"Geef me werk wat bij me
past en ik hoef nooit meer
te werken"
Confucius, 551-479 v C

Maar welk werk past bij je?

Wat maakt jouw dag tot een top dag? Een tevreden
klant? Een groot contract dat je hebt binnengesleept?
Een lastig probleem dat je hebt opgelost? Een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf?
Wat is het dat er voor zorgt dat je ‘s ochtends je bed uit
komt om naar je werk te gaan?
Jouw antwoord zal gebaseerd zijn op je drijfveren.

Drijfveren
Drijfveren vertellen ons waarom we doen wat we doen. Waarom we in actie
komen. Wat ons beweegt en motiveert.
Als je het werk doet wat in lijn is met wat je drijft, krijg je energie en vervul je een
belangrijke voorwaarde om “werkgelukkig” te worden. Bovendien is het zo dat
hoe meer je passie, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in
de werkomgeving, hoe groter de kans dat je tot optimale prestaties komt !
Wat je motiveert is helder en gedetailleerd in kaart te brengen met een
drijfveren analyse. De analyse geeft inzicht in de prikkels die we nodig hebben
om plezier en voldoening te halen uit taken, doelen en rollen.

Drijfveren van Spranger
De drijfveren analyse is gebaseerd op het baanbrekende werk van de Duitse
gedragswetenschapper Eduard Spranger. Hij benoemde zes kernwaarden (attitudes,
drijfveren) die hij in elke persoon tegen was gekomen maar waarvan de rangorde
enorm kon verschillen tussen de individuen.
De drijfveren analyse geeft inzicht in de mate waarin jij waarde hecht aan de
verschillende drijfveren en welke rangorde er is. En dat geeft weer inzicht in aan welke
randvoorwaarden jouw (werk)omgeving en activiteiten moeten voldoen en waar
eventuele allergieën (en dus energykillers) liggen.
Begrip van, en inzicht in je drijfveren helpt je om je leven en werk in te richten op een
manier die werkelijk bij je past.
De zes drijfveren van Spranger:
1. Intellectuele /theoretische drijfveer. Deze drijfveer
kenmerkt zich door zijn honger aan kennis
2. Zakelijke drijfveer . Mensen met deze drijfveer
hechten waarde aan praktisch gebruiksgemak, tijd en
geld (rendement)
3. Individualistische drijfveer. Kenmerkend is hierbij de
behoefte aan sturing en het bepalen van het eigen lot.
4. De Esthetische drijfveer hecht waarde aan de
waardering tussen impressie en expressie. Beleven. Ze
hechten waarde aan vorm en harmonie
5. Sociale drijfveer. Mensen met een hoge sociale
drijfveer kenmerken zich door een oprechte interesse
in andere mensen en het tonen van betrokkenheid.
6. De Traditionele/Ideële drijfveer kenmerkt zich door
zijn behoefte aan eenheid, tradities, principes of
systemen

Drijfveren-analyse en
coachgesprek
Als jij wilt weten welke drijfveren jouw kick factor zijn en
zorgen voor de lichtjes in je ogen en hoe dat vertaald kan
worden naar je werkomgevingen privé leven om de
kwaliteit daarvan te verbeteren, dan kan je deelnemen aan
een drijfveren coachgesprek. Hoe werkt dat?

Stap 1
Je meldt je aan en geeft aan
op welke vra(a)g(en) je graag
antwoord wilt. Dit laatste als
check om te kijken of de
drijfveren analyse wel het
juiste instrument is.

Stap 2
Na je aanmelding ontvang
je een inlogcode om een
webbased vragenlijst in te
vullen.

Stap 3
Nadat je de vragenlijst hebt
ingevuld ontvang je meer
uitleg over de drijfveren met
een kleine opdracht.

Stap 4
Je ontvangt jouw
persoonlijke drijfveren
rapport zodat je dat
alvast op je gemak
kunt doorlezen.

Stap 5: het coachgesprek
we nemen het rapport door
en maken de vertaalslag
naar jouw dagdagelijks werk
en leven en bespreken we
jouw coachvraag.
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