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Wat drijft u en anderen? 
 

 Management Drives  
geeft inzicht 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 

FONTEYN 
CONSULTANCY 

 

Inzicht in uw drijfveren met Management Drives 
 
 
 
 
Denkt u dat medewerkers gedreven worden door hun managers?  Wij niet! 
 
Ieder mens wordt gedreven door zijn eigen drijfveren. Dat klinkt logisch, maar heeft u eigenlijk wel 
een adequaat beeld van wat u en uw medewerkers drijft?  
Want als we weten wat iemands drijfveren zijn dan kunnen we de desbetreffende persoon beter 
begrijpen, aansturen en inspireren. Drijfveren geven namelijk richting aan iemands gedrag en 
motivatie om dingen wel of niet te doen. Ieder mens is verschillend en heeft daarom ook een andere 
benadering nodig.  
 
Veel leidinggevenden communiceren echter vanuit hun eigen drijfveren en verwachten dat dit één op 
één aansluit bij hun medewerkers. Echter, een niet passende manier van verbinden en belonen geeft 
vaak grote ontevredenheid en demotivatie.  
Veelal wordt er gedacht dat als de boodschap maar vaak genoeg herhaald wordt, de medewerker 
uiteindelijk wel snapt waar het de leiding om gaat. Ondanks alle goede bedoelingen ontstaan er dan 
toch nog misverstanden, wat veel ergernis geeft. Door aan te sluiten bij de drijfveren van 
medewerkers wordt er veel effectiever leiding gegeven.   
 
Met Management Drives zijn deze drijfveren gemakkelijk en snel meetbaar. Ze zijn gekoppeld aan een 
kleur waardoor conclusies op een overzichtelijke wijze visueel worden gemaakt. De test biedt snel de 
nodige inzichten. Drijfveren van individuen, complete teams en de gehele organisatie kunnen 
overzichtelijk in beeld worden gebracht. Op systematische wijze worden daar conclusies aan 
verbonden die het management direct inzicht geeft op een aantal gebieden.  
 
De test is gebaseerd op het waardensysteem van Graves (zie kader).  
 
 

 
Het waardensysteem van Graves 
 
Professor Clarence W. Graves (1914-1986) heeft twintig jaar lang onderzoek gedaan naar gedragspatronen en 
kwam op grond daarvan tot de volgende theorie: Ieder mens heeft een set van waarden in zich, die elkaar 
aanvullen en soms ook met elkaar conflicteren.  
Elk mens kent een ander gewicht aan deze set waarden toe. Veel van het gedrag van een individu kan hieruit 
worden verklaard. Het gewicht dat iemand aan deze waarden toekent wordt mede bepaald door zijn omgeving en 
zijn aanleg.  
De combinatie van deze elementen leidt tot een voor ieder mens uniek waardeprofiel. 
 

 
 
Zes Drijfveren  
 
We onderscheiden zes drijfveren, die zowel in volgorde als in sterkte kunnen verschillen. Bovendien 
heeft elke drijfveer een positieve en een negatieve kant. De combinatie van drijfveren geeft inzicht in 
de volgorde waarin men denkt, voelt en….. voorspelbaar handelt.  
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Welke zes drijfveren onderscheiden we? 
 
 

 

 
GEEL 
is de drijfveer die iets wil analyseren en begrijpen. Vrijheid om eigen ideeën te 
ontwikkelen is essentieel. 
 
‘Geef mij een lastig probleem en vrijheid en ik creëer nieuwe ideeën en 
oplossingsrichtingen’ 

 

 
GROEN 
is de drijfveer die mensen en sociale verbanden voorop stelt. Aansluiten bij de 
groep en een persoonlijke bejegening is essentieel. 
 
‘Stel mij een persoonlijke hulpvraag en ik creëer committent en betrek anderen’ 

 

 
ORANJE 
is de drijfveer die vooruitgang wil boeken. Het behalen van uitdagende en 
zichtbare resultaten is essentieel. 
 
‘Geef mij een uitdaging en persoonlijk gewin en ik creëer groei en vooruitgang’ 

 

 
BLAUW 
is de drijfveer die zekerheid en duidelijkheid wil creëren. Zekerheid creëren 
door regels en uniformiteit is essentieel. 
 
‘Geef mij structuur en duidelijkheid en ik creëer continuïteit en maak zaken af’ 

 

 
ROOD 
is de drijfveer die staat voor durf, tempo en kracht. De eigen positie bewaken 
is essentieel.  
 
‘Geef mij respect en een duidelijke positie en ik creëer nu duidelijkheid en voortgang’ 

 

 
PAARS 
is de drijfveer die veiligheid en thuisgevoel zoekt. De groepsbinding bewaken 
is essentieel. 
 
‘Geef mij een veilige groep en ik verbind me en creëer groepsidentiteit’ 

 
 
Individuele- en Team ontwikkeling  
De test leidt tot een individueel waardeprofiel die een beeld geeft van drijfveren op het werk. Wat 
geeft je energie en wat kost je energie en …. wat heeft dat voor gevolgen in de samenwerking met 
anderen. Waarom werken sommige teams beter samen dan andere? 
Met de uitslag van de test kunnen wij verschillende profielen in kaart brengen. Deze profielen kunnen 
worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwikkeltrajecten op individueel, team- en organisatie niveau.  
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

FONTEYN 
CONSULTANCY 

 

Cultuur ontwikkeling 
Kennis van drijfveren geeft ook een krachtige indicatie voor uw organisatiecultuur en hoe deze 
cultuur uw organisatie beïnvloedt.  
Managers zijn veelal de cultuurdragers binnen de organisatie. De wijze waarop zij leiding geven 
bepaalt vaak in hoge mate het gedrag dat u in uw organisatie tegenkomt. 
Op basis van onze meetresultaten kunnen wij vóóraf al communicatieproblemen in kaart te brengen, 
en kan er op basis van een aantal logische regels een communicatieadvies worden gegeven.  
Daarnaast kunnen wij voor u in beeld brengen wat u kan doen om uw organisatie goed op elkaar af te 
stemmen en welke personen daarin een sleutelrol kunnen vervullen.  
 
 

Citaten van managers: 
 
“Het instrument dwingt je om je te verdiepen in de ander en te zoeken naar wat de ander beweegt en de manier 
waarop je die ander het best kan aanspreken.” 
 
“Ik zie dat door de inzet van het instrument Management Drives het ontbrekende stukje van de puzzel dat nodig 
was om ook daadwerkelijk efficiënt en effectief resultaten te bereiken gevonden is. Ik leg het je uit: Het 
ontwikkelen van protocollen en procedures is één van de belangrijke stappen op weg naar resultaatsturing. 
Medewerkers met veel blauw in hun profiel kunnen dit goed en vinden het nog leuk ook!” 
 
“Dat drijfveren gesymboliseerd worden door kleuren maakt het zo luchtig, er hangt geen waardeoordeel aan vast: 
het is speels, vrolijk en effectief.” 
 

 
 
Meer informatie: 
Wanneer het instrument Management Drives u aanspreekt, willen wij graag met u bespreken op 
welke wijze we Management Drives in uw organisatie optimaal kunnen inzetten. 
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Waalbandijk 21 
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