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Vergadertypes:
welke kleur ben jij?

VOORWOORD

Ze duren altijd te lang, er vallen geen besluiten,
je wordt er lusteloos van en het zijn steeds weer
dezelfde mensen die steeds aan het woord zijn.
Alle clichés over vergaderen zijn waar en ook
nog eens wetenschappelijk bewezen. Waarom
vergaderen we dan nog steeds? Of moeten we er
maar gewoon mee stoppen?
Zeker niet, maar ik ben wel van mening dat we
anders moeten gaan vergaderen, efficiënter en
effectiever. Dat we onder de loep nemen op welke
vergaderprocessen we lean principes kunnen
toepassen. Dat betekent onnodige handelingen
schrappen en terugkerende handelingen zoveel
mogelijk standaardiseren en automatiseren.
Digitaal vergaderen maakt dit mogelijk, wat een
tijdsbesparing tot wel 70% kan opleveren.
Om je wegwijs te maken in de wereld van
papierloos vergaderen, hebben we eenmalig
een magazine samengesteld met allerlei tips,
casestudies, FAQ’s, artikelen en de laatste
nieuwtjes op het gebied van vergadersoftware.
Ik wens je veel leesplezier
Paul Neefjes
CEO iBabs
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PAPIERLOOS
VERGADEREN
IN DE PRAKTIJK

FLEXIBEL
WERKEN EN
VERGADEREN

Een mooi voorbeeld is dat van de Gemeente Utrecht. Zij
vergaderen sinds 2013 digitaal. In eerste instantie werd dit
gedaan om tijd te besparen in de voorbereidingsfase. Zo
werden in de oude situatie meetings gepland via Outlook en de
bijbehorende documenten geprint of verspreid via e-mail. Maar

Gemiddeld besteden we een kwart van onze

ook de andere voordelen van papierloos vergaderen werden snel

werktijd aan vergaderen. Maar vergaderen kan

duidelijk. Agenda’s en documenten zijn nu 24/7 vanaf elk device

anno 2018 vlotter en efficiënter verlopen als je

beschikbaar zodat je alle historie, besluiten en actiepunten bij de

de bekende ‘lean’ principes ook toepast op het

hand hebt. Inmiddels is de Gemeente Utrecht ook verhuisd naar

vergaderproces. Hoe je dat doet? Met een digitale

een kleinere locatie en wordt er een 70% personeelsregeling

vergadertool.

gehanteerd wat overigens in meer gemeenten een tendens is.
Doordat er flexibel wordt gewerkt, pakt het digitaal vergaderen

De dikke aktentas met vergaderdocumenten vervang

goed uit. Werknemers zijn immers niet genoodzaakt om vanaf

je door een dunne tablet. Maar digitaal vergaderen

hun vaste werkplek de vergaderstukken in te zien.

betekent meer dan besparen op printkosten alleen.
Het levert vooral veel tijdsbesparing op in het
voorbereidingstraject. De tool is ideaal gebleken bij
een diversiteit aan bedrijven.
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DATA
BINNEN EUROPA
Ook het Centraal Planbureau koos voor
digitaal vergaderen. Toen het MT een
aantal jaar geleden de behoefte had
papierloos te vergaderen, bouwde de ITafdeling eerst zelf een tool waarmee het
mogelijk was via de tablet te vergaderen.
Maar de tijden veranderen en er was
een professionaliseringsslag nodig. Het
management van het CPB wilde het
papierloos werken tot standaard maken in
de hele organisatie en daarom werden alle
medewerkers van een iPad voorzien. Het
was voor het CPB ook erg belangrijk dat
de vergadertool voldeed aan de richtlijnen
voor Nederlandse overheidsorganisaties
voor het opslaan van data. iBabs slaat de
data op binnen Europa, en dat was voor
hen een zeer belangrijk selectiecriterium.
Niet alle leveranciers van digitale
vergadertools voldoen aan deze eis.
Inmiddels werken 125 CPB-medewerkers
papierloos met de iPad.

60% klanten buiten de overheid
Hoewel de (semi)overheidsinstellingen klanten van
het eerste uur zijn, is er een duidelijke verschuiving
richting andere branches. Inmiddels bevindt 60% van de
klantenkring zich buiten de overheid: zorginstellingen,
financiële instellingen, bouw- en woningcorporaties.
Maar eigenlijk alle organisaties met een bestuurslaag
hebben nog een hoop te winnen op dit gebied.
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Top ARTIKEL

HOE START JE MET
Zoveel mensen, zoveel wensen. Het klinkt cliché, maar ook in
organisaties is het waar. Kijk maar eens rond tijdens een vergadering.
De één heeft de agenda en aantekeningen uitgeprint terwijl anderen
liever een computer, telefoon of tablet gebruiken. Vraag tien mensen
wat voor hen fijn werkt en je krijgt tien verschillende antwoorden.
Hoe werk je dan goed met elkaar samen? Het antwoord is via digitaal
vergaderen. Hier zijn een aantal punten waaraan je moet denken
voordat je hiermee van start gaat.

GA VOOR EEN SYSTEEM VOOR IEDEREEN
Iedereen in een organisatie werkt graag zoals hij of zij zelf wil. En toch
is het belangrijk dat we allemaal gebruik maken van dezelfde systemen.
Bijvoorbeeld om overzicht te houden, de workflow in goede banen
te leiden, elkaars notities te lezen en documenten in te maken en te
bewaren. Maar kan dat wel? Bestaan er digitale systemen waarmee
iedereen in de organisatie fijn werkt?

NEEM DE VERSCHILLEN ONDER DE
DELOEP
LOEP
Ja, die bestaan. Ook voor
jullie bedrijf. Maar daarvoor
is het belangrijk dat eerst
de verschillen binnen de
organisatie onder de loep
worden genomen. Heb je deze
niet eerst goed onderzocht, dan
weet je ook niet aan welke eisen
jullie systeem moet voldoen.

DE DIGITALE KLOOF ALS MOGELIJKE DREMPEL

Verschillen in werkvoorkeuren,

Een herkenbaar voorbeeld is het verschil tussen generaties in het

maar ook in de functies en de

gebruik van digitale technologie. Jonge medewerkers in een organisatie

kennis- en vaardigheidsniveaus

maken zich nieuwe digitale systemen vaak sneller eigen dan mensen die

zijn belangrijk om van te voren

wat ouder zijn. Puur en alleen al omdat ze met de computer en internet

in kaart te brengen.

zijn opgegroeid. Een systeem voor iedereen moet dus voor beide
generaties eenvoudig zijn in gebruik. Pas dan is het functioneel voor de
héle groep.
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DIGITAAL VERGADEREN?

ONTHOUD: OOK FUNCTIEVERSCHILLEN
SPELEN EEN ROL

STEL JEZELF DE VRAAG: WAT
HEBBEN WIJ NODIG?
Het advies luidt: ga met alle
collega’s na wat voor jullie
belangrijk is bij de integratie van
een nieuw systeem. Aan welke
eisen moet het voldoen? iBabs

Binnen een organisatie vervult iedereen een

is een vergadersysteem dat

andere functie. Jouw werk ziet er heel anders uit

rekening houdt met de verschillen

dan dat van jouw collega’s. Wat jij van systemen

tussen medewerkers en de wens

verwacht, kan verschillen van wat jouw buurvrouw

deze bij elkaar te brengen in een

er graag in terug ziet. Een voorbeeld: een systeem

functioneel systeem. Het werkt

kan voor Linda als notitieblok dienen, waarin zij

intuïtief waardoor het niet alleen

haar klantcontact rapporteert. Voor Jan van de

voor iedereen gemakkelijk is

administratie is hetzelfde systeem de bron die hij

om er mee te werken, maar het

gebruikt voor het opmaken en controleren van

ook jullie processen versterkt en

facturen. Het systeem hoort zodanig ingericht te zijn,

versneld. En ben je klaar voor

dat zowel Linda als Jan ermee kunnen werken.

digitaal vergaderen?
IBABS - VERGADERMAGAZINE
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WIST JE DATJES
WIST JE DAT
WE ZO’N 6,5 UUR PER WEEK VERGADEREN?
WIST JE DAT
STAAND VERGADEREN EEN GEZOND
ALTERNATIEF IS VOOR ZITTEND VERGADEREN?

WIST JE DAT
RUIM EEN KWART VAN DE WERKNEMERS
VINDT DAT HIJ TE VEEL VERGADERT?

WIST JE DAT
DE GROOTSTE ERGERNIS TIJDENS VERGADERINGEN
IS: COLLEGA’S DIE ONDERLING PRATEN OF BELLEN
EN SMS’EN?

WIST JE DAT
ANDERHALF UUR AAN ÉÉN STUK VERGADEREN DE MAX IS?
8
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WIST JE DAT
VERGADEREN AAN LOONKOSTEN IN NEDERLAND
60 MILJARD EURO PER JAAR KOST?

WIST JE DAT
DE U-VORMIGE VERGADERTAFEL HET
TOPPUNT VAN GEDATEERDHEID IS: EEN
VOORBEELD VAN STATISCH VERGADEREN?

WIST JE DAT CHINEZEN
GROTE FANS ZIJN VAN
VERGADERKARAOKE?

WIST JE DAT
DE VERGADERFIETS STEEDS POPULAIRDER WORDT?

WIST JE DAT
ER NU AL MEER DAN 100.000 IBABS GEBRUIKERS ZIJN?
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Iedereen heeft het wel
eens meegemaakt. Van die
vergaderingen waar geen
einde aan lijkt te komen. Er
wordt eindeloos gepraat en
geen besluit genomen: da’s
toch zonde van de tijd! En dan
hebben we het nog niet eens
over de keiharde euro’s die
ermee gemoeid gaan. Daarom
geef ik je hier een zevental
tips om de effectiviteit van de

7 TIPS VOOR

EFFECTIEF

VERGADEREN

meetings in jouw organisatie te
verbeteren.

“ da’s toch
zonde van de
tijd!”

TIP 1: IS EEN VERGADERING
WEL NODIG?
Dit lijkt een rare vraag om mee te
beginnen. Toch is het goed om je af te
vragen of alle topics echt besproken
moeten worden. Wellicht blijkt dat er
helemaal geen vergadering nodig is!

10
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TIP 2: DUIDELIJKE AGENDA

TIP 3: FLEX-DEELNEMERS

Een effectieve vergadering begint met

Nodig alleen collega’s uit die onmisbaar

een duidelijke agenda. Deze agenda

zijn om het doel van de vergadering

is ruim van te voren verspreid, zodat

te behalen. Dat voorkomt deelnemers

Een terugkerende meeting heeft niet

iedereen voorbereid aanwezig is. Zo is

die achterover leunen, en het

altijd dezelfde voorzitter nodig. Sterker

het voor alle deelnemers helder welke

maakt het vergaderproces een stuk

nog, het werkt juist verfrissend om de

onderwerpen er op de planning staan

effectiever. Ook kun je je afvragen of

voorzittersrol eens te laten rouleren.

en wat het doel van de meeting is.

alle deelnemers bij elk agendapunt

Moet er tijdens de meeting een goed

aanwezig moeten zijn. Heb je er

idee ontstaan? Zet dan eens een

bijvoorbeeld wel eens aan gedacht,

creatief denker aan het hoofd.

TIP 4: KIES DE JUISTE
VOORZITTER

bepaalde deelnemers alleen voor
specifieke onderwerpen uit te nodigen?

TIP 5: SPELREGELS VOOR STOORZENDERS
Het leidt enorm af als mensen tijdens de vergadering de juiste
stukken niet kunnen vinden en maar blijven bladeren of de
geluidjes op hun telefoon(s) vergeten uit te zetten. Of nog erger,
toch onnodige telefoontjes beantwoorden. Voorkom dit storende
gedrag door vooraf de spelregels duidelijk te maken.

TIP 6: BEGIN EN EINDIG STIPT OP TIJD
Wat eigenlijk ook tot de spelregels hoort, is time management. Zijn er
in jullie organisatie ook structurele laatkomers die de voortgang van
de meeting blokkeren? Wacht dan niet met vergaderen tot iedereen
aanwezig is. Daar leren ze niet van. Op tijd eindigen, is net zo belangrijk.
Want een vergadering met tien collega’s, die een half uur uitloopt,
resulteert al in vijf uren die nergens anders aan worden besteed.

TIP 7: ZET DE WEKKER
Ook tijdens de meeting is timing essentieel. Houd goed in de gaten hoe lang een
onderwerp wordt behandeld en hoe lang iemand aan het woord is. Je wilt niet geloven
hoe vaak een vergadering over de tijd heen gaat. Het is aan de voorzitter om de klok
goed in de gaten te houden. Door snel langs alle punten te gaan, zit de vaart goed in de
vergadering en blijft iedereen bij de les.
IBABS - VERGADER MAGAZINE
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WAT ZIJN DE 7 MEEST
GESTELDE VRAGEN?
01 MEEST GESTELDE

02 MEEST GESTELDE

Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je start

Is het werken met iBabs veilig?

met iBabs?

Naast dat iBabs ISO/NEN 27001 gecertificeerd

Wil jij papierloos vergaderen in jouw organisatie,

is, worden alle bestanden met AES-256 encoding

dan begint dat met een vliegende start. Dit is een

opgeslagen. Deze 256-bits AES encryptie wordt ook

incompany training voor de beheerders en de

gebruikt door banken en defensie. Het wordt ook wel

gebruikers van iBabs. Na deze training ben je in staat

‘military grade encryption’ genoemd.

VRAAG

VRAAG

om papierloos te vergaderen.

03 MEEST GESTELDE

VRAAG

Waar staat mijn data?
iBabs draait op eigen servers vanuit het ISO 27001
gecertificeerd rekencentrum op Schiphol-Rijk. Op
al onze servers is de Nederlandse wetgeving van
toepassing. Alle klanten van iBabs maken gebruik
van deze omgeving. Alle data blijft eigendom van
de klant.

04 MEEST GESTELDE

VRAAG

Hoe werkt het archiveren van de vergaderstukken?
In iBabs blijven de documenten en agenda’s altijd
beschikbaar. Je kunt met één druk op de knop het
archief in en op jaartal, maand of dag zoeken naar
de gewenste documenten. Het archiveren gaat
automatisch. Wanneer een vergadering geweest is,
verdwijnt deze in het archief.

12
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05 MEEST GESTELDE

VRAAG

Ga ik tijd besparen wanneer ik werk met iBabs?
Met iBabs heb je tot wel 70% tijdwinst. Dit komt
vooral door het gemak waarmee een vergadering
wordt voorbereid.

06 MEEST GESTELDE

VRAAG

Op welke apparaten kan ik iBabs gebruiken?
iBabs is platform onafhankelijk wat betekent dat iBabs
altijd en overal te gebruiken is. Of je nu een tablet, laptop
of smartphone gebruikt , je draagt iBabs altijd bij je.

07 MEEST GESTELDE

VRAAG

Hoe overtuig in mijn manager om over te stappen op papierloos vergaderen?
•A
 ltijd beschikking over alle vergaderstukken op elk apparaat (smartphone, laptop,
tablet). Dus altijd controle over alle onderdelen van het proces, zelfs midden in de
nacht of op vakantie op een zonnig oord. Je hoeft alleen maar in te loggen.
•H
 andige foefjes (zoekmachine in de app), opvoeren, uitvoering, afvinken en bijhouden
van actiepunten en besluiten.
• Iedereen heeft overal en altijd toegang tot de meest recente vergaderstukken en
maakt, of deelt, zijn eigen aantekeningen.
•D
 igitaliseren is de toekomst. We gaan toe naar een digitale wereld.

Waar wacht je nog op?
IBABS - VERGADERMAGAZINE
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HIGH SPEE
Stel je toch eens voor: nooit meer notuleren… Heerlijk! Helaas: we moeten je wakker schudden uit deze mooie droom. Notuleren
is en blijft een must. Jij weet als geen ander dat goede notulen, mét een besluiten- en actielijst, ervoor zorgen dat de volgende
meeting soepeltjes verloopt. We kunnen de notulen dus niet de wereld uithelpen, maar met de volgende tips notuleer je wel een
stuk sneller!

6 tips om efficiënt te notuleren
Met een duidelijke agenda van de

TIP 2: VEEL ONBEKENDEN?
MAAK EEN PLATTEGRONDJE

meeting maak jij je leven een stuk

Zit je in een meeting met veel nieuwe

eenvoudiger. Het bespaart je zoveel

gezichten? Maak dan van tevoren een

heisa! Want: als iedereen weet wat de

plattegrondje, zodat je kunt mee typen

doelstelling van een agendapunt is

met de discussie en snel weet wie wat

en weet hoeveel tijd er aan besteed

zegt. Zo blijf je betrokken en hoef je

mag worden, communiceert dat een

achteraf niet te denken: “Uuh? Wie zei dat

stuk duidelijker. En hoe concreter

ook al weer? Marijke of Ans?”

TIP 1: DUIDELIJKE AGENDA

de discussie, hoe makkelijker jij de
notulen maakt!

14
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TIP 5: VERGADER DIGITAAL
We vergaderen om besluiten
te nemen en actiepunten te
definiëren. Dus is het super
handig als je die actiepunten
en besluiten direct bij een
agendapunt kunt registreren.
Dat kan als je digitaal vergadert:
je geeft automatisch kenmerken
mee aan actiepunten en

ED NOTULEREN:
6 HANDIGE TIPS

besluiten. Dat scheelt je veel
notuleertijd tijdens de meeting,
maar ook daarna: je verstuurt
de notulen veel sneller. Willen je
collega’s of jij snel een overzicht
van alle actiepunten? Van alle
besluiten per onderwerp, dossier,
vergadering of verantwoordelijke?
Geen punt, dat overzicht heb je
met één druk op de knop.

TIP 6: STEL NIET UIT …
Wacht niet te lang met het
uitwerken van de notulen. Hoe
sneller je eraan begint, hoe

Loopt de structuur van de

TIP 4: DUBBELE ROL?
DUBBELE VOORBEREIDING!

meeting ondanks jouw goede

De moderne secretaresse is geen

snel mogelijk je notities door, en

voorbereidingen toch in de soep?

rechterhand van de manager,

breng een heldere structuur aan.

Is het onduidelijk wat er nu écht

maar co-manager. En dus kan

Kom je vage zinnen tegen? Nu

is besloten? Durf dan bij te sturen

het gebeuren dat je niet alleen

weet je de context nog en kun je

of vraag om een toelichting! Dat

notuleert, maar ook deelneemt

ze makkelijk herschrijven.

komt de concrete resultaten van

aan de vergadering. Is dat het

de meeting alleen maar ten goede!

geval? Bereid je dan grondig

TIP 3: DURF TE VRAGEN

verser de vergadering nog in je
geheugen zit. Lees daarom zo

voor, want het is verdraaid lastig
tegelijkertijd te notuleren en te
vergaderen. Zorg daarom dat je
je argumenten op een rijtje hebt.
Heb je een groot aandeel in de
meeting? Draag je rol als notulist
bij ‘jouw’ agendapunt dan even
over aan een collega.

IBABS - VERGADERMAGAZINE
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6

In
stappen
papierloos vergaderen
Als je weet welke route je moet bewandelen, zijn veel projecten goed
uitvoerbaar. Dat is ook zo met papierloos vergaderen. Om je snel op
weg te helpen, heeft iBabs een stappenplan gemaakt. Hiermee kun
je effectief en efficiënt papierloos vergaderen introduceren in jouw
organisatie en verlies je geen kostbare tijd en energie.

In alle veranderingsprocessen is het creëren van

STAP

1

DRAAGVLAK

draagvlak belangrijk voor het succes.
Informeer en betrek collega’s daarom bij de
overstap naar papierloos vergaderen.
Laat de voordelen zien en geef je collega’s
inspraak.

Voldoende draagvlak?

STAP

2

ICT RANDVOORWAARDEN

Bespreek dan met je ICT-collega’s het volgende:
• welke devices gaan jullie gebruiken? Laptop, iPad,
beide? Via Windows, Android of Apple?
• mogen medewerkers hun eigen device gebruiken?
• dataopslag: vergaderdata in de cloud, lokale opslag,
of een combinatie?
• is in vergaderzalen de internetverbinding stabiel?
• zorg dat je niet van een internetverbinding afhankelijk
bent zodat je de meeting ook offline kunt voortzetten

Bij stap 3 selecteer je de vergadertool die past
bij de functionele eisen, wensen en budget. Denk

STAP

3

SELECTIE
APPLICATIE

daarbij aan de volgende criteria:
• gebruiksgemak
• integratie met andere tools
• beschikbaarheid
• ondersteuning
• passend in de bestaande infrastructuur
• snelheid van implementatie

16
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TIP

HANDLEIDING
DIGITAAL
VERGADEREN

Om het digitaal delen, opslaan en archiveren van
vergaderdocumenten in goede banen te leiden, zijn
duidelijke afspraken nodig.
Maak daarom een handleiding, zodat iedereen
weet, wat de richtlijnen zijn.

STAP

4

STIMULEER
ENTHOUSIASME VAN
EARLY ADOPTORS

Heb je collega’s die dol zijn op nieuwe trends
& gadgets? Profiteer hiervan en maak ze jouw
promotors!
• laat ze als eerste de digitale tool testen
• vraag ze hun ervaringen te delen
• vraag ze anderen te enthousiasmeren

Een goed implementatietraject helpt je snel up &
running te zijn.

STAP

5

IMPLEMENTATIETRAJECT

Onderdelen van zo’n traject:
• introduceer papierloos vergaderen eerst in 1 of 2
overleg-organen
•zorg voor een training voor alle deelnemers.
Blijkt dit niet uitvoerbaar te zijn? Train dan de
ondersteuners/voorbereiders van de digitale
meetings. Zij kunnen andere collega’s verder
helpen
• laat iedereen tegelijkertijd starten met
papierloos vergaderen. Ook je collega’s die
huiverig zijn om zonder papier te werken,
zullen snel gewend zijn en digitaal vergaderen
accepteren
• laat de tool zich op een natuurlijke wijze
verspreiden door de organisatie. Vaak willen
collega’s die eenmaal gewend zijn, ook in andere
vergaderingen helemaal papierloos werken.

Je bent al bij stap 6 aanbeland:

STAP

6

AAN DE SLAG

je kunt aan de slag met digitaal vergaderen.
Dat ging soepel, toch?
Loop je toch nog tegen vragen aan?
De helpdesk van iBabs is elke werkdag
van 08:30 tot 17:30 geopend voor al je vragen.

IBABS - VERGADERMAGAZINE
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VERGADERTYPES:

WELKE KLEUR BEN JIJ?

Ken jij het boek Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing

van John Grey? Daarin beschrijft hij hoezeer mannen en

Je hebt vast weleens in een vergadering gezeten waar de

vrouwen van elkaar verschillen. Dat beide anders denken,

een voluit praat, terwijl de andere deelnemer zijn mond niet

voelen, communiceren en liefhebben. John Gray trekt deze

eens opendoet. Dat wil niet zeggen dat hij niets bij te dragen

metafoor door en stelt dat mannen van Mars komen en

heeft. Wellicht neemt dit type een meer afwachtende houding

vrouwen van Venus. Hij blaast de verschillen tussen beide

aan. Niet iedereen is gelijk en we hebben zo onze eigen

seksen op om ze zichtbaar te maken, maar ook dat ze

gebruiksaanwijzing.

overkomelijk zijn. Zolang je maar begríjpt dat je soms niets
van elkaar begrijpt, zijn veel problemen meteen opgelost. Dit

Door verschillende vergadertypes in kaart te brengen, herken

euvel kom je ook tegen in de vergaderzaal. Ook daar zitten

je elkaars stijl beter en kun je hierop inspelen. Dit komt de

we niet altijd op dezelfde golflengte.

communicatie onderling ten goede en er zal effectiever worden
vergaderd. Laten we eens kijken welke vergadertypes er zoal
zijn.
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We kunnen vergadertypes indelen met behulp
van het DISC-model. DISC geeft mensen
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persoonlijkheidsstijlen. Met het DISC-model
van verschillende vergadertypes kun je dus
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beter afstemmen op de communicatie en
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D, I, S en C vertegenwoordigen de vier

gt

gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters

W

specifieke gedragskenmerken die

re
n

Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen

BLAU

gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen.

-b

dat gedragskenmerken kunnen worden
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en die van anderen. Uit onderzoek blijkt

-

inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl

GR

O

E
EN

N

gedragsstijl van de ander.

Vergadertype Rood en Dominant - Hoe ga je hiermee om?
Wees duidelijk, kort en krachtig. Concentreer je op feiten en argumenten.
Geef duidelijke opties (a, b of c) als je wilt dat degene een beslissing moet
nemen.

Vergadertype Groen en Stabiel - Hoe ga je hiermee om?
Maak het persoonlijk en besteed veel aandacht aan de HOE-vragen
waardoor stap voor stap duidelijk wordt wat er wordt verwacht. Dit

HET DISC-MODEL GEEFT JE
HOUVAST HOE OM TE GAAN

schept een gevoel van veiligheid waarin dit type goed gedijt.

MET JE VERGADERGENOTEN.

Vergadertype Geel en Invloedrijk - Hoe ga je hiermee om?

HET UITEINDELIJKE DOEL

Focus ook hier weer op de persoonlijke relatie. Probeer structuur aan te
brengen en let op de spreektijd. Dit type zit graag op de praatstoel. Vat
samen en geef erkenning voor zijn bijdrage.

Vergadertype Blauw en Consciëntieus - Hoe ga je hiermee om?
Weet dat bij dit vergadertype de ‘raderen’ volop draaien maar dat hij niet
direct zal reageren. Wil je dit wel, dan zal je hem actief moeten betrekken
bij de discussie en deze vooral inhoudelijk houden. Leg afspraken vast.

IS DAT JE ELKAAR BETER
BEGRIJPT EN ER SNELLER
BESLUITEN WORDEN
GENOMEN.
IBABS - VERGADERMAGAZINE
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3 SOFTWARE WEETJES
1. JE HEBT ALTIJD TOEGANG TOT JE EIGEN AANTEKENINGEN, OOK AL IS HET DOCUMENT VERWIJDERD
Wanneer je als gebruiker in de app

agenda staat (er is namelijk een nieuwe

gemaakt zijn, zie je zowel de nieuwe als

aantekeningen maakt in een document

versie van dat stuk toegevoegd).

de oude versie met je aantekeningen.

dan behoud je altijd toegang tot dit

Omdat er al eerder aantekeningen

document inclusief jouw aantekeningen.
Zelfs als de agendabeheerder dit
document verwijdert omdat er
bijvoorbeeld een nieuwe versie is.
In de afbeelding zie je dat er een
document is verwijderd zodat de
raadpleger weet dat het betreffende
document formeel niet meer op de
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2. JE KUNT EENVOUDIG EXTERNE GEBRUIKERS TOEVOEGEN

3. VANUIT DE AGENDA KUN JE DIRECT DE OPENSTAANDE
ACTIEPUNTEN ZIEN

Voor een overleg kun je ook externe iBabs-gebruikers

Het is in iBabs mogelijk om vanuit de agenda meteen de

toevoegen. Dit zijn gebruikers bij een andere organisatie.

openstaande actiepunten in te kunnen zien. Hiervoor

Zij kunnen nu de informatie van het overleg in hun eigen

selecteer je de ‘actieknop’ rechtsboven en kiest u

iBabs account raadplegen.

‘openstaande actiepunten’.

In het startscherm (het bovenste plaatje in de afbeelding)

Je ziet dan direct de openstaande actiepunten van het

klik je op ‘overleg toevoegen’. Daarna klik je op de knop

agendatype van de vergadering die je open had staan. Je

‘extern’ rechtsboven het gebruikersoverzicht ( rood

kunt natuurlijk ook de verschillende filter opties gebruiken

omcirkeld). Er verschijnt een pop-up scherm waarin je

om de actiepunten van andere vergaderingen in te zien.

het mailadres van een externe persoon met iBabs account

Via ‘terug’ laat iBabs de vergadering weer zien die je had

kunt toevoegen.

geopend.
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COLUMN
IBABS HEEFT VERGADEREN MODERNER GEMAAKT.
iBabs heeft vergaderen moderner gemaakt. Nu krijg ik wel eens de vraag of vergaderen zelf niet een beetje uit de
tijd is, gaan we ooit helemaal stoppen met in een vergaderzaal zitten en een overleg houden?
In een experiment werd ooit aangetoond dat als je de

twijfel een fantastisch middel, maar een gemiddeld

wandelbeweging van mensen terug brengt tot een wolk

gesprek bestaat voor de helft uit de volgende zinnen

stipjes, proefpersonen heel goed waren in het bepalen

“hoor je me nu?”, “ben je er nog?” en “ik denk dat we

of iemand een man of een vrouw was. Zelf herken je

beter de camera uit kunnen zetten”.

dit waarschijnlijk ook wel, want als je in het donker in
de verte iemand ziet aankomen heb je vaak al heel snel

Voor een belangrijke beslissing wil je mensen gewoon

door of het een man of vrouw is.

in dezelfde ruimte zetten. Als we alleen al uit een
wolk stipjes iets kunnen afleiden, stel je eens voor

Deze hele lijn van experimenten is verder en verder

hoeveel informatie we dan uit het gehele plaatje: van

doorgezet, en de conclusie is altijd hetzelfde: mensen

gezichtsuitdrukking tot houding kunnen halen. Doordat

zijn heel goed in het snel herkennen van andere

we zoveel efficiënter communiceren in persoon,

mensen, niet alleen qua geslacht maar van gezondheid

voorkomen we misverstanden en kunnen we snel

tot aan gemoedstoestand snappen wij ze sneller dan de

bijsturen. Kortom, we komen sneller tot begrip als we

beste computer die er nu op de planeet is.

elkaar in het echt zien en daarom zullen we nog heel
lang blijven vergaderen, want zo werken onze hersenen

Dat is ook logisch, want evolutionair gezien is het

nu eenmaal.

inschatten van andere mensen een belangrijke
vaardigheid om te overleven en je voort te planten:

Guido Camps - Auteur van De jacht op de vergadertijger

hoe sneller je ziet of je iemand moet vermijden of
verleiden, hoe groter de kans dat je er in slaagt om je
genen door te geven. Kijk eens rond binnen je eigen
afdeling en troost je met de volgende gedachte: hoe
niet-communicatief of horkerig je leidinggevenden en/
of collega’s ook zijn, ze zijn de het gevolg van 100.000
jaar evolutionaire selectie op opmerkzaamheid en
succesvolle sociale communicatie...wellicht moeilijk te
geloven, maar bij jou op kantoor werkt de absolute top
die Darwin te bieden heeft.
Om terug te komen op de vraag aan het begin van de
column: ja, ook in de toekomst blijven we nog gewoon
vergaderen. Er zullen steeds verdere technologische
innovaties komen, maar we blijven in persoon met
elkaar overleggen. Een goed voorbeeld is Skype: zonder
IBABS - VERGADERMAGAZINE
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