




Drijfveren 

• In het menselijk denken en doen zijn veel aspecten te 
onderscheiden en te meten. Benaderingen en tests te 
over!

• De drijfveer is een boeiend aspect, omdat er veel aan te 
verbinden valt, en hij redelijk goed meetbaar is. 
Management Drives doet dat.Management Drives doet dat.

• Het is het filter tussen kunnen en doen, tussen 
competentie en gedrag. Dat je iets kunt, wil dat nog niet 
zeggen dat je het ook doet.

• De drijfveer is sterk voorspellend voor gedrag, zowel van 
mensen als groepen.

• De drijfveer is ook heel goed te gebruiken om 
organisatieaspecten zoals samenwerking, management en 
prestaties te begrijpen.





Logica en gedrag

• Mensen hanteren hun drijfveren 
in een individuele 
logicavolgorde. 

• Mensen vinden hun eigen 
volgorde heel logisch.

mens idee

• Iedere volgorde is mogelijk en 
wordt in de praktijk ook 
aangetroffen.

• Voor sommige werkzaamheden 
is de ene volgorde evident beter 
dan de andere, bij andere 
maakt het weinig uit.

structuur vertrouwentempo

doelen



Logica en gedrag



























Een paar voorbeelden



De verwerping

• De meeste mensen  zien voor 
elke waarde wel een nadeel. 
Dat wordt zichtbaar in de 
verwerping

• De verwerping laat eigenlijk • De verwerping laat eigenlijk 
zien waar u een hekel aan 
heeft. Hoe groter de bol, hoe 
groter de weerzin.

• Zeer sterke verwerpingen geven 
het beeld van een zekere 
allergie.



Logica en verwerping, voorbeeld

Geel: doordenking belangrijk, maar niet al te erg theoretiseren

Groen: de sociale kant krijgt weinig energie, hekel aan soft gedoe

Oranje: heel ambitieus, maar ziet de mogelijke oppervlakkigheid

Blauw: wil wel structuur, maar geen belemmerende regeltjes

Rood: komt laat tot felheid en haat conflict en machtsspelletjes

Paars: zal niet snel familiegevoel creëren, weinig hekel aan tradities



Absoluut en relatief: 

de A/R - balans

• Leiden prikkels snel tot gedrag, of wordt dat 
eerst gefilterd door vragen over nut en 
relevantie?

• Wie een hoge R-score heeft, is zich veelal 
bewust van het feit dat een mens duizend 
dingen op een dag kan doen, maar dat het er 
bewust van het feit dat een mens duizend 
dingen op een dag kan doen, maar dat het er 
om gaat iets te doen dat er werkelijk toe 
doet.

• Wie dicht bij de A (=absoluut) scoort, heeft 
de neiging zich sterk met zijn of haar werk te 
verbinden. Een hoge A-score duidt op de 
kracht van een sterke focus en een grote 
betrokkenheid.



De energiebalans

De plus- of minscore op energie correleert met de positieve 
of negatieve gevoelens die mensen rond drijfveren hebben.  



De energiebalans

• De energiebalans laat zien waar 
mensen energie van krijgen en 
waar zij energie op verliezen.

• Hoe groter het teken, hoe sterker • Hoe groter het teken, hoe sterker 
het effect.

• Uiterst belangrijk bij de match 
tussen mens en werk en ook bij de 
match tussen mens en collega’s,  
leidinggevenden en medewerkers.



binding en 
veiligheid
creëren 

tempo
maken,
beslissen

organiseren,
structuur
brengen

gaan voor 
resultaat en  
uitdaging

anderen
betrekken

communiceren

ideeën  
ontwikkelen,
meedenken

positief

argwaan,
wantrouwen

zelf-
bescherming

positie
verdedigen

kritiseren,
compliceren

protesteren,
zwart maken

terugvallen
op eigen taak

negatief



Drijfveren en communicatie

Basisvragen bij 

interpretatie

Blokkerend Openend

Geel Welke logica, model of 

theoretische redenering gaat 

hierachter schuil?

Inconsistentie

Verkeerde analyse

saaiheid

Consistent

Prikkelend

Groen Draagt dit bij aan harmonie 

of worden verschillen 

gecreëerd

Arrogantie

Gevoelloosheid

Afwijkende ideologie

Gelijkheid

Aansluiting bij ideologie

Gevoel tonenAfwijkende ideologie Gevoel tonen

Oranje Wat levert dit op? Biedt dit 

kansen? Draagt dit bij aan 

resultaat?

Niet serieus nemen

Beknotting

Doelgerichtheid

Kansen creërend

Blauw Wordt afgeweken van 

lopende afspraken en 

geldende regels, en zo ja, 

hoe moet het dan?

Ongestructureerd

Afwijkend

Ordelijkheid

Aandacht voor het ‘hoe’

Rood Wordt ik gerespecteerd of 

probeert men mij eronder te 

krijgen?

Bedreiging

Positie ontkennend

Vertragend

Respect

Positie erkennend

Snelheid

Paars Wordt wel begrepen dat de 

wereld een magisch geheel 

is en dat naasten op elkaar 

zijn aangewezen?

Ontheiliging

Afwijking van vaste patronen

Ritualiteit

Begrip voor cycli

Familiegevoel



Waarde Commitment Integriteit Professionaliteit Openheid

Rood wij staan schouder 

aan schouder

laat zijn collega’s niet 

vallen

mens en werk zijn één, 

de activiteiten worden 

verricht met een 

geoliede machine

is helder over ieders plaats

Blauw wij houden ons aan 

afspraken

houdt zich aan de regels past regels, afspraken 

en maatstaven 

systematisch toe

is transparant en 

controleerbaar in zijn handelen

Oranje wij gaan samen voor heeft geen dubbele is sterk gericht op is duidelijk over doelen

Polderwoorden en drives

Oranje wij gaan samen voor 

gestelde doelen

heeft geen dubbele 

agenda

is sterk gericht op 

resultaat en 

klanttevredenheid. Is 

flexibel

is duidelijk over doelen

Groen wij hebben een 

groepsgevoel

gaat eerlijk met eigen en 

andermans emoties om

is in staat om 

zakelijkheid en 

menselijkheid te 

verenigen

is niet gesloten, en eerlijk over 

gevoelens

Geel wij zien er voldoende 

intellectuele uitdaging 

in om ons te 

concentreren

is consistent in strategie 

en gedrag, is open voor 

feiten

heeft zicht op nieuwe 

ontwikkelingen, is in 

staat strategisch over 

positie op langere 

termijn na te denken

staat open voor nieuwe ideeën 

en concepten


