld 
vol kleine wonderen.  
Bovendien zijn ze erg nuttig en bijzonder belangrijk voor ons mensen. Zo wordt het grootste deel van 
de gewassen die wij eten, door insecten bestoven. Gebeurt dit niet meer, dan heeft dit grote 
gevolgen voor onze voedselvoorraden. Insecten ruimen ook veel organisch (plantaardig en dierlijk) 
materiaal op in onze omgeving, wat anders openlijk zou liggen rotten en een voedingsbodem voor 
ziektes zou vormen. Insecten die in de grond leven, dragen voor een groot deel bij aan de 
vruchtbaarheid van die bodem.  Daarnaast zijn insecten ook weer een belangrijke voedingsbron voor 
bijvoorbeeld veel vogelsoorten. Deze worden door het verdwijnen van insecten ook met uitsterven 
bedreigd. En zo kunnen we nog even doorgaan. 
Het tempo waarin insecten aan het verdwijnen zijn, kun je gerust alarmerend noemen. 
 
Elke serie op mijn blog wordt opgeluisterd met foto's van insecten, om de aandacht op hen te 
vestigen. Ik wil een oproep doen, om jouw eigen omgeving (meer) insectenvriendelijk in te richten. Je 
kunt in tal van publicaties allerlei voorbeelden vinden hoe dat te doen. 
 
Aangezien de 'Gedachten over medewerkerzelfstandigheid' uit meerdere delen bestaat, zal elk deel 
een eigen insectensoort hebben.  
Voor het eerste deel heb ik voor de Dagvlinder gekozen. De foto op de titelpagina is van de Kleine 
Vos. Een veelvoorkomende vlinder, die te herkennen valt aan de zwarte en gele vlekken op de 
voorvleugel en de blauwe driehoekjes aan de randen van de vleugels. De Kleine Vos heeft, net als de 
Dagpauwoog, een voorkeur voor brandnetels. Hierop zet ze haar eitjes af. Na ongeveer een week 
komen deze uit. Het rups-stadium duurt ruim drie weken, waarna ze verpoppen. Na ruim een week 
kruipt er een nieuwe vlinder uit de pop. 
 
Maar nu back to business: groeien naar zelfredzaamheid. 
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inleiding 
Vanaf onze geboorte ontwikkelen we ons. En naar mate we ouder worden, doen we dat op steeds 
meer verschillende terreinen. De naar mijn mening belangrijkste factor binnen onze ontwikkeling is 
de interactie met anderen. De wijze waarop wij op onze omgeving reageren en deze op ons, is voor 
een groot deel bepalend voor onze ontwikkeling. Een ontwikkeling, die er uiteindelijke toe leiden 
moet, dat we zelfstandig kunnen functioneren als onderdeel van onze omgeving en er een bijdrage 
aan kunnen leveren. 
Binnen de ontwikkelingspsychologie wordt op basis van verschillende theorieën invulling gegeven 
aan de ontwikkeling van de mens. Zelf kan ik me goed vinden in de levenslooptheorie van Erik 
Homburger Erikson. Hij beschrijft acht fasen van psychologische ontwikkeling: zuigeling, peuter, 
kleuter, basisschoolkind, adolescent, vroeg volwassene, middelbare volwassene en late volwassene. 
Hij geeft aan hoe binnen elke fase een conflict ontstaat en dat de uitkomst daarvan bepalend is of en 
hoe wij aan de volgende ontwikkelingsfase beginnen. 
 
Eenzelfde ontwikkeling maken we door binnen ons werkbare leven. Ik zie daarbinnen vier belangrijke 
niveaus in de ontwikkeling van zelfstandigheid. Deze heb ik samengebracht in het Groeimodel 
Medewerkerzelfstandigheid. 
 

 
De illustratie van het Groeimodel hierboven geeft aan, dat groei gestimuleerd/gekenmerkt wordt 
door enerzijds het nemen van meer verantwoordelijkheid en anderzijds minder 
managementbemoeienis. Tevens is in deze illustratie per niveau het gewenst basisgedrag (zie 
verderop)aangegeven. 
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Deel I van "Gedachten over medewerkerzelfstandigheid" bevat naast deze inleiding nog vier 
afleveringen, waar ik dieper in ga op het Groeimodel. Per aflevering behandel ik een 
zelfstandigheidsniveau, waarbij de volgende elementen aan de orde komen: 
 
definitie 
Wat houdt het niveau kort beschreven in?  
 
karakterbouwstenen 
Groeien vormt ons karakter. Ons karakter is in feite een verzameling van vaste innerlijke 
eigenschappen, die onze houding in relatie met onszelf en onze omgeving bepaald. Ons karakter laat 
zien wie wij werkelijk zijn. Naarmate wij groeien (als mens en/of als professional) zal ons karakter 
veranderen. Door te groeien zijn wij in staat andere, nieuwe eigenschappen te ontwikkelen. Ze 
kunnen uitgroeien tot innerlijke kwaliteiten, die tot volle wasdom komen, wanneer ze effectief 
worden ingezet. 
Elk zelfstandigheidsniveau in het Groeimodel wordt gekenmerkt door bepaalde karakterbouwstenen. 
 
basisgedrag en groeigedrag 
 

 
 
Algemeen kun je zeggen, dat gedrag  het geheel van acties en reacties met betrekking tot onszelf en 
onze omgeving is. Ons gedrag is te beïnvloeden. Binnen organisaties kun je werken aan gewenst 
gedrag, ook wel 'gepland gedrag' genoemd. Volgens de "theorie van gepland gedrag"  van sociaal 
psycholoog Icek Ajzen is de belangrijkste factor daarbij intentie. Binnen het Groeimodel is intentie: 
een voornemen gebaseerd op inzicht. Dit sluit aan bij de theorie van Ajzen, die aangeeft dat intentie 
volgt uit drie factoren: 

 de eigen overtuiging van het belang van het gedrag en het effect ervan 
 hoe de omgeving over het gedrag denkt 
 de ingeschatte vaardigheid om het eigen gedrag te veranderen 

Voor de groei naar meer zelfstandigheid is dus van belang te weten, welk gedrag bij welk niveau in 
ieder geval getoond dient te worden. 
 
basisgedrag 
Elk zelfstandigheidsniveau wordt gekenmerkt door een bepaald basisgedrag. Gedrag, wat blijkt uit 
acties en reacties in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Door dit gedrag te tonen laat je zien, dat je op het betreffende 
zelfstandigheidsniveau bezit. 
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groeigedrag 
Binnen de boomverzorging is groeigedrag een bekend begrip. Om groeigedrag van bomen te 
beïnvloeden, kunnen vier methodes worden toegepast: 

 snoeien 
 verplanten 
 groeiplaatsverbetering 
 bestrijding van ziektes en plagen 

Wanneer we het over het Groeimodel hebben, is groeigedrag het gedrag, wat een medewerker 
vertoond, wanneer hij/zij wil doorgroeien naar een hoger zelfstandigheidsniveau. In relatie tot de 
theorie van gepland gedrag kan dit betekenen, dat een leidinggevende soms moet snoeien, soms 
moet verplanten, soms de groeiplaats moet verbeteren en soms ziektes en plagen moet bestrijden. 
Het belangrijkste daarbij is te weten welke methode je op welk moment in welke situatie moet 
toepassen. 
 
professionele vaardigheden 
Vaardigheid bezitten wil zeggen dat je goed bent in bepaalde handelingen/activiteiten. Vaardigheid 
ontwikkel je door te oefenen. Vaak worden vaardigheden verward met competenties. Het verschil 
tussen beide is, dat je bij vaardigheden weet HOE het moet, terwijl je bij competenties weet WAT je 
WANNEER moet doen. Dat je daar vaardigheden bij nodig hebt, om het tot een goed einde te 
brengen, spreekt vanzelf. 
 
negatieve ontwikkeling 
In het begin van deze aflevering gaf ik al aan, dat Erikson binnen elke ontwikkelingsfase een conflict 
aanduidt. Wanneer iemand zich ontwikkelt, wordt duidelijk dat hij/zij sterke en zwakke kanten in 
zijn/haar aanleg heeft. Hoe iemand daarmee omgaat, bepaalt de ontwikkeling van de 
karakterbouwstenen. Wanneer deze stagneert heeft dat niet alleen effect op de mate van 
zelfstandigheid, maar kan het de totale persoonlijkheidsontwikkeling schaden. 
Het is dus niet alleen belangrijk na te denken over het gepland gedrag dat je als organisatie wilt zien. 
Het is tevens belangrijk na te denken over de manier waarop je binnen de organisatie de 
zelfstandigheidsgroei wilt stimuleren.  
 
 

de bal is aan jou 
Zoals gezegd: groei kun je stimuleren. Wat daarbij belangrijk is, is dat je 
inzicht hebt in hoe groei ontstaat en wat de instrumenten zijn, die je 
daarvoor nodig hebt. Door bovenstaande structuur aan te brengen in de 
komende vier afleveringen, wil ik je daarin tegemoet komen. Ik nodig je dan 
ook uit de komende tijd de afleveringen over zelfredzaamheid, 
zelforganisatie, zelfregie en zelfsturing te lezen. 

 
 
[geef jouw feedback via proqlantblog@gmail.com] 
 


