Teamsessie ‘Wat drijft mij?’ op basis van Energy Drives
Toelichting Energy Drives
Energy Drives maakt drijfveren inzichtelijk met zeven kleuren, gebaseerd op het gedachtegoed
van Graves en Spiral Dynamics. De kleuren zijn te vergelijken met de bril waardoor je naar de
wereld kijkt. Iedereen beleeft daardoor zijn eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet goed
of fout, maar geeft aan waar iemand energie van krijgt of energie op verliest. Datgene wat je
drijft, bepaalt hoe je functioneert en voorspelt je gedrag en motivatie om dingen wel of juist
niet te doen. Anders dan een andere drijfverentest brengt Energy Drives per kleur een
nuancering aan, waardoor er meer diepgang ontstaat en de resultaten praktisch toepasbaar
zijn, zonder etiketten te plakken en te vervallen in algemeenheden.
Voorbereiding deelnemers
Voorafgaand aan de teamsessie wordt de deelnemers gevraagd om een online Energy Drives
vragenlijst in te vullen. Dit gaat via internet met een persoonlijke beveiligde link die men via email ontvangt. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een half uur in beslag.
Voorbeeld Energy Drives profielen (individueel en team)

(Testuitslag Eigen beeld)

Programma 1-daagse teamsessie ‘Wat drijft mij?’
Deze inspirerende teamsessie geeft een helder beeld hoe jouw drijfveren zich verhouden ten
opzichte van die van anderen. Hoe kijken jullie als collega’s naar het team, naar elkaar en hoe
gebruiken jullie elkaars kracht? Waardoor komt het team in beweging en waaraan verliest het
energie? Ken je elkaars drijfveren, dan ontstaat er begrip en acceptatie van onderlinge
verschillen. Dat leidt tot een betere samenwerking en versterkt het teamgevoel. De effectiviteit
van het team neemt toe, net als het enthousiasme om samen te werken.
Een teamsessie met Energy Drives levert het volgende op:
o Inzicht in jouw persoonlijke drijfveren in een bedrijfsmatige omgeving. Waar krijg je energie
van of loop je op leeg binnen jouw team of organisatie?
o De drijfverenscan biedt inzicht en herkenning in jouw persoonlijke drijfveren en die van
jouw teamleden ten aanzien van communicatie, leidinggeven, samenwerken, kwaliteit
leveren en problemen oplossen.
o Door middel van een teambeeld wordt inzichtelijk gemaakt welke thema’s je zou willen
versterken of reduceren binnen het team.
o Concrete handvatten om veranderingen op gang te krijgen. Medewerkers herkennen zich
in de uitslag en kunnen deze direct inzetten in de dagelijkse praktijk. Er ontstaat begrip
door een gemeenschappelijke ‘kleurentaal’, waardoor veranderingen sneller beklijven.
Investering voor dit programma
Activiteit
Verzorgen teamsessie
Energy Drives vragenlijst + twee rapporten
Analyse uitkomst profiel

Investering
€ 1.500,€ 200,- per persoon
€ 50,- per persoon

Optionele onderdelen bij dit programma
Activiteit
Individuele terugkoppeling Energy Drives profiel
Individuele coaching na afronding training

Investering
€ 295,- per persoon
zie website

Toelichting
o Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
o Reiskosten worden additioneel in rekening gebracht (€ 0,35 per gereden kilometer).
o De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de locatiekeuze en de investering daarvoor.

