
VRAAG JEZELF AF...

Wat herken ik van mijzelf in de beschrijving van deze drijfveer?
In welke mate geeft deze drijfveer mij energie?
Hoe zie ik mezelf deze drijfveer vormgeven in mijn leven?
Hoe belangrijk is deze drijfveer voor mij?
Welke overtuigingen heb ik over deze drijfveer?
Wat heb ik hierover van huis uit meegekregen?
Wat zijn mijn wensen of verlangens vanuit deze drijfveer? 
In welke mate ervaar ik voldoening op deze drijfveer?

Om je zelfkennis te verdiepen en je drijfveren beter te leren kennen, helpt het om jezelf vragen te
stellen. Je kan je bij ieder drijfveer je het volgende afvragen:

LUCHT

VUUR

AARDE

WATER

De Visionair

De Kunstenaar

De Leider

De Tacticus

De  Onderzoeker 

De  Pragmaticus 

De  Altruïst 

De  Idealist 

De 4 elementen als basis
Het eeuwenoude gedachtengoed van de
vier elementen is de basis van het Nieuwe
Maan Drijfverenwiel. Volgens de Griekse
filosoof Aristoteles is alles op aarde
samengesteld uit één of meer van de vier
oerelementen: aarde, lucht, vuur en water.
Deze vier elementen zijn ook in de mens
vertegenwoordigd en kun je zien als vier
verschillende levensenergieën. De acht
drijfveren zijn opgebouwd uit een
combinatie van deze vier elementen.
Daarbij is één van de vier elementen
karakteristiek voor de drijfveer. Jouw
persoonlijkheid kleurt de drijfveer verder in
vanuit een van de overige elementen. 

DISCOVER YOUR
DRIVERS

N I E U W E  M A A N
D R I J F V E R E N W I E L

D i s c o v e r  Y o u r  D r i v e r s



De Idealist
HOLISTISCH |  ZINGEVING |  LEIDRAAD 

De idealist in mĳ:

IK WIL BĲDRAGEN AAN EEN HOGER DOEL 
Een ware idealist ziet zichzelf als onderdeel van het grotere geheel en wil daar een bijdrage
aan leveren. Dit doet hij of zij vanuit diepgewortelde waarden en overtuigingen. De idealist
zet zich in voor een ideale wereld. Hoe dat er precies uitziet hangt van de visie van de idealist
af.  Zijn of haar ideaal is de leidraad voor het leven en komt voort uit een levensovertuiging.
Dit kan bijvoorbeeld duurzaamheid, antroposofie of veganisme zijn. Ook een religie of zelfs
het lidmaatschap van een motorclub kan leidend ideaal zijn. De idealist heeft een enorm
doorzettingsvermogen om zich in te zetten voor het hogere doel en wil zich graag verbinden
met anderen die hetzelfde ideaal nastreven. Wanneer je de idealist in jezelf herkent, ben je
principieel en standvastig. Je bent je heel bewust van wat jij belangrijk vindt. Je durft daar
voor te gaan staan en zelfs heilige huisjes omver te gooien als dit nodig is. De idealist is
bereid om offers te brengen voor zijn of haar ideaal. De schaduwkant hiervan is dat de
idealist daardoor ook zichzelf kan opofferen. 

Basisenergie: verbindend

Streeft naar een hoger doel

Is bereid om offers te brengen

Is onderdeel van iets groters

Wil goed doen 

Wil zich verbinden  

D i s c o v e r  Y o u r  D r i v e r s



De Tacticus
RESULTATEN |  INNOVATIEF |  DROMEN

De tacticus in mĳ:

IK WIL RESULTAAT BOEKEN

Krijgt energie van resultaten bereiken

Wil verbeteren en optimaliseren

Wil kansen grijpen en benutten 

Heeft inzicht in 'hoe de hazen lopen'

Is strategisch en behendig

Van oudsher is een tacticus iemand met veel strategisch en militair inzicht en bedreven is in
zowel aanvallen als verdedigen. De tacticus voelt haarfijn aan wat of wie hij of zij moet
inzetten om resultaten te bereiken. Dat waren ooit militaire resultaten, maar de moderne
tacticus vertaalt zijn resultaten in winst en rendement. Het gaat dan niet per se om geld,
maar dit is nou eenmaal een middel waardoor de verbetering meetbaar en zichtbaar wordt.
De tacticus wil ‘return on investment’. Dus alles wat je investeert in tijd, geld of aandacht
moet ook iets opleveren. Een ware tacticus is altijd bezig met verbeteren en optimaliseren.
Zit de tacticus in een restaurant tijdens een romantisch etentje, dan bedenkt hij of zij
ondertussen hoe het allemaal nog sneller, beter of klantvriendelijker zou kunnen. De tacticus
heeft doorgaans een nuchtere, zakelijke, ondernemende houding. Herken jij je in de tacticus
dan houd je van kansen creëren en benutten en is vooruitgang en verbetering belangrijk voor
je. De valkuil van de tacticus is dat de aandacht verslapt als de resultaten uitblijven. Een ware
tacticus heeft dan niet het geduld om de oorzaak te onderzoeken maar richt zijn aandacht op
de volgende ‘opportunity’.
Basisenergie: resultaatgericht

D i s c o v e r  Y o u r  D r i v e r s


