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‘De mens is een 
minimaatschappij’ 
 

Interview met Hubert Hermans  
 
 

 

 
 
 

Hubert Hermans is emeritus hoogleraar  persoonlijkheidsleer aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is wereldwijd bekend vanwege 
een aantal door hem ontwikkelde tests en theorieën. Daaronder de 
Prestatie-Motivatie Test (PMT), de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) 
en de theorie van de Dialogical Self (DS), waarin de loopbaanadviseur 
elementen tegen komt uit zijn eigen methodieken. BHP had een 
gesprek met Hubert Hermans. 
 
 

 De lijn in jouw leven gaat van PMT naar ZKM naar DS. Kun je 
dat uitleggen? 
 
Hubert Hermans: “Een lijn kan betekenen dat je met een nieuwe 
methode een stap verder gaat, zoals bij de ZKM en DS. Maar een 
methode kan ook ontstaan als verzet tegen iets dat je nota bene zelf 
hebt gemaakt en waar je ontevreden over bent geraakt.  
Het begon eigenlijk toen ik als jonge doctor in 1968 een reis maakte 
naar de Verenigde Staten. Mijn promotie ging over prestatie en 
motivatie, een thema dat toen erg in de mode was. In Amerika kwam 
ik in een totaal andere wereld terecht, de wereld van flower power, 
anti-Vietnambeweging, kritiek op de bestaande wetenschap etc. Dat 
beïnvloedde mij heel erg.  
Ik begon mij te realiseren dat ‘prestatie’ een weerspiegeling was van 
een centrale waarde in onze maatschappij. Maar die waarde kan 
natuurlijk bekritiseerd worden en dat deden velen; en ik ging daar aan 
meedoen. Toen is het zaadje geplant voor een andere benadering, wat 
uiteindelijk de ZKM is geworden.  
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                                                Hubert Hermans                      

“Doel is mensen door middel van 

invoeling inzicht te geven in hun 

eigen leven zodat ze vervolgens 

met dat inzicht zelf iets gaan 

doen.” 
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In 1972 ben ik begonnen met eenvoudig experimentje. Ik stelde mensen dan vragen als: ‘wat vind je 
belangrijk in je leven’, ‘wat had grote invloed op je’, ‘wat is je doel in de toekomst’. Dat waren natuurlijk 
geen simpele vragen en het feit dat ze daar niet meteen op konden antwoorden kon betekende dat het 
een reflectieproces in gang zette. Het nodigde mensen uit om in hun persoonlijk leven te duiken. En dat 
niet in de vorm van gestandaardiseerde multiplechoicevragen die psychologen hadden bedacht,maar in 
een open vorm: jij bent aan het woord als persoon. Zo is geleidelijk de ZKM ontstaan. Het was een 
zelfonderzoekmethode die een verzet was tegen de anonymisering en objectivering van een 
persoonlijkheidsvragenlijst, zoals de PMT was. De PMT was volgens de regels van de kunst gemaakt, ZKM 
is een puur persoonlijke constructie.”  
 

 Komt zo’n gedachte uit jezelf of heb je inspiratiebronnen? 
 
Hubert Hermans: “De inspiratiebron was de humanistic psychology. Die probeerde een alternatief te 
vinden voor de twee belangrijke stromingen in de psychologie die tijd, de psychoanalyse en het 
behaviourisme. Dat alternatief, de humanistic psychology, vroeg zich af wat voor een mens verrijkend is, 
waar de mens beter van wordt. 
De ZKM vraagt een persoon niet alleen naar zijn of haar heden verleden en toekomst. Je legt de persoon 
ook een aantal gevoelens voor: liefde, vreugde, angst, teleurstelling, trots, intimiteit etc. En toen we dat 
bij een paar honderd mensen gedaan hadden viel het ons op dat er twee gevoelens waren die voor 
praktisch iedereen van belang waren: het gevoel van eigenwaarde, en het gevoel van liefde. Daar hebben 
we over zitten filosoferen en kwamen uiteindelijk met de volgende twee begrippen, die we hebben 
afgekort tot Z en A.  
Z is het motief voor zelfbevestiging, zelfhandhaving, zelfexpansie. A is de ander, het motief voor 
verbondenheid met iets of iemand anders.   
De ZKM had dus een beperking, vonden we. Het veronderstelt nog te veel een individu dat reflecteert 
over zichzelf, maar waarbij de andere persoon buiten beeld blijft.  
Dat leidde tot een nieuwe methode, PPR genaamd – Persoonlijk Positie Repertoire. Je gebruikt een 
matrix , waarbij je in de rijen ik-posities invult: ik als docent, ik als echtgenoot, ik als ambitieus, ik als 
kwetsbaar en zo verder. In de kolommen vermeld je belangrijke anderen:  vader, moeder, vriend, leraar, 
tegenstander etc. Als dat in kaart is gebracht, dan ga je alle ik-posities onderzoeken in relatie tot alle 
externe personen. Bijvoorbeeld: ‘ik als ambitieus’ komt niet sterk naar voren in relatie tot mijn vader, 
maar wel in relatie tot mijn moeder – zij motiveerde mij altijd. Maar ook in relatie tot mijn docent. Die 
ingevulde matrix wordt kwantitatief en kwalitatief verwerkt en dat geeft een methode we de PPR 
methode hebben genoemd.  
De PPR methode lijkt op ZKM vanwege de interne dialoog is, maar gaat verder door er externe personen 
bij te betrekken. Die dialoog heeft als voordeel dat je die niet alleen kunt toepassen op de relatie tussen 
mensen, maar ook binnen een individu. Veel processen die plaatsvinden tussen mensen vinden ook 
plaats in de persoon zelf – je kunt conflict hebben met anderen, maar ook met jezelf. De persoon is 
eigenlijk een minimaatschappij, maar maakt tegelijkertijd deel uit van een groter geheel, de 
maatschappij.” 
 

 Wat voor praktische toepassingen hebben deze methodes? 
 
Hubert Hermans: ”Hubert Hermans: “ZKM is een moeilijke methode, of althans moeilijk te plaatsen, 
omdat het een hybride combinatie is van test, counseling en therapie. Het wordt ook gezien als 
tijdrovende methode. Daar staat tegenover dat wetenschappelijk is aangetoond dat de ZKM in korte tijd 
veel effect heeft.  
De ZKM wordt voornamelijk gebruikt op terreinen van arbeid, gezondheid en onderwijs. 
In het onderwijs bijvoorbeeld in de huiswerkbegeleiding. Als kinderen door hun ouders onder druk gezet 
worden werkt dat averechts. Geen huiswerk maken krijgt betekenis van verzet. Met de ZKM-methode 
benader je het van een andere kant. Je zegt: ik respecteer jouw wensen, maar zou je het eens willen 
proberen. Jongeren worden zo geconfronteerd met hun eigen vragen. 
Op het gebied van arbeid heeft het zijn toepassingen in situaties waarin mensen in een overgangssituatie 



zitten, gedemotiveerd zijn, niet weten wat ze willen enzovoorts. Op die momenten kan de methode 
nuttig zijn.  
Op het terrein van gezondheid heeft de ZKM niet zo veel toepassingen. Dat komt omdat de ZKM als 
combinatie van test, counseling en therapie niet in een van de bestaande therapiescholen past. Daarbij 
komt dat in onze methode de persoon zelf aan het stuur staat en dat leidt ertoe dat sommige 
therapeuten zich bedreigd voelen in hun expertise.” 
  

 Hoe werk je met de ZKM in de praktijk? 

 
Hubert Hermans: ”Het belangrijkste is dat je mensen aanspreekt op hun krachten. Je begint niet met te 
vragen wat er mis is maar met ‘waar kun je van genieten’, ‘wat zijn belangrijke positieve ervaringen in 
het verleden’ en ‘wat zijn belangrijke negatieve ervaringen in het verleden’. Dat vergt een grondig 
gesprek met zo’n persoon, dat wel driekwart dag kan duren.  
Doel is mensen door middel van invoeling inzicht te geven in hun eigen leven zodat ze vervolgens met 
dat inzicht zelf iets gaan doen. Begrijpen en doen, daar gaat het om.  
Na verloop van tijd moet je het onderzoek opnieuw doen om uit te vinden in hoeverre de oorspronkelijke 
waarderingen veranderd zijn. Probleem is vaak dat mensen zo’n tweede gesprek vermijden omdat het 
beter met ze gaat en ze er geen tijd meer voor willen vrijmaken.  Toch is het wel nodig omdat je vaak ziet 
dat mensen terugvallen in oude patronen.” 
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Voor het publiceren van deze interviewspecial gaat onze  
speciale dank uit naar geinterviewde Hubert Hermans  
en journalist Hans Walraven.   
 
BHP Groep, februari 2013 



  
 

 

 

BHP Groep in het kort 

Al meer dan vijftien jaar 
ondersteunen we werknemers 
bij het maken van gerichte 
loopbaankeuzes. 

We adviseren organisaties op 
het gebied van mens en arbeid 
en verzorgen outplacement-
trajecten voor individuele 
kandidaten en groepen.  

Regelmatig publiceren wij 
korte artikelen over loopbaan-
ontwikkeling en eens per twee 
maanden verschijnt een 
column van de hand van onze 
directeur Adri van der Kemp.  
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