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VERGADEREN

Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen die met elkaar
bepaalde zaken bespreken om samen tot afspraken te komen.

Een vergadering kent
NORMEN
 Voorbereid zijn
 Teksten gelezen hebben

GEBRUIKEN
 Op tijd starten (of net niet …)
 Koffie drinken (of niet …)

WAARDEN
 Luisteren
 Iedereen is gelijkwaardig
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VERGADEREN : 7 AANDACHTSPUNTEN



de uitnodiging en de agenda



de specifieke rol van de voorzitter



de specifieke rol van de secretaris



de specifieke rol van de deelnemers



de vergaderruimte



het verloop en het verslag



de besluitvorming
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EEN VERGADERING VOORZITTEN

Rol
Bijdrage
________________________________________________________________
Expert

Antwoorden geven
Problemen oplossen

Procesbegeleider

Begrijpen, verhelderen
Het voorbeeld geven

Procedurebewaker

Beheersen, opvolgen
Stapsgewijs te werk gaan
De agenda nauwkeurig volgen

Productmanager

Kwaliteit bewaken
Finaliteit nastreven

Coach

Weerstanden herkennen
Gezonde spanning opbouwen

------------------------------------------------------------------------------------------
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BESLUITVORMINGSPROCES

Bij besluitvorming worden vijf stappen doorlopen:

1. Doelbepaling
2. Beeldvorming
3. Oordeelsvorming
4. Besluitvorming
5. Evaluatie
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ACTIEF LUISTEREN

Actief luisteren

= inleven, 'in het vel van de ander kruipen'
= de ander proberen te begrijpen
= erkenning geven
= formuleren van het gevoel dat je bij de ander waarneemt
= niet interpreteren!
= laten uitspreken
= doorvragen wanneer je iets niet begrijpt
= samenvatten en kort herhalen
= letten op het stemgebruik van de ander (toon, ritme …)
= niet discussiëren
= niet 'veronderstellen'
= hoofdpunten van details onderscheiden
= letten op de gevoelens bij de ander
= je goed concentreren
= tonen dat je luistert door oogcontact te houden, te knikken
en te hummen, door belangstelling te tonen ...
= pas reageren als je echt alles gehoord hebt
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‘Goed’ luisteren - 7 stappen

Besef dat luisteren geen éénrichtingsverkeer is, maar een actief spel
tussen twee mensen.
1. Toon met je lichaam dat je luistert, buig je wat voorover in de richting
van de spreker, draai je hoofd naar hem/haar, stel je op gelijke
hoogte. Neem een open houding aan.
2. Je hoeft hem/haar niet aan te staren, maar af en toe oogcontact
bevordert het gesprek.
3. Volg het verhaal en stel je voor wat er zich afspeelt. Luister naar hoe
het gezegd wordt. Let op niet-verbale tekens (gelaatsuitdrukking,
mimiek, lichaamshouding …) en hou ook de stemintonatie in de gaten.
4. Geef aan dat je luistert: knik af en toe of zeg 'Jaja', 'Echt?' of 'Hmm'.
Luister naar het thema achter de ‘feiten’, niet alleen naar de ‘feiten’.
5. Onderbreek niet.
6. Stel open vragen om eventueel iets beter te begrijpen.
7. Blijf luisteren tot het verhaal helemaal af is.
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LUISTEROEFENING – ‘Een avondje uit’



Doel

Actief luisteren en kunnen samenvatten.



Oefening

Oefening per twee.
Eén van beide (partner A) begint te vertellen over ‘een leuk avondje uit’.
(theater, film, voetbalmatch, café, restaurant … )
De andere partner (partner B) luistert naar het verhaal. Wanneer partner A klaar
is, zal partner B een samenvatting geven van wat gezegd is.
Daarbij probeert partner B zoveel als mogelijk de bewoordingen van de partner A
te gebruiken en dit in de derde persoon.
A geeft zoveel mogelijk feedback maar enkel op een non-verbale manier.
Als partner B op goede weg is geeft zal partner A dit beamen door bv.
instemmend te knikken.
Eventueel de rollen omgedraaid: partner A luistert nu, zal daarna samenvatten
en antwoorden.


Nabespreking

 Wat valt op ?
 Hoe was het voor je ?
 Voelde je je begrepen ?
 Wat kan beter ?
 Waar kan je de volgende keer op letten ?
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VERGADEREN
OEFENING : HET GOEDE DOEL
informatie deelnemers
Elk jaar besteedt het oudercomité van basisschool 'Het boterbloempje' een deel
van de opbrengst van het schoolfeest aan een goed doel.
Dit jaar is dat 2. 100 euro.
De deelnemers (5 ouders) en de voorzitter (de schooldirecteur) vergaderen over
het besteden van dit bedrag aan een gemeenschappelijk te bepalen goed doel.
opdracht deelnemers
U gaat zo dadelijk met uw collega's besluiten aan welk goed doel u die 2. 100
euro wil geven. U bereidt zich als volgt voor: kies een goed doel waar het geld
volgens u dient heen te gaan. Zorg dat u goede argumenten heeft.
De voorzitter begeleidt het proces en streeft een goed en gedragen besluit na.
lijstje goede doelen
1. Kom op tegen kanker! Liesje uit het tweede leerjaar is momenteel in de
kliniek opgenomen.
2. Het plaatselijk 11.11.11 comité; de school steunt reeds een landbouwproject
in Brazilië.
3. De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, waarop de school tijdens de
sportdagen steeds een beroep kan doen.
4. Vernieuwing van de speelplaats met nieuwe schommels voor de kleintjes en
basketbalringen voor de grotere kinderen.
5. Een extra educatieve uitstap voor de ganse school.
6. Een mooi geschenk voor juf Juliette die dit jaar met pensioen gaat.
7. De regionale afdeling van Vredeseilanden. De leerlingen van de 5de en 6de
klas steunen momenteel een ontwikkelingsproject in Togo.
8. Natuurreservaten vzw ter ondersteuning van de aankoop van dat prachtige
stukje bos vlakbij de school. De kans is echter klein dat Natuurreservaten
voldoende middelen zal kunnen bij elkaar brengen.
9. Steun aan het comité dat in het dorp voor de eerste maal een zomervakantie
organiseert voor zieke kinderen uit de Oekraïne.
Aandachtspunten voor de bespreking achteraf …
 Wie was het meest overtuigend?
 Is het uiteindelijk een goede, gemotiveerde keuze geworden, waar alle
deelnemers kunnen achterstaan ?
 Heeft de voorzitter zijn/ haar rol naar behoren vervuld? Welke sterke punten
vielen op ?
 Welke tips ter verbetering zou u aan de deelnemers willen geven?
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LICHAAMSTAAL TIJDENS VERGADERINGEN
Tijdens een vergadering wordt voortdurend gecommuniceerd en niet alleen door
de mensen die aan het woord zijn. Alle aanwezigen geven tijdens de bijeenkomst
non-verbaal te kennen hoe ze in de bespreking zitten. Ze laten voortdurend
blijken of ze het gespreksonderwerp interessant vinden en of ze het met de
sprekers eens zijn. Zonder woorden bepalen de aanwezigen ook hoe het gesprek
verloopt en wie er aan het woord komen. Het lijkt vaak dat de mensen die het
meest spreken, ook de meeste invloed hebben op het verloop van het gesprek en
uiteindelijk op de besluitvorming. Dit is echter niet altijd het geval. Mensen die
weinig zeggen kunnen soms alleen al door de manier waarop ze aanwezig zijn,
het verloop van het gesprek sturen of juist verstoren. Als voorzitter van zo'n
bijeenkomst is het belangrijk om kennis te nemen van de lichaamstaal van de
gespreksdeelnemers. Bij het sturen van het gesprek, kan je als voorzitter ook
gebruikmaken van lichaamstaaltechnieken.
Betrokkenheid
Als de gespreksdeelnemers over een onderwerp discussiëren, is de betrokkenheid
van eenieder zichtbaar aan hun houding. De mensen die het niet zo heel
interessant vinden, zitten achteruit in hun stoel, en maken vaak de mooiste
tekeningen, terwijl ze anderen het idee geven dat ze aantekeningen maken. De
echte ongeïnteresseerden staren doelloos voor zich uit of kijken wat in het rond.
Als alle aanwezigen er op deze manier bij zitten, is het tijdstip van de dag
misschien verkeerd gekozen of is er weinig belangstelling voor het onderwerp.
Over zo'n onderwerp hoeft dan niet lang gesproken te worden.
Gespreksdeelnemers die het onderwerp belangrijk vinden, volgen de sprekers
non-verbaal. Als ze het met de spreker eens zijn, knikken ze veel. Ze nemen een
open, luisterende houding aan waarbij ze zich iets naar voren buigen. Het komt
ook opvallend vaak voor dat toehoorders een gelijke houding aannemen als een
spreker, waarmee zij het eens zijn. Door te letten op de houdingen van de
aanwezigen, kun je een idee krijgen over hoe de meningen verdeeld zijn.
Misschien neemt de helft van de luisteraars de houding van de spreker over en zit
de andere helft in een afwerende houding. De mensen die het niet eens zijn met
de spreker, bewegen hun hoofd nauwelijks. Ze zitten achteruit en nemen een
starre, gesloten houding aan. Vaak hebben ze hun armen over elkaar of bedekken
hun mond met hun hand. Als ze nee schudden, staan ze vermoedelijk op het punt
om iets in te brengen.
Wie heeft het woord?
Het is een taak van de voorzitter om er voor te zorgen dat de gespreksdeelnemers
evenredig aan het woord komen en dat de verschillende standpunten ten aanzien
van een onderwerp worden gehoord. Ook hierbij kun je gebruik maken van je
kennis van lichaamstaal. Als iemand iets wil inbrengen, laat hij dat merken door
zijn ademhaling. Een diepe inademing is vaak een teken dat iemand de spreker
wil onderbreken en het woord wil overnemen. Als voorzitter is het belangrijk dat
je dit teken herkent. Oogcontact en kleine gebaren met je hoofd en je handen zijn
vaak voldoende om het verloop van het gesprek te sturen; lichaamscontact is
schreeuwen. Soms kan het echter nuttig zijn om iemand even aan te raken om
hem te onderbreken.
Betrek iedereen!
Het is belangrijk om iedereen te betrekken bij de vergadering. Mensen die zwijgen
hebben ook een mening en het is belangrijk om die tijdens de vergadering te
horen. Het komt vaak voor dat mensen in de vergadering zelf hun mond houden
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en pas na de vergadering in de wandelgangen hun mening uiten. Tijdens de
vergadering reageren de zwijgende mensen wel non-verbaal op wat er wordt
gezegd. Een goede manier om hen te betrekken in een gesprek is door te
reageren op hun lichaamstaal. Je kunt het non-verbale gedrag benoemen en er
een vraag aan koppelen zoals: "ik zie je knikken, waarom vind jij het belangrijk
dat deze verandering wordt doorgevoerd?" of "wat een diepe zucht, heb je moeite
met deze stelling?".
Inhoud en betrekking

Tijdens een vergadering vindt behalve discussie over het onderwerp, ook
communicatie plaats die zich op betrekkingsniveau afspeelt. Daarbij gaat het niet
zozeer om wat een spreker precies zegt maar meer om wat hij "eigenlijk" bedoelt
met wat hij zegt. Er kan bijvoorbeeld een onderliggende boodschap worden
gegeven over de relatie met een andere gespreksdeelnemer. De bedoeling van
een opmerking wordt soms duidelijker door de lichaamstaal van de spreker dan
door de woorden. Vooral door variatie in intonatie en mimiek kan een uitspraak
een totaal verschillende betekenis krijgen. Aandacht voor lichaamstaal helpt je als
voorzitter van de bijeenkomst om dit tijdig te herkennen en er op te reageren.
Gevoelsaspecten in de vergadering
Bij communicatie tussen mensen is behalve ons denken ook ons gevoel
betrokken. Wat we denken uit zich doorgaans verbaal, wat we voelen en willen
tijdens een groepsactiviteit uiten we doorgaans non-verbaal: blozen,
stemverheffing, boos gezicht, nors zwijgen, met de vuist op tafel slaan, weglopen
uit de bespreking enzovoort. Het is belangrijk dat je de emotionele betrokkenheid
van mensen herkent en rekening houdt met de invloed die deze ook weer op
andere gespreksdeelnemers heeft. Als een vergaderpunt te veel emotionele
geladenheid heeft, kan het soms beter zijn dit punt tot een volgende vergadering
op te schorten. Er bestaan gevoelsmensen die snel emotioneel reageren. Andere
mensen kunnen enorme gevoelsuitingen tonen tijdens een vergadering, alleen
met het doel om iets voor elkaar te krijgen.
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BRAINSTORMVERGADERING

Brainstorming is een methode, om een groep mensen te stimuleren zoveel
mogelijk ideeën te uiten.

Voor brainstorming moet een aantal spelregels in acht worden genomen:
1. Het onderwerp van de brainstorming moet voor iedereen duidelijk zijn
2. Brainstorming vraagt een duidelijke leiding
3. Spreek duidelijke spelregels af en bewaak die ook
4. Alle deelnemers moeten een gelijkwaardige inbreng kunnen hebben
5. Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit
6. Maak ruimte voor kruisbestuiving. Geen enkel idee is te gek.
Door "gekke" ideeën te spuien kan de creativiteit van de andere deelnemers
weer gestimuleerd worden
7. Lever geen kritiek. Tijdens de brainstorming mag niemand kritiek leveren,
omdat daardoor het spontaan uiten van ideeën wordt belemmerd
8. Noteer meteen alle geopperde ideeën zonder aarzelen zichtbaar voor iedereen
9. Ga door tot er echt geen nieuwe ideeën meer komen
10. Zorg voor een ontspannen sfeer
11. Laat de groep kiezen, welke ideeën men wil gebruiken om verder uit te
werken
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DE ZES DENKENDE PETTEN VAN DE BONO

De denkpetten van De Bono stimulerende creativiteit en stellen ze de analyse en
de evaluatie uit tot een later stadium.
Tevens verplichten de denkpetten de mensen vaststaande denkpratronen te
verlaten. Zo kan de aandacht gericht worden naar alternatieve manieren van
denken.
Tot slot verplichten de denkpetten de mensen ook tot 'schakelen': van de
analytische 'versnelling' naar de creatieve 'versnelling' bijvoorbeeld.

De petten zijn:
wit
wit is neutraal en objectief. De witte pet staat voor objectieve feiten en cijfers.
rood
rood staat voor emoties. Kwaadheid, woede, emotionele uitbarstingen.
zwart
zwart is zwaarmoedig en negatief. Zwart onderlijnt hindernissen, blokkades,
problemen ... allemaal redenen waarom iets niet kan.
geel
geel is zonnig en positief. Geel betekent hoop, lichtvoetigheid, positief denken ...
allemaal redenen waarom iets wel kan.
groen
groen is overvloedige vegetatie. Groen vertegenwoordigt creativiteit en nieuwe
frisse ideeën.
blauw
blauw is rationeel en koel. Blauw staat voor orde en controle.
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De roos van Leary

Elk gesprek is een proces van "open communicatie" waarbij de spreker en
de toehoorder (wanneer de toehoorder een vraag stelt of een kritiek
formuleert wordt de spreker "toehoorder" en de toehoorder "spreker")
zich verbaal en non-verbaal "bloot" geven.
Je kan nu eenmaal niet niet-communiceren.
Ook de zwijgende, luisterende toehoorder communiceert: hij of zij
"vertelt" aan de spreker dat ie luistert en momenteel geen vragen heeft.
In elke vorm van communicatie (een dialoog, een vergadering, een
briefing, ...) nemen we een positie in.
De "roos van Leary" geeft een fraai overzicht van de mogelijke posities die
we in een communicatieproces kunnen innemen.
Leary onderscheidt 8 mogelijke posities: leider, helper, vleier, meeloper,
schelp, vrager, aanvaller en ivoren toren.
Met elke positie die je inneemt, lok je een reactie uit waarbij volgende
mechanismen gaan spelen:
- tegenoverliggend gedrag neutraliseert
- gelijk gedrag escaleert
- aanleunend gedrag verstrekt
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VERGADEREN
TIPS EN SUGGESTIES
Algemeen








Bereken de vergaderkosten
Maak deelnemers eigenaren van agendapunten
Maak een tijdsplanning en hou je er aan
Behandel de belangrijke punten eerst
Schrijf eventueel op een bord tijdens de vergadering
Vervang 'ja maar..' door 'ja en...'.
Sluit agendapunten af met: wie doet wat wanneer?

Wenken voor voorzitters











Werk met startvragen en kernvragen
Vermijd monologen en tweegesprekken
Rem spraakzamen af, vraag zwijgzamen om hun mening
Vraag om oplossingen en verbeteringen
Vergroot de participatie en betrokkenheid door het stellen van vragen
Luister (actieve houding, aantekeningen maken) en vat geregeld samen
Houd de hoofdlijn vast, noteer zijpaden op een voorraadlijst
Geef je eigen visie het laatst
Als een conflict dreigt, onderbreek dan de vergadering
Inventariseer de bestaande vergaderproblemen en neem ze serieus

Actief vergaderen
 Hang een grote klok met secondewijzer duidelijk zichtbaar op
 Zorg voor projector, whiteboard, flipover, stiften en plakband
 Gebruik flipover of whiteboard om ideeën, voorstellen, besluiten op te
schrijven
 Houd een stuk muur vrij om flipover-vellen op te plakken
 Wissel discussiëren af met andere gespreksvormen
 Bespreek ideeën of problemen in kleine groepen
 Laat ieder zijn gedachten eerst bij buurvrouw of buurman aftasten
 Laat ieder zijn gedachten eerst opschrijven
Vergadercultuur
 Investeer in een slagvaardige en inspirerende vergadercultuur
 Leg niet meteen de nadruk op de inhoud (welk besluit gaan we nemen?),
maar op het proces (wie gaat wanneer en op welke wijze besluiten?)
 Ga brainstormen in kleine groepen en leg de resultaten samen
Verslaggeving
 Investeer in doelmatige verslaggeving
 Beperk het verslag van een vergadering tot een besluiten-/actielijst
 Verspreid het verslag binnen 24 uur na de vergadering

Vergadertechnieken - patrickvanhecke@scarlet.be - 2007

VERGADERING
CHECKLIST

(Zet een kruisje in de juiste kolom)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Iedereen was op tijd.
Duidelijke agenda, tijdig verspreid.
Elk agendapunt werd duidelijk toegelicht.
Stukken tijdig verspreid.
Iedereen heeft de juiste stukken bij zich.
Indeling van de ruimte bevorderlijk voor discussie.
Visuele hulpmiddelen aanwezig en operationeel.
Er is een notulist aanwezig die het verslag maakt.
Voorzitter heeft gezorgd dat de vergadering vlot verliep.
Voorzitter hield de tijd goed in de gaten.
Agendapunten duidelijk toegelicht en in een logische volgorde
gezet.
Positieve discussies: feiten, interpretatie, beslissing.
Elke aanwezige levert een bijdrage.
Elk agendapunt wordt besloten met een actiepunt.
Iedereen weet wat er moet gebeuren en wie met de uitvoering
belast is.
Geen ‘zijstraten’.
Geen persoonlijke vetes of conflicten.
Datum volgende bijeenkomst vastgelegd.
Probleemoplossend in plaats van informatief.
Was het de moeite en de tijd waard?
Opmerkingen:
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Ja

Nee

VERGADERING
ACTIEPUNTENLIJST

Actiepunten

Agendapunt

Actie / persoon / datum

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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