
 
 

 
 
 

 
Je talenten benutten. Werken met plezier, rust en focus.  
 

Als professional in een veranderende omgeving wil je jezelf continu blijven ontwikkelen. Persoonlijke 

ontwikkeling begint met zelfreflecterend vermogen en inzicht in jouw innerlijke drijfveren en 

patronen. Dit is het fundament voor jouw functioneren, communiceren en impact in je dagelijkse 

werk. Je versterkt hiermee je natuurlijke vermogen om je aan verschillende situaties aan te passen 

en bent effectiever in je omgang met anderen. Bovendien maak je jezelf geloofwaardiger als je meer 

jezelf kunt zijn.  

 

BLNQImpact begeleidt mensen in organisaties die zichzelf persoonlijk en professioneel willen 

ontwikkelen. Mensen die optimaal willen functioneren, hun talenten willen benutten en 

mogelijkheden voor de toekomst willen onderzoeken.  

 

In een ZKM zelfonderzoek doen we dat door persoonlijke ervaringen én het gevoel daarbij op een 

gestructureerde manier inzichtelijk te maken en te analyseren. Je ontdekt jouw persoonlijke 

drijfveren en gedragspatronen en van daaruit kun je belemmerende patronen doorbreken, keuzes 

maken en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. 

 



 
 

 
 
 
 
Werkwijze ZKM 

 

In een ZKM zelfonderzoek staan jouw eigen praktijkervaringen centraal en ga je bijvoorbeeld op zoek 

naar een antwoord op de volgende vragen: 

 

 Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik deze beter benutten?  

 Wat is nodig om (weer) succesvol aan de slag te gaan? 

 Hoe kan ik met meer plezier, rust, focus en zelfvertrouwen werken? 

 Wat kan ik doen om belemmerende patronen te doorbreken? 

 Op welke manier kan ik beter omgaan met lastige situaties? 

 Hoe kan ik mijn persoonlijkheid beter inzetten in mijn werk? 

 Welke keuzes wil ik maken voor de toekomst? 

 

Het zelfonderzoek is gebaseerd op de ZKM:  

 

Zelf: Ieder mens heeft een uniek levensverhaal met ervaringen, situaties, gebeurtenissen, keuzes, 

dromen, ups en downs. In verleden, heden en toekomst. Over loopbaan én leven. Onder deskundige 

begeleiding onderzoek je jouw eigen ervaringen.  

 

Konfrontatie: Je onderzoekt je drijfveren, ontdekt patronen en houdt jezelf een spiegel voor. Je 

vergroot je zelfreflecterend vermogen en zelfkennis. Dit vraagt moed en geeft je nieuwe inzichten. 

 

Methode: Je maakt op een gestructureerde manier persoonlijke ervaringen én het gevoel daarbij 

inzichtelijk. Je ontdekt de rode draad in je functioneren. Je stelt concrete doelen, maakt bewuste 

keuzes en ontwikkelt nieuw gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat  Je kunt jouw talenten beter inzetten, doorbreekt belemmerende patronen  

   en werkt met meer plezier, rust, zelfvertrouwen en focus.  

 

“In mijn leidinggevende rol kreeg ik te maken met veel veranderingen en ik merkte dat er  

iets anders van me werd gevraagd. De ZKM coaching heeft mij een diepgaander zelfinzicht  

gegeven. Ik herken sneller wat er (vaak onbewust) speelt en ik heb geleerd hoe ik dit  

bespreekbaar kan maken. In mijn gesprekken kan ik daardoor sneller tot de kern komen.”  



 
 

 

 

 

 

Wat kun je verwachten? 

 
 Een persoonlijke rapportage die is gebaseerd op jouw eigen ervaringen.  

 Neutrale en onafhankelijke begeleiding in een vertrouwelijke sfeer. 

 Praktijkgerichte opdrachten die aansluiten bij jouw stijl van leren. 

 Deskundige begeleiding door een onafhankelijke en ervaren coach. 

 Werken vanuit een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde methode.   

 
 
Vertrouwelijkheid en rapportage 

 

De begeleiding vindt plaats conform het ZKM-Kwaliteitssysteem. De gegevens in het kader van de 

coaching zullen zorgvuldig worden bewaard in een dossier en/of op digitale wijze. Deze gegevens 

worden voor de duur van één jaar bewaard, vanaf het moment dat de coaching is afgerond en de 

professionele relatie is beëindigd.  

 

De inhoud van het ZKM zelfonderzoek en de rapportage is vertrouwelijk en alleen voor jou bestemd. 

Tijdens en na de persoonlijke coaching zullen er contacten zijn tussen jou en de opdrachtgever naar 

aanleiding van de doelstelling van de coaching. Jij beslist of en hoe gedetailleerd je rapporteert over 

de uitkomsten van het zelfonderzoek.  

 

Als ZKMconsultant® gaan we een vertrouwensrelatie met jou aan. Wij zijn verplicht tot 

geheimhouding van hetgeen ons uit hoofde van de uitoefening van ons beroep ter kennis komt, voor 

zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Die verplichting blijft na het beëindigen van de 

professionele contacten bestaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ik voel me een stuk zelfverzekerder en ik ga wat meer achterover zitten in de zin van dat  

ik wat meer op me af laat komen. Ik maak me een stuk minder druk als iets verkeerd gaat.  

Ik heb het mapje met mijn eigen handleiding ook standaard op m'n bureau thuis liggen,  

wat ik wel fijn vind, want elke keer als ik daar alleen al naar kijk dan komt alles weer naar  

boven. Wat ik bijzonder vind is dat ik door de ZKM coaching naar veel meer dingen  

ben gaan kijken en ik veel bewuster met situaties omga.”  

https://www.zkmvereniging.nl/zkm-vereniging/kwaliteitsysteem/privacyreglement


 
 

 
 
 

 
Programma 

 

De persoonlijke coaching bestaat uit twee fasen: een ZKM zelfonderzoek en een verankeringstraject. 

Het ZKM zelfonderzoek biedt zelfinzicht en nieuwe perspectieven. Op basis hiervan worden concrete 

doelen gesteld. Het verankeringstraject is erop gericht om de resultaten van het ZKM zelfonderzoek 

te bestendigen door het ontwikkelen en verankeren van nieuw gedrag. Daar waar wenselijk en nodig 

kan het programma worden aangepast aan jouw persoonlijke vraag en situatie. In de basis ziet het 

programma er als volgt uit: 

 

Fase 1: ZKM zelfonderzoek (doorlooptijd ca. 4 weken) 

 

Het ZKM zelfonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Een intakegesprek - 1 uur: Een vrijblijvende kennismaking waarin de onderzoeksvraag, het 

gewenste doel en wederzijdse verwachtingen worden besproken (dit gesprek is kosteloos en 

vrijblijvend). 

2. Twee gesprekken – 2 x 2 ½ uur: Aan de hand van vragen worden belangrijke ervaringen uit 

verleden, heden en beelden over de toekomst beschreven. 

 Thuiswerkopdracht: gegevens invoeren in een computersysteem. 

 Verwerking gegevens en rapportage.  

3. Twee verdiepingsgesprekken - 2 x 2½ uur: Ontdekken van belangrijke thema’s en 

gedragspatronen.  

5. Nagesprek - 1½ uur: concrete doelen en plan van aanpak formuleren t.b.v. fase 2.   

 

Fase 2: Verankeringstraject  (4 gesprekken van 1½ uur) 

 

In fase 2 zijn de gesprekken erop gericht nieuw gedrag te ontwikkelen. Het verankeringstraject sluit 

aan bij de gestelde doelen en de keuzes die je maakt of wilt gaan maken. Aan de hand van 

praktijksituaties die je zelf inbrengt bespreken we gedetailleerd succeservaringen en ervaringen die 

je nog lastig vindt. Naast de reflectiegesprekken, observeer je dagelijkse ervaringen, maakt hierover 

aantekeningen, voert opdrachten uit, krijgt handvatten aangereikt en oefent met nieuwe 

vaardigheden en gedrag.  

 

Het traject wordt in de meeste gevallen afgesloten met een verankeringsgesprek - 1½ uur - waarin je 

met je leidinggevende en de ZKMconsultant bespreekt wat de resultaten voor jou zelf en voor de 

organisatie betekenen. Samen worden afspraken voor de toekomst gemaakt.  

 

Meer weten?  
BLNQImpact 
Roos Awater  
m 06 - 51 27 84 76    
e  roosawater@blnqimpact.nl    
w www.blnqimpact.nl  

mailto:roosawater@blnqimpact.nl
http://www.blnqimpact.nl/

