
Congruentiemanager®
Een modulair rollend programma met effect 
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De principesMensen zitten niet in de organisatie, maar de organisatie zit in 

de mensen. Het zijn de individuele of collectieve besluiten van

mensen die van dag tot dag bepalen hoe de organisatie reilt en

zeilt. Wat mensen zeggen, denken en doen, bepaalt de interactie

intern en de impact van de organisatie extern. De omgeving ervaart

de mens en wat hij of zij doet, zegt en nalaat als de organisatie. 

‘Streven naar congruentie’
Er is sprake van congruentie als de missie, rollen, overtuigingen en competenties van

zowel het individu als het collectief zijn afgestemd én in dezelfde richting bewegen.

‘De mensen zijn de organisatie’
Bovendien bepaalt de mate waarin mensen het 

functioneren van ‘de organisatie’ als positief ervaren 
de loyaliteit, de inzet en dus de prestaties. Toch is er om
allerlei redenen vaak een gat: een ongewenst verschil
tussen wat het collectief als doel en verwachting heeft
en de wijze waarop mensen in dat collectief staan.

Voor de Delphi Management Academy vormt het 
congruentie-principe de sleutel tot het dichten van 
dat gat. 

Voor wie?Deze workshopserie legt de basis voor congruentie op individueel niveau en congruentie op 
collectief niveau. Hierdoor kan een deelnemende manager de organisatie voortvarender
ontwikkelen. 

Het open programma Congruentiemanager® is bedoeld voor (project) managers, die 
managementvaardigheden congruent willen leren toepassen om doelen te realiseren.

‘De organisatie als levend wezen’
Er zijn nog steeds mensen die een organisatie als een

machine behandelen. Als een ding dat je top down kunt
afstellen en optimaliseren op efficiency, doelmatigheid
en productiviteit. Wij zien organisaties als levende
wezens. Ze hebben een toekomst, hart, ziel, geheugen
en organen met functies die elkaar beïnvloeden. Net als
mensen vervullen organisaties een rol in de omgeving.
De overtuigingen, normen en waarden, capaciteiten en
competenties bepalen gezamenlijk de doelmatigheid,
efficiency en productiviteit van de geleverde prestatie.
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De Congruentiemanager ®
haalt optimaal rendement uit het beschikbare talent...

Waarom zijn sommige managers zo succesvol? Een belangrijke
verklaring is te vinden in het begrip congruentie.
Succesvolle managers zijn van binnenuit gemotiveerd
te doen wat ze doen. Ze dragen uit wat ze diep in hun
hart nastreven en zijn daardoor in staat meestal de juiste
beslissingen te nemen. Hoe ze handelen is congruent
met wie ze zíjn. Daarom stralen ze de consequentheid
en zekerheid uit die zo kenmerkend is.

De Congruentiemanager weet én heeft oog voor het feit
dat steeds meer mensen in een functie zitten die alleen 
goed vervuld kan worden door mensen die daar bewust
zélf voor kiezen. De congruentiemanager is daarbij 
in staat incongruentie op te sporen en op te heffen. 
Dit gebeurt door de bedrijfsdoelen en bedrijfscultuur 
te ‘confronteren’ met de intrinsieke motivaties en
drijfveren van mensen en deze op elkaar af te stemmen. 

OpleidingsopzetDe open opleiding is een modulair rollend programma opgebouwd uit twaalf modules.
Meerdere malen per jaar kan worden begonnen met de instapmodule. Aansluitend worden
daarna de andere modules doorlopen met steeds een tussenpoos van ongeveer een maand.

Wat u krijgt na uw besluit tot deelname
8 Twaalf maandelijkse interactieve workshops op 

een locatie naar keuze:
8 Een interactieve instapmodule van twee dagdelen;
8 Elf interactieve modules van anderhalf dagdeel.

8 Vijf individuele persoonlijke rapporten:
8 Inventarisatie van het persoonlijke voorkeurgedrag

(Persoonlijke Stijl Indicator);
8 Vier aanvullende management-surveys ter onder-

steuning van de inhoud van de modules in januari,
april, juli en oktober.

8 Een cursusmap met praktisch naslagwerk dat 
per module wordt opgebouwd.

8 Een persoonlijk coachinggesprek in de loop van 
het traject, indien gewenst.

8 Een certificaat van deelname na het succesvol 
afronden van de leergang.

De onderwerpen 
8 Zelfinzicht en inzicht in anderen
8 Omgaan met veranderingen
8 Doelen stellen én realiseren
8 Het ontwikkelen van jezelf en van teams
8 Communicatie, presenteren en vergaderen
8 Conflicthantering en onderhandelen
8 Samenwerken, leiderschap en motivatie
8 Positief problemen oplossen
8 Leiding geven en delegeren
8 Tijd- en stressmanagement

Deze onderwerpen worden geplaatst in de context van 
het congruentieprincipe. 

Kenmerken van de aanpak
8 Vrijwillig en niet vrijblijvend
8 Respectvol en doelgericht
8 Modulair rollend programma
8 Intensieve interactieve workshops
8 Individuele persoonlijke rapportages
8 Persoonlijke betrokkenheid
8 Leren van jezelf en anderen



ModulesOnderwerp

Instapmodule Voorkeurgedrag
en Congruentiemanagement y

januari De Congruentiemanager y

februari Doelen Realiseren
bij Veranderingen

maart Het Ontwikkelen van Jezelf
en Anderen

april Teamontwikkeling en Teamrollen y

mei Communicatie in een
Succesvolle Organisatie

juni Leiderschap en Motivatie

juli Constructief Omgaan met
Conflicten y

september Positief Problemen Oplossen

oktober Situationeel Leidinggeven
en Delegeren y

november Sleutels tot Communiceren

december Tijd- en Stressmanagement

x Ondersteuning met Survey. Dit houdt in dat de deelnemers vooraf via 
internet een vragenlijst invullen en tijdens de training een persoonlijk rapport
met de resultaten hiervan ontvangen. Hierdoor kan iedere kandidaat de materie
toetsen aan het eigen gevoel en is de persoonlijke betrokkenheid optimaal. 
De Delphi Survey resultaten zijn daarnaast een leidraad voor de trainers om 
de trainingen toe te snijden op de behoeftes en vraagstukken van de deelnemers
van de groep.

Enkele aandachtspunten

Ken uzelf (Plato) — Iedereen is uniek — Inzicht biedt invloed 
Het geheim van congruentie — Een kader voor leiderschap

‘En-én’ denken en doen — Rollen, voorkeuren en valkuilen
Draaiboekmanagement — Management én Leiderschap

Tenminste 21 redenen om doelen te stellen — Begint willen met 
kiezen, of kiezen met willen? — Wanneer willen mensen veranderen?

Feedback zoeken en ontvangen — Functioneringsgesprekken
Competentieontwikkeling — Wie houdt wie voor de gek?

Teams, levert dat wat op? — De 27 succesfactoren van teams
Je eigen natuurlijke teamrol — Waarom andere rollen bestaan

Vertellen of Communiceren? — De zin en onzin van vergaderen
Valkuilen van presenteren — Effectieve werkbesprekingen

Mensen zijn altijd gemotiveerd — De mensen zijn de organisatie
De 29 praktijktips die werken — Maak je medewerkers succesvol

Belangen versus standpunten — Meer vrede met de situatie
Is conflicten managen een kunst?

Gebruik al je hersendelen — De 6 technieken voor creativiteit
Janusdenken — Problemen oplossen in 7 stappen

De kunst van het loslaten — Vertel niets wat je ook kunt vragen
De 8 stappen van instrueren naar delegeren

Onafhankelijk en toch gericht op anderen — Eerst begrijpen, 
dan beïnvloeden — Naar binnen of naar buiten kijken?

Tijdmanagement of Zelfmanagement? — Stress: oorzaken en
symptomen — De technieken voor effectief tijdmanagement

Meer informatiewww.delphi-group.nl

Knowhow to get
mindconnected!


