MANAGEMENT DRIVES – ONTWIKKELEN VANUIT DE KRACHT VAN MENSEN
Kennis van drijfveren is essentieel bij persoonlijke- en teamontwikkeling, organisatieverandering, fusies en
cultuurverandering. Drijfveren voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en
competenties inzet. Als Certified Partner ondersteunt ScoliX leidinggevenden, teams, bestuur en toezicht bij
het creëren van een gemeenschappelijke taal en het inzichtelijk maken van motivatoren. Op een
eenvoudige en overzichtelijke manier wordt de verbinding tussen het individu, het team en de organisatie
zichtbaar. Dat maakt het gebruik van Management Drives praktisch en direct toepasbaar.

Met Management Drives heeft u goud in handen
De Management Drives software meet drijfveren van
een individuele medewerker of team en zet ze
inzichtelijk in een matrix. Iedere kleur in de matrix staat
voor leiderschapsstijl, organisatiecultuur en stap in de
organisatieontwikkeling. De matrix geeft drijfveren,
gedrag, cultuur en ontwikkelingen eenvoudig weer en
verbindt ze met elkaar. Met de resultaten heeft u goud
in handen voor uw eigen leiderschapsontwikkeling,
team- of organisatieontwikkeling.
Management Drives wordt in het onderwijs in
Nederland breed gebruikt. De theorie is gestoeld op
studies van C.W. Graves (1914-1986).

Wat meten we?
De drijfveren die we allemaal bezitten, bepalen in belangrijke mate ons functioneren in een team of
organisatie. Ze zijn een voorspeller van gedrag. Een beter begrip van deze drijfveren helpt individuen,
teams en organisaties beter te communiceren, samen te werken en optimaal te presteren.
Drijfveren worden bepaald door onze neurofysiologie en door omgevingsfactoren. Er kunnen bij ieder
individu zes drijfveren worden onderscheiden en gemeten. De drijfveren hebben voor iedereen een
verschillende intensiteit en volgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen. In meer of
mindere mate heeft iedereen een drijfveer om zich veilig te voelen, respect te verwerven, zaken te
structureren, resultaten te behalen, te zoeken naar harmonie en zaken te begrijpen.

Leiderschap
•

Wilt u scherp kunnen formuleren van welke werkzaamheden u energie krijgt en wat u energie kost?

•

Wilt u kort en met een erkende vragenlijst objectief geïnformeerd worden over uw leidinggevende
kwaliteiten?

•

Wilt u tegelijk feedback over uw gedrag? Wilt u werken aan uw ontwikkeling?
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Doe dan de Management Drives bij ScoliX. Bijvoorbeeld in de context van uw werk, coaching of
loopbaanontwikkeling. Een gecertificeerde consultant begeleidt u met een voorgesprek, aanwijzingen voor
de online vragenlijst en een nagesprek. Het gaat hierbij over de resultaten van de vragenlijst en hoe die
begrepen moeten worden. Kort, op maat, duidelijk en discreet.

Teamontwikkeling: verschillen als kracht
Optimaal samenwerken, gemotiveerd werken, elkaar versterken en een
gezamenlijke taal? Bijzonder aan Management Drives is dat individuele
resultaten kunnen worden samengevoegd tot een groepsprofiel. Het
groepsprofiel geeft een betrouwbaar beeld van wat een team motiveert,
wat de krachten en valkuilen zijn en welke spanningen er in een team
kunnen zijn. Ook laat het zien hoe de groep beslissingen neemt, taken
uitvoert en communiceert. Het geeft inzicht in de combinatie van manager
en team. Dit maakt een betere sturing mogelijk.
Ook uw managementteam kan de vragenlijst invullen en de resultaten
onder leiding van de ScoliX consultant bespreken. De ervaring leert dat dit een geweldige impuls kan zijn
voor de samenwerking vanuit het principe van ‘erkende ongelijkheid’.
Organisatieontwikkeling
De kleuren van Management Drives staan voor een
stap in de ontwikkeling van uw organisatie. De fase
waarin de organisatie zich bevindt en de context
bepalen waar meer of minder aandacht naar toe moet.
Het individuele- en teamprofiel bepalen echter waar
van nature meer of minder aandacht naar uitgaat. Dit
inzicht zorgt ervoor dat er bewust aandacht wordt
gegeven aan de stappen vanuit het belang van de
organisatie.

Kwaliteit
ScoliX onderscheidt zich door consultants die het onderwijs van binnenuit kennen. We zijn al jaren een
bewezen betrouwbare partner in alle sectoren van het onderwijs. Wij leveren maatwerk, uw vraag staat
centraal, maar ook de context omdat elke organisatie anders is. Goed geleid onderwijs, daar gaat het
ScoliX-team voor.

Meer weten?
Neem contact op, we vertellen u graag meer.
020 - 737 00 61 |
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