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Samenvatting

Geachte Christina Sullivan

Gefeliciteerd! Je hebt de Motivation Factor© Indicator voltooid. Op deze pagina vind je een samenvatting van de Indicator.
Op de volgende pagina's gaan we dieper in op je resultaten.

Veel leesplezier!

Je top 5 behoeften

1. Balans
De behoefte aan balans kan betekenen dat je in veel situaties naar gelijkwaardigheid zoekt. Het kan om balans gaan in je persoonlijke of professionele
leven, maar ook in werkopdrachten, gesprekken of relaties. Je voelt je niet comfortabel in situaties waarin er geen evenwichtige aandacht wordt gegeven.

2. Eerlijkheid
De behoefte aan eerlijkheid kan betekenen dat je je comfortabel voelt in een open, loyale en eerlijke omgeving. Oneerlijkheid daarentegen kost je energie
en je hebt een afkeer van gedragingen zoals liegen, het verdoezelen van de waarheid of onoprecht zijn.

3. Gehoord worden
De behoefte om gehoord te worden kan betekenen dat je een natuurlijke drang voelt om bij te dragen met je gedachten, ideeën en meningen en je bent
misschien graag iemand die om advies wordt gevraagd. Je kunt je gefrustreerd voelen als anderen niet luisteren of als je geen gelegenheid krijgt om je
gedachten te uiten.

4. Succesvol zijn
De behoefte om succesvol te zijn kan betekenen dat het vaststellen van en behalen van doelstellingen een belangrijke drijfveer voor je is en een maatstaf
voor het succes ervan. Als je een doel hebt, ga je ervoor. Zonder een duidelijk doel kun je je moeilijk concentreren.

5. Controle
De behoefte aan controle kan betekenen dat je streeft naar perfectie in wat je doet. Het kan je energie geven als je het gevoel hebt dat je volledig
overzicht hebt, zonder ruimte voor fouten door misverstanden. Je kunt je ongemakkelijk voelen als je niet alle antwoorden hebt of wanneer situaties
afwijken van het plan.

Lees meer over je behoeften op pagina 6

Je top 5 talenten

1. Bijdragen
Het talent om bij te dragen kan betekenen dat je anderen graag helpt en ondersteunt. Je kunt je verplicht voelen om bij te dragen aan het welzijn van
anderen of aan een doel.

2. Verbinden
Het talent om te verbinden kan betekenen dat je graag nieuwe contacten maakt en nieuwe relaties opbouwt. Het is door je relaties met anderen dat je
resultaten realiseert.

3. Meesterschap
Het talent van meesterschap kan betekenen dat je liever specialist dan generalist bent. Vanuit je aard wil je de beste in je vakgebied zijn en je streeft er
wellicht naar om de expert te zijn en alles te willen weten over een onderwerp.

4. Communiceren
Het talent om te communiceren kan betekenen dat je van nature weet hoe je informatie moet overbrengen, hetzij door te leren, schrijven of spreken.
Misschien gaat het vinden van de juiste woorden je gemakkelijk af of weet je gewoon wat de beste manier is om een boodschap over te brengen.

5. Winnen
Het talent om te winnen kan betekenen dat je van competitie houdt en het gevoel van overwinning en dat je graag perfectie wilt bereiken of prestaties
leveren. Je voelt je bijzonder gestimuleerd door zo goed mogelijk te willen zijn.

Lees meer over je talenten op pagina 8.
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Welkom

Beste Christina Sullivan

Motivatie en geluk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je behoeften zijn vervuld en je talenten worden
gebruikt, zul je een groter gevoel van geluk ervaren. Uit recent hersenonderzoek en positieve psychologie weten we dat je
motivatie een weerspiegeling is van hoe goed je in staat bent om met elk niveau in de Hierarchy of Motivation© om te
gaan.

Je Hierarchy of Motivation©
De hiërarchie van motivatie brengt je vermogen om gemotiveerd te blijven, nieuwe dingen aan te leren en veranderingen te
managen in kaart. Dit groeit proportioneel mee met je vermogen om met elk niveau van de hiërarchie om te gaan.

Voor je persoonlijke ontwikkeling is het van cruciaal belang dat je 'je eigen hiërarchie van motivatie' begrijpt en hoe je je
behoeften en talenten kunt inzetten. Met deze kennis kun je je op je eigen motivatie en betrokkenheid focussen.

Veel leesplezier!
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Inleiding

Motivation Factor Indicator

Voordat je het rapport bekijkt, moet je rekening houden met het volgende:

De Motivation Factor Indicator is geen persoonlijkheidstest en geeft geen antwoord op hoe je zou reageren in bepaalde1.
situaties en of je leiderschapsvaardigheden hebt of niet.br />
Het rapport geeft uitleg over datgene wat je motiveert en hoe je dat kunt toepassen in je dagelijkse leven.2.

De uitkomsten zijn niet bedoeld als oordeel. Elke statement is onpartijdig. Deze zijn bedoeld om je inzicht te verschaffen3.
in hoe je de voordelen kunt benutten en de nadelen kunt beperken.br />
In hoeverre een bepaalde eigenschap een voor- of nadeel is hangt af van de context waarin ze wordt gebruikt.4.

Het is aan jou te beslissen in hoeverre de informatie van het rapport je verdere ontwikkeling zal beïnvloeden.5.

Alles wat is gerapporteerd, is gebaseerd op datgene wat je over jezelf hebt aangegeven. Als je onzeker bent over of het6.
niet eens bent met bepaalde resultaten, is het zinvol om over die aspecten na te denken. Feedback vragen aan mensen
die je vertrouwt kan een zinvolle manier zijn om na te gaan of de resultaten van het rapport correct zijn.li>
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Behoeften

Je behoeften bepalen je gedrag

Probeer je een moment te herinneren waarin je de controle verloor en iemand zo fel verwijten maakte dat je je achteraf
realiseerde dat het volledig buiten proportie was tegenover datgene wat er was gebeurd.

In een dergelijke situatie worden één of meerdere van je behoeften bedreigd en een sterke stijging van neurale reacties,
adrenaline en stress komt vrij als:

je vindt dat je persoonlijke behoeften niet worden vervuld.

iemand verhindert dat je je persoonlijke behoeften niet kunt vervullen, of

het blijkt dat je je behoeften kunt vervullen, maar je ervoor zult moeten vechten.

Je vaardigheid om je eigen behoeften en die van anderen te herkennen en erop te reageren is niet alleen essentieel voor
motivatie, maar ook een belangrijke manier om stress te vermijden. Je hebt voortdurend te maken met dingen die je
behoeften bedreigen en hoe vaker je behoeften worden bedreigd, hoe hoger de mate van mentaal leed. De langdurige
blootstelling aan die fase kan leiden tot wat we nu kennen als burn-out.

Door je eigen behoeften en die van anderen te begrijpen, maak je je gedachten vrij voor een meer efficiënte manier van
leren, groeien en omgaan met veranderingen.

Christina Sullivan
Je top 5 behoeften, gebaseerd op je antwoorden in de Motivation Factor Indicator:

Balans
De behoefte aan balans kan betekenen dat je in veel situaties naar gelijkwaardigheid zoekt. Het kan om balans gaan in je
persoonlijke of professionele leven, maar ook in werkopdrachten, gesprekken of relaties. Je voelt je niet comfortabel in
situaties waarin er geen evenwichtige aandacht wordt gegeven. | Tegenwicht en compensatie | Stabiliseren en tegenwicht |
Consensus en harmonie | Holistische aanpak van taken

Eerlijkheid
De behoefte aan eerlijkheid kan betekenen dat je je comfortabel voelt in een open, loyale en eerlijke omgeving.
Oneerlijkheid daarentegen kost je energie en je hebt een afkeer van gedragingen zoals liegen, het verdoezelen van de
waarheid of onoprecht zijn. | Eerlijkheid nodig en vereist | Waarheid is de enige keuze | Openheid in management - en
onder collega's | Vertel altijd de waarheid

Gehoord worden
De behoefte om gehoord te worden kan betekenen dat je een natuurlijke drang voelt om bij te dragen met je gedachten,
ideeën en meningen en je bent misschien graag iemand die om advies wordt gevraagd. Je kunt je gefrustreerd voelen als
anderen niet luisteren of als je geen gelegenheid krijgt om je gedachten te uiten. | Gerespecteerd en nodig | Weet hoe
dingen te doen | Gehoord worden | Kennis en expertise

Succesvol zijn
De behoefte om succesvol te zijn kan betekenen dat het vaststellen van en behalen van doelstellingen een belangrijke
drijfveer voor je is en een maatstaf voor het succes ervan. Als je een doel hebt, ga je ervoor. Zonder een duidelijk doel kun
je je moeilijk concentreren. | Wilskracht is belangrijk | Doorzettingsvermogen en volharding | Hoge doelstellingen geven
energie | Iemand die presteert

Controle
De behoefte aan controle kan betekenen dat je streeft naar perfectie in wat je doet. Het kan je energie geven als je het
gevoel hebt dat je volledig overzicht hebt, zonder ruimte voor fouten door misverstanden. Je kunt je ongemakkelijk voelen
als je niet alle antwoorden hebt of wanneer situaties afwijken van het plan. | Zelfkritisch en zelfinzicht | Fouten corrigeren,
onvolkomenheden corrigeren | Zelf discipline | Kwaliteit en hoge werkcapaciteit
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Behoeften (vervolg)

Hieronder vind je een reeks vragen die je jezelf kunt stellen voor elke behoefte:

Wat betekenen je behoeften voor je?

Ben je afhankelijk van anderen om je behoeften te vervullen?

Hoe weet je of je erin bent geslaagd je behoeften te vervullen?

Is er iets of iemand die je verhindert om je behoeften te vervullen?

Op welke manieren kun je het vervullen van je behoeften verbeteren?

Behoeftecloud
Je top 5 behoeften zijn verbonden aan een reeks waardevolle woorden, die in de afbeelding hieronder grafisch geordend
worden weergegeven.

Gebruik de cloud ter inspiratie, druk hem af en bestudeer hem regelmatig.

Je kunt ook op één van onderstaande iconen klikken om je behoeftecloud te delen op sociale media. Je deelt alleen de
behoeftecloud afbeelding. Geen enkele van de andere testresultaten zijn zichtbaar voor anderen.

      

https://www.twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fnld%2Fneeds
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fnld%2Fneeds
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fnld%2Fneeds
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Talenten

Je talenten

Samen met je behoeften zijn je talenten de belangrijkste motivatiefactoren. Hier vind je enkele belangrijke punten waarop
je moet letten als we over je talenten spreken:

We hebben ze allemaal.Je talenten worden gedefinieerd als de sterkste verbindingsclusters in je hersenen. Elke keer als1.
je een talent gebruikt, worden de verbindingen erheen nog sterker.

Je voelt je goed als je ze gebruikt. Wanneer je je talenten gebruikt, komen er "feel good"-hormonen vrij in de hersenen.2.

Je kunt ze gebruiken om efficiënter te leren. De hersenen zoeken altijd de snelste weg om nieuwe kennis te verwerven en3.
nieuwe vaardigheden aan te leren. Je kunt nieuwe vaardigheden efficiënter en met meer vertrouwen aanleren als je
uitgaat van je aanwezige talenten.

Je moet je daarop focussen. Recent onderzoek in business research, neurowetenschappen en psychologie ondersteunt de4.
idee dat focus op de eigen talenten een veel betere strategie is dan zich te concentreren op de eigen zwaktes.

Je kunt ze te veel gebruiken. Je kunt je talenten te veel gebruiken tot op het punt waarop ze een potentiële zwakte5.
worden. Als je bijvoorbeeld een talent hebt om iets te beheersen, kun je te detailgericht zijn, of als je talent hebt om aan
te sporen, kun je met te veel projecten tegelijk beginnen.

Christina Sullivan
Je top vijf talenten, gebaseerd op je antwoorden in de Motivation Factor Indicator:

Bijdragen
Het talent om bij te dragen kan betekenen dat je anderen graag helpt en ondersteunt. Je kunt je verplicht voelen om bij te
dragen aan het welzijn van anderen of aan een doel. | Aanmoedigen en inspireren | Steunt anderen bij het realiseren van
hun uitdagingen | Optimaliseren en verbeteren | Beschikbaar voor anderen

Verbinden
Het talent om te verbinden kan betekenen dat je graag nieuwe contacten maakt en nieuwe relaties opbouwt. Het is door je
relaties met anderen dat je resultaten realiseert. | Communities bouwen | Samenwerken | Alliantie en partnership | Interactie
en socialiseren

Meesterschap
Het talent van meesterschap kan betekenen dat je liever specialist dan generalist bent. Vanuit je aard wil je de beste in je
vakgebied zijn en je streeft er wellicht naar om de expert te zijn en alles te willen weten over een onderwerp. | De beste in
het vakgebied | Specialistische kennis over een specifiek onderwerp | Uniek | Bepaalt de normen voor het vakgebied

Communiceren
Het talent om te communiceren kan betekenen dat je van nature weet hoe je informatie moet overbrengen, hetzij door te
leren, schrijven of spreken. Misschien gaat het vinden van de juiste woorden je gemakkelijk af of weet je gewoon wat de
beste manier is om een boodschap over te brengen. | Informatie doorgeven | Kennis verspreiden | Presenteren en
informeren | Begeleiding en instructies

Winnen
Het talent om te winnen kan betekenen dat je van competitie houdt en het gevoel van overwinning en dat je graag
perfectie wilt bereiken of prestaties leveren. Je voelt je bijzonder gestimuleerd door zo goed mogelijk te willen zijn. |
Competitie is inspirerend | Winnen maakt het verschil | Uitdagen en slagen | Niemand onthoudt nummer 2
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Talenten (vervolg)

Vragen:
Wat betekent elk talent voor mij?
In welke mate spelen mijn talenten bij mijn werk en in mijn leven een rol?
Welke talenten kan ik meer gebruiken?
Welke talenten zou ik te veel kunnen gebruiken en wat kan ik doen om ze te managen?

Talentencloud
Je top vijf talenten zijn gekoppeld aan een reeks waardevolle woorden die hieronder grafisch geordend worden afgebeeld.

Gebruik de cloud ter inspiratie, druk hem af en bestudeer hem.

Je kunt ook op één van onderstaande iconen klikken om je talentencloud te delen op sociale media. Je deelt enkel de
talentencloud afbeelding. Geen enkele van de andere testresultaten zijn zichtbaar voor anderen.

      

https://www.twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fnld%2Ftalents
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&&url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fnld%2Ftalents
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Fnld%2Ftalents


Wil je meer weten?

Motivation Factor in je bedrijf of organisatie
Tegenwoordig  draait  management  vooral  om  het
aansturen van veranderingen. Daarom is het essentieel
voor individuele werknemers dat ze kunnen bijdragen met
een gevoel  van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
Voor managers is het essentieel om te weten hoe ze het
potentieel uit hun mensen kunnen halen. Dit is de manier
om krachtige teams te creëren en resultaten te behalen.

De  Motivation  Factor  methodologie  kan  met  succes
gebruikt worden in bedrijven en organisaties met allerlei
doelstellingen:

Inbedden  van  bedrijfsstrategie,  doelstellingen  en
waarden
Implementatie van organisatorische veranderingen
Realisatie of change management in de praktijk
Teambuilding en teamoptimalisatie
Ontwikkelingsprogramma  voor  leidinggevenden  en
werknemer

Een  Motivation  Factor  programma structureert  en  richt
zich op ontwikkelings- en veranderingsprocessen binnen
bedrijven of organisaties. Het helpt leidinggevenden en
werknemers  om  te  werken  aan  gezamenl i jke
doelstellingen  en  creëert  duurzame  motivatie  en
betrokkenheid.  De  programmamodules  bestaan  uit
workshops en persoonlijke gesprekken die zich richten op
een  bepaalde  doelstelling  en  het  ontwikkelproces
inzichtelijk  en  beheersbaar  maken  voor  werknemers,
leidinggevenden en teams. Elke deelnemer krijgt de kans
om  te  omschrijven  wat  hem/haar  motiveert  en  de
methode garandeert een interne betrokkenheid - nu en in
de toekomst.

Motivation Factor voor gevorderde gebruikers
Motivation  Factor  biedt  diensten  op  het  gebied  van
certificering, begeleiding en coachen. Lees meer over het
a a n b o d  v a n  M o t i v a t i o n  F a c t o r  o p
http: / /www.mot ivat ionfactor .com.

Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
DK – 2100 Kopenhagen Ø

T : +45 70 25 16 46
E : info@motivationfactor.com
I : www.motivationfactor.com
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