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Stichting SAM organiseert een workshop ZKM 

SAMen werken we aan een vitale arbeidsmarkt 

 

Wat is ZKM? 

De Zelfconfrontatiemethode/zelfkennismethode (ZKM®) is een intensief 

coaching traject waarin iemands levensverhaal of het verhaal van de 

organisatie centraal staat. Het doel is om verbanden tussen ogenschijn-

lijk verschillende gebeurtenissen te ontdekken. 

ZKM wordt ingezet bij vragen over loopbaan, stress, (dreigende) burn-
out, re-integratie, vitaliteit, een betere balans tussen werk en privé of 
zingevingsvraagstukken.  
 
Waarin onderscheidt ZKM coaching zich ten opzichte van  
andere coaching? 
Bij ZKM wordt er gewerkt vanuit een tweezijdige deskundigheid. De 
persoon is de deskundige in zijn leven; de coach is de deskundige wat 
betreft de methode. Samen voeren zij een grondig en systematisch on-
derzoek uit waarbij in korte tijd in kaart wordt gebracht hoe iemand in 
de wereld staat en zichzelf en zijn omgeving ervaart.  
Op onbewust niveau spelen bij ieder mens twee grondmotieven een rol, 
te weten het streven naar zelfbevestiging en het verlangen naar ver-
bondenheid met iets of iemand anders. Door het koppelen van gevoe-
lens aan ervaringen bij de ZKM wordt zichtbaar hoe de grondmotieven 
in iemands persoonlijk leven spelen. 

 

Over de workshop ZKM 
De deelnemers worden tijdens deze workshop actief meegenomen in 
de methodiek. Hierdoor krijgen zij een eerste indruk van de methode en 
het effect dat de methode kan hebben.  
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Ervaringen van personen die begeleid zijn met behulp 

van de ZKM 

Een cliënt formuleerde het een jaar na de ZKM als volgt:  

"Ik voel me veel vrijer om keuzes te maken en merk dat ik meer rust 

heb gevonden. De problemen waar ik vorig jaar mee kampte lijken een 

ver verleden doordat ik het gevoel heb dat ik veel meer mezelf durf te 

zijn, me minder druk maak over wat anderen vinden. Ik weet nu veel 

beter waarom ik bepaalde keuzes maak".  

"Door mijn zelfonderzoek ben ik mij heel sterk bewust geworden van 

mijzelf. Als ik niet eerlijk ben tegenover mijzelf dan gaat het nergens 

meer over. Ik leer nu dat ik mijn angst kan erkennen en op deze manier 

juist meer vrijheid en ruimte heb. Ik hoef niet alles perfect te doen. Ik 

ervaar dat ik verder kom door samen te werken met anderen." 

 

Kwaliteitsmeting 

De beroepsvereniging VvZB heeft gewerkt aan het opzetten van een 
goede voor- en nameting én aan een meting een jaar na de afronding 
van het ZKM traject om te zien of effecten blijvend zijn. Zo kunnen de 
ZKM coaches het verschil opmerken in welbevinden en zelfvertrouwen 
voor en na het ZKM traject. Een jaar later werd gemeten of de verschil-
len blijvend zijn. Hieronder kun je de resultaten lezen: 
 
In 2013 hebben 86 cliënten deelgenomen aan deze uitgebreide evalua-
tie. Deze cliënten  geven een ruime 8 op de vraag na afloop van hun 
ZKM traject,  hoe zij het traject hebben ervaren. Ook geven zij aan dat 
ze positiever in het leven zijn komen te staan. Er zijn duidelijke aanwij-
zingen dat het effect van een ZKM uitstraalt naar alle aspecten van hun 
leven en dat het onderzoek bijdraagt aan hun algemene welzijn.  
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Aanmelden: vóór 20 november 2014  
 
bij Sjaak Verweij :  sjaak.verweij@samzon.mobi 

 

Deelname is gratis  

 

INFORMATIE: 
 
Datum:  27 november 2014 
Tijdstip:  10.00 – 12.15 uur met aansluitend een lunch aangeboden  

  door Ministerie van Defensie (Koninklijke Landmacht) tot 13.00 uur 
Locatie:        Koninklijke Landmacht 
  Regionale Personeelsdienst te Oirschot 

www.elanhr.nl 

www.miekewijdeveld.nl 

De workshop ‘Kennismaken met ZKM’  

wordt aangeboden door de  

Stichting SAM en wordt verzorgd door  

de trainers Mieke Wijdeveld  

& Anne van Dinther 

Mieke Wijdeveld komt oorspronkelijk uit het onderwijs.  

Inmiddels werkt zij zelfstandig als trainer en coach.  

Ook geeft zij les en supervisie binnen de Maatschap  

Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie. 

 

Anne van Dinther is ruim 15 jaar werkzaam  

binnen human resources als adviseur, coach  

en trainer, dit zowel in overheidsdienst als  

zelfstandig ondernemer.  

Zij specialiseerde zich de laatste jaren in ZKM.  
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