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Energy Drives® wordt in de markt 

aangeboden door gelicenseerde partners die hun vak-

manschap en impact vergroten met de drijfverenscan.

Energy Drives® is gebaseerd op Spiral 

Dynamics en biedt sinds 2003 een 

krachtige scan die een genuanceerd inzicht 

geeft in drijfveren van personen, teams en 

organisaties. Wij geloven in de kwaliteit van 

de EnergyDrives®-scan, maar zeker ook in de 

vertaalslag die onze licentiepartners zelf 

weten te maken in de individuele klantgesprekken en 

duidingen. Daarom zijn wij zeer terughoudend 

in ‘standaardrapportages’ en hechten grote 

waarde aan de kwaliteit van onze partners 

en hun rol.



EnergyDrives® positioneert zich niet als de 

grootste, maar als de beste door:

       De genuanceerdheid in de rapportage

       Geen goed- of foutbeoordeling

       Open rapportage

       Aanvullende bedrijfsbeeld-scan en  toepassing

Bent u een gedreven professional die de ambitie heeft 

om bij uw klanten inzicht in drijfveren om te zetten in 

ruimte voor verandering? Dan ontmoeten wij u graag 

op onze

 

Tijdens deze training wordt u opgeleid om de probleem- 

of vraagstelling van uw klant op individueel niveau hel-

der te duiden met de drijfverenscan. Met het ontstane 

inzicht kunt u vanuit uw eigen beroepsrol werken aan 

ruimte voor verandering.

Werkt u met teams, dan bieden wij u de 

licentiepartnertraining – teamniveau als 

vervolgtraining aan. 

Licentiepartnertraining - individueel niveau 



Doelgroep

De licentiepartnertraining is ontwikkeld voor professio-

nals die hun vakmanschap willen versterken en hun im-

pact vergroten. De scan wordt succesvol gebruikt door 

onze huidige licentiepartners die wij graag veranderaars 

noemen. De scan wordt  gebruikt door o.a. organisatie-

adviseurs, HR(M) consultants, recruiters, verzuim- en ar-

bo-adviseurs, trainers, coaches, loopbaanbegeleiders en 

mediators. 

Organisaties en bedrijven hebben de mogelijkheid om 

Energy Drives® zelf als instrument structureel in te zet-

ten. De betreffende afdeling wordt opgeleid, krijgt een 

licentie en daarmee de beschikking over de web-be-

heertool van Energy Drives®.

Voorbereiding en e-learning

Energy Drives® biedt u een eigentijdse e-learning 

gecombineerd met praktijkcases. Naast theoretische 

kennis ontvangt u praktische instructies en tools die u 

als toekomstig licentiepartner kunt gebruiken. Voor het 

volgen van de e-learning en het maken van de praktijk-

opdrachten moet u rekening houden met een studiebe-

lasting van 5-7 uur per studiebijeenkomst en 20-25 uur 

voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten.

Ruimte
voor 
stappen



‘Via mijn werk ben ik in aanraking gekomen met 
Energy Drives®. Ik werd direct enthousiast over de 
Energy Drives®-scan. Ik wilde meer leren over Energy-
drives® om mensen te kunnen helpen inzicht te 
krijgen in datgene wat hen drijft en energie kost. 

De licentiepartnertraining heeft aan al mijn 
verwachtingen voldaan. De trainer heeft ons 
meegenomen in de wereld van Energydrives® en de 
theorieën die eraan ten grondslag liggen. Hij heeft op 
basis van onze vragen en leerbehoefte zijn training 
vormgegeven en hiermee aangesloten op onze wensen. 

Als resultaat ben ik een zelfstandige licentiepartner 
die met gedegen kennis in staat is om mensen te 
begeleiden in hun EnergyDrives®-scan resultaat.     , 

– Roosmarijn Veldstra, Christelijke Hogeschool Ede



‘Sommige veranderingen en innovaties komen vloeiend 
in beweging en andere stagneren in het proces. Veelal 
blijkt de intrinsieke motivatie van de betrokken 
teams een belangrijke factor voor succes. Het is 
interessant om vast te kunnen stellen wat de 
drijfveren van mensen zijn, zodat je ze optimaal kunt 
inzetten op onderwerpen waar ze energie van krijgen.

Het geeft henzelf inzicht en helpt het proces in 
samenwerking, leiderschap en communicatie beter vorm te 
geven. Dat is voor mij een reden geweest om de Energy 
Drives® licentiepartnertraining te doorlopen. Ener-
zijds om organisaties te begeleiden vanuit een goede 
analyse van de potentie die aanwezig is, anderzijds om 
binnen de trajecten waar ik verantwoordelijk voor ben de 
‘human factor’ de plek te geven die ze hoort te hebben.

De training is bijzonder leerzaam en de gesprekken die 
loskomen scherpen het inzicht in de relatie tussen
psychologie en persoonlijk functioneren. Het is een 
waardevolle aanvulling gebleken op mijn 
professionele aanbod als interim manager. , 

– Marcel Veening, Giraffa    



‘Zeven jaar geleden maakte ik bij een train-de-trainer
traject voor het eerst kennis met Energy Drives®. Bij
de bespreking van mijn persoonlijke drijfverenprofiel
rolde ik van het ene ‘aha’moment in het andere.
Door inzicht te krijgen in mijn eigen drijfveren heb ik in
de jaren daarna zoveel meer plezier kunnen halen uit
mijn werk én heb ik geleerd dat ik veel energie krijg als ik
anderen kan helpen bij hun ontwikkeling.

Naarmate mijn professionele interesse in
ontwikkelingstrajecten en veranderingstrajecten groeide,
groeide bij mij ook de behoefte naar meer kennis
over drijfveren. Door inzicht te krijgen
in mijn eigen drijfveren heb ik
immers geleerd dat het instrument uitermate geschikt
is om veranderingen teweeg te brengen die een
waardevolle rol spelen wanneer het gaat
om mensen in hun kracht te laten werken.



Wanneer mensen in hun kracht werken draagt dit bij aan het
creëren van een omgeving waarin mensen in staat zijn om
samen op basis van de juiste energie tot mooie resultaten
te komen. Dit maakte het voor mij dan ook een
logische stap om licentiepartner te worden.

De gedegen kennis van de trainer en het talent om op het
juiste niveau in verbinding te treden met de cursisten,
heeft de opleiding tot een ervaring gemaakt die mij de
juiste basis heeft gegeven om zelf met Energy Drives®
aan de slag te gaan. Daardoor ben ik nog meer
geïnspireerd geraakt om dit instrument in te zetten
en andere mensen (verder) op weg te helpen in
het vinden van inzicht in eigen kracht en talent. , 

- Sheila Hussainali, Gemeente Gouda



   Programma

   De training bestaat op hoofdlijnen uit de 

   volgende onderdelen:

- De onderliggende theorie van prof. Clare W. Graves

- De neurologische niveaus van Dilts en Bateson in relatie  

   tot  Energy Drives®

- Van wat we denken naar hoe we denken

- Energy Drives® scan

- De Energy Drives® bespreekformule

- Het eigen profiel, zowel individueel als bedrijfsbeeld 

- Praktische vertaalslag naar praktijk inzet

- De werking van de web-beheertool voor u als 

   licentiepartner

- Voorbereiding op het examen

Examen

Op een in overleg te bepalen datum en tijdstip zal het 

examen collectief worden afgenomen. De vijf door u 

ingezette onderzoeken dienen onder ander als input, 

voorafgegaan door een theoretisch gedeelte via e-learn-

ing. Het examen is met name bedoeld als professioneel 

toets- en leermoment. 

Trainingsduur / jaarkalender 

De training omvat 2 dagen van 9.00 uur tot ca 16.30 uur en 

een halve dag examen. Locatie: Villa ‘De Eerdbeek’, 

Dorpsstraat 22, Lunteren

Voor meer informatie gaat u naar : 

www.energydrives.nl/agenda/

Ruimte
voor 
keuzes



Kosten

De kosten van de licentietraining bedragen € 2.249,-, 

inclusief lunch, e-learning en literatuur. Het examen kost 

€ 250,-. U krijgt een inlogcode om 5 EnergyDrives®-scans 

te kunnen uitzetten. Genoemde bedragen zijn exclusief 

BTW en worden voorafgaand aan de training 

gefactureerd. 

Resultaat

Na de training en het examen kunt u Energy Drives® zelf-

standig inzetten op individueel niveau. U weet als gedre-

ven professional inzicht in drijfveren bij uw klant om te 

zetten in ruimte voor verandering.

Wat 
drijft
jou?



   Kwalificaties en verwachtingen van Energy Drives® licentiepartners

   Als licentiepartner:

- Bent u enthousiast over de drijfverentheorie van Spiral Dynamics

- Kiest u bewust voor een kwaliteitstool dat uitgaat van een zo genuanceerd mogelijke interpretatie en toepassing

- Ziet u niet alleen de drijfverenscan, maar ook uzelf als ‘duider’ als belangrijkste ‘bron’ voor resultaat bij klanten

- Heeft u voldoende business en ervaring om minimaal 25 EnergyDrives®-scans per  jaar af te zetten om uw 

  kwaliteitsniveau te borgen en uw licentie te behouden

- Vind u het inspirerend om binnen het netwerk van Energy Drives® elkaar te inspireren en helpen te ontwikkelen

Ruimte
voor
lef



Transparante samenwerkingsovereenkomst

Nadat u geslaagd bent, ontvangt u de samenwerkingsovereenkomst waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd. 

De samenwerkingsovereenkomst is een jaar geldig en kan jaarlijks verlengd worden. Een belangrijk onderdeel van 

deze overeenkomst is dat u een actieve afnemer/partner van Energy Drives® bent en jaarlijks minimaal 25 EnergyDri-

ves®-scans uitzet. Daarnaast worden er jaarlijkse thema bijeenkomsten georganiseerd voor de licentiepartners. Hierin 

zullen actuele ontwikkelingen en kennis op inspirerende wijze met elkaar worden gedeeld. 

Graag nodigen wij u uit voor een intakegesprek.



         

          Waarom kiest u voor Energy Drives®?

        U vergroot uw vakmanschap; u voegt een krachtig instrument toe aan uw eigen expertise

        U versterkt uw impact en autoriteit; u biedt uw klanten een genuanceerd en praktisch inzicht

        U vindt eerder aansluiting bij klanten; u sluit aan bij de wereldwijde bekendheid van Spiral Dynamics

        U werkt binnen een prima prijs/kwaliteitverhouding

        U kunt uw business en kennis vergroten door samen te werken met andere licentiepartners van Energy Drives®

Licentie
partner
worden?



Vragen of direct inschrijven? 

Mail uw naam en telefoonnummer naar: 

gjansen@energydrives.nl, 

bel rechtstreeks met Gerhard Jansen: 

0341 - 820 004

of bezoek onze website: 

www.energydrives.nl. 

Graag nodigen wij u uit voor een intakegesprek.



T.   0341 - 820 004

E.   info@energydrives.nl

W.  www.energydrives.nl

Villa ‘De Eerdbeek’

Dorpsstraat 22

6741 AK Lunteren


