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Inleiding
 
Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij je leiden bij de dingen die je doet? Welk
gevoel laat je meespelen bij de keuzes die je in je werk of in je privéleven maakt? Kortom: wat zijn jouw
drijfveren? De drijfverenvragenlijst die je gemaakt hebt, geeft antwoord op zulke vragen. De resultaten
daaruit worden in dit rapport weergegeven en kunnen tot stand gekomen zijn door jouw antwoorden te
vergelijken met die van een normgroep. Een normgroep is een grote groep mensen die dezelfde vragenlijst
onder vergelijkbare omstandigheden gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van een selectie of een
ontwikkelingsonderzoek. De normgroep die gebruikt is om jouw scores mee te vergelijken is: Zonder norm. 
 
Waarschijnlijk zul je jezelf herkennen in een groot aantal zaken. Het kan echter zijn dat sommige uitspraken
nuance behoeven of dat je enkele zaken helemaal niet herkent. Het rapport moet je niet zien als 'de
waarheid', maar als je wat langer over de resultaten nadenkt zal het vaak toch beter kloppen dan je op het
eerste gezicht dacht. 
 
De drijfverenvragenlijst levert input voor het assessment dat je doet, maar is zeker niet allesbepalend.
Hecht dus niet teveel waarde aan een resultaat dat je als minder positief ervaart. In het gesprek met de
psycholoog kun je eventueel op resultaten uit de vragenlijst terugkomen. Tot slot willen we je erop wijzen
dat de relevantie en actualiteit van dit rapport na verloop van tijd afnemen. Realiseer je dat de resultaten
vooral een beeld geven van hoe je nu naar jezelf kijkt en in het leven staat en dat dit in de toekomst anders
kan zijn. Wij adviseren om dit rapport na een jaar met de grootste reserve te raadplegen. 
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CompetitieCompetitie
  

  
InvloedInvloed
  

Sterkste drijfveren 

 
 
 
Competitie 
Competitie met anderen lijkt jou te motiveren, zo blijkt uit de vragenlijst. Je wilt je graag bewijzen. Om
anderen van jouw kwaliteiten te overtuigen, zul je proberen om hun prestaties te overtreffen. Je wilt niet
alleen de beste zijn, maar je wilt vooral ook dat anderen je zo zien. Een mogelijk positief effect van jouw
competitieve instelling is dat je ook anderen daarmee aanzet om prestaties te leveren. Hierdoor wordt de
productiviteit op het werk verhoogd. Een negatief effect kan echter zijn dat het ten koste gaat van een
plezierige werksfeer. Of misschien ga je de competitie met anderen aan op momenten dat dit niet wenselijk
is. Het lijkt erop dat je vooral goed kan functioneren in een organisatie, waarin competitie tussen collega's
heel gewoon is.
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Invloed 
De behoefte om invloed te kunnen uitoefenen is voor jou een sterke drijfveer. Waarschijnlijk neem je graag
de leiding. Je stelt je eigen doelen en wilt daarbij zoveel mogelijk zelf bepalen hoe het werk moet worden
uitgevoerd. Voor je gevoel maak jij nu eenmaal de beste keuzes en je wilt daar erkenning voor krijgen. Vaak
zal je de eindverantwoording willen dragen en belangrijke besluiten nemen. Een risico hiervan kan zijn, dat
je niet zo open staat voor de ideeën van anderen. Dit betekent dat je misschien teveel vasthoudt aan je
eigen aanpak, terwijl er betere oplossingen voorhanden zijn. Je zult het niet erg naar je zin hebben als je in
het werk alleen moet doen wat je gezegd wordt en je invloed niet kunt laten gelden.
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HelpenHelpen
  

  
SensatieSensatie
  

Minst sterke drijfveren 

 
 
 
Helpen 
Helpen is geen sterke drijfveer van jou. Mogelijk vind je het niet zo belangrijk om door anderen
gerespecteerd en gewaardeerd te worden. Je hoeft niet zo het gevoel te hebben dat mensen je nodig
hebben. Meestal ben je niet bang om onaardig gevonden te worden en je durft impopulaire beslissingen te
nemen. Jouw valkuil kan echter zijn dat je anderen te weinig ondersteuning biedt, waardoor ze in de
problemen komen of jou dingen kwalijk gaan nemen. Verwacht wordt dan ook dat werk waarin je anderen
moet helpen of begeleiden minder bij je past.

 
 
 
Sensatiegericht 
Je bent niet sensatiegericht, zo blijkt uit het drijfverenonderzoek. Je lijkt geen sterke behoefte aan prikkels
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te hebben en bent niet zo avontuurlijk ingesteld. Om plezier aan het werk te beleven en gemotiveerd te
blijven, hoef jij niet telkens uitgedaagd te worden. Je zult dan ook niet snel moeite hebben met routinewerk
en regelmaat. Vermoedelijk vermijd je extremen en neem je niet graag gewaagde beslissingen. Je loopt
daardoor wel het risico dat je nooit je grenzen opzoekt of verlegt. Aan werk dat niet veel spanning met zich
meebrengt lijk je de voorkeur te geven.
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Competitie Gemiddeld

 
Invloed Gemiddeld

 
Aanzien Gemiddeld

 
Perfectie Gemiddeld

 
Samenwerken Gemiddeld

 
Zingeving Gemiddeld

 
Carrière Gemiddeld

 
Leren Gemiddeld

 
Materiële beloning Gemiddeld

Overzicht van alle drijfveren 
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Waardering Gemiddeld

 
Sensatie Gemiddeld

 
Helpen Gemiddeld
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Reflectievragen
 
De scores zoals die onder jouw drijfverenscores zijn weergegeven, komen misschien goed overeen met
jouw ideeën over wat jou wel en niet motiveert. Het kan ook dat je nooit zo expliciet stilgestaan hebt bij
mogelijke drijfveren voor de keuzes die je maakt waardoor je nu tot verrassende ontdekkingen komt. Of
misschien herken je je in sommige uitslagen wel en in andere uitslagen niet. In alle gevallen is het goed om
eens verder door te denken over de testuitslag. De reflectievragen die hieronder staan kunnen je hierbij
helpen.  
- Herken je jezelf in de drijfveren waarop je hoog scoort? Wat betekenen deze drijfveren/wat betekent
deze drijfveer voor jou?  
- In hoeverre sluiten je huidige werkzaamheden, of de werkzaamheden van je laatste functie aan bij deze
drijfveren?  
- Ervaar jij de drijfveren die laag uitkomen ook als minder motiverend voor je handelen? Zijn dit drijfveren
die je in je werk ook tegenkomt? Hoe ga jij daar dan mee om?  
- Kun je je met behulp van de testuitslag een beeld vormen van het soort werk of organisatie dat goed bij
jou zou aansluiten? 
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