Drijfveren

Hoe
& Wat
Lees wat drijfveren zijn en hoe
jij ze kan toepassen in jouw
business

Wat zijn drijfveren?
Drijfveren helpen je om gedrag van jezelf en anderen te
begrijpen. Want niet iedereen reageert hetzelfde op een
situatie. Met sommige mensen is het lastig samenwerken.
Terwijl het met anderen heel makkelijk gaat. Wat is dat toch?
Drijfveren helpen om een antwoord te krijgen op die vragen.
Inzicht in drijfveren zorgt ervoor dat je je eigen gedrag en dat
van anderen nog beter kan begrijpen. En dat je daar waar nodig
je gedrag, je aanpak of je reactie kan aanpassen.
Hoe vaak proberen we niet beter te worden waar we niet goed
in zijn. Maar waarom focussen op die punten? Is het niet veel
efficienter om je te richten op je sterke punten. Daar waar jij
van nature goed in bent? Te vaak herkennen we onze eigen
sterke punten niet en weten we ook vaak niet in welke
omgeving die het beste tot hun recht komen.
Met drijfveren krijg je inzicht in wat jou natuurlijke talenten
zijn. En hoe je die het beste kan inzetten.

Hoe pas je drijfveren toe
in jouw business?
Jij bent jouw business. Dus is het goed om te weten wat jouw
kwaliteiten van nature zijn en wat ook vooral niet, kan je die
zaken uitbesteden ;). Jij wilt graag werken met klanten die écht
bij jou en jouw business passen. Klanten waar je energie van
krijgt, die aan een half woord genoeg hebben. Maar welke
klanten passen er nu bij jou?
Inzicht in jouw drijfveren en de drijfveren van jouw klanten
helpen daarbij. Dat je weet wat de behoeften zijn van jouw
klant. Dat je weet wat je bij jou komen 'halen'. Maar ook dat jij
weet welke taal ze spreken. Krijgen ze vlekken in hun nek van
een stappenplan of worden ze daar juist blij van. Of als je een
online training geeft, geef je de content dan per week vrij of
krijgen ze de gehele training in een keer. Dat zijn zaken die
nauw luisteren. En als jij weet wie jouw klant is dan kan je je
aanbod feilloos op hen afstemmen.
Als ondernemer werk je niet allen met klanten. Je werkt ook
samen met mensen die dingen voor jou doen. Denk aan een
boekhouder of een virtueel assistent. Hoe werk je met hen
samen? Wat hebben zij nodig om hun werk te doen. En wat
verwacht jij van hen. Ook daarin kan inzicht in de drijfveren
helpen.

Gele drijfveer
De Gele drijfveer wil begrijpen hoe iets werkt en op basis
daarvan tot conclusies komen. Iedereen mag zijn
eigen mening vormen er is geen goed of fout. Want wat
vandaag goed is, kan morgen weer anders zijn. Vrijheid in
denken en doen is belangrijk voor Geel. Geel is nieuwsgierig en
wil overal van leren. Geel is toekomstgericht en houdt rekening
met de lange termijn.
De kracht van Geel is dat Geel goed overweg kan met
onzekerheid. Geel houdt van verandering. Ook kan Geel veel
dingen tegelijk opopakken en houdt Geel van een modelmatige
aanpak van problemen. Geel wil dingen echt begrijpen en kan
daardoor goed overweg met complexe situaties.

Groene drijfveer
De Groene drijfveer richt zich op de ander. Wil verbinding met
andere mensen door samen te zijn met anderen. Oog te
hebben voor de gevoelens van die ander. Het draait om
het creëren van harmonie en betrokkenheid. Iedereen is
gelijkwaardig en daarom moet alles ook eerlijk over iedereen
verdeeld worden. Voor Groen is ook het gevoel, een goede sfeer
belangrijk.
De kracht van Groen is het creëren van een groepsgevoel en
harmonie erg belangrijk. Groen betrekt anderen, zorgt ervoor
dat iedereen wordt gehoord. En dat er draagvlak is
voor besluiten.

Oranje drijfveer
De Oranje drijfveer heeft een wil om te winnen en soms
worden de regels daarbij even niet gevolgd. Oranje ziet kansen,
weegt risico's, neemt initatief. Ook kijkt Oranje naar
mogelijkheden om zaken te verbeteren en resultaat te boeken.
En ben je succesvol dan mag je dat best laten zien.
De kracht van Oranje is dat Oranje gedreven is en doelgericht.
Ook zoekt Oranje naar alle mogelijkheden om het resultaat te
halen. Oranje zoekt altijd naar efficiëntie en resultaat. Oranje
zal altijd proberen de eigen postie te verbeteren en houdt de
concurrentie goed in de gaten.

Blauwe drijfveer
Voor de Blauwe drijfveer is het belangrijk dat iedereen zich aan
de regels houdt, zo weet iedereen waar hij aan toe is. Je moet
afmaken waar je aan begonnen bent is een typische
Blauwe uitspraak. Blauw is loyaal en gedisciplineerd. Iedereen
hoort zijn plaats in het systeem te kennen en handelen volgens
de wetten en de regels, uitzonderingen worden niet gemaakt.
De kracht van Blauw is dat Blauw consequent, betrouwbaar,
voorspelbaar en volhardend is. Dit zorgt voor stabiliteit. Bij
Blauw kan je er op vertrouwen dat iets wordt afgemaakt.
Blauw wordt blij van dingen afmaken. Blauw is ook zeer loyaal.

Rode drijfveer
De Rode drijfveer leeft in het hier en nu en reageert snel en
impulsief op de omgeving, waarbij kansen en bedreigingen
scherp in de gaten worden gehouden. Voor Rood draait het om
macht en dominantie. Dat je af en toe botst met anderen is
onvermijdelijk, daar moet die ander maar tegen kunnen. Rood
is direct en anderen weten direct waar ze aan toe zijn.
De kracht van Rood is dat Rood snel besluiten kan nemen en
daadkrachtig is. Knopen worden snel doorgehakt. Rood komt
op voor zijn vrienden en beschermt hen.

Paarse drijfveer
Voor de Paarse drijfveer is ervaring en traditie belangrijk.
Veiligheid wordt gecreëerd door je te houden aan de traidties
en de geldende normen en waarden. Het gaat bij Paars niet om
het individu maar het grotere geheel, het persoonlijk belang is
ondergeschikt. Het gaat niet om het ego, bescheidenheid is
belangrijk.
De kracht van Paars is het creëren van trots, veiligheid
en sterke binding tussen mensen. Die verbinding heeft iets
magisch. Paars heeft gevoel voor tradities en historische
waarden.

Turkooise drijfveer
De Turkooise drijfveer is gericht op accepteren in plaats van
analyseren en wil het eigen bewustzijn vergroten. Turkoois wil
de wereld tot een betere plek maken. Hiervoor hoef je niet te
begrijpen hoe alles werkt. Turkoois ervaart de schoonheid van
het bestaan zoals deze is. Turkoois is op een innerlijke
zoektocht naar ervaringen en kanten van zichzelf die hij nog
niet kent.
De kracht van Turkoois is dat Turkoois snel een bijdrage kan
leveren in complexe opdrachten. Het gaat daarbij voor
Turkoois niet om het ego of om zichzelf te laten gelden.
Turkoois is zeer onafhankelijk en bindt zich niet aan een
ideologie.

Drijfverenprofiel
Jij hebt je eigen persoonlijke voorkeuren. In
een drijfverenprofiel worden deze in een combinatie van zeven
drijfveren weergegeven. Er is geen goede of minder goede
combinatie. Inzicht in jouw drijfverenprofiel helpt je om je
jezelf en anderen beter te begrijpen. Ook krijg je tips om je
persoonlijke effectiviteit te verbeteren.
Naast het inzicht in welke volgorde jij je drijfveren inzet en
welk gedrag je laat zien, krijg je ook inzicht in de drijfveren die
weerstand oproepen. Je hebt dan de neiging om van die
drijfveren de negatieve aspecten te zien. Het is het gedrag wat
je kan irriteren. En waar jij een negatief gevoel aan overhoudt
als anderen zich zo gedragen. Ook kan je in een
drijfverenprofiel zien wat jou energie oplevert en wat je
energie kost.
Omdat je niet in elke situatie op dezelfde manier reageert kan
je in je drijfverenprofiel ook zien hoe je reageeert als je
omgeving je onder druk zet. Maar ook kan je zien met welke
mensen en in welke omgeving jij het beste werkt, wat jou
energie oplevert in plaats van kost.
Elk profiel is weer anders zoals je op de volgende pagina kan
zien.

Wat vinden anderen?
Bijzonder handig als ZZP-er!
De drijfverentest ingevuld en de training gevolgd bij Danielle. Een
aanrader! Goeie keuze, niet in de laatste plaats om door middel van deze
training gedrag en reactie van de verschillende profielen te kunnen
herkennen en mijn eigen reactie hier weer op. Maar vooral: hoe ik gedrag
kan keren door te weten waar het vandaan komt. Althans, zo werkt het
voor mij. Geen actie - reactie dus maar actie - herkenning - begrip passende reactie. Bijzonder handig in mijn werk als zzp-er.
CAROLINE BOSCH - Interim manager / Procesbegeleider

Alleen maar win-win
Was echt een eye-opener om te zien welke drijfveren ik heb, wat die dus
voor je doen maar verklaarde ook waarom ik bepaalde keuzes heb
gemaakt. Zo was ik daarvoor geswitcht van doelgroep. Ik zag er alle
commerciële kansen van in. Totdat ik dus mijn drijfverenprofiel zag en alle
kwartjes vielen. Het maakt voor mij nu dus keuzes maken makkelijker
maar ik zie nu ook beter welke doelgroep wel matcht én wat hun drijfveren
zijn. Kortom alleen maar win-win en ik vind eigenlijk dat iedereen zichzelf
een drijfverenprofiel cadeau moet geven.
INGE SCHRIER - Businesspartner toffe vrouwelijke ondernemers

Inzichten gekregen om klanten te begrijpen

Bij Danielle een drijfverenprofiel laten maken. Eigenlijk om beter inzichten te
krijgen in mijn eigen drijfveren, sterke punten en reacties. Daarnaast om te
toetsen of mijn huidige functie wel bij past en kan ik inzichten krijgen in zaken
die me energie opleveren en lekken. Vooral veel herkenbaarheid die ik nu kan
verklaren. Betere inzichten gekregen om klanten beter te begrijpen en te helpen.
Ik kan iedereen die inzichten in zichzelf maar ook in zijn klanten wil krijgen een
drijfverenprofiel aanraden.
CHRIS HASENAAR

Drijfveerprofielen
voorbeelden

Over mij
Al ruim 7 jaar train ik individuen en teams in drijfveren. Zelf
leerde ik drijfveren kennen toen ik in een opdracht zat die niet
lekker liep. Ik kreeg er de vinger niet achter. Totdat ik mijn
drijfverenprofiel liet maken. Alles viel op zijn plek. Ik wist
precies waarom die opdracht mij veel energie kostte. En ik wist
ook hoe ze naar mij keken. En zo kreeg ik nog wel meer
inzichten in mijzelf en in mijn samenwerking met anderen.
Ik geniet ervan als ik in mijn trainingen kwartjes kan laten
vallen. Als ineens duidelijk wordt waarom het voor iemand
werkt, of juist niet werkt. Waarom die taak je zoveel energie
kost en je die andere fluitend doet. Waarom het soms stroef
loopt in de samenwerking onderling.
Als ondernemer ben je je eigen bedrijf. Hoe handig is het dan
om te weten wat jouw talenten zijn en met welke klanten jij
het beste samenwerkt.
Ik help je graag om meer inzicht in je jezelf, je klant en je
business te krijgen. Om zo het resultaat te behalen wat jij voor
ogen hebt op een manier die voor jou werkt!

