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Inleiding: Drijfverenanalyse
Waarom is het belangrijk om te weten waardoor een medewerker wordt gemotiveerd?
Heel eenvoudig: omdat motivatie gaat over persoonlijke waarden, over wat er belangrijk
is in het leven. Bij verschillende mensen kunnen dat verschillende dingen zijn. Om
gemotiveerde medewerkers te hebben moet er op de werkplek een klimaat en een
beloningssysteem bestaan waardoor de persoonlijke drijfveren van mensen worden
ondersteund. Voor motivatie moet u het 'hart' van uw medewerkers winnen in plaats van
een beroep te doen op hun verstand!

Is het goed of fout om de doodstraf op te leggen? Moeten we in dienstverband quota's
gebruiken voor het aantal mannen en vrouwen? Is het goed of slecht als iemand
geïnteresseerd is in macht of persoonlijk succes? Al deze vragen gaan over waarden. Er zijn
argumenten voor en tegen te bedenken. Een waarde is een fundamentele overtuiging die:

een oordelende, waarderende inslag heeft
aangeeft wat goed/fout/gewenst is
vaak relatief stabiel en blijvend is
vroeg in het leven wordt vastgelegd door invloed van ouders, leraren, vrienden en
anderen
een leidraad is voor welk gedrag de voorkeur heeft, zowel vanuit persoonlijk als sociaal
perspectief

Houdingen zijn een maatstaf voor onze gemoedstoestand, onze meningen en oordelen
over de wereld waarin we leven. Ze weerspiegelen een standpunt dat we vanuit onze
waarden hebben ingenomen en zijn flexibeler dan waarden. Een houding bevat
waardeoordelen over dingen/verschijnselen, gebeurtenissen of mensen. "Ik hou van mijn
werk" is een voorbeeld van een houding die ik over mijn werk kan hebben.

Houdingen bestaan uit drie onderdelen:

Een cognitief onderdeel: een bewuste gedachte, bijv. "Het is verkeerd om mensen te
discrimineren op grond van ras, geslacht of geloof."
Een affectief onderdeel: een gevoel, bijv. "Ik mag de baas niet, want hij discrimineert....."
Een gedragsonderdeel: de intentie om zich op een bepaalde manier te gedragen
tegenover iets/iemand, bijv. "Ik ontwijk de baas, want hij discrimineert....."
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Inleiding: Drijfverenanalyse, vervolg...
Houdingen vervullen verschillende functies voor een persoon:

Houdingen geven betekenis (kennis) aan het leven. Deze functie wordt vaak vervuld door
politieke of religieuze ideologieën.
Houdingen helpen ons onszelf uit te drukken. Ze helpen ons definiëren wie we zijn en
zorgen er zo voor dat we ons goed voelen.
Houdingen hebben ook een instrumentele functie. We gebruiken bepaalde houdingen
omdat we denken dat we ervoor worden beloond of straf zullen ontlopen, bijv. als we
iemand vleien of als we onze opvatting verzwijgen omdat we denken dat onze mening
niet populair is.
Houdingen verdedigen ons ego. We kunnen een houding gebruiken om een handeling te
rechtvaardigen waar we ons anders schuldig over zouden voelen. We kunnen bijv.
tegenstrijdige gevoelens hebben tegenover een ouder of partner, maar onze waarden
vertellen ons dat we onvoorwaardelijk van ze moeten houden.

Onderzoek wijst uit dat mensen streven naar overeenstemming tussen hun houdingen
(drijfveren) en hun gedrag. Ze willen rationeel en consequent overkomen. Wanneer dat niet
mogelijk is, voelen we ons ongemakkelijk. Dan proberen we het evenwicht tussen houding
en gedrag terug te krijgen door onze houding of ons gedrag te veranderen. Met kennis over
onze fundamentele waarden en houdingen kunnen we voorspellen hoe en begrijpen
waarom een persoon zich op een bepaalde manier gedraagt. De prestaties en het welzijn
van een medewerker zijn vaak beter als zijn/haar waarden overeenstemmen met die van de
organisatie. Leiders kunnen ook proberen zodanig te handelen dat er een positieve houding
ten opzichte van het werk ontstaat.
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Beschrijving van de zeven drijfveren
Mensen met kennis als sterke drijfveer zijn vooral geïnteresseerd in ontdekken, feiten en
informatie zoeken. 'Het is leuk om te weten!' Een dergelijk persoon neemt bij voorkeur
een 'denkende' houding aan en kijkt vaak niet naar de schoonheid, het praktisch nut of de
economische waarde van een voorwerp. Personen met kennis als drijfveer willen
observeren en verbanden begrijpen. Hij/zij bekijkt de werkelijkheid met een kritische en
rationele blik.

Mensen met een sterke economische drijfveer zijn erg geïnteresseerd in geld. Ze zijn
gericht op wat rendabel is en willen dat hun gedane investeringen economisch iets
opbrengen. Investeringen kunnen over zowel tijd als geld gaan. Mensen met een sterke
economische drijfveer streven naar de zekerheid die economische middelen met zich
meebrengen. Ze kunnen de behoefte voelen om anderen te overtreffen als het gaat over
economische en materiële middelen.

Mensen met zelfontplooiing als sterke drijfveer zijn erg geïnteresseerd in persoonlijke
ontwikkeling en welzijn. Een persoon met zelfverwezenlijking als drijfveer waardeert
omgevingen waarin ruimte is voor creativiteit en innovatie. De persoonlijke ontwikkeling
kan zich uiten in de behoefte aan ruimte om ideeën van zichzelf of anderen uit te
proberen. Zelfreflectie en feedback zijn een natuurlijke werkmethode. Dat betekent dat de
persoon omgevingen waardeert waarin daarvoor tijd en ruimte is.

Personen met een sterk praktische drijfveer waarderen concrete creaties en een slimme
inzet van middelen. Maken en creëren zijn in deze drijfveer de sleutelwoorden. Mensen
met een praktische drijfveer hebben oog voor wat nuttig kan zijn en praktisch toepasbaar
is. Ze zijn vaak handig en kunnen projecten starten, aandrijven en voltooien. Ze willen
anderen graag laten zien wat ze hebben gemaakt en gecreëerd.

Mensen met attentheid als sterke drijfveer zijn geïnteresseerd in andere mensen en hun
interactie en welzijn. Ze worden vaak als vriendelijk, sympathiek en onzelfzuchtig
beschouwd. Soms zijn ze bereid om van eigen gewin (geld verdienen) af te zien als blijkt
dat een ander door een bepaalde beslissing blij kan of zal worden. Een persoon met
sterke attentheid als drijfveer kan mensen met de drijfveren kennis, praktisch en
leiderschap als onverschillig en ongevoelig ervaren.

Mensen met leiderschap als sterke drijfveer willen controle en macht. De behoefte aan
controle kan van uiteenlopende aard zijn, deels zelfcontrole maar ook controle over
anderen. Een persoon met leiderschap als sterke drijfveer zoekt vooral persoonlijke
macht, invloed en roem. Het is vaak belangrijk om de regels van het spel te begrijpen en
goed contact te hebben met invloedrijke personen. De drijfveer kan zich ook uiten in het
willen bepalen van belangrijke beslissingen en van hoe en wanneer bedrijfsmiddelen
moeten worden gebruikt.

Een persoon met de drijfveer ethisch-moreel heeft een uitgesproken gevoel voor
rechtvaardigheid. Dit kan tot uiting komen door de wens om te werken bij organisaties
met duidelijke structuren, regels en gemeenschappelijke normen en waarden. De
belangrijkste interesse achter deze drijfveer kan worden beschreven als de wil om de
'goede krachten' in het bedrijf of in de samenleving als geheel te steunen. Mensen met
een sterke ethisch-morele drijfveer hebben een overkoepelend waardesysteem voor wat
'goed en fout' is en dit gebruiken ze als leidraad.
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Vanuit uw antwoorden op de analyse ontvangt u de
volgende procentuele verdeling over de verschillende
drijfveren.

Dit rapport moet worden
teruggekoppeld door
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©

2002-2018

6

Dit rapport is van:
ID: 246996



Uw sterkste drijfveer: Kennis
Mensen met kennis als sterke drijfveer zijn vooral geïnteresseerd in ontdekken, feiten en
informatie zoeken. Het is leuk om te weten! Een dergelijk persoon neemt bij voorkeur
een denkende houding aan en kijkt vaak niet naar dingen als de schoonheid, het
praktisch nut of de economische waarde van een voorwerp. Personen met kennis als
drijfveer willen observeren en verbanden begrijpen. Hij/zij bekijkt de wereld met een
kritische en rationele blik.

Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:
waarden worden waargenomen en kunnen worden beschreven als rationeel en slim
analyseert en waardeert zelden subjectief maar behoudt graag objectiviteit
gebruikt kennis en vaardigheden om kwalitatief hoogstaand werk te creëren

Voorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:
het individu kan zo worden opgeslokt door de zoektocht naar kennis dat de relatie met
de omgeving eronder lijdt
alledaagse bezigheden kunnen helemaal of deels opzij worden gezet
veiligheid en zekerheid kunnen op de tweede plaats komen als het gaat om het zoeken
naar de 'waarheid'

Situaties en oorzaken van onbehagen of stress:
wanneer er niet genoeg tijd is om voldoende informatie te verzamelen voor bijv. een
beslissing
achteloze uitspraken van de omgeving over ongefundeerde feiten
werksituaties waarin het intellectuele denkvermogen niet wordt uitgedaagd
wanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekere
desinteresse tonen.

Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatie
verhogen:

zich richten op het rationele
informatie op een onderbouwde, geloofwaardige manier presenteren
u de kans geven om voortdurend nieuwe kennis te verzamelen door bijv. onderwijs of
andere intellectuele uitdagingen
tijd en ruimte bieden om u over een onderwerp in te lezen
dat u uitdagingen krijgt die inhouden dat uw kennis op de proef wordt gesteld
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Uw op één na sterkste drijfveer: Zelfontplooiing
Mensen met zelfontplooiing als sterke drijfveer zijn erg geïnteresseerd in persoonlijke
ontwikkeling en welzijn. Een persoon met zelfverwezenlijking als drijfveer waardeert
omgevingen waarin ruimte is voor creativiteit en innovatie. De persoonlijke ontwikkeling
kan zich uiten in de behoefte aan ruimte om ideeën van zichzelf of anderen uit te
proberen. Zelfreflectie en feedback zijn een natuurlijke werkmethode. Dat betekent dat
de persoon omgevingen waardeert waarin daarvoor tijd en ruimte is.

Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:
ziet het werk als een manier van zelfverwezenlijking
expressief en communicatief als het om innovatie gaat
kan nalatig of ontwijkend worden in situaties waarin persoonlijke mislukking of gebrek
aan welzijn een rol spelen
waardeert anderen die zich creatief uitdrukken

Voorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:
de eigen ontwikkeling kan plaatsvinden ten koste van de werktaak/het geheel
veel te brede en grote ideeën met een zwakke risicobeoordeling
luistert niet naar voorstellen van de omgeving

Situaties en oorzaken van onbehagen of stress:
personen die alleen rationaliteit en objectiviteit op prijs stellen
zaken die als obstakels voor de eigen ontwikkeling worden gezien
wanneer de omgeving kritisch is over ideeën of er niet naar wil luisteren
wanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekere
desinteresse tonen.

Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatie
verhogen:

uw wens van persoonlijke ontwikkeling stimuleren
uw voorstellen tot verandering als positieve bijdrage aan het bedrijf zien
begrip hebben voor het feit dat er niet overal antwoord op is en tijd geven voor
nadenken en reflectie
dat u kunt werken in een open, begripvolle omgeving waar men zich vrij kan uitdrukken
u toegang geven tot opleidingen waarmee u uw persoonlijke ontwikkeling kunt
voortzetten
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Uw op twee na sterkste drijfveer: Praktisch
Personen met een sterk praktische drijfveer waarderen concrete creaties en een slimme
inzet van middelen. Maken en creëren zijn in deze drijfveer de sleutelwoorden. Mensen
met een praktische drijfveer hebben oog voor wat nuttig kan zijn en praktisch toepasbaar
is. Ze zijn vaak handig en kunnen projecten starten, aandrijven en voltooien. Ze willen
anderen graag laten zien wat ze hebben gemaakt en gecreëerd.

Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:
wil graag een proces plannen op basis van eigen praktische ervaring
heeft een goed vermogen om te overzien hoe middelen op de beste manier kunnen
worden ingezet
kan soms economische grenzen overschrijden bij het plannen en uitvoeren van een
project om een beter en meer haalbaar resultaat te behalen

Voorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:
kan een 'slavendrijver' zijn om een project te verwezenlijken
kan in sommige gevallen functionaliteit voorrang geven op economie en vorm
het 'kan het zelf'-principe kan overduidelijk worden

Situaties en oorzaken van onbehagen of stress:
wanneer het project de gestelde deadlines niet aanhoudt
wanneer de opgave moeilijker wordt dan gepland en er niet genoeg middelen bij de
hand zijn
wanneer anderen een project niet als een succes beschouwen ondanks dat het wel
werkt
wanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekere
desinteresse tonen.

Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatie
verhogen:

het resultaat en de functionaliteit waarderen
u bij de planning en uitvoering van een project laten meewerken met praktische
gezichtspunten
goede investeringen niet alleen in geld of vormgeving waarderen
u betrekken bij het plannen en uitvoeren van projecten en processen van praktische
aard
waardering en erkenning geven voor uw ervaring en uw praktische vaardigheden
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Uw op drie na sterkste drijfveer: Attentheid
Mensen met attentheid als sterke drijfveer zijn geïnteresseerd in andere mensen en hun
interactie en welzijn. Ze worden vaak als vriendelijk, sympathiek en onzelfzuchtig
beschouwd. Soms zijn ze bereid om van eigen gewin (geld verdienen) af te zien als blijkt
dat een ander door een bepaalde beslissing blij kan of zal worden. Een persoon met
sterke attentheid als drijfveer kan mensen met de drijfveren kennis, praktisch en
leiderschap als onverschillig en ongevoelig ervaren.

Veel voorkomende kenmerken van de drijfveer:
wil anderen graag helpen
kan veel tijd en energie in de 'goede zaak' steken
ziet liever het 'goede' dan het 'slechte' in andere mensen

Voorbeelden van overmatig gebruik van drijfveer:
kan in conflict komen met meer rationele beslissers, vooral als iemand schade lijdt of in
moeilijkheden komt
kan soms worden misbruikt
neemt dingen te persoonlijk op

Situaties en oorzaken van onbehagen of stress:
beslissingen die alleen op rationele en emotionele basis worden genomen
beslissingen die grotere menselijke schade veroorzaken dan economische winst
zich ontoereikend voelen
wanneer de sterkste drijfveren niet worden bevredigd zal het individu een zekere
desinteresse tonen.

Belangrijke dingen die u aan uw omgeving kunt laten weten die uw motivatie
verhogen:

niet egoïstisch zijn en alleen maar willen 'verdienen' aan het werk en de inzet van
anderen
zich richten op hoe iedereen tot zijn recht kan komen en hoe we een meer
rechtvaardige werksituatie kunnen creëren
de nadruk leggen op de interactie tussen mensen, iedereen is nodig en heeft een
belangrijke functie te vervullen
u de kans geven om anderen tot hulp te zijn
u mag werken in een werkklimaat dat humaan is en rekening met mensen houdt
onderdeel zijn van een attente groep of attent bedrijf

Dit rapport moet worden
teruggekoppeld door
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©

2002-2018

10

Dit rapport is van:
ID: 246996



Beschrijving van verschillende combinaties van
drijfveren
Kennis/Zelfontplooiing

kennis is nooit te zwaar om mee te nemen
kennis is een voorwaarde om mijn persoonlijke doelen te kunnen bereiken
nieuwsgierigheid is de sleutel tot zelfverwezenlijking

 
Kennis/Praktisch

hoe meer je weet, des te betere oplossingen voor praktische problemen je kunt vinden
kennis leidt tot effectiever gebruik van beschikbare middelen
tijd besteden aan het vergaren van kennis voordat een project begint, zorgt ervoor dat
veel misstappen kunnen worden vermeden

 
Kennis/Attentheid

kennis kan worden gebruikt om anderen te helpen
met kennis kunnen vooroordelen worden bestreden
vrije toegang tot informatie voorkomt machtsmisbruik

 
Praktisch/Zelfontplooiing

praktisch creëren is een vorm van zelfverwezenlijking
het vinden van praktische oplossingen voor een probleem is op zichzelf al leuk
problemen oplossen gebeurt het beste in een open en creatieve omgeving

 
Zelfontplooiing/Attentheid

anderen helpen is een manier om jezelf te ontwikkelen
mijn eigen ontwikkeling en succes mogen niet plaatsvinden ten koste van anderen
wat goed is voor mij, hoeft niet goed te zijn voor anderen

 
Praktisch/Attentheid

beschikbare middelen moeten rechtvaardig worden gebruikt
zelfs kleine verbeteringen kunnen het leven van mensen makkelijker maken
praktijkgericht samenwerken zorgt voor zowel goede relaties als voor houdbare
praktische oplossingen
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