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Beste leden, 
 
De hoge bezoekcijfers van onze themabijeenkomsten wijzen erop dat onze 
sociëteit uit leden bestaat met een onderzoekende geest. Die komen op woensdag 
16 September aan hun trekken. Het gaat dan om een op de persoon gericht 
psychologisch thema: ‘de rol van grondmotieven en emoties in ontwikkeling van de 
persoon’. De ontwikkeling van de persoon kan zich in verschillende richtingen 
bewegen. Komen we daarbij terecht in een persoonlijk walhalla of in een interne 
gevangenis? Of bestaan deze mogelijkheden gelijktijdig? Zijn sommige “delen” van 
onszelf openend en positief gestemd en andere afsluitend en negatief getint? 
Welke grondmotieven spelen daarbij een rol, wat is de invloed van emoties en hoe 
zien de dialogen eruit die we met onszelf en met anderen voeren? 
 
Deze vragen staan centraal in een thema-avond waarin Hubert en Agnieszka 
vertellen over de praktische toepassingen van de “dialogical self” theorie die 
centraal staat in de internationale conferenties die om de twee jaar plaatsvindt in 
telkens een ander land (de eerstvolgende is in Athene 2010). Hubert zal daarbij 
vooral ingaan op zijn onderzoek met behulp van de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) 
en Agnieszka vertelt over haar toepassingen op het gebied van emotional coaching 
waarin zij psychologie, kunst en persoonlijke ontwikkeling samenbrengt.  
Agnieszka zal haar bijdrage in het engels geven. 



“SOCIËTEIT JANSBERG”   
 
 
 
 
Hubert Hermans is emeritus-hoogleraar persoonlijkheidspsychologie aan Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij is gepromoveerd op het onderwerp ‘Motivatie en 
Prestatie ‘(1967), heeft in de jaren ‘’70 de Zelfkonfrontatiemethode ontwikkeld en 
in de jaren ‘’90 de dialogical self theorie. Zijn boek Dialoog en Misverstand  werd 
door Herman Wijffels gebruikt met de vorming van het kabinet Balkenende 4. Hij 
is momenteeel President van de International Society for Dialogical Science. Hij 
schrijft boeken en organiseert internationale conferenties. Voor meer info, zie 
Google: H.J.M. Hermans wikipedia.  
 
Agnieszka Hermans-Konopka is gepromoveerd op het onderwerp Persoonlijkheid en 
Emotie in Warschau waar zij werkzaam was als docent. Zij heeft ervaring op het 
gebied van training en coaching voor verschillende organisaties. Zij heeft een 
klinisch psychologische opleiding genoten aan de universiteit van Minho in Braga, 
Portugal. Vanaf hun ontmoeting in 2004 werken Agnieszka en Hubert samen in de 
verdere ontwikkeling van de dialogical self theorie en de daarop gebaseerde vormen 
van emotional coaching. Agnieszka werkt in een onafhankelijk praktijk in Milsbeek 
waar zij individuele cliënten begeleidt.  
Voor meer info, zie: www.emotionalcoaching.org  
 
Dit onderwerp dat velen van ons zal raken, belooft een interessante en misschien 
“emotionele” thema-avond te worden.  


