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Inkijk

Waarom is het eigenlijk goed inzicht te krijgen in je eigen 
verborgen drijfveren? Een vraag waar HR-adviseur Leny 
Joosten wel raad mee weet. “My Drives is gebaseerd op de 
bekende ijsbergmetafoor”, legt ze uit. “Het stukje van de 
berg dat boven water uitsteekt is je zichtbare gewoonte-
gedrag: je Habits. Onder water zitten je verborgen drijfve-
ren - je Drives - die je gedrag boven water sturen. Doe je 
iets dat aansluit bij je drijfveren onder water dan voelt
dat natuurlijk, het geeft energie. Waar je goed in bent, 
bepaalt ook waar je ‘s avonds onder het eten enthousiast 
over praat. Maar sluiten boven en onder water niet op 
elkaar aan dan lekt er juist energie weg, en zit je er 
‘s avonds over te mopperen. My Drives analyseert dat,
de methode helpt je om zichtbaar en concreet te maken 
wat jou energie oplevert, maar ook wat jou moeite kost.”

Jezelf en de ander beter begrijpen
“Heb je inzicht in jezelf, dan kun je anderen ook beter 
begrijpen, bijvoorbeeld je collega’s”, gaat Leny verder. 
“Kleuren spelen daarbij een belangrijke rol. My Drives 
drukt de persoonlijkheid van mensen uit in één of meer-
dere kleuren. In totaal gebruiken ze er zeven. Iemand die 

veel rood in z’n persoonlijkheid heeft, is daadkrachtig, wil 
meters maken. Wie hoog scoort op blauw is een gestruc-
tureerd persoon. Iemand die veel geel heeft, wil zaken 
doorgronden en denkt out of the box. Rood, blauw of geel: 
het een is zeker niet beter dan het ander, maar als je het 
van elkaar weet kun je elkaar wel gemakkelijker benade-
ren en beter samenwerken. Je snapt waarom je bij de een 
aan ‘n half woord genoeg hebt en waarom je bij de ander 
zoveel moeite moet doen. Iemand met andere drijfveren 
vindt andere dingen gewoon belangrijker.”

Vlees noch vis
Zelf heeft Leny de analyse twee jaar geleden gedaan (“een 
half uurtje vragen invullen”) met de afdeling Strategie 
en Organisatie. “Toen ik mijn persoonlijke uitslag voor 
m’n neus kreeg, was mijn eerste reactie: ‘potverdorie 

dit is vlees noch vis’. Alle kleuren kwamen bij mij vrij 
gelijkmatig voor, met geel als grootste drijfveer. Inmiddels 
zie ik het als iets positiefs dat ik van alles in huis heb, in 
mijn werk is dat juist handig. Ook binnen het HRM-team 
heeft de analyse een aantal zaken duidelijk gemaakt. 
Bijvoorbeeld dat je niet moet proberen om in een klein 
team allemaal all-round te zijn. Iedereen heeft z’n eigen 
specialisme. En het levert de meeste energie op als je voor 
het realiseren van de doelstellingen je eigen drijfveren 
kunt inzetten.” 

Meer dan ervaringsdeskundige
“Ik zie het als een soort gemeenschappelijke taal”, 
omschrijft Leny My Drives. “Het helpt om meer inzicht in 
jezelf te krijgen, maar ook om de drijfveren van andere 
mensen te herkennen en hoe dit de samenwerking beïn-
vloedt. In teams kan een analyse heel nuttig zijn, zeker 
met samenwerking als kernwaarde van onze organisatie. 
In een team met veel dezelfde soort kleurenprofielen kan 
het voor de balans bijvoorbeeld handig zijn als er een 
persoon bijkomt die weer hele andere eigenschappen 
meebrengt.”

Persoonlijke energiebalans
Teams die benieuwd zijn naar hun eigen kleurrijkheid, zijn 
bij Leny aan het goede adres. Ze is inmiddels meer dan 
ervaringsdeskundige: na een opleiding afgelopen voorjaar 
mag ze zich My Drives-consultant noemen. Dit betekent 
dat ze collega’s kan begeleiden bij het interpreteren van 
de analyseresultaten. Die resultaten worden verwerkt 
in een rapport dat niet alleen weergeeft welke kleur of 
kleuren (drijfveren) je voorkeur hebben, het laat ook zien 
welke kleuren jouw weerstand oproepen. Daarnaast bevat 
het rapport een persoonlijke energiebalans. “Je krijgt dus 
geen diploma of rapportcijfer als je de vragenlijst hebt 
ingevuld”, benadrukt Leny. “Het helpt om zaken duide-
lijker voor je te maken zodat je ermee aan de slag kunt.” 

Leny Joosten over My Drives

Inzicht in jezelf,
inzicht in een ander
Scoor jij hoog op de gele drijfveren, of zijn de blauwe drijfveren bij jou dominant? Ben je 
misschien een groene, of van alles een beetje? Rare vragen? Niet als je kennis hebt gemaakt 
met My Drives, een methode om je verborgen drijfveren te analyseren. 

“In teams kan een analyse 

heel nuttig zijn”




