
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 Visionair
VISIE |  INNOVATIE |  DROMEN

De visionair in mĳ:

IK WIL IETS NIEUWS BEDENKEN 
Een visionair is iemand die een helder beeld heeft van een door hem of haar gedachte
toekomstige ontwikkeling. Dit klinkt misschien wat theoretisch, maar abstract denken is
precies de kracht van de visionair. Wanneer jij de visionair in jezelf herkent, vorm je makkelijk
een visie en heb je snel een bepaald beeld voor ogen waar iets naar toe moet bewegen. Je
vindt het leuk om je bezig te houden met grotere vraagstukken en om die van verschillende
kanten te bekijken. Zo vorm jij jouw zienswijze op een probleem en dat is anders dan alles
wat tot nu toe is bedacht. Je krijgt energie om anderen hierin mee te nemen door het te
overtuigen en te schetsen hoe de toekomst er dan uit zou zien. De visionair is intuïtief en
durft daar volledig op te vertrouwen. Feiten en cijfers zijn voor de visionair dan ook niet zo
interessant. De visionair heeft altijd innovatieve en creatieve ideeën en vindt het een
uitdaging om out of the box te denken. Daardoor kan de visionair ook snel afhaken als het in
zijn of haar ogen over oninteressante of alledaagse onderwerpen gaat. De schaduwkant van
de visionair is dat je ongrijpbaar wordt omdat anderen niet zo snel meekunnen gaan met
jouw vooruitstrevende ideeën. Basisenergie: bewegelijk

Krijgt energie van brainstormen 

Wil vernieuwend zijn

Houdt van filosoferen  

Durft te dromen 

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

Laat zich leiden door intuïtie



De Pragmaticus
NUTTIG |  TASTBAAR |  REALISTISCH

De pragmaticus in mĳ:

IK WIL IETS DOEN
De pragmaticus is iemand die feiten zakelijk beoordeeld en problemen praktisch oplost. De
pragmaticus houdt vooral van doen. Wanneer je deze drijfveer in jezelf herkent krijgt je
energie van aanpakken en uitvoeren. Of het nu gaat om een picknicktafel in elkaar schroeven
of op de school van je kids helpen met schoonmaken; je wordt blij van tastbare resultaten. Je
houdt ervan om je handen uit je mouwen te steken en sowieso vind je met je handen werken
fijn. De pragmaticus is ‘down to earth’ en heeft weinig geduld wanneer het hem of haar te
zweverig of te abstract wordt. ‘Wat gaan we dan precies doen?’ is dan de vraag die bij de
pragmaticus opkomt. Deze drijfveer helpt je om het overzicht te bewaren en je niet in zeven
sloten tegelijk te laten lopen. De uitdaging van de pragmaticus is om niet direct af te haken
of sceptisch te zijn wanneer anderen hun ideeën of gedachten uiteenzetten.  

Basisenergie: stabiliteit

Krijgt energie concrete problemen
oplossen

Wil actief en nuttig bezig zijn

Houdt ervan handig en doelmatig te zijn 

Stelt realistische doelen 

Houdt van feiten en efficiëntie

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


