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De Zelfkonfrontatiemethode geweest in iemands leven en de ideeën 
over de toekomst. De belangrijke za-
ken - de waardegebieden - die naar 
voren komen, worden in korte zinnen 
genoteerd, waardoor het landschap 
van iemands leven op tafel komt.

Vervolgens wordt onderzocht welke on-
derliggende betekenis deze ervaringen 
voor iemand hebben, door na te gaan 
welke gevoelens ze oproepen. Deze 
gevoelslaag wordt via zgn. gevoelspa-
tronen, waarin de grondmotieven tot 
uitdrukking komen, zichtbaar gemaakt 
door een computeranalyse.

De theorie achter de ZKM

De ZKM en de onderliggende waar-
deringstheorie zijn ontwikkeld door 
prof. dr. H.J.M. Hermans en drs.  
E. Hermans-Jansen. Deze theorie en 
methode zijn gebaseerd op de narra-
tieve psychologie waarin het verhaal 
dat de persoon vertelt over zichzelf en 
zijn wereld centraal staat.

 
De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een wetenschappelijk onderbouwde, systema- 
tische ontdekkingstocht door het eigen leven. Het is een persoonlijk onderzoeks- en  
begeleidingsinstrument, een methodiek die mensen in staat stelt tot intensieve reflectie 
op hun leven, studie en/of werk en andere relevante thema’s. Een methode die van de 
persoon een actieve opstelling vraagt om als zelfonderzoeker de samenhang tussen ver-
leden, heden en het perspectief op de toekomst in het eigen levensverhaal onder ogen 
te zien en daaruit consequenties te trekken. 

De confrontatie met eigen visie, eigen handelen en de gevoelens daarbij stimuleert tot 
zelfinzicht en tot een betere kijk op de ambities voor de toekomst en mogelijkheden tot 
verandering. Kortom: de ZKM helpt iemand zichzelf beter te leren kennen, het heft meer 
in eigen hand te nemen, accenten actief en realistisch te verleggen. Datgene wat van 
belang is, kan meer tot uiting komen in het dagelijkse leven. De intensieve zelfreflectie 
brengt een veranderingsproces op gang, dat vaak verrassende resultaten afwerpt.

De waarderingstheorie gaat ervan uit dat 
ieder mens door middel van dit verhaal op 
zijn eigen manier betekenis (waardering) 
geeft aan zichzelf, zijn omgeving en zijn 
leven. Op een dieper niveau spelen daar-
in twee grondmotieven door: het streven 
naar zelfbevestiging en het verlangen naar 
verbondenheid met iets of iemand anders.

Dialoog

Een zelfonderzoek is bij uitstek geschikt voor mensen met persoonlijke vragen, zin-
gevingsvragen, studie- en/of beroepskeuzevragen, loopbaanvragen, bij reïntegratie 
en voor mensen met (dreigende) burn-out. Meer in het bijzonder is de ZKM geschikt 
voor mensen, 16 jaar en ouder, die een belangrijke beslissing willen nemen, voor een  
ingrijpende verandering in hun leven staan (echtscheiding, pensionering, emigratie, e.d.), 
persoonlijke belemmeringen willen doorbreken of die een nieuwe richting willen kiezen in 
hun leven en/of loopbaan.

Het zelfonderzoek is geen test en ook geen gangbare therapie, maar combineert  
elementen uit beiden in dienst van de zelfontwikkeling van de persoon. Bij een zelfonder-
zoek krijg je geen kant-en-klaar advies. De ZKM kenmerkt zich door dialoog en reflectie. 
De innerlijke dialoog binnen de persoon zelf én de dialoog tussen de persoon en diens 
begeleider. 

Coaching 
 
Voor het uitwerken van persoonlijke 
actiepunten en het realiseren van de 
geformuleerde doelen kan in onder-
ling overleg een coachingstraject  
opgesteld worden. In de praktijk is  

Kwaliteitsgarantie

De kwaliteit van de ZKM-beoefening wordt gegarandeerd door een 
professionele, postacademische opleiding tot ZKM-consultant/ 
ZKM-coach. Alsmede door regelmatige bijscholingen onder au-
spiciën van de Vereniging voor ZKM-Beoefenaars (VvZB). 

De ZKM-praktijk Medina onderschrijft de ethische gedragsregels 
van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de 
VvZB.

Voor wie bestemd

Werkwijze
 
Een ZKM-onderzoek begint met een 
gesprek waarin de cliënt zijn of haar 

levensverhaal vertelt. Centraal staan  
ervaringen die van betekenis zijn of zijn 

Bij bespreking hiervan ontdekt men via 
die gevoelspatronen het verhaal ónder 
het verhaal in de vorm van één of meer 
thema’s die een rode draad vormen door 
het hele leven. Doordat een meer heldere 
kijk op de eigen situatie ontstaat, kan een 
werkbaar actieplan voor de toekomst wor-
den opgesteld. Nieuwe inzichten worden 
omgezet in concrete veranderingsdoelen, 
die vervolgens in de praktijk van alledag 
gerealiseerd kunnen worden.

De duur van het totale zelfonderzoek is 
ongeveer 10 uur, binnen twee weken te  
realiseren. 

gebleken dat een dergelijk coachingstra-
ject een aanzienlijke bijdrage levert aan de 
daadwerkelijke implementatie van de in de 
ZKM opgedane inzichten in de dagelijkse 
praktijk.


