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‘Werkgerelateerde drijfveren’
Persoonlijke ontwikkeling Teamontwikkeling

Wat brengt u en uw teamgenoten werkelijk in beweging?
Drijfveren kennen en erop inspelen is cruciaal. Er ontstaat een drijvende 
kracht die mensen écht motiveert. Daarom is herkennen, begrijpen 
en effectief gebruiken van eigen en andermans drijfveren cruciaal. De 
motivatie van mensen om in actie te komen, neemt toe naarmate zij 
hun passies, voorkeuren en interesses kwijt kunnen in hun functie of 
werkomgeving. Omgekeerd raken mensen gedemotiveerd en gestrest op 
het moment dat zij in een functie of loopbaan te veel concessies moeten 
doen aan hun persoonlijke normen en waarden. Ze blokkeren en slecht 
teamwork is het resultaat.

Inzicht in wat mensen werkelijk beweegt is van 
onschatbare waarde voor teams en organisaties 
die meesterlijk willen presteren. Laat u verleiden, 
kom in beweging, ontdek uw drijvende kracht, en 
die van uw teamgenoten.

Wat kunt u verwachten?
Aan de hand van ons Drijfverenspel en andere verrassende oefeningen, 
ondersteund met een korte presentatie over de theorie, maken de 
deelnemers kennis met de werkgerelateerde drijfveren van Spranger.

Het zijn oefeningen die iedereen kan doen. Er is ruimte voor feedback om 
het bewustzijn en de bewustwording te stimuleren. Dit doen we uiteraard 
met respect voor elke deelnemer. Vertrouwen en veiligheid nemen we 
altijd in acht.
De Zwerm Groep zet tijdens deze workshops twee Drijfveren-
gecertificeerde procesbegeleiders in. Zo kunnen wij meer persoonlijke 
aandacht geven, waardoor meer diepgang ontstaat.

‘If you can’t fly, then run,
if you can’t run, then walk,
if you can’t walk, then crawl, 
but whatever you do,
you have to keep moving forward.’
(Martin Luther King Jr.)

W o r k s h o p  ‘ W e r k g e r e l a t e e r d e  d r i j f v e r e n ’



Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers:
  ervaren wat de directe effecten zijn van eigen en andermans  

drijfveren op het uiteindelijke teamresultaat;
  kunnen inschatten wat hun drijfveren zijn en de effecten hiervan  

op hun motivatie en het team;
  een methode ervaren die handvatten geeft om teams en individuen  

te motiveren;
  ervaren wat de effecten zijn van de onderling verschillende drijfveren  

in de samenwerking.

Voor wie?
De workshop is voor teams die:

  ‘meesterlijk’ willen presteren;

  vinden dat de motivatie kan verbeteren;

  die eigen en andermans drijfveren beter willen begrijpen;

  die handvatten tot effectieve motivatie willen krijgen;

  die kennis willen maken met de werkgerelateerde drijfveren van Spranger;

  die gemaakte Drijfverenprofielen ‘uit de la’ willen halen om in de praktijk 
te gaan gebruiken.

Workshops

Duur
1 dagdeel

Locatie
In company.

Groepsgrootte
5 tot 20 personen. Grotere groepen op aanvraag.

Kosten
De kosten voor de workshop bedragen 1.210 euro.

Aanmelden/informatie
Neem contact op met De Zwerm Groep:

  070 306 09 34 
  info@dezwermgroep.nl
  www.dezwermgroep.nl
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Kracht van gedrag Werkgerelateerde drijfveren Balans in denkstijlen Zelfsturing met action learning 


