
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 Leider
KRACHTIG |  IMPACT MAKEN |  RICHTING GEVEN

IK WIL HET VERSCHIL MAKEN 
De leider heeft een krachtige voorwaartse energie en is toekomstgericht. Wanneer je de
leider in jezelf herkent heb je de sterke behoefte om je eigen lot te kunnen sturen, en soms
ook het lot van anderen. De leider wil het verschil maken en daar ook erkenning voor krijgen.
Je bent je ervan bewust wat je met jouw invloed kunt bereiken. De Leider creëert graag zelf
kansen om vooruit te komen in het leven en om het hoogst haalbare te bereiken. ‘Het beste
uit mezelf halen en/of het beste uit anderen halen’ is het motto van de leider. Wanneer je de
leider in jezelf herkent dan ben je waarschijnlijk erg gedreven en laat je je niet graag in een
hokje duwen. Je wilt graag uitstijgen boven de massa en (persoonlijke) vrijheid en autonomie
zijn belangrijke waarden voor je. Doorgaans ben je zelfverzekerd en onafhankelijk. In de
schaduw kan de leider dominant zijn en geldingsdrang vertonen. Of je met deze drijfveer ook
een goede leider bent hangt overigens van nog veel meer zaken af dan van de drijfveer
alleen. 

Basisenergie: (daad)kracht, richtinggevend

De leider in mĳ:
Houdt van doelen bereiken

Wil onafhankelijk zijn

Wil graag erkenning 

Streefl naar het hoogst haalbare

Is ambitieus
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De Altruïst
VERBINDEND |  BETROKKEN |  ZORGZAAM

De altruïst in mĳ:

IK WIL IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER
Altruïsme betekent menslievendheid, onbaatzuchtigheid. Deze drijfveer gaat over in welke
mate je begaan bent met anderen. Als deze drijfveer sterk in jou vertegenwoordigd is, dan
vind je het fijn om anderen te helpen en iets voor anderen te betekenen. Dat kunnen
overigens ook dieren of de planten zijn. De echte altruïst is van mening dat oprechte sociale
betrokkenheid bij en hulp aan anderen het fundament vormt waarop de samenleving rust.
Het liefst zou de altruïst alle leed, pijn en narigheid willen elimineren, al is het maar een klein
beetje en stelt hiervoor makkelijk zijn of haar energie, talent, geld en middelen ruimhartig ter
beschikking. Wanneer jij de altruïst in jezelf herkent dan wil je iets voor anderen betekenen.
Zorgzaamheid en betrokkenheid zijn belangrijke waarden voor je. Doorgaans ben je
empathisch en mensgericht. Hoe de altruïst in de praktijk te werk gaat is per persoon
verschillend. Het gedrag van een altruïst hoeft niet per se zacht en invoelend te zijn. Vanuit
een diepere drijfveer om anderen te helpen kan de altruïst bijvoorbeeld ook directief zijn en
knopen doorhakken waar nodig. In de schaduw kan de altruïst doorslaan en bemoeizuchtig
en afhankelijk worden. Basisenergie: meegaand

Krijgt energie van anderen helpen

Is betrokken en sociaal

Is gericht op het welzijn van anderen. 

Streeft ernaar om leed te verminderen 
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Wil iets betekenen voor anderen 


