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Als het goed is heeft iedereen van die momenten in zijn werk dat je 

denkt: “Wat is dit toch geweldig om te doen!” Het zijn de werkzaamheden 

waarvoor je uit je bed springt, waar je energie van krijgt en waar je naar 

uitkijkt. Maar helaas, er is geen baan waarin alles leuk is. Er zijn ook zo van 

die taken waarvan je denkt: moet dat nu? Taken die je liever uitstelt, 

werkzaamheden die je liever ‘onder het tapijt veegt’. Eigenlijk willen we dat 

werk niet zien, want we worden er doodmoe van. En toch, het moet 

gebeuren en je hebt er vaak alleen maar last van als je het niet doet. Maar 

hoe kun je jezelf zo ver krijgen? 

Om dat te weten, moet je ontdekken wat je drijft in je werk. En wat je drijft 

wordt bepaald door hoe je tegen de wereld aankijkt en wat je belangrijk vindt. 

En wat betekent dat voor het uitoefenen van je vak? En voor je rol en 

verantwoordelijkheid? 

Drijfveren in het onderwijs
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Hoe motiveer je jezelf en je collega’s zodat we excellent gaan presteren? Bij 

iedereen verschilt dit op basis van je eigen persoonlijke drijfveren. 

Drijfveren bepalen in hoge mate hoe je functioneert. Wat je drijft,  bepaalt 

namelijk in grote mate je gedrag, je waarnemingen, je motivatie om dingen 

wel of niet te doen, de zaken waar je graag energie aan geeft en je 

samenwerkings-,coaching-, management- en besluitvormingsstijl.

Het is weten wat de ander logisch vindt en op die logica je verhaal 

afstemmen. Voor iedereen is dat net even anders. Laat je stijl van 

samenwerken, leidinggeven zo aansluiten dat het aansturen, motiveren en 

coachen van collega’s energie oplevert in plaats van kost, dat talenten 

worden aangesproken en dat het samenwerken als vanzelf gaat en dat het 

werkplezier toeneemt! 

Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives

Drijfveren in het onderwijs
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De theorie van

Management Drives



De zes drijfveren
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Stelt mensen en 

sociale 

verbanden 

voorop

Wil analyseren 

begrijpen en 

doorgronden

Zoekt veiligheid 

en een 

thuisgevoel

Wil duidelijkheid 

en zekerheid 

voor iedereen

Staat voor durf, 

kracht en tempo

Gaat voor 

vooruitgang 

verbetering en 

resultaat
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Dr. Clare W. Graves (1914 – 1986)

• Professor Emeritus Psychology, 

Union College, New York. 

• “wat is gezond volwassen gedrag?”

• een praktische methodiek:

• zes kleuren in een matrix

• individu, team en organisatie

• leiderschap en effectiviteit 

• vragenlijst ook voor specifieke 

doelgroepen

Dr. Clarence Graves is een belangrijke

grondlegger van Management Drives



Drijfveren tonen je

intrinsieke motivatie
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• ieder mens heeft een aantal drijfveren

• bepalen WAAROM je iets doet of laat, 

sturen je gedrag en gevoel

• zijn niet GOED of FOUT

• het is het filter tussen kunnen en doen

• los van geslacht, ras, leeftijd of 

intelligentie

• komen voort uit de manier 

• waarop wij naar de wereld kijken
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Je kan drijfveren 
positief of negatief inzetten

Positief/opbouwend:
Je richt je op wat je 

belangrijk vindt en je 

hebt het zelfvertrouwen 

dat je dat kan. Je laat je 

van je beste kant zien.

Overdreven/te veel:
Je richt je zo sterk op 

wat je belangrijk vindt, 

dat het te veel van het 

goede wordt. Meer van 

hetzelfde maakt de 

situatie erger.

Negatief/afbrekend:
Jij en/of anderen hebben niet 

het vertrouwen dat jij kan wat je 

belangrijk vindt. Je laat je van je 

slechtste kant zien.



• Vergroten van je werkplezier

• Inzicht in je passie, gedrag, 

motivatie en energiehuishouding

• potentiële krachten en valkuilen

• omgaan met spanningen en druk 

• vaststellen en behalen van 

uitdagende en reële (leer)doelen

• versterken van je persoonlijke 

ontwikkeling

• effectiviteit in samenwerken 

aansluiten bij behoeften

• leiden van groepen, teams en 

organisaties

Management Drives
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Kennis van drijfveren 

is essentieel voor:
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Eigenschappen

Logica

Geel wil analyseren, begrijpen 
en doorgronden

• consistentie

• vrijheid

• toekomstgericht

• complexiteit



OVERDREVEN:
bedenken steeds 

nieuwe dingen. Alles 

wordt voortdurend 

met elkaar in 

verband gebracht.

POSITIEF:
hebben een heldere 

visie. Bouwen voort 

op de kennis die ze 

hebben.

NEGATIEF:
zijn negatief kritisch 

en cynisch, compliceren

voortdurend.

drie manieren waarop Geel
zich kan uiten in gedrag
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Eigenschappen

Logica

Groen stelt mensen en

sociale verbanden voorop

• sociaal ingesteld

• onderlinge betrokkenheid

• communicatie

• hulpvaardig



OVERDREVEN:
bedekken alles 

met de mantel 

der liefde. Willen

overal consensus 

over.

POSITIEF:
creëren harmonie 

met behoud van 

verantwoordelijkheden. 

NEGATIEF:
roddelen, protesteren, 

maken elkaar en anderen 

zwart.

drie manieren waarop Groen
zich kan uiten in gedrag
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• daadkrachtig en ongeduldig

• respect

• daadkrachtig en actiegericht

• trouw aan zijn maten

Eigenschappen

Logica

Rood staat voor durf, 
tempo en kracht



OVERDREVEN:
Gehaast, 

machtsmisbruik, 

doordrukken, 

respect afdwingen.

POSITIEF:
Duidelijk, concreet, 

direct, besluitvaardig, 

snel waar nodig, 

standvastig en respectvol.

NEGATIEF:
Alles bevechten, conflictueus, 

de wereld is verdeeld in voor 

of tegen u.

drie manieren waarop Rood
zich kan uiten in gedrag
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• dienstbaar en bescheiden

• trots en eer

• ongeschreven regels

• opofferingsbereid

Eigenschappen

Logica

Paars draagt zorg voor binding en is     

dienstbaar aan het geheel



POSITIEF:
Binding en veiligheid 

creëren, oude 

waarden behouden, 

heldere missie,

bescheiden opstelling.

OVERDREVEN:
Geen buitenstaanders 

toelaten, sektegedrag, 

buitenwereld negeren.

NEGATIEF:
Blokkerend, vasthouden 

aan verleden, argwaan en 

wantrouwen.

drie manieren waarop Paars
zich kan uiten in gedrag
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• loyaliteit

• afmakers

• waardering

• heldere afspraken

Eigenschappen

Logica

Blauw wil zekerheid en

duidelijkheid creëren



OVERDREVEN:
regelen alles dicht,

bureaucratiseren.

POSITIEF:
structureren, 

organiseren 

en kijken vooruit.

NEGATIEF:
verschuilen zich achter regels,

vallen terug op de eigen taak.

drie manieren waarop Blauw
zich kan uiten in gedrag
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• competitief   

• kansen en uitdagingen

• succes is belangrijk

• gaat uitdagingen aan

Eigenschappen

Logica

Oranje wil vooruitgang,
resultaten en prestaties laten zien

OGE!



OVERDREVEN:
waan van de dag 

regeert,

haantjesgedrag.

POSITIEF:
hebben een heldere 

strategie. Gaan voor

resultaat en uitdaging 

met focus.

NEGATIEF:
zelfbescherming, laten 

zichzelf niet zien.

drie manieren waarop Oranje
zich kan uiten in gedrag
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Persoonlijk
leiderschap

begint met uw eigen profiel
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Persoonlijk leiderschap begint

met uw eigen profiel

Boek 

24



Een voorbeeld van  

een groepsprofiel
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Boek 

64



Een inschatting van het groepsgemiddelde

MT en Schoolteams
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Voorwaardelijk voor  Werkplezier…

Contacten Vrijheid

Speelveld

Heldere 

processen en 

taakverdeling

Beslisruimte, 

domein
Veiligheid
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Motivator energiegevend

Harmonie Helder concept

Applaus

Werk netjes 

afmaken
Respect Bewezen waarde
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Management Drives en 

Waarderend Leiderschap
Gebaseerd op Appreciative Inquiry



In welk moment heb je dit 

het meest laten zien?
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People manager

Empathisch

Communicatief

Verbindend

Helpend

Visionair

Inspirerend

Innovatief

Creatief

Analytisch

Nestor

Dienstbaar

Vakmanschap

Trots

Veiligheid

Bestuurder

Zorgvuldig

Transparant

Rechtvaardig

Gedisciplineerd

Autoriteit

Focus

Lef

Besluitvaardig

Respect(vol)

Ondernemer

Strategisch

Flexibel

Vooruitstrevend

Effectief



Waarderend onderzoeken 

30

Vertel je verhaal Richt de aandacht met je vragen

Ga op zoek naar wat werkt,
wat van waarde is

Ga de diepte in: “en wat nog meer…”
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Waarderend onderzoeken…

is successen delen

Focus op problemen en je vindt meer problemen. Focus op 

succes en je vindt meer succes.

Bezig zijn met het beste in anderen, brengt het beste in 

onszelf naar boven.



GEEL

GROEN

ORANJE

BLAUW

ROOD

PAARS
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Als we als team meer willen van gedrag

wat bij een drijfveer hoort, welke vraag stel je….

Wanneer liep alles het meest organisch? Wanneer hebben wij ons het 

meeste één gevoeld met ons werk?

Wanneer hadden wij het meest grip op de zaak? Wat is onze mooiste 

ervaring als het gaat om het geven van feedback?

Wanneer hadden wij de organisatie het beste op orde? Wanneer was de 

uitvoering het meest voorspelbaar en betrouwbaar?

Wanneer hebben wij het meeste waarde toegevoegd voor de klant? 

Wanneer waren wij het meest flexibel? Het meest ondernemend?

Wanneer hebben wij het beste als team samengewerkt? Wat is ons 

mooiste moment geweest als het gaat om sfeer en harmonie in de groep? 

Wanneer werden wij als team het meest gedreven door een visie op de 

toekomst? Wanneer waren wij het meest vrij en creatief in ons denken?



GEEL

GROEN

ORANJE

BLAUW

ROOD

PAARS
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Wanneer heb je het meest bijgedragen aan de onderlinge 

verbondenheid?

Wanneer heb je op je best met respect laten zien waar je 

voor staat?

Wanneer heb je op de meest geweldige manier zelf 

helderheid en zekerheid gecreëerd?

Wat is de grootste uitdaging geweest die je bent 

aangegaan?

In welke situatie heb je het meest geweldig bijgedragen 

aan de onderlinge goede verhoudingen?

In welke situatie heb je het meest constructief bijgedragen 

aan de inhoudelijke discussie? 

Als we bij een medewerker meer willen van 

gedrag wat bij een drijfveer hoort, welke vraag stel je



Twee opvallende gegevens

• In het onderwijs 

werken veel 

bevlogen 

professionals

• Het onderwijs heeft 

het hoogste aantal 

burn-outklachten



Mogelijkheden om hier 

Positief mee om te aan

• Inzicht in drijfveren: weer aanhaken bij passie en 

energie.

• Geeft invloed op jezelf, schakelen naar constructief 

gedrag

• Begrip geeft indirect invloed op anderen

• Kijken naar wat er wel is, maakt invloed zichtbaar: 

Waarderend Onderzoeken

• Achter iedere klacht ligt een wens.



Het Traject in het Project Gezonde werkdruk

verzorgt door Management Drives Onderwijs

• Start met inzicht in eigen drijfveren en leerpunten

• Daarna focus op sturing aan het Individu

– DPLO (Individuele Profielen opleiding)

geaccrediteerd door het schoolleidersregister

– Opleiding Waarderend Leiderschap

geaccrediteerd door het schoolleidersregister

• Tenslotte focus op sturing aan het Team

– GTO (Groepen Teams en Organisatie opleiding )

– Waarderend Teamwerk (o.a. Waarderende gesprekkencyclus)
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Management Drives

mastering leadership
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