
 

Transition to your own Powerful Motivators 

                                          Werken vanuit uw drijfveren 

 
 
Waarom? 
Soms ontmoeten we mensen met wie het meteen klikt. Een andere keer is de relatie 
met een ander een complete ramp. Door inzicht in uw drijfveren kunt u de reden ervan 
beter begrijpen. 
 
Ieder mens is uniek met zijn eigen zijn eigen behoeften, verwachtingen en drijfveren. 
Deze eigenheid zorgt voor verschillen tussen mensen. Verschillen die een kracht kunnen 
zijn, maar ook een valkuil. Om deze kracht te kunnen gebruiken en te voorkomen dat 
het en valkuil wordt, is het belangrijk deze verschillen te kennen, te begrijpen en te 
onderkennen. 
 
Uw drijfveren bepalen hoe u en andere mensen hun werk doen, met wie ze wel of niet 
willen of kunnen samenwerken, hoe ze leidinggeven, communiceren of hoe ze zich 
ontwikkelen. Drijfveren maken duidelijk waarom de één wel energie krijgt van zijn werk 
en de ander niet. Waarom het ene team wel functioneert en het andere niet. 
 
Voor wie 
Deze training is speciaal voor managers en directieleden die willen investeren in de 
effectiviteit van hun samenwerking. Die willen begrijpen wat hun primaire drijfveren 
zijn, zodat ze hun werkwijze en werkomgeving hier optimaal op kunnen aansluiten. 

Wat leert u 
 U krijgt inzicht in uw eigen drijfveren. Deze zijn aangeboren en onveranderbaar.  
 U krijgt inzicht in de effecten die uw drijfveren hebben op u als persoon en op uw 

werkwijze. 
 U leert onderscheid maken tussen authentiek gedrag (uw drijfveren) en 

aangeleerde waarden en normen.  
 U leert uw werkomgeving zo in te richten dat uw drijfveren volledig aan bod komen. 
 U leert wat de waarde is van de drijfveren van anderen.  

Wat levert het u op 
Door te werken en leven vanuit uw drijfveren, ontstaat er bij u enorm veel energie. 
Conflictsituaties, die eerder veel energie kosten, zijn verleden tijd omdat u ze kunt 
voorkomen. Ook binnen teams zal de effectiviteit zienderogen toenemen, doordat 
teamleden elkaars drijfveren en kwaliteiten erkennen en gebruiken.  

  



 
 
Werkwijze 
Drijfveren zijn gebaseerd op het gedachtegoed van psycholoog Dr. Clare W. Graves. 
Naar aanleiding van uw eigen drijfverenanalyse, worden uw valkuilen en uw sterke 
punten weergegeven. Al snel wordt u duidelijk waarom u werkt zoals u werkt. 
Vervolgens werken we met paarden om doelgericht uw gedrag, dat voorkomt uit uw 
drijfveren, te laten ervaren. Het paard fungeert daarbij als spiegel; eerlijk en zonder 
woorden geeft het u feedback over uw gedrag en de authenticiteit daarvan. Het paard 
laat u precies zien hoe effectief uw acties zijn. Tijdens deze training leert u geen 
vaardigheden, modellen of theorieën die u kunt toepassen, maar u leert alles over uw 
eigen drijfveren die centraal staan in alles wat u doet.  
 
Locatie: de training wordt gegeven op ons trainingscentrum aan de Larixweg 6 in 
Rheezerveen. 
 
Wanneer: op donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2011 van 9.00 tot 17.00 uur. 
 
Kosten: Twee geheel verzorgde dagen, inclusief test, persoonlijk rapport, gebruik 
paarden en catering kost € 1.295,00 euro excl. btw. 
 
Meer informatie 
Deze training is een samenwerking tussen Be&Become en Segment die hun eigen 
drijfveren en kwaliteiten optimaal samenvoegen om deze training tot een succes te 
maken. 

Meer informatie over de training:  
Deborah Smulders, Tel. 0642218578 of mail : info@beandbecome.nl 
Tako Hofstra, Tel. 0651231522 of mail thofstra@segmentma.nl 
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