
DISCOVER YOUR
DRIVERS

B U R E A U  N I E U W E  M A A N
2 0 2 1

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



NIEUWE MAAN
DRIJFVERENWIEL
Jouw unieke energiefabriek

Ze kunnen elkaar versterken maar
elkaar tegenwerken. Je kunt in jezelf
tegengestelde belangen en behoeftes
voelen. Zo kan de drijfveer carrière
bijvoorbeeld weleens botsen met de
wens om een aanwezige ouder te zijn.
Wanneer drijfveren met
tegengestelde behoeftes voor jou
even belangrijk zijn, kan het voelen
alsof je in een spagaat bent.

Wat zijn drijfveren nou eigenlijk?
Drijfveren zijn de motoren achter je
gedrag. Het is het 'waarom' van de
dingen die je doet en datgene waar je
op gericht bent. Als je dingen doet die
in lijn zijn met jouw belangrijkste
drijfveren, krijg je veel energie en
voldoening. Ook kunnen drijfveren de
bron zijn van zingeving en betekenis in
je leven. Wanneer je drijfveren te
weinig gevoed worden, kan dat juist
energie kosten. Je loopt dan als het
ware leeg. Maar wat energie geeft en
wat energie kost is voor iedereen
weer anders. Je drijfveren zijn daarom
jouw eigen unieke energiefabriek.

Wat zijn drijfveren eigenlijk?

Je drijfveren zijn echter niet altijd
eenduidig en hebben ook niet een
logische volgorde. 

Tegenstrijdige belangen

Niet al je drijfveren wegen even
zwaar. In jouw unieke samentelling
zijn sommige drijfveren zijn
belangrijker dan andere. Als de
minder belangrijke drijfveren echter
helemaal niet aan bod komen, merk je
dat ook op den duur. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat je geld niet zo
belangrijk vindt, maar dat betekent
niet dat je gratis wil werken. Je kunt
jouw drijfveren zien als een nest met
jonge vogels. Sommigen zijn hongerig
en willen telkens gevoed worden.
Anderen gaan pas piepen als ze lang
niks te eten hebben gekregen.

Nest met vogels
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TERUG
NAAR DE
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. 

Er zijn veel verschillende modellen
en instrumenten die drijfveren in
beeld brengen. Ook zijn er
uiteenlopende visies op hoe
drijfveren nou precies werken. Het
Nieuwe Maan DrijfverenwielÓ is
een uniek model en is gebaseerd
op bestaande theorieën. Dit model
gaat ervan uit dat er 8
basisdrijfveren zijn die in principe in
ieder mens te herkennen zijn. Ieder
mens heeft echter wel zijn of haar
unieke voorkeuren en invulling. 

NIEUWE MAAN
DRIJFVERENWIEL

Het element lucht kenmerkt zich door
beweging en staat voor vindingrijk-
heid en vrijheid. Lucht-types zijn
creatieve denkers en leggen makkelijk
verbanden die voor anderen moeilijk
zichtbaar zijn. De drijfveren van het
lucht-element zijn fantasierijk,
vernieuwend en laten zich niet
hinderen door praktische mitsen en
maren. Het element lucht is een
innovatie kracht

Lucht

Het element vuur gaat vooruit en
neemt de leiding. Vuur-types weten
duidelijk wat ze willen, zijn toekomst
gericht, houden ervan om impact te
maken en invloed uit te oefenen. De
drijfveren van het vuurelement zijn
(daad)krachtig, resultaatgericht en
bevlogen. Het element vuur is een
richtinggevende kracht.

Vuur

LUCHT

VUUR

AARDE

WATER

De Visionair

De Kunstenaar

De Leider

De Tacticus

De  Onderzoeker 

De  Pragmaticus 

De  Altruïst 

De  Idealist 
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Het element water staat voor
verbinding, emoties en gevoel en
streeft naar goede relaties en
harmonie. Ook symboliseert dit
element communicatie,
mensgerichtheid en flexibiliteit. Een
watertype is meelevend en zorgzaam.
De drijfveren van het waterelement
zijn gericht op anderen helpen en de
wereld op een of andere manier een
betere plek maken. Deze energie is
verbindende kracht.

Water

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:

Jezelf bevragen

Het aarde-element staat voor
stabiliteit en zekerheid is gericht op
feitelijke waarnemingen, observaties
en praktische zaken. Een aardetype
houdt van details en is een goede
procesbewaker. Drijfveren van het
aarde-element zijn gericht op het
aanbrengen van structuur, overzicht
en tastbare en reële zaken. Deze
energie is een vormgevende kracht.

Aarde
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https://www.desteven.nl/persoonlijke-ontwikkeling/eigenschappenanalyse-karakter/persoonskenmerken-aardetype-eigenschappen

