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De drijvende kracht 
Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden hebben 
we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun 
werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten. 
 
Profile Dynamics® is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuele mensen, maar 
ook van teams en afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun 
werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen 
en de manier waarop ze communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar mensen energie van 
krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen 
verzetten en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen. 
 
Profile Dynamics® biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die 
grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de 
mogelijkheid om deze praktisch te benutten. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen 
die er werken beter op elkaar af te stemmen, de werksfeer te verbeteren en de organisatie op een 
hoger plan te brengen.  
 
Het inzetten van Profile Dynamics® kan op diverse gebieden. Voorbeelden zijn 

• Persoonlijke analyse, training en coaching 
• Analyse van teams en teambuilding 
• Organisatie en verandermanagement 
• Inzet bij werving en selectie 

 
 
Rubidium, coaching • mental tuning is gecertificeerd voor het gebruik van Profile Dynamics®. 



 

 
 

  
 

 
  

Profile Dynamics® 
De theorie van de Amerikaanse psycholoog Graves vormt de basis voor Profile Dynamics®. Hij 
onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen 
bepalen. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens. De 
zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag worden aangegeven  
met elk een eigen kleur. In de praktijk blijken de waardensystemen die mensen hanteren redelijk 
constant in de tijd, alhoewel het wel gebeurt dat verandering van omgeving en levenservaringen tot 
verschuivingen leidt. 

Elk van deze waardensystemen kent zijn eigen kracht en heeft ook minder sterke kanten. Er is dan 
ook geen 'goed' of 'fout' in iemands profiel. Wel maakt het iemand meer of minder geschikt voor 
bepaalde typen functies. Zo zijn in verzorgende beroepen inlevend vermogen (groen) en 
zorgvuldigheid (blauw) als drijfveren zeer gewenst, terwijl in een verkoopteam een dosis oranje 
(resultaatgerichtheid) en rood (daadkracht) nodig is voor goede resultaten. 
 
Met kennis van de drijfveren kunnen we dus functie en persoon beter op elkaar afstemmen, 
teamsamenstellingen optimaliseren en gericht knelpunten opsporen en aanpakken. 

 

TURQUOISE 

GROEN
 

PAARS 

BLAUW 

ROOD 

ORANJE 

GEEL
 

Veiligheid
Geborgenheid

Orde en structuur
Betrouwbaarheid

Harmonie 

Sociaal 

Groepsgevoel

Holistisch

Relativerend

‘Het materiële voorbij’

Daadkracht
Macht

Snelheid

Competitie
Winnen

Doelgericht

Vrijheid 
Creativiteit 

Vernieuwing
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Meten 
De Profile Dynamics® test bestaat uit een eenvoudige vragenlijst. Het invullen van de web based 
vragenlijst neemt ongeveer 20 - 30 minuten in beslag. De antwoorden worden verwerkt in een 
persoonlijke profiel en bijbehorende grafiek. De expressie geeft aan in welke volgorde van voorkeur u 
denkt en handelt, terwijl de weerstand laat zien wat negatieve gevoelens bij u oproept en u energie 
kost. 

Groei en ontwikkeling 
Het unieke van Profile Dynamics® is niet alleen dat het drijfveren nauwkeurig en objectief meet, maar 
tevens diverse praktische handvatten biedt om het functioneren van organisaties te verbeteren. Er zijn 
meerdere verschillende niveaus waarop organisaties de kennis van persoonlijke drijfveren kunnen 
inzetten voor ontwikkeling en groei, zowel van de individuele werknemer als van de organisatie in zijn 
geheel. 
 
Persoonlijke profilering 
De Profile Dynamics® test geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren en laat zien of iemand geschikt is 
voor een bepaalde functie of past binnen een bestaand team, of hij of zij een persoonlijk 
coachingtraject behoeft of misschien elders beter op zijn of haar plaats is. 
De objectieve en neutrale testuitslag maakt dit inzichtelijk en bespreekbaar en helpt om persoonlijke 
wensen enerzijds, en de mogelijkheden en behoeften van de organisatie anderzijds, op elkaar af te 
stemmen.  
 
Teams  
ledere leidinggevende of manager kent het probleem: een team 'loopt niet', maar daar grip op krijgen 
is zo eenvoudig nog niet. Met Profile Dynamics® kan ook een teamanalyse worden gemaakt, waarbij 
tevens inzicht gegeven wordt in de interacties tussen individuele groepsleden. Hiermee heeft u een 
basis in handen voor teambuildingsessies en teamtrainingen. De teamtrainingen zijn uiterst waardevol 
bij het verbeteren van de communicatie binnen teams en het optimaliseren van teamsamenstellingen. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over Profile Dynamics® of een vrijblijvend gesprek, neem dan contact op via 
info@rubidium.nl 
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