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De organisatie als verhaal
 
De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is een wetenschappelijk 
onderbouwde methodiek, die mensen en organisaties in staat 
stelt tot intensieve reflectie op hun leven, hun studie en/of 
werk en andere relevante thema’s. De confrontatie met eigen 
visie, eigen handelen en de gevoelens daarbij stimuleert tot 

zelfinzicht en tot een betere kijk op wenselijke ambities voor de 
toekomst en mogelijkheden tot verandering. De ZKM helpt mens 
en organisatie zichzelf beter te leren kennen, accenten actief en 
realistisch te verleggen en een heldere koers voor de toekomst 
te bepalen. 

De theorie achter de ZKM

De ZKM en de onderliggende waarderingstheorie zijn ontwikkeld door prof. dr. H.J.M. Hermans en drs. E. Hermans-Jansen. Deze 
theorie en methode zijn gebaseerd op de narratieve psychologie, waarin het verhaal dat de persoon vertelt over zichzelf en zijn wereld 
centraal staat. Dit basisconcept is binnen Medina, vanuit de invalshoek: ‘de organisatie als verhaal’, vertaald naar organisaties. 

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 daarin twee grondmotieven door: het streven naar zelfbeves-
tiging en het verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders. 

Zoals een individueel zelfonderzoek bij uitstek geschikt is 
voor mensen met persoonlijke vragen, zingevingsvragen, 
studie- en/of beroepskeuzevragen en loopbaanvragen, zo 
is een zelfonderzoek op organisatieniveau in het bijzonder 
geschikt voor organisaties die eens fundamenteel willen  

Werkwijze
 

Een ZKM-onderzoek begint met een gesprek waarin de lei-
ding van of een breed samengestelde groep uit de organisatie 
het verhaal van de organisatie vertelt. Centraal staan ervarin-
gen die van betekenis zijn of zijn geweest in de biografie van 
de organisatie en de ideeën over de toekomst. De belangrijke 
zaken - de waardegebieden - die naar voren komen, worden 
in korte zinnen genoteerd, waardoor de contouren van het 
verhaal van de organisatie zichtbaar worden.

Vervolgens wordt onderzocht welke onderliggende betekenis 
deze ervaringen hebben, door na te gaan welke gevoelens 
ze oproepen. Deze gevoelslaag wordt via zgn. gevoelspatro-
nen, waarin de grondmotieven tot uitdrukking komen, zicht-

baar gemaakt door een computeranalyse.

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 in de biografie van de organisatie. 
Tevens wordt duidelijk hoe ieder van de deelnemers aan het zelf-
onderzoek hier persoonlijk in staat. En wat dit voor zijn of haar 
eigen ambities en ontwikkeling betekent. Doordat aldus op meer-
dere niveaus een helderder kijk op de eigen situatie ontstaat, kan 
een werkbare koers voor de toekomst worden bepaald. De duur 
van het totale zelfonderzoek bedraagt ongeveer 5 tot 8 dagde-
len, binnen vier weken te realiseren. 

Dialoog

Een zelfonderzoek is geen gangbare organisatiediagnose, maar combineert elementen uit de narratieve psychologie en de bedrijfs-
kunde in dienst van de ontwikkeling van de organisatie. Een zelfonderzoek leidt niet tot een kant-en-klaar advies. De ZKM kenmerkt 
zich door dialoog en reflectie. De innerlijke dialoog binnen de persoon zelf, de dialoog binnen het team en de dialoog met de bege-
leider. 

Voor organisaties die zo nu en dan eens in de spiegel willen 
kijken, de balans willen opmaken, is de ZKM op organisatie-
niveau, ZKM-Organisatie®, een uitstekend hulpmiddel. ZKM-
Organisatie is bruikbaar zowel voor ondernemingen als voor 
overheidsorganisaties, non profit organisaties, vrijwilligersor-
ganisaties e.d. Ook ondernemingsraden, zo heeft de praktijk 

ZKM op organisatieniveau gaat niet alleen over het verhaal van de organisatie. Het gaat ook om de (hoofdrol)spelers en de positie 
die deze in het verhaal en ten opzichte van elkaar innemen. Zij maken uiteindelijk het verhaal. Door deze persoonlijke posities in 
het verhaal te betrekken, ontstaat er meer begrip voor de verschillen hierin en de meerwaarde die deze verschillen voor het geheel 
kunnen hebben.

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

De ZKM-praktijk Medina onderschrijft de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de gedrags-
code van de ROA/Ooa en de ethische code van de VvZB.

De werkwijze zoals deze in het kader van ZKM-Organisatie 
de afgelopen jaren is ontwikkeld, maakt het mogelijk op een 
gestructureerde wijze verschillende groeperingen binnen de 

Kwaliteitsgarantie

Voor wie bestemd

nadenken over hun huidige positie en vandaaruit het meest ge-
schikte toekomstperspectief. Of organisaties die voor een ingrij-
pende verandering staan, die bepaalde belemmeringen in hun 
functioneren willen doorbreken of die een nieuwe richting willen 
inslaan.

Regisseur

van de afgelopen jaren uitgewezen, kunnen hier hun voordeel 
mee doen. De grote kracht van ZKM op organisatieniveau is dat 
de organisatie zelf de regisseur van het proces is. En niet een 
externe adviseur. Het gaat om het verhaal van de (eigen) organi-
satie, zoals dat door de organisatie zelf beleefd en geëxpliciteerd 
wordt. 

Posities

Draagvlak

organisatie bij het proces te betrekken, waardoor het verhaal van 
de organisatie een breed draagvlak krijgt.
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