
 

 

 

Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap 
begint bij drijfveren. Management Drives 
geeft inzicht in leiderschap en drijfveren. Het 
is praktisch zonder overmatig te 
simplificeren. Na meting van 
honderdduizenden mensen in binnen – en 
buitenland is een model ontwikkeld dat 
werkt met zes drijfveren, die zowel in 
volgorde als in sterkte kunnen verschillen. 
Bovendien onderscheiden we positieve en 
negatieve aspecten van drijfveren. 

 
 
 
 
Training 

Management Drives 
Leiderschap in ontwikkeling 

Uitdaging 
Of het nu gaat om persoonlijk leiderschap, sturing van teams, of om cultuur beïnvloeding van uw hele 
school of scholengroep: drijfveren zijn de bepalende factor voor succes of falen. De uitdaging is daarom 
dat de zes drijfveren door iedereen begrepen worden en ook bewust ingezet worden of bewust niet 
ingezet worden. 

Bedoeling van de training 
Na deze training begrijpen de deelnemers de drijfveren en kunnen ze deze bij zichzelf en anderen 
herkennen. Als een heldere taal in zes kleuren die iedereen verstaat en spreekt. 

Waar en wanneer 
Wij kunnen de training bij u op locatie op een voor 
u geschikt tijdstip aanbieden op basis van uw 
wensen: voor een klein team of een groot aantal 
deelnemers, van één tot meerdere dagdelen. 
Desgewenst in combinatie met andere 
instrumenten over leiderschap. Het uitgangspunt is 
maatwerk voor u als opdrachtgever. 
 

Opbouw van de training 
De deelnemers vullen tevoren de MD vragenlijst in. Zij kunnen de MD app downloaden en daar hun 
profiel met een toelichting doornemen.  
In de training worden de individuele profielen uitgebreid doorgenomen. Als er ook een groepsprofiel 
gewenst is kan de trainer dat opmaken en wordt in de training ingezoomd in de complementariteit van 
het team: waar vindt men elkaar, hoe kunnen ze elkaar versterken, wat zijn de blinde vlekken van het 
team. Dit wordt aangeboden in activerende werkvormen en – indien gewenst – met cases uit de eigen 
praktijk. 

Voor wie is de training bestemd? 
Voor leidinggevenden, coördinatoren, 
sectievoorzitters, docententeams. 

Door wie wordt de training verzorgd? 
De training wordt verzorgd door één van de MD 
gecertificeerde partners van De Roo: Koos van den 
IJssel, Freek Polter, Maarten Ebbing, Desirée Simons en 
Teus de Vries 


