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De bril van  
(in)congruentie

Veel verhalen in deze bundel illustreren hoe belangrijk congruentie is in het op 
gang brengen en faciliteren van transitieprocessen. Is het handelen in het hier 
en nu een weerspiegeling van datgene wat je in de toekomst wil bereiken? 
 Een voorbeeld: om zorgcliënten beter te kunnen bedienen, is onderling 
meer vertrouwen tussen betrokken partijen noodzakelijk. Ben jij als leider of 
facilitator zelf transparant en betrouwbaar? Creëer je ruimte in het proces voor 
alle betrokkenen om elkaar stap voor stap te kunnen vertrouwen? Een ander 
voorbeeld: om dubbel werk in het team te voorkomen moet kennis en experti-
se onderling meer gedeeld en benut gaan worden. Hoe zorg je dat ieders 
potentie ook tijdens het proces zichtbaar, gebruikt en gewaardeerd wordt  
door anderen?

 KENNEN, BEGRIJPEN, VERTROUWEN

Rode draad in de verhalen is de behoefte aan meer vertrouwen en samenwer-
king. Dit, vanuit het besef dat complexe vraagstukken niet effectief door een 
eenling of losstaand, vanuit verschillende perspectieven aangepakt kunnen 
worden. Juist daar loopt het vaak mis of ontstaan problemen; doordat men 
elkaar niet kent, niet begrijpt, niet vertrouwt. 
 Naast aandacht voor het inhoudelijke resultaat is er dus ook aandacht no-
dig voor de manier waarop de gewenste resultaten door een team, een orga-
nisatie, een keten of een netwerk gerealiseerd kunnen worden. Niet eenmalig, 
maar duurzaam en structureel. Kenmerk van complexiteit is immers ook dat 
zodra je het ene vraagstuk hebt opgelost, het volgende alweer klaarstaat. Als 
een veelkoppig monster. Hoe begeleid je mensen om samen en in verbinding 
met elkaar de problemen aan te pakken? In plaats van ieder voor zich vanuit 
de eigen positie? En dan niet voor maar één keer, maar voortdurend, als  
lerend systeem? 
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Naast het sturen op inhoudelijk resultaat, ofwel het ‘wat’ (minder uitstoot, min-
der mensen met schulden, kortere wachttijden voor statushouders, enz.), zien 
we dat het daarom minstens zo belangrijk is om ook doelen te stellen en actief 
te sturen op ‘hoe’ mensen met elkaar werken (betrokkenheid, samenwerking, 
waarden, etc.). 

 HOOFD & HART

We focussen van oudsher vaak in eerste instantie op inhoudelijke doelen. 
Zeker in klassieke, meer lineaire, rationele programmamanagementtradities. 
Deze doelen zijn vaak goed meetbaar, ogenschijnlijk goed stuurbaar en lekker 
tastbaar bovendien. Het is minder gebruikelijk om op basis van het ‘hoe’ te be-
oordelen of een transitietraject geslaagd is. Het ‘hoe’ is vaak minder tastbaar, 
minder stuurbaar en minder meetbaar. Maar net zo cruciaal. Het omgekeerde 
is overigens ook waar: hoeveel transitietrajecten gericht op gedragsverande-
ring mislukken er omdat er geen helder, inhoudelijk doel is dat duidelijk maakt 
waarom verandering überhaupt nodig is? 
 Vormgeven en sturen van transities op het ‘hoe’ vergt flinke discipline, juist 
door haar niet-lineaire en lastig te vangen karakter. Het begint ermee dat je als 
transitieteam óók de vraag stelt hoe je in de toekomst met elkaar wil samen-
werken. De kunst is om met de spelers in het systeem – van opdrachtgevers 
en bestuurders tot uitvoerders, ontvangers en andere betrokkenen – een leven-
dig beeld te schetsen van zowel het ‘wat’ als het ‘hoe’, inclusief de onderlinge 
wisselwerking. De manier waarop dat gaat, zet de toon en draagt dus bij aan 
de realisatie van het ‘hoe’. Aan het ontwikkelen van één taal, begrip voor ver-
schillende belangen en posities en daarmee aan breed gedragen oplossingen. 
Wanneer het ‘wat’ en het ‘hoe’ beide helder zijn, kun je de waarden afleiden 
die consequent gevoed moeten worden gedurende het proces, om de gedeelde 
ambities te kunnen realiseren. 
 Kortom: gelijke aandacht voor ‘wat’ en ‘hoe’ – noem het ‘hoofd’ en ‘hart’ zo 
je wilt – is cruciaal. Sterker nog: ze kunnen elkaar versterken en zo leiden tot 
duurzame transities en meetbare resultaten.   
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 SIGNALEN ALS FRACTALEN

Een zorgvuldige formulering van het ‘hoe’ bij de start van een proces betekent 
niet dat het daarna vanzelf gaat. Juist door het vaak grillige verloop van ge-
drag en interacties in complexe systemen, is alertheid geboden. Daar waar de 
inhoudelijke voortgang vaak goed in cijfers te vatten is, vergt sturing op het 
‘hoe’ aandacht voor heel andere signalen. Het vraagt om sensitieve voelhorens 
die congruentie en incongruentie waarnemen in het proces. 
 Je kunt deze signalen bij jezelf herkennen, bijvoorbeeld door een uitgelaten 
of juist onbestemd gevoel. Soms merk je het ook aan interacties of gedrag in 
het team, de organisatie of het netwerk. Af en toe merk je het zelfs op een ‘ho-
ger’ niveau: in een hele stad, een sector, landelijk of zelfs mondiaal. Wanneer 
je goed kijkt, zijn de signalen vaak op meerdere niveaus tegelijk zichtbaar, als 
een fractaal. Een facilitator bijvoorbeeld die in een traject voor een eerlijke en 
inclusieve stedelijke energietransitie overmand wordt door een ongrijpbaar ge-
voel van machteloosheid, terwijl in het team ondertussen verwarring opspeelt 
over de focus van het proces. Dat zijn fractalen van de gefragmenteerde, lastig 
te sturen energietransitie, waar we wereldwijd mee te maken hebben. Dit soort 
signalen geven je steeds opnieuw informatie over of je op de goede weg zit of 
dat er juist andere interventies nodig zijn. 

 (IN)CONGRUENT

Congruentie zie, hoor en voel je wanneer het nieuwe gedrag zichtbaar wordt 
in het hier en nu. Daar waar het al begint te gebeuren. Kun je dit ondersteu-
nen, versterken, zichtbaar maken? Zodat het de kraamkamer uit kan. Kun je 
het belonen en daarmee het bewustzijn over dit nieuwe gedrag vergroten? 
Kun je de motivatie en de trots voeden en op die manier de opwaartse  
spiraal stimuleren? 
 Incongruentie uit zich in de vorm van een ander of zelfs de afwezigheid 
van geluid, zoals een afwijkende visie, luid protest, stille sabotage of een 
onuitvoerbare droom. Valkuil is degenen die dit soort geluiden laten horen (of 
juist niet) weg te zetten als saboteurs, afhakers, laggards of dromers. Een ge-
miste kans. Juichen zou meer op zijn plaats zijn. Een vorm van incongruentie 
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is ook: in een co-creatief proces top-down beslissingen toelaten, afwijkende 
visies geen zendtijd bieden, stille sabotage stil laten gebeuren of dromen als 
onrealistisch bestempelen. 
 Tegengeluiden zijn juist een belangrijke bron om duurzame transitie te 
realiseren. De vertolkers van het andere geluid laten betrokkenheid zien en 
zijn bereid energie in de zaak te stoppen. Door hen te zien, te erkennen en te 
bevragen, geef je hen een stem en benut je hun inbreng om dat wat bedacht 
wordt nóg beter te maken. Sluit het andere geluid in, in plaats van uit, en de 
kans op een geslaagde transitie zal toenemen.
 Met de bril van (in)congruentie op je neus gaat er een wereld aan interven-
ties open. Interventies die bijdragen aan de realisatie van het ‘hoe’ en daar-
mee aan het ‘wat’. 

Door Larissa Wladimiroff (in co-creatie)
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