
Inspiratie Webinar Management Drives Young Adult 
 

“Hoe motiveer je jongeren het beste uit zichzelf te halen?” 
 

Ervaar hoe het inzicht in drijfveren helpt bij het aansluiten bij de belevingswereld van jongeren én bij 
hun docenten/begeleiders. 

 
Bij Management Drives streven wij ernaar dat iedereen vanuit zijn kracht zijn werk met plezier kan 
doen. Vanuit onze passie voor groei en ontwikkeling, streven wij hierbij dagelijks naar de vormgeving 
van een optimaal onderwijsklimaat waarin de beste (leer)resultaten behaald worden en eenieder 
met plezier onderwijs verzorgt of volgt.  
 
Voor jongeren in de adolescentiefase bieden wij de Management Drives Young Adult vragenlijst aan, 
welke inzicht geeft in specifieke én diverse behoeftes, motivaties en leerstijlen. We creëren de 
gemeenschappelijke Management Drives taal in het onderwijs, waarbij inzicht in jouzelf én de ander 
een gedegen basis vormt voor het effectiever en vooral meer bevlogen laten functioneren van zowel 
docenten, mentoren en leerlingen als de algehele onderwijs omgeving waarin zij zich bevinden.  
 
Vraag:  

 Heb jij affiniteit met- en/of werk je met jongeren? 

 Ben jij ook zo benieuwd waarom jongeren doen wat ze doen? 

 Wil jij zelf ervaren wat er gebeurt als je aansluit bij hun drijfveren? 
 
Kom dan op 24 november naar ons online evenement! Tijdens het Webinar nemen wij jou mee in 
het gedachtegoed van Management Drives, de wereld van drijfveren, de geïntegreerde principes 
van Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken) en geven wij jou inzicht in wat jongeren 
beweegt en motiveert en wat zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen.  
  
Na afloop van het Webinar heb je: 

 Inzicht in de drijfveren van Management Drives 

 Inzicht in hoe je de kennis van drijfveren en onze praktische methodiek dagelijks kunt 
toepassen om o.a. de intrinsieke motivatie van jongeren aan te spreken 

 Een nieuwe kijk op wat mensen nodig hebben om hun volledige potentieel te benutten 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Meld je dan vrijblijvend en geheel kosteloos aan.  
 
Wij hopen je op donderdag 24 november van 10.00 – 11.30 uur online te mogen ontmoeten!  

             
 
 

 

 

 


