
EncycloPedie
Prestatiemotivatie bij 

jezelf onderzoeken en 
verbeteren kan je helpen 
om het optimale uit jezelf 
te halen met meer plezier.

Een entrepreneur 
heeft altijd een hoge 

prestatiemotivatie. Hij wil 
vrij zijn in hoe hij zaken 

aanpakt maar ziet hetgeen 
hij daarmee bereikt niet als 
vrijblijvend. Hij wil met zijn 

dromen scoren.

Prestatiemotivatie
Prestatiemotivatie is de grootte 

van de behoefte om te ervaren of 
te laten zien dat je een uitdaging 
tot een goed einde kan brengen.

meting
Je kunt je eigen prestatiemotivatie 

vaststellen door te onderzoeken of 
je uitdagingen die je kiest achteraf 
vaak te gemakkelijk of té moeilijk 
zijn bleken. Wanneer je namelijk 

vaak kiest voor de makkelijk weg of je weinig druk maakt over als je 
iets niet lukt, dan heb je een lage prestatiemotivatie. met een hoge 
prestatiemotivatie daag je jezelf juist uit de lat op een hoogte die je 
denkt te kunnen halen als je een topprestatie levert. Je kunt trouwens 
ook gewoon een prestatiemotivatietest (Pmt) doen.
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Bronnen

rob slagter

Persoonlijkheid 
mensen die bedachtzaam, na- en doordenkend, kritisch, serieus, 

voorzichtig en met weinig enthousiasme oppakken hebben vaak een lage 
prestatiemotivatie. ondernemende mensen hebben daarentegen bijna 
altijd een hoge prestatiemotivatie. Dat kan voor alles gelden, de mensen 
die altijd in alles willen winnen, maar is meestal sterk afhankelijk van 
hoe sterk ze voor iets gepassioneerd zijn. 

ontwikkeling
De prestatiemotivatie kun je ontwikkelen. er zijn tal van methoden 

omdat zelf te doen. anderen spelen daarbij ook een belangrijke rol. De 
beloningen die zij in het vooruitzicht stellen of wat zij van je verwachten, 
kunnen je motivatie om te willen presteren beïnvloeden. 

module
in de module “Hoger scoren” 

kun je ondernemend leren je 
prestatiemotivatie te verhogen.

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/214-module_gids_begroting.html

