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BalanZis Drijfverentest 
 

Algemene informatie 
De BalanZis Drijfverentest is afgeleid van het enneagram. Het enneagram brengt focus aan welk type 

je bent, de drijfverentest wil duidelijk maken dat elk mens meerdere drijfveren kent. Het gaat er om 
hoe deze drijfveren zich tot elkaar verhouden. Dit vergroot de kennis over jezelf en biedt uitzicht op 

de potentie van elk mens. De drijfverentest is een helder uitgangspunt, dat recht doet aan het 

individu. Iedereen bezit zijn persoonlijke drijfveren, wat aangeeft waar de kwaliteiten, drijfveren en 
valkuilen liggen, die in principe redelijk vaststaand zijn. Het bewustzijn omtrent groeirichting, 

beheersing en niet-ontdekte gebieden geeft een groeispurt in de persoonlijke ontwikkeling.  
 

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Je drijfveren kunnen als 

gevolg van tijd, ervaring etc. veranderen. Hoe meer je drijfveren zijn terug te vinden in je omgeving, 
studie of werk, hoe beter je je op je plek zult voelen.  

Bij drijfveren gaat het er om wat mensen werkelijk beweegt of doet bewegen. Je kan jezelf ook de 
vraag stellen: ‘Wat heb ik nodig om me gelukkig te voelen?’ Kennis van je drijfveren kan je helpen 

jezelf en anderen beter te leren kennen en begrijpen. Inzicht in drijfveren werkt als een kompas bij de 
keuze van doelen, zowel in het persoonlijke leven als bij het professionele leven.  

 

Het enneagram 
 

 
 
 

Ieder mens wordt geboren met een bepaalde aanleg ofwel een bepaald temperament. Als 

pasgeborene hebben we emotionele basisbehoeften, zoals de behoefte aan veiligheid en vertrouwen, 
die bepalend zijn voor onze ‘basic trust’. Al heel vroeg ontwikkelen we overlevingsstrategieën om aan 

deze basisbehoefte te voldoen, enerzijds om ons te verzekeren van liefde en vertrouwen, anderzijds 
om de angst dat we niet zullen overleven het hoofd te bieden. Onze opvoeders hebben op onze 

signalen gereageerd. Gedrag werd beloond, hebben we verder ontwikkeld om de kans op overleven te 

vergroten. Gedrag dat veiligheidsgevoel teweeg bracht, herhaalden we. En gedrag dat geen succes 
had, leerden we af.  

 
Het enneagram maakt ons ervan bewust dat we op een ‘automatische’ manier reageren op 

levensomstandigheden en dat we in dergelijke automatismen vast kunnen komen te zitten. We 
kunnen erdoor gevangen raken, zonder dag we het in de gaten hebben. Vaak hebben deze 

gedragspatronen of automatismen ene lange geschiedenis van ‘emotionele survival’ achter zich.  
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Hoe werkt de BalanZis Drijfverentest 

De test bestaat uit 117 stellingen en de uitkomst geeft aan hoe gescoord wordt op belangrijke 
drijfveren. Ieder mens bezit alle 9 drijfveren, de individuele verschillen van belangrijkheid van 

drijfveren maken ons als mens uniek; het drijfverenprofiel is als het ware onze vingerafdruk. De 
drijfveren zijn gekoppeld aan een kleur. 

 

De negen drijfveren zijn:  
1. BLAUW, Orde en grondigheid  

2. GROEN, Sociaal en communicatief  
3. GEEL, Ambitie en doelgerichtheid  

4. LIME, Sensitiviteit en creativiteit  
5. TURKOOIS, Denken en waarnemen  

6. ROSE, Geborgenheid en veiligheid  

7. ORANJE, Genieten en ontspannen  
8. ROOD, Snelheid en kracht  

9. PAARS, Wijsheid en idealisme 
 

Wat levert de BalanZis Drijfverentest op 

•  De test levert inzicht in persoonlijke drijfveren, ook wel waarden genoemd en bevestigt iemand in 
zijn identiteit en eigenwaarde.  

•  Het drijfverenprofiel kan dienen als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling.  
•  Draagt bij aan een betere samenwerking.  

•  Het werkelijke inzicht ontstaat pas na een gesprek met een coach die bekend is met de 
achtergrond van de drijfverentest. 

 

Investering 
•  Test met uitgebreide rapportage: € 95,00 

•  Test met uitgebreide rapportage, uitgebreide beschrijving van je top-3 drijfveren en een 
coachgesprek (1,5 uur): € 225,00 

 

 


