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Programma

❑ Doel van deze workshop

❑ Wat zijn persoonlijke drijfveren 

❑ Verschillende typen drijfveren

❑ Voorbeeld drijfveerprofiel

❑ Drijfveren toepassen op praktijkcases

❑ Samenvatting en conclusie



Doel van deze workshop

❑ Inzicht vergroten in de (mis)match tussen persoonlijke drijfveren 

en het werk dat iemand doet, of het team waartoe hij/ zij behoort

❑ Attent zijn op de relatie tussen persoonlijke drijfveren, motivatie, 

duurzame inzetbaarheid en psychisch verzuim



Persoonlijke drijfveren

Datgene waartoe je van binnenuit gedreven wordt



Kennis

Vaardigheden

Opvattingen

Normen/ Waarden

Wat doe je?

Wat wil je?

Wat vind je?

Wat denk je?

Motieven /

Drijfveren

Persoonlijke drijfveren en de ‘ijsberg-theorie’



Persoonlijke drijfveren – intrinsieke motivatie

● Persoonlijke drijfveren vormen de basis / geven vorm aan de 
intrinsieke motivatie

● Beïnvloeden sterk waarvoor ik warm loop en word  aangetrokken



Persoonlijke drijfveren beïnvloeden

● Je waarneming en je focus: waar heb je oog voor en waarvoor 
minder/ niet?

● Je denken, je waarden en je overtuigingen

● Je ‘favoriete’ aanpak en werkwijze

● Je ‘favoriete’ oplossingsrichting

● Je wijze van communiceren

● Je ontvankelijkheid voor bepaalde stressoren



Profile Dynamics onderscheidt 7 typen drijfveren



Persoonlijk drijfverenprofiel



Neem 3 verzuimende medewerkers voor ogen met klachten 

als:

• Overwerkt zijn

• Burn-out

• Depressieve klachten

Het is belangrijk dat je de medewerker kent, maar ook zijn / 

haar werk / team / bedrijf / organisatiecultuur

Praktijk



Opdracht:

1. Herken je 1 of 2 van de volgende drijfveren bij de 

verzuimende medewerkers die je nu voor ogen hebt?

2. Benoem de mogelijke ‘mismatch’ tussen de persoonlijke 

drijfveer en bepaald type werk, teamsfeer, een 

organisatiecultuur.

Praktijk



‘Met orde en regelmaat kunnen we de chaos beteugelen’

▪ Gedreven om het werk goed te doen en het werk af te maken

▪ Werkt graag zorgvuldig 

▪ Werkt  graag conform wetten, protocollen, duidelijke richtlijnen of 
afspraken

▪ Houdt van orde en structuur

X Mogelijke mismatch drijfveren bij ……………?

BLAUW



‘Met elkaar houden we ons staande’

▪ Hecht aan ‘het oude vertrouwde’ 

▪ Gedreven tot dienstbaarheid en dienstverlening 

▪ Werk als ‘familie’

▪ Verblijft graag wat meer op de achtergrond 

▪ Houdt van een ‘beschermende’ leidinggevende, vaste gebruiken 

en rituelen

X Mogelijke mismatch met drijfveren bij ………..?



‘Alle mensen zijn gelijk en in wezen goedaardig’

 Zoekt harmonie en gezelligheid

 Is mensgericht, wil contact

 Behulpzaam en sociaal

 Hecht aan een leuk team en aardige collega’s

 Wil graag samenwerken

X Mogelijke mismatch met drijfveren bij ……….?

GROEN



‘Alles hangt met elkaar samen, niets staat op zich’

 Ziet verbondenheid van al het levende

 Wil de wereld wat beter of mooier maken

 Relativeert dagelijkse problemen 

 Niet gehecht aan het materiële

 Wil positief bijdragen aan het geheel

X Mogelijke mismatch met drijfveren bij ……….?

TURKOOIS



‘Kennis en inzicht brengen vrijheid en autonomie’

 Wil begrijpen en doordringen tot de kern

 Zoekt vrijheid in denken en doen

 Houdt van een intellectuele uitdaging

 Vernieuwend 

 Denkt buiten gestelde kaders (‘out of the box’)

 Heeft behoefte aan vrijheid, inspiratie, ontwikkeling

X Mogelijke mismatch bij…………………………?

GEEL



‘Succes is een keuze: ik ga ervoor’

 Wil winnen, targets halen

 Ziet kansen en wil die benutten

 Competitief en statusgericht

 Doel- en resultaatgericht

 Ambitieus en tempo maken

X Mogelijk mitmatch met drijfveren bij ………?

ORANJE



‘Ik moet mijn plaats bevechten…’

 Daadkrachtig, snel en direct 

 Denkt en handelt NU

 Wil aanpakken en doorpakken

 Wil in actie komen en beslissingen nemen

 Reageert gemakkelijk intuïtief en impulsief

X Mogelijke mismatch met drijfveren bij.......?

ROOD



● Wil je een inzicht delen over 1 van de 3 medewerkers die je voor ogen had?

Inzichten?



Gevoeligheid voor mismatch drijfveren-werk

Welke medewerkers hebben er het meeste last van als er geen of onvoldoende 

match is tussen drijfveren – werk?

De individueel gerichte drijfveren of de groepsgerichte?



Belangrijk!

Het is voor medewerkers met psychisch verzuim belangrijk om zich 

af te vragen:

‘Matchen mijn drijfveren wel met het werk dat ik doe en met het /de 

team/ afdeling/ bedrijf waar ik werkzaam ben?’

Anders gezegd: 

• Kom ik hier goed tot mijn recht?

• Ben ik hier als een vis in het water (of meer als een vis op het 

droge?)

• Zit ik hier op de goede plaats?



In feite 4 opties bij (mis)match en verzuim

Dominante drijfveren 

matchen wel met werk/ 

cultuur

Dominante drijfveren 

matchen niet met werk/ 

cultuur

Individueel gerichte 

drijfveren rood, geel, 

oranje

Alert zijn op: gevoelens 

van falen, overbelasting 

door met teveel tegelijk 

bezig te zijn, lat hoog 

leggen, openlijk conflict

a. Andere baan zoeken

b. Bewust worden van 

het ‘anders-zijn’ en dit 

vervolgens  inzetten en 

benutten 

Groepsgerichte drijfveren 

blauw, groen, paars, 

turkoois

Alert zijn op: geen grenzen 

kunnen stellen, nare 

teamsfeer, verstoorde 

relatie leidinggevende, 

onzekerheid en 

verandering

Andere baan zoeken



Vragen? Of tips voor elkaar?



Sonja Scholts

www.scholts-changing.nl

Hartelijk dank voor je aandacht!


