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Derk-Jan de Grood helpt organisaties 
meer grip te krijgen op hun (test)project.

worden geëxperimenteerd met verschil-
lende werkvormen (bijvoorbeeld brown 
paper, elevatorpitches, games en simula-
ties, mindmapping of soapbox). Ten vierde 
moet de sessie adaptief zijn en moeten we 
de vorm en volgorde kunnen aanpassen aan 
de behoefte in plaats van dat er een vast 
programma is. Ten vijfde moet de meeting 
toewerken naar een doel en een resultaat. 
Ten zesde moet er moeite zijn gedaan om 
het leuk te maken. Ten slotte moet de bij-
eenkomst de whifm-vraag beantwoorden: 
what’s in it for me?

Nu weet ik dat in de dagelijkse praktijk 
de meeste meetings slecht worden voorbe-
reid. Ik verbaas me er soms wel over dat we 
geen agenda hebben, de eindtijd niet echt 
bekend is en het doel ook niet echt expli-

ciet is gemaakt. Het lijkt wel of we ons er 
steeds minder druk om maken. Misschien is 
het daarom wel te veel gevraagd. Een goede 
voorbereiding schijnt net een stap te ver.

Maar stel je nou eens voor dat we voor elke 
bijeenkomst bovenstaande checklist zouden 
langslopen om na te gaan hoeveel punten we 
denken te kunnen afvinken. Zouden we dan 
niet betere en effectievere meetings heb-
ben? Nemen we dit serieus, dan omarm ik 
de vergadercultuur weer met beide armen. 
Sessies worden dan weer leuk. Schiet maar 
wat in mijn agenda, dan accepteer ik. 

H et is avond, rond 20:45 uur. Ik zit in de 
trein naar huis, na een ietwat uitge-
lopen pizzasessie. Omdat ik de Spits 

van deze morgen al twee keer heb doorge-
bladerd, staar ik uit het raam naar het on-
dertussen donkere landschap. Ook niet veel 
te zien. Daarom glijden mijn gedachten af, 
terug naar de sessie van vanavond. Er zit me 
iets dwars, merk ik.

Ik herinner me dat de sessie me een aan-
tal keer deed fronsen, zelfs frustreerde. Wat 
was dat toch? In mijn hoofd vergelijk ik de 
bijeenkomst van vanmiddag met andere 
sessies, discussies en vergaderingen waar-
aan ik de afgelopen week heb deelgenomen. 
Ik bedenk me welke vergaderingen me heb-
ben gemotiveerd en geënthousiasmeerd en 
bij welke ik een aantal keer op de smart-
phone mijn e-mail- en Twitter-accounts heb 
gecheckt. Terwijl ik de vergelijking maak, 
weet ik het ineens. Het was vanavond stil 
op mijn ingebouwde 2.0-antenne.

We zitten tegenwoordig in een overgang 
tussen old- en newskool. Hierbij horen buzz-
words als Agile, Flow, het nieuwe werken en 
visueel management. Mijn ervaring is dat er 
medewerkers zijn die deze principes probe-
ren te praktiseren en medewerkers die hier 
helemaal niet mee bezig zijn. Ik wil geen vin-
ger wijzen en geen oordeel geven over wat 
goed is en wat niet, maar persoonlijk word ik 
erg enthousiast van de nieuwe school.

Terwijl we het volgende station uitrijden, 
denk ik na over wat de principes voor mij 
betekenen en wanneer mijn 2.0-antenne 
stimulerende signalen oppikt. Ik blader 
nog een keer door de Spits, dit keer op zoek 
naar een lege plek. Ik pak mijn pen en krie-
bel neer waar een vergadering of sessie aan 
moet voldoen om mij te motiveren.

Ten eerste moet de bijeenkomst interac-
tief zijn; ik moet niet alleen maar hoeven te 
luisteren. Ten tweede moet er sprake zijn 
van multidisciplinaire samenwerking (bij-
voorbeeld doordat collega’s elkaars hulp-
vragen beantwoorden). Ten derde moet er 

Waar moet een 
vergadering aan voldoen 
om mij te motiveren?
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