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Motivatie 
Het komt regelmatig voor bij jongeren (zeg in de leeftijd van 13-18 jaar) dat ze zich er niet 
toe kunnen zetten om huiswerk te maken. 
En dat ondanks het feit dat ze het eigenlijk wél willen!  Vaak zie je dit bij jongeren en 
scholieren optreden. 
 
Wij als volwassenen hebben dan toch al snel de neiging om te spreken van zogenaamde 
motivatieproblemen. 
Motivatieproblemen komen bij leerlingen vaak voor. Het zijn vaak behoorlijk complexe 
problemen die begeleiding moeilijk maken.  
 
Wij gaan ervan uit dat (bijna) elke leerling gemotiveerd is om te presteren, maar dat deze 
drijvende kracht door belemmerende krachten tegengewerkt wordt. Dat leidt tot st ilstand. 
De kunst is dus om de belemmeringen op te sporen en te verminderen. 
 

ZKM-Motivatie 
Tot nu toe was er voor leerlingbegeleiders eigenlijk geen geschikte methode om 
motivatieproblemen gestructureerd aan te pakken.  
ZKM-Motivatie is een snelle en effectieve methode om leerlingen met  zogenaamde 
motivatieproblemen te begeleiden.  
ZKM-Motivatie is gebaseerd op de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM).  
 
De ZKM is een zelfonderzoek dat ontwikkeld is door de Nijmeegse hoogleraar prof. dr. H. 
Hermans. Op systematische wijze verschaft het onderzoek inzicht in de ervaringen die je 
gevormd hebben en hoe deze van invloed zijn op je welzijn en functioneren van nu. Door 
dat inzicht krijg je meer grip op je eigen situatie. Hierdoor word je minder afhankelijk van 
factoren van buitenaf en ontwikkel je verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en leven. 
Het gevolg is dat je beter in staat bent om posit ieve veranderingen tot stand te brengen. 
 
ZKM-Motivatie is een compacte versie van de ZKM en is met name gericht op 
motivatieproblemen bij scholieren. Het geeft snel inzicht in de problematiek en levert 
handvatten aan leerling, begeleider en ouder(s) voor posit ieve veranderingen.  
 
ZKM-Motivatie gaat uit van de eigen kracht van de leerling, waarbij die begeleid wordt in 
het krijgen van inzichten en zoeken van eigen oplossingen.  
Met ZKM-Motivatie krijg je in zeer korte t ijd inzicht in de centrale thema's waar  
iemand mee bezig is. De leerling ontdekt zelf wat hem of haar in beweging brengt of juist 
afremt. 
 
Doordat in ZKM-Motivatie gelijkwaardigheid bestaat tussen de leerling en de begeleider , 
en de begeleider geen " diagnose"  stelt of oordeelt, zijn leerlingen veel eerder bereid om 
alles over zichzelf te vertellen en nieuwe ontdekkingen te zien. 
 

Werkwijze 
Met ZKM-Motivatie brengen we aan de hand van specifieke vragen samen met de leerling 
het eigen verhaal in beeld, inclusief de daaronder liggende gevoelens en behoeften.  
Dit wordt weergegeven in een persoonlijk rapport. Van daaruit gaan we samen de 
thematiek ontdekken die maakt dat de leerling in zijn kracht staat. Ook ontdekken we de 
patronen die juist blokkerend of zogenaamd “ demotiverend”  werken.  
 
De leerling kent zichzelf het beste. De ZKM-begeleider beheerst de methode. Door de 
samenwerking ontstaat zo een gelijkwaardige relatie tussen leerling en begeleider. De 
leerling geeft daarbij de richting en het tempo aan tijdens het onderzoek.  
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Tijdens een eerste gesprek verzamelen we op systematische wijze belangrijke 
(school)ervaringen van de leerling aan de hand van open vragen. De leerling wordt 
uitgenodigd om de voor hem belangrijkste gebeurtenissen op te schrijven in kernachtige 
zinnen. Op deze manier vormt de leerling een biografie van ervaringen uit verleden, heden 
en toekomst. 
 
Tijdens een tweede bijeenkomst geeft de leerling aan welke betekenis de kernzinnen voor 
hem hebben. Dit gebeurt door gevoelens te verbinden aan de kernzinnen. Dit gaat met 
behulp van een computerprogramma. 
ZKM-Motivatie helpt zo het denken met het voelen te verbinden. Dat gebeurt op een heel 
exacte manier, en tegelijkertijd wordt de eigenheid van de leerling volledig 
gerespecteerd. 
 
Tijdens de derde bijeenkomst vervolgen we het onderzoeken van de verzamelde gegevens. 
Daarbij kijken we naar verbanden tussen de gevoelspatronen onder de ervaringen. 
Belangrijke thema’s worden op deze manier zichtbaar voor de leerling, waardoor hij beter 
kan begrijpen waarom zaken in zijn leven lopen zoals ze lopen. Door dit inzicht krijgen de 
leerling, de ouders en de begeleider concrete punten in handen om de zaken anders aan te 
pakken en een posit ieve verandering in gang te zetten. 
 
In een laatste bijeenkomst legt de leerling zelf - voor zover hij of zij dat wil - zijn 
ontdekkingen aan de ouders voor. Dit is een belangrijke stap in het proces omdat veel 
motivatieproblemen samenhangen met de interacties in de familie.  
 

Kwaliteit en Vertrouwelijkheid 
De kwaliteit van de begeleiding wordt gegarandeerd door een professionele ZKM-
begeleider (postacademische opleiding tot ZKM-consultant/ ZKM-coach), die regelmatige 
bijscholingen heeft onder auspiciën van de ZKM Vereniging.  
Tevens heeft de ZKM-Motivatie begeleider een separaat certificaat behaald om met de 
ZKM-Motivatie te mogen werken. 
essenceiam onderschrijft de ethische gedragsregels van de ZKM Vereniging. 
 
Vóóraf maken we duidelijke afspraken over de rapportage. De leerling ontvangt een 
schriftelijke rapportage van het eigen zelfonderzoek. De inhoud van het individuele 
rapport is vertrouwelijk en alleen voor de leerling toegankelijk. Er wordt niet aan derden 
gerapporteerd. 
 

Investering 
ZKM-Motivatie vergt ongeveer 5 uur interactie met je begeleider in een doorlooptijd van 
ongeveer 2 maanden. 
 
essenceIam vindt dat begeleiding voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Dat 
maakt dat voor particulieren aangepaste tarieven gehanteerd worden. En afhankelijk van 
de draagkracht kunnen we overleggen over eventuele korting. 
Neem voor de financiële invester ing contact op met essenceIam. 
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