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Voorwoord 

 

Hoe is dit vademecum ontstaan? Laat ik eerlijk zijn. Het is een kind van een moeder met de naam 
Blijdschap en een vader met de naam Frustratie. Ik heb in mijn leven veel vergaderd, waarschijnlijk 
meer dan 10.000 uur. Ik heb de voordelen mogen smaken en de nadelen moeten ondervinden. De 
blijdschap en voordelen wil ik graag met u delen, evenals de lessen die ik voornamelijk in de praktijk 
geleerd heb. 

Met enkele algemeen geldige wenken en tips is een groot deel van de frustraties te voorkomen en 
krijgen de deelnemers het plezier weer terug.  

Vergaderingen zijn een spiegel van de ziel van een onderneming.  

Laat mij getuige zijn van één vergadering en ik zal zeggen welke cultuur er in uw bedrijf heerst.  

De bedrijfscultuur veranderen valt buiten het bestek van dit vademecum. Soms zal een verandering 
nodig zijn om grotere stappen te kunnen maken, want niet elke bedrijfscultuur is een vruchtbare 
bodem voor goede vergaderingen. Is er sprake van - bijvoorbeeld - een verborgen angstcultuur of 
een sterke aandrang tot 'command and control' dan moet u uw tijd vooral niet verdoen aan 
vergaderingen.  

Naast algemene wenken en tips zijn in dit vademecum enkele bijzonder situaties uitgewerkt, 
gebaseerd op veelvoorkomende praktijk. 

Waar dit vademecum niet over gaat, zijn vergaderingen die beter niet kunnen plaatsvinden, zoals 
bijeenkomsten die bedoeld zijn om bepaalde initiatieven te controleren, te vertragen en eventueel te 
liquideren. In de wereld van belangenbehartiging kan je daar op een dag zomaar in terecht komen. 
Het vergt een bijna gedeformeerd karakter om daar positieve energie te ontlenen. Voor dat werk ben 
ik ongeschikt en ook niet te koop. Ik ga uit van een gedeeld en breed gedragen doel, waarbij de 
verschillende belangen wel onder ogen moeten worden gezien. 

De hoofdregels van het vergaderen zijn altijd dezelfde, maar zonder maatwerk komt u er echter niet.  

Graag wil ik mijn ervaringen met anderen delen. Deels om niet en deels om economische 
meerwaarde te genereren, dan wil zeggen: tegen een honorarium.  

Vergaderen kunt u niet uit een boekje leren. Ook niet uit dit vademecum. U moet theorie en praktijk 
beide oefenen. Een goede oefenmeester kan daarbij behulpzaam zijn.  

Heeft u de smaak na het lezen van dit boekje te pakken? 

Wel, u weet mij nu te vinden .... 

 

Pieter Lanser 

Vlijmen, 1 oktober 2017 
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Hoofdstuk 1 - Nut en noodzaak voor vergaderingen 

En de alternatieven .... 

 

 

 

Er wordt wat afvergaderd! Den Haag en Brussel zijn de ongekroonde hoofdsteden van het vergader-
circuit. Zonder vergaderingen liggen die steden plat. 

Maar is al dat vergaderen nodig? En nuttig? 

Voordat we gaan vergaderen moeten we een paar dingen uitvinden. Wat is een vergadering 
eigenlijk? Waarom zouden we een vergadering beleggen? En wat zijn de alternatieven? 

Een vergadering is (volgens Wikipedia) een bijeenkomst van meerdere mensen die met elkaar 
spreken en afspraken maken over een gemeenschappelijke toekomst.   

Hier zitten vier interessante aspecten besloten. 

1. Een vergadering is een fysieke bijeenkomst van mensen. Tele-conferencing en whatsapp-
groepen zijn wat mij betreft niet te beschouwen als vergaderingen. Al lijkt het soms van wel, 
dieren vergaderen niet. Kan je een vergadering met twee mensen hebben? In mijn ogen is 
vier mensen toch wel het minimum.  

2. Mensen spreken met elkaar. Als het goed is luisteren ze ook naar elkaar. Een instructie- of 
voorlichtingsbijeenkomst waarbij de leider of coach vertelt wat er moet gebeuren is geen 
vergadering, want eenrichtingsverkeer.  

3. Er worden afspraken gemaakt. Afspraken zijn overeenkomsten met wederzijdse instemming. 
Gemaakte afspraken zijn het wezenskenmerk van vergaderingen.   

4. Het gaat over een gemeenschappelijke toekomst. Tsja, waar zou je anders afspraken over 
moeten maken? 

Vergaderingen zijn nuttig en leuk! Je spreekt nog eens iemand, je kunt je verhaal kwijt, je steekt wat 
op, je kunt afspraken met elkaar maken en je bepaalt met anderen hoe de toekomst er uit ziet. 
Meteen is ook duidelijk waarom het zo vaak misgaat: je kunt je verhaal niet kwijt, er wordt niet naar 
je geluisterd, je steekt weinig of niets op, de afspraken zijn ergens anders (maar waar?) al lang 
gemaakt, er worden helemaal geen afspraken gemaakt, laat staan uitgevoerd en het probleem blijft 
urenlang roerloos liggen.  

De problemen al of niet onder vier ogen aankaarten kan vaak bijzonder lastig zijn als de voorzitter 
tevens uw hiërarchische baas is. Hij blijkt immers niet over het gezag te beschikken dat verbonden 
zou moeten zijn aan zijn formele macht. Dat terrein ligt vol met mijnen. 

Als er geen onderwerpen te bespreken zijn en er geen besluiten voorliggen, vergader dan niet.  
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De meeste mensen hebben een baan omdat ze goed zijn in hun vak. Eventueel kan je je laten bij- of 
omscholen.  

Iets minder mensen hebben een baan omdat ze goed leiding kunnen geven. Eventueel kan je 
daarvoor nog naar een managementcursus.  

Nog minder  mensen zijn voorzitter omdat ze nu eenmaal goed kunnen voorzitten. Het hoort bij je 
baan of je rolt er qualitate qua in. Als je dat nooit geleerd hebt of daar niet zo bedreven in bent, kan 
je maar op weinig plaatsen terecht. Dat is spijtig en vreemd tegelijk, want we brengen een flink deel 
van ons werkzame leven in vergaderingen door. Wordt er niet goed vergaderd dan kost dat veel tijd, 
geld en frustratie. Wordt er goed vergaderd dan is een bijeenkomst effectief en efficiënt. Hij geeft de 
deelnemers energie.  

Ongeveer een op de vier vergaderingen die ik onderging voldeed aan de drie bovengenoemde 
criteria. Ongeveer een op de vier voldeed aan geen enkele van deze criteria. Vonden vergaderingen 
onder mijn leiding plaats dan waren (vrijwel alle) deelnemers gelukkig en tevreden. Ik werd daarom 
veel gevraagd als voorzitter.  

Vergaderen kan je net zoals de meeste andere dingen gewoon leren, al geeft aangeboren talent je 
wel een kleine voorsprong. U kunt het talent bij kleine kinderen in de box al zien. Spelen ze graag 
hamertje tik  dan weet u, hier ligt een toekomstige voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Vergaderingen strekken tot een viertal zaken: informatie verzamelen, interactie tussen de 
deelnemers, besluitvorming en uitvoering. Aan deze vier zaken moet allemaal zijn voldaan om een 
bijeenkomst een vergadering te kunnen noemen. Het zwaartepunt kan uiteraard verschillen. Elk van 
deze vier onderdelen dient zorgvuldig te worden voorbereid en uitgewerkt. Als het proces op een 
van de vier punten hapert, hapert het hele proces. 

 

Dan spelen er wat zaken die van minder groot belang zijn: je kunt in een vergadering lekker aan je 
carrière werken, vergaderingen zijn een spiegel van de machtsverhoudingen in een organisatie en 
tevens een theater voor gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

Zijn er alternatieven voor vergaderingen? 

Soms wel, soms niet. De wet schrijft voor dat de gemeenteraad als hoogste gezag als collectief beslist 
over een aantal zaken. Er is geen alternatief voor het hoogste gezag. Verenigingen dienen statutair 
tenminste een of tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering te beleggen. In het bedrijfsleven 
staat nergens dat er moet worden vergaderd, behalve bij naamloze vennootschappen, daar zal een 
jaarlijkse vergadering van aandeelhouders moeten worden uitgeschreven. Waarom? Om informatie 
te verschaffen, om verantwoording af te leggen en misschien om een paar andere zaken te regelen. 

informatie 
verzamelen 

interactie afspraak 

uitvoering 
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Wees erop bedacht dat onze Belgische vrienden nooit tijdens een vergadering beslissen. Die 
beslissen bilateraal, meestal tijdens een copieuze maaltijd. Of ze besluiten dat ze er aan toe zijn om 
instemming van hun leidinggevenden te gaan vragen. Duitsers en Fransen beslissen wel in een 
vergadering, maar hebben tijdens een vergadering weinig interactie. Hun hiërarchie staat dat niet 
toe.  

Echte vergadertijgers weten precies welke onderwerpen ze wanneer of zelfs met voorrang op de 
agenda willen hebben. En welke vooral niet.Als u bepaalde mensen bewust buiten de inspraak en 
besluitvorming wilt houden, kunt u beter voor een andere formule dan een vergadering kiezen. Wees 
u dan wel bewust van de mogelijke consequenties! Uw project zou wel eens niet van zijn plaats 
kunnen komen. 

Ik heb veel vergaderd in mijn leven en dat niet altijd tot mijn genoegen, maar ik heb het overleefd. 
Gemiddeld een keer per jaar werd ik oprecht boos in een vergadering, bijvoorbeeld omdat er een 
zeer dominante persoon was, meestal een man, die de discussie volledig monopoliseerde. 
Gemiddeld eenmaal per maand verliet ik een vergadering voor het geplande einde. De reden was dat 
de vergadering ernstig uit het tijdschema liep en ik een aansluitende afspraak had of omdat er 
gewoon een schot in de zaak zat. Helaas rekenden maar weinig voorzitters dit zichzelf aan. De 
volgende keer ging het weer precies zo. 

Alles bij elkaar had ik het theater niet willen missen. En van de vele complimenten die ik als 
voorzitter of als secretaris kreeg kan ik vandaag - mentaal gesproken - nog eten. 

Vergaderen is een keuze. Als u besluit om een vergadering uit te schrijven begint alles met een goede 
voorbereiding. Stel u de vraag wie en wat heb ik hierbij nodig,wat wil ik bereiken, wat zijn de te 
nemen besluiten en wie gaat die straks uitvoeren?  

Het zijn inleidende vragen, waarop ik in mijn tweede bijdrage terug zal komen.  

Voordat het zover is, wil ik nog één vraag bij u neerleggen.  

Herkent u zich in het geschetste nut en de noodzaak van een vergadering? 
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Hoofdstuk 2 - Voorbereiding 

 

 
 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor vergaderingen. In de literatuur 
wordt echter weinig aandacht besteed aan de voorbereiding van vergaderingen. Toch ligt daarin de 
sleutel van het succes. 

 

Agendering 

Vergadermachinerieën zoals een parlement of een gemeenteraad benoemen vaak al maanden van te 
voren welke onderwerpen in welke vergadering moeten worden behandeld. Vaak is er een aparte 
agendacommissie die bepaalt wat en wanneer.  Andere gremia zoals de Raad van State en de Eerste 
Kamer passen hun planning daar op aan. De ambtenaren hebben dan de tijd om stukken te schrijven 
en de punten waarover moet worden besloten uit te lichten. De verantwoordelijke minister of 
wethouder gaat er met zijn goedkeuring overheen en het debat kan beginnen. Dit voorkomt ook dat 
bepaalde vergaderingen een overbelaste en andere een onderbelaste agenda hebben. Bij heel 
formele bijeenkomsten kan gebruik worden gemaakt van een huishoudelijk reglement of een 
reglement van orde. Voor het wekelijkse werkoverleg zal dit alles niet nodig zijn, al dient iedereen 
zich ook daar wel aan de (ongeschreven) spelregels van vergaderingen te houden. In die gevallen is 
het voldoende als voorzitter en verslaggever zich tevoren even een half uurtje met elkaar verstaan.  

 

Tijdpad 

De essentie van een goede voorbereiding is dat elke deelnemer de tijd heeft om zich (aan de hand 
van stukken) goed voor te bereiden en eventueel met derden, veelal belanghebbenden, te 
overleggen. Wat een redelijke termijn is, zal van geval tot geval verschillen. Krijgen deelnemers te 
weinig tijd, dan begint een vergadering vaak wat brommig. Te veel tijd kan er toe leiden dat de 
kwesties door de tijd worden ingehaald.  
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Overkill  

Persoonlijk houd ik er niet van om mij door een agenda met 27 punten en 57 bijlagen te moeten 
heen worstelen.  Dat is praktisch onhanteerbaar. Bij raadsvergaderingen is dat eerder regel dan 
uitzondering. De bedoeling is goed, niets zal geheim blijven, maar de uitvoering deugt niet, want er is 
geen classificatie en geen prioritering. Een informatiebombardement richt alleen maar schade aan. 

Hoeveel informatie is er nodig om tot een besluit te komen? En hoeveel informatie kan een mens 
aan? Gemeenteraadsleden worden overstelpt met informatie. Soms is het bijna op het misdadige af. 
Het is goed om enige hiërarchie in de stukken aan te brengen. Sommige stukken zijn 'slechts' ter 
informatie. Over andere kwesties wil de voorzitter een mening horen, zonder meteen te hoeven 
besluiten. De belangrijkste stukken liggen ter besluitvorming voor. Al die stukken moeten worden 
gerubriceerd, geoormerkt en genummerd. 

 

Procuratie 

Houd goed in de gaten wat besluitvorming precies betekent. Wie er verantwoordelijk is. De 
gemeenteraad is het hoogste gezag in een gemeente. De gemeenteraad besluit, eventueel dwarss 
tegen de opvattingen van het College van B&W in. Hoger is er niet. In het bedrijfsleven worden 
besluiten maar zelden door collectieven genomen. OK, een vergadering van aandeelhouders dan, 
maar verder is vrij nauwkeurig omschreven wie welke procuratie heeft. Als een vergadering unaniem 
van mening is dat iets wel of niet moet worden gedaan, is er meestal toch maar één man 
eindverantwoordelijk. Dat is de spullenbaas. Collectieve besluiten zijn in het bedrijfsleven eerder 
tekenen van instemming en bewijs van draagvlak. Kan iemand in een gemeenteraadsvergadering 
straffeloos tegen een voorstel stemmen, in het bedrijfsleven is dat meestal het begin van het einde 
van een mooie carrière. Meningen doen er in het bedrijfsleven minder toe. Eerder gaan het om 
acties. 

 

Interactie 

Bij een goede voorbereiding hoort ook dat de voorzitter en secretaris samen een plan maken om de 
interactie te organiseren en tot besluitvorming te brengen. Interactie betekent: spreken, luisteren, 
een mening vormen en een mening eventueel bijstellen. Het is een misverstand om te denken dat 
wie met de meeste komma's in een zin kan spreken en zijn mening op een overtuigende manier kan 
overbrengen goed kan vergaderen. Luisteren betekent dat je gebruik maakt van de informatie die 
een ander inbrengt, dat je kunt samenvatten wat hij gezegd en bedoeld heeft  en dat ook doet. Dus 
niet: "Als ik u goed begrijp, zegt u ...."  en dan je eigen draai geven aan wat je hebt gehoord. Dat is 
een bekende en buitengewoon valse truc, die meestal niet lang stand houdt. Parafraseren is nuttig 
en nodig, maar mag nimmer ten eigen bate worden misbruikt.  

Zorg voor goede afspraken tussen voorzitter en secretaris. Dominante voorzitters hebben nogal eens 
de neiging om een vergadering te monopoliseren. Dat gaat ten koste van de interactie en het 
draagvlak van de te nemen besluiten.  Hoe krijgen we boven tafel wat de goegemeente vindt? Doe 
we een rondje? Doen we de alfabetisch volgorde? Bij handopsteken? Of laten we degene met de 
grootste mond gewoon maar beginnen? Waar gaan de voorzitter en de secretaris zitten? Kan de 
voorzitter met de secretaris overleggen? Is er oogcontact? Wie vat er samen? Hoe uitgebreid moet 
het verslag zijn? Kent iedereen het verschil tussen een actielijstje, een verslag en notulen? Mag er 
een geluidsopname worden gemaakt? Wat doen we met smartphones? Is er WIFI in de zaal? Neemt 
iedereen een laptop of een tablet mee? Wat is de eindtijd? Zijn er externe sprekers? Blijven die de 
hele vergadering? Uiteraard zijn er trivia, zoals stoelen en tafels, koffie, thee en water, licht, 
wandcontactdozen en projectoren.  
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Hardware 

Met laptops en tablets heb ik als voorzitter een haat/liefdeverhouding. Papierloze vergaderingen zijn 
handig als je een vergadering buiten de deur of zelfs in het buitenland hebt. Bij interne 
vergaderingen en dan vooral die maar voortslepen, verschuilen mensen zich na verloop van tijd 
achter hun beeldschermen en beginnen hun mailtjes af te werken of te internetten. Dat wil je 
absoluut niet, als voorzitter. Je kunt dan vragen om de beeldschermen neer te klappen. 

 

Vervanging 

Zorg ervoor dat de vergadering overeind blijft staan in je agenda. Meer dan eens ben ik stand-in 
voorzitter geweest toen de spullenbaas zich de avond tevoren afmeldde met de boodschap dat hij bij 
nog hogere goden was uitgenodigd. Vaak werd aan mij dan gevraagd om waar te nemen en de 
deelnemers uit de brand te helpen. Wat natuurlijk een half onmogelijke opgave is, want ik miste de 
voorbereiding. Daar bleek iedereen dan wel weer begrip voor te hebben. En zo maakte ik ervan wat 
ervan de maken viel.  

 

Begin en einde 

Vergaderingen beginnen natuurlijk op tijd. Een marge van vijf minuten is een redelijk maximum 
omdat niet alle klokken gelijk lopen. Wie toegeeft aan meer, is reddeloos verloren. Late 
binnenkomers krijgen te horen: "Welkom, wij zijn nu bij punt 3 van de agenda". Verder op dat 
moment geen aandacht aan ze besteden. Probeer de geplande eindtijd niet te overschrijden. 

Bij het opstellen van de agenda verdient het aanbeveling om aan te geven hoeveel tijd er aan de 
onderwerpen gedacht is te worden besteed. Dan weet iedereen dat maar vast. In de agenda is terug 
te vinden of het onderwerp ter informatie, voor discussie of voor besluitvorming is. De grote vraag is 
welke stukken als eerste moeten worden behandeld? Hier kan geen generiek antwoord op worden 
gegeven. Veel hangt af van het time management. Gewoonlijk wordt er als eerst geïnformeerd en als 
laatste besloten. Gewoonlijk ook in een grote tijdklem., wat dan weer ten koste van de kwaliteit van 
het besluit gaat. 

 

Samengevat 

Vergaderingen zijn maatwerk. De voorbereidingen dus ook.  Er is natuurlijk nog veel en veel meer 
over te vertellen. De essentie zat toch in de eerste regel van deze bijdrage: een goede voorbereiding 
is het halve werk.   

De volgende aflevering zal over informatiemanagement gaan. Hoe kom je aan de juiste informatie en 
hoe maak je er optimaal gebruik van in een vergadering? 
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Hoofdstuk 3 -  Informatie verzamelen  

 

 

 

Wat doet de mevrouw op de bovenstaande foto?  

Mevrouw Walvis  verzamelt ruwe data. Ze noteert toegewijd de finishvolgorde bij een zeilwedstrijd. 
Ze verifieert de gegevens daarna met die van het contra-finishschip. Als iedereen gefinished is, daalt 
ze de trap af en voert de gegevens in de computer in. De computer berekent volgens vaste 
rekenregels de einduitslag van de wedstrijdserie. Dat is informatie voor de zeilers. Die informatie 
wordt uiteindelijk beoordeeld door de zeilers. Ze vonden hun eigen klassering goed, slecht of er iets 
tussenin. Het is niet gezegd dat alle zeilers daar op dezelfde manier over denken.  

Bij vergaderingen gaat het niet veel anders. Van alle kanten komt ruwe data binnen. Generaals 
krijgen berichten van hun officieren die op het slagveld staan. Verkoopdirecteuren krijgen 
verkoopcijfers van vertegenwoordigers in het land. Onderzoeksmanagers krijgen resultaten van 
laboratoriumtests op hun bureau. Politieagenten registreren de snelheid van passerende 
motorvoertuigen. Denk niet dat het verzamelen van ruwe data altijd makkelijk is. Weet wel dat als ze 
niet geverifieerd, niet betrouwbaar en niet nauwkeurig zijn, dat de gevolgen groot kunnen zijn.  

Ooit voerden we samen met het RIVM een groot onderzoek uit naar de stralingsniveaus in woningen. 
Na drie meetcycli was de conclusie: het probleem wordt groter, de bevolking loopt gevaar. Er was 
echter geen enkele plausibele verklaring voor de toename. Bij de vierde meetcyclus kwam de aap uit 
de mouw. Er waren serieuze en systematische meetfouten gemaakt. Het schaamrood verscheen op 
vele kaken.  
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Ruwe data en informatie  

De meeste vergadertijgers zijn helemaal niet geïnteresseerd in ruwe data. Ze zijn geïnteresseerd in 
informatie. Informatie bestaat uit gegevens die een bewerking hebben ondergaan en omgeven zijn 
met een referentiekader. Wat zegt het mij als ik lees dat iemand 65 km/uur reed? Niets! Is het een 
auto in de bebouwde kom of een fiets in de afdaling van de Tour de France? De beoordeling hangt 
van een aantal omstandigheden af. En van de persoon die oordeelt. Een wielrenner vindt 65 km/uur 
misschien normaal, voor mijn buurvrouw is de snelheid excessief.  

Vergaderingen hebben behoefte aan bewerkte gegevens en informatie, het liefst objectieve 
informatie. De ruwe data kunnen als bijlagen worden meegestuurd. Het is prettig als de 
waterdragers en rapporteurs inzage geven in hun werkwijze en daarover verantwoording afleggen. 
De verleiding is groot om hun werk over te gaan doen. Vooral leidinggevenden die leiding geven 
omdat ze ooit zo goed waren in hun vak kunnen aan die verleiding moeilijk weerstand bieden. 
Vergaderingen zijn daar niet de geschikte plaats voor. Probeer, als het even kan, deze (technische) 
zaken bilateraal op te lossen voordat de vergadering begint.  

Objectieve dat zijn wel vatbaar voor interpretatie. Hoe de interpretatie luidt kan onderwerp zijn van 
een vergadering. "Wat vindt u hiervan" is altijd een hele redelijke vraag. Wat vindt u er bijvoorbeeld 
van als er jaarlijks 100.000 geregistreerde vluchtelingen naar Nederland komen?  

Een moeilijker op te lossen probleem is hoe de verlangde informatie moet worden gepresenteerd. 
Daarmee bedoel ik twee dingen.  

 

Presentatie van informatie  

Ik zie boekhouders (tegenwoordig heten die lui controllers, in België zelfs accountants) nog wel eens 
bezig met PowerPoints waarin hele Excel-spreadsheet zijn ingebed. Meestal onleesbaar en bijna 
altijd onbegrijpelijk. En dan eindigen met de absolute dooddoener "Zijn er nog vragen?" Een 
boekhouder of CFO die van plan is om zo een presentatie te houden dient tenminste vier weken op 
water en brood te worden gezet. Ze hebben er een handje van.  

Juristen zijn vaak ijzersterk in het laten zien van lange lappen tekst in PowerPoint. Ook dat is fataal 
voor de aandacht van het gehoor. Gebruik PowerPoint waarvoor het bedoeld is., namelijk om iets te 
laten zien wat zich in woorden niet goed laat beschrijven. PowerPoint is een verbeeldend 
hulpmiddel. Geen doel op zichzelf.  De beste PPT's zijn nauwelijks herkenbaar als PPT. 

Het andere punt is dat niet alle leden van de vergadering op het zelfde niveau van begrip behoeven 
te zitten. Verantwoording dragen kan nu eenmaal niet zonder elementair begrip van zaken. Bij 
referenda zien we dit nog wel eens tot verrassende (en ongewenste) uitkomsten leiden. 
Gezagsdragers verschillen in bepaalde opzichten van 'de man in de straat', maar in andere zijn ze 
gelijk. Het is niet allemaal ratio dat de klok slaat. Emotie speelt mee. En vertrouwen. 

Waar moeten de gezagsdragers verstand van hebben? Van de onderzoeksmethoden? Niet 
noodzakelijk. Van de keuzemogelijkheden en het handelingsperspectief? Ja! Van de consequenties? 
Jazeker! In het bedrijfsleven heet het antwoord vaak te zijn: zet het maar op een A4-tje voor me en 
kom dan maar weer terug. Of wat vind je er zelf van? Wat is je eigen voorstel? Hieruit blijkt een 
kwaadaardige minachting voor de complexiteit van sommige zaken, een grote onzekerheid en soms 
ook basaal onbegrip. Sommige dingen zijn echt ingewikkeld. Hebben meerdere kanten. Goede 
managers stellen op zo'n moment de goede vragen. Slechte de verkeerde. Als de verkeerde vragen 
worden gesteld, neem dan geen besluiten. 

Het tijdpad om van informatie een besluit te maken kan sterk verschillen. Op een startschip wordt de 
lengte bepaald door een meelopende klok. Veel meer dan vijf minuten om te beslissen krijg je 
meestal niet. Mevrouw Merkel is de meesteres in het uitrekken van het tijdpad. Eenmaal 
geconfronteerd met verantwoordelijkheden blijken veel managers veel onzekerder dan het uiterlijk 
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vertoon waarmee ze zich in de regel omgeven. Daar kunnen de voorzitter en de secretaris van een 
vergadering maar beter te voren rekening mee houden...  

 

Wat doen managers die onzeker zijn?  

Ze stellen de ruwe data ter discussie. Ze stellen de rekenregels ter discussie. Ze vertragen de 
vergadering. Ze schuiven taken en verantwoordelijkheden af. Ze stellen de verkeerde vragen. Ze gaan 
advocaat van de duivel spelen. Het is zaak om op tijd en liefst buiten de vergadering vast te stellen 
wat de onderliggende redenen voor dit gedrag zijn. In een vergadering komen de ware redenen maar 
zelden aan de oppervlakte. Men houdt de kaarten tegen de borst. Spreekt vaagtaal. De voorzitter of 
de secretaris zal dus bilateraal moeten gaan, voor of na de vergadering anders lijdt een hele 
vergadering onder het duikgedrag van een enkeling.  

Informatie is er in soorten en maten. We hebben gezien dat er ruwe data zijn, objectieve informatie 
en informatie op grond waarvan besluiten kunnen worden genomen. Ruwe data zijn gegevens voor 
de bijlagen en verantwoording. Blijf daar ter vergadering vanaf. Informatie kan 'voor kennisgeving' 
zijn of 'voor discussie'. De uitkomst van de discussie kan richtinggevend zijn voor de uitwerking van 
een voorstel. Uiteindelijk liggen er ook stukken 'ter besluitvorming' voor. In dat stadium mag er 
eigenlijk geen discussie meer zijn over de informatie zelf. Dan gaat het over meningen en 
inschattingen. Het is een apart vak om informatie zo op te dienen dat er verstandige besluiten mee 
kunnen worden genomen. Die vaardigheid is niet elke manager en bestuurder gegeven. 

Bij elk stuk dat wordt ingebracht is de vraag, wat voegt het toe? Draagt het bij aan een beter besluit? 
Of draagt het alleen maar bij aan een bepaald besluit? Wat doet het stuk met de besluitnemer en 
wat doet het met de informant? Ook ter vergadering kan nieuwe informatie aan het licht komen. Dat 
is het gevolg van interactie. De meeste deelnemers weten immers wel iets van het onderwerp en er 
is een kans dat de rapporteurs dat niet hebben genoteerd. Zo gaat dat bijvoorbeeld in 
raadsvergaderingen. Raadsleden weten soms dingen die ambtenaren en wethouders niet weten. 
Voorzitter en secretaris moeten daar open voor staan, zonder de rode draad kwijt te raken.  

 

Samengevat  

Vergaderingen zijn voor een groot deel informatiemanagement. Het grootste deel daarvan vindt 
plaats voorafgaande aan de vergadering. Ook ter vergadering kan er veel informatie heen en weer 
gaan. Het is zaak om daar open voor te staan en er goed gebruik van te maken. Het leidt tot betere 
besluiten, tot meer verbondenheid van de deelnemers, tot een groter draagvlak voor besluiten en 
tot minder vertragings-, duik- en ontwijkgedrag.  

 

Mijn vraag aan u is, gelooft u in fact free politics?  
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Hoofdstuk 4 - Organiseren van interactie 

 

 
 

Mijn stelling is dat het belangrijkste onderdeel van een vergadering vaak het slechtste wordt 
uitgevoerd, de interactie.  

 

Waarom gaat dat zo vaak mis?  

Er zijn nu eenmaal mensen die: 

 hun mond niet durven open doen 

 het gesprek juist monopoliseren 

 zeer lang van stof zijn 

 niet kunnen of willen luisteren 

 niet reageren op wat anderen zeggen 

 geen tegenspraak dulden 

 zich hiërarchisch geïntimideerd voelen 

 snel afgeleid worden 

Toen we nog op school zaten wisten we het allemaal al: we kunnen best een tijdje luisteren, maar 
niet te lang, op een dag is er een proefwerk of examen en daar tussenin is er interactie. Als het goed 
is....  

Interactie kan op vele manieren worden georganiseerd.  

Interactie heeft als eerste voordeel dat de leerlingen/deelnemers letterlijk bij de les blijven.  

Het tweede voordeel is dat er tussentijds een bijstelling kan plaatsvinden van de methode.  
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Het ander voordeel is dat de inbreng van de deelnemers is gegarandeerd.  

Medewerkers voelen zich dan gehoord en gewaardeerd. Een voorzitter kan vaststellen wat er 
begrepen is en wat niet, wat de opvattingen zijn van de deelnemers en hoe de tenuitvoeringlegging 
van een besluit wordt gedragen. Zonder interactie komt dit alles nooit boven water. Interactie is dus 
iet alleen nuttig en noodzakelijk, maar  gelukkig meestal ook prettig. Interactie is een 
wezenskenmerk van een vergadering. Helaas komt dat niet altijd goed uit de verf. 

Wie in staat is om een groep van 20 HAVO-4 leerlingen 50 minuten aaneengesloten te boeien zal er 
weinig moeite mee hebben om een vergadering met 20 academici voor te zitten. Als dat laatste ook 
nog langer dan twee uur lukt, kunt u door naar de Olympische Spelen voor vergadertijgers. 
Vergaderaars lijken soms een verbijsterend kort geheugen te hebben. Alles wat ze als leerling of 
student leuk vonden, zetten ze als manager/voorzitter aan de kant. Alsof er opeens andere regels 
gelden!  

De meest gehoorde klacht over vergaderingen is dat de interactie beroerd is of zelfs ontbreekt. De 
voorzitter (of de baas) praat te veel en te lang. Hij ontkent daarnaar gevraagd dat hij veel aan het 
woord was. Hij vraagt: heeft u dit begrepen? En laat zijn secretaris vervolgens noteren: ze zijn het er 
mee eens.  

Het meest barbaarse dat ik ooit meemaakte was een Engelstalige vergadering op een hoofdkantoor 
in België. Vlak voor het einde wandelde er, conform afspraak, een francofone leidinggevende naar 
binnen voor het trekken van conclusies. Het werden zijn conclusies zonder dat hij ook maar één 
argument of overweging uit de vergadering had gehoord. Hij bedankte ons in charmant Frans voor 
onze nuttige bijdragen. Na die vergadering ging iedereen met hevige migraine naar huis. Tegen 
zoveel arrogantie waren we als techneuten niet bestand. 

 

Kwaliteit van interactie 

Het is niet zo eenvoudig om de kwaliteit van de interactie te benoemen, laat staat om er een getal 
aan toe te kennen. Er is wel een aantal kenmerken dat die kwaliteit benadert zoals: is er oogcontact, 
is er respect en pariteit, is er een bereidheid om nieuwe informatie en meningen 'mee te nemen'? 
Dialogen in toneelstukken zijn vaak sterke uitvergrotingen van interacties. Dat maakt ze juist zo 
interessant! In vergaderingen lijken we die lessen vaak collectief te vergeten. Mensen die vergaderen 
begraven zich nog al eens in jargon, verhullend taalgebruik en sociaal wenselijke reacties. Wat ze 
echt vinden komt niet naar buiten, zeker niet als ze van papier staan voor te lezen. 

Essentieel is dat er éérst basaal contact wordt gelegd tussen zender en ontvanger. Contact betekent: 
oog- en oorcontact, aandacht, interesse en waardering. Zonder contact komt geen enkele boodschap 
binnen. Dus niet eerst een lang verhaal houden en aan het eind daarvan vragen:  "En Janssen, ben jij 
het hiermee eens?" Janssen schrikt waarschijnlijk wakker. 

 

Interactievormen 

Opvallend vind ik hoe weinig fantasie er in vergaderingen aan de dag wordt gelegd als het gaat om 
mogelijke interactievormen. Al heel snel worden die mogelijkheden als niet serieus terzijde 
geschoven. Het vertrouwde geeft immers houvast. We zijn hier toch niet in de Kindergarten? Toch is 
een half uurtje op een bankje kijken naar hoe een kinderjuf zich met de kleuters bezighoudt een heel 
leerzame ervaring.  De kinderen reageren namelijk nog primair. Vergaderaars weten de primaire 
reacties vaak goed te verbergen, maar dat wil niet zeggen dat die primaire reacties er niet zijn.  

Bij de keuze van de interactievorm moet de vraag worden gesteld gaat het om een convergente of 
divergente bijeenkomst. Een convergente is gericht op de (ongewijzigde) aanvaarding van een 
specifiek besluit. De divergente op de exploratie van het onbekende. Bijvoorbeeld een brainstorm of 
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een Socratisch gesprek. Een leidinggevende van mij sprak ooit de historische woorden: "Begin nooit 
aan een brainstorm als je niet tevoren weet wat er uitkomt". Dan weet je, dit wordt een toneelstukje, 
de kaarten zijn al lang geschud. Ik zat de bijeenkomst vervolgens totaal ongeïnteresseerd uit. Hijzelf 
is zijn uitspraak al lang weer vergeten. 

Convergente vergaderingen ontaarden nog wel eens in doordrukken, in een dictaat of dienstbevel. 
De voorzitter mag zich dan vragen gaan stellen over draagvlak en uitvoering. Aan de andere kant, 
sommige dingen moeten nu eenmaal gebeuren. In de bouw zullen er meer convergente 
vergaderingen zijn dan op de afdeling welzijn van de gemeente. Bij convergente vergaderingen staan 
alle neuzen een kant op. Als er vragen worden gesteld, zijn het gesloten vragen. Als convergente 
vergaderingen uiteindelijk minder convergent blijken dan de voorzitter had gedacht, wordt dat soms 
als een verlies gezien. Wat mij betreft ten onrechte, want wat als het besluit er nu beter op wordt? 

Divergente vergaderingen kunnen eindigen in een Poolse landdag. Ze zijn het horror scenario voor 
managers die gedijen in een omgeving van command-and-control. Maar iedereen heeft wel zijn zegje 
gedaan. Bij projecten die nog eerder groen dan rijp zijn, is divergentie vaak heel nuttig. Als er vragen 
worden gesteld dan zijn het open vragen.  De meeste vergaderingen blijken achteraf veel minder 
open dan waarvoor ze door moeten gaan. Je bent nu eenmaal manager. Managers hebben een 
zekere vrees voor het onbekende.  

Dit alles heeft gevolgen voor de fysieke opstelling van de leden ten opzichte van de voorzitter en de 
secretaris; cirkel, klassikaal, ovaal of theatraal. De Aziatische opstelling (van hoog naar laag) of de 
Russische (waar de opponenten aan het midden van de tafel zitten en elkaar recht in de ogen kijken). 
In Frankrijk en Duitsland zwijgen de medewerkers als hun baas aan het woord is. De baas wordt daar 
in het openbaar nooit tegengesproken. Maar ook, wie heeft de controle over het tijdschema, de 
microfoon en de beeldprojectie? Laten we iedereen aan het woord? Of alleen belangrijke mensen? 
Doen we een rondje? Of twee? Spreken mensen elkaar direct aan of via de voorzitter? Hebben we 
het alleen over de feiten of ook over meningen? 

 Je zou zelfs zover kunnen gaan door te stellen dat vergaderingen die op besluitvorming zijn gericht in 
zwart/wit moeten worden gepresenteerd en bijeenkomsten die een beroep doen op creativiteit en 
andere zachte waarden met een kleurenpresentatie moeten worden ingeleid. Raadsstukken zijn 
vrijwel altijd in z/w. Discussiestukken vaak in kleur. Het is echt waar! Maar de verklaring kan ook zijn 
dat bleke stafjuristen (en andere leidinggevenden) gewoon niet over voldoende 
computervaardigheden beschikken om goed met de beschikbare kleurenopties om te gaan. 

 

Het resultaat van interactie; betere besluiten en meer draagvlak voor een besluit (en de uitvoering 
ervan) 

 

Interactie levert een schat aan ervaring op over de opvattingen en beweegredenen van de aanwezige 
mensen in een groep. Als manager kan je van mening zijn dat die er niet toe doen. Wie baas is, bakt 
koek. Hier moet worden gewerkt. Ik ben verantwoordelijk, ik weet alles en ik neem dus ook de 
besluiten.  

Zo werkt het dus niet in Nederland. 

Interactie heeft mede tot doel om vast te stellen welke informatie hard is of zacht, en waar 
eventuele kennislacunes zitten. Collegiale toetsing is een probaat middel om dat vast te stellen. 

 

Praktische tips?  

Stel een duidelijk hoofddoel voor de vergadering. Wat wil ik bereiken? Het project moet vooruit. Er 
moet een besluit worden genomen. Dat doel hoeft niet in de agenda afleesbaar te zijn.  
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Stel daarnaast afgeleide doelen. Ik wil zelfdenkendheid, commitment, creativiteit, risicoaanvaarding, 
groepsgevoel, optimisme, zelfwerkendheid, zichtbaarheid, samenwerking of erkenning bereiken. 
Misschien wil ik hier wel iets leren in termen van talent scouting. Internationale conferenties sluiten 
vaak af met resoluties, slotresoluties en tussentijdse. Soms zit daar wel eens een 'fake' resolutie 
tussen die bedoeld is om het ijs weer te ontdooien. Ze zijn niet gericht op tastbare resultaten, maar 
op de gevoelstemperatuur.      

Bij doelen horen natuurlijk middelen. De inzet van middelen verlangt voorbereiding. Ik heb dat al 
eerder vermeld. Een flink deel van de inzet gebeurt voor en na een vergadering. Vergaderingen zijn 
maar een schakel in een groter geheel.  

 

Samengevat 

Interactie komt niet vanzelf. Daarvoor zijn vergaderingen niet de goede plaats. Het is in 
vergaderingen voortdurend balanceren tussen structuur en chaos. Tussen netje open, netje dicht. 
Tussen zaaien en oogsten. Tussen loslaten en controleren. Voor interactie bestaat geen spoorboekje. 
Als het goed is wel een plan en een parcours. Afwisseling maakt een vergadering aantrekkelijker. Dus 
niet alles hoeft op één kaart te worden gezet.  

Mijn vraag aan u is, hoe beoordeelt u de kwaliteit van de interactie in uw vergaderingen? 

De volgende aflevering zal gaan over de vraag hoe we interacties kunnen laten eindigen in besluiten. 
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Hoofdstuk 5 - Besluitvorming 

 

 

 

Over weinig zaken is zo veel managementliteratuur verschenen als over de kunst van het nemen van 
(goede) besluiten.  

 

Waarom lijkt het nemen van een besluit zo moeilijk?    

Dat kan uiteenlopende oorzaken hebben. Ik noem er enkele: 

 we weten niet of we alles weten wat we moeten weten om goede besluiten te nemen 

 we weten dat we niet alles (zeker)(kunnen) weten wat we moeten weten om goede 
besluiten te nemen; verificatie van de feiten is soms moeilijk, het principe van hoor en 
wederhoor niet altijd mogelijk. 

 eenmaal een besluit genomen wordt er iemand persoonlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering en het behalen van een goed resultaat 

 besluiten worden niet altijd met algehele instemming genomen; er zijn ook 'verliezers'. 

 sommige mensen willen de kool en de geit sparen 

 besluiten markeren het einde van een traject, waar sommigen aan of zelfs in blijven hangen. 

 elk besluit kent een restrisico 

 sommige besluiten zijn onherroepelijk en onomkeerbaar 

Besluiten worden niet alleen in vergaderingen genomen. Het persoonlijk leven staat bol van 
dagdagelijkse, maar ook van grote besluiten. Eet ik vandaag oude kaas of mijn brood, koop ik deze 
auto, word ik later een feministische theologe en wil ik met dat meisje trouwen? Sommige mensen 
zijn heel kordaat in het nemen van besluiten. Anderen doen daar erg lang over.  Ze zijn notoire 
treuzelaars. 

Het uitstellen van besluiten leidt tot groeiende onzekerheid. Daarnaast zijn vergaderingen dure 
werkvormen. De tijd van mensen mag niet worden verspild.  

Het nemen van besluiten kan energie geven, kan een gevoel van verbondenheid creëren en de 
zelfwerkzaamheid stimuleren. Bij vergaderingen is veel te winnen! 
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Fasen in het besluitvormingsproces 

Besluiten hebben altijd betrekking op keuzemomenten, ook wel problemen genoemd. 

Heel vaak is niet duidelijk wat de kern van het probleem is. De oplossing is dan geen antwoord op de 
vraag.  

Vraag  : "Bent u voor of tegen een associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne?"   

Antwoord : "Ik ben tegen die corrupte bende in Brussel, dus ik stem tegen".  

Feiten en beelden lopen soms naadloos in elkaar over, soms bewust, meestal onbewust. Veel 
besluiten eindigen in de berm van de weg omdat de individuele (denk)beelden onvoldoende in kaart 
zijn gebracht. Die inventarisatie kan voor het grootste deel in de voorbereidingsfase plaatsvinden. Als 
niet iedereen het zelfde beeld voor ogen heeft, is het resultaat van een project verrassend 
onvoorspelbaar. 

 

Veel besluiten worden niet 'stand alone' genomen. Waar package deals in de politiek heel gewoon 
zijn - en bekritiseerd worden - zijn ze in het persoonlijke leven een onderdeel van alledag. "Als jij 
vanavond afwast, mag jij vanavond onze auto hebben". Het een heeft rationeel gezien helemaal niets 
met het ander te maken, maar door ze uitwisselbaar te maken is ieders belang gediend. Zo kunnen er 
oude rekeningen open staan en kan de 'gunfactor' een rol spelen.     

De voor- en nadelen van een keuze of besluit kunnen aan de hand van criteria worden bepaald en 
afgewogen. Maar wat belangrijk is voor de een hoeft dat niet voor de ander te zijn.  

Besluiten worden (tenminste) omschreven met een afzender, een werkwoord, een subject en een 
geadresseerde. Eventueel kunnen er randvoorwaarden aan worden toegevoegd zoals tijd, geld, 
plaats en mankracht. Bij conclusies hoeft er geen actie benoemd te worden.  
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"Ik ga morgen een auto van 15 k€ kopen bij Janssen & De Jong". 

"De Veiligheidsraad  heeft besloten om (volgende maand, 285) blauwhelmen te sturen naar Zuid-
Soedan". 

Oefening. Ga aan de hand van deze twee concrete besluiten na welke problemen ermee 
worden opgelost. En waar feiten en beelden gemakkelijk kunnen divergeren. Een vraag 
die ook moet worden beantwoord, is wie er door het besluit allemaal worden geraakt. 
Wie zijn de zogenaamde stakeholders?  De belanghebbenden? En zaten die wel aan 
tafel? Wat waren de alternatieven? En wie voert het besluit feitelijk uit? Is dat wel de 
Veiligheidsraad? Of toch een ander collectief? 

 

Wie neemt de besluiten eigenlijk? 

De burgermeester in mijn gemeente verzuchtte ooit hardop:  "Was alles maar zo eenvoudig als in het 
bedrijfsleven! Daar neemt een man de beslissing en daarmee is de zaak gedaan!" 

Zo is het dus niet. 

Laten  we voor de duidelijkheid en het gemak vier soorten van besluiten onderscheiden. In extremo 
zijn er twee situaties. Aan de ene kant van het spectrum staat het machtsmonopolie. Dat is 
ondergebracht bij een enkele, natuurlijke persoon. Hij wikt en hij beschikt. Met of zonder raadgevers. 
Hij is hoofdelijk aansprakelijk. Aan de andere kant van het spectrum staat het onpersoonlijke 
collectief. Parlementen zijn hiervan een voorbeeld. Parlementariërs zijn eindverantwoordelijk, doch 
nooit op persoonlijke titel. Ministers zijn ondergeschikt aan en volgen het parlement. Als het goed is. 

Tussenvormen zijn modellen waarbij een verplichte consultatie van belanghebbenden en/of 
onafhankelijke deskundigen plaatsvindt. En besluiten waarbij geen consensus vereist is, maar een 
gewone meerderheid van stemmen voldoet.   

Het recht evolueert in een richting waarbij de persoonlijke aansprakelijkheid meer en wordt 
benadrukt ten koste van de collectieve en onpersoonlijke aansprakelijkheid, zoals bij de overheid te 
doen gebruikelijk is. 

In een vergadering zijn er drie mogelijkheden om conclusies te trekken, c.q. besluiten voor te stellen. 
Ze leiden tot het zelfde eindresultaat, doch de beleving is verschillend.  

1. Logisch is dat de voorzitter conclusies trekt. Er zijn goede reden om logisch niet meteen tot 
vanzelfsprekend te verklaren.  

2. Ook de secretaris kan het besluit verwoorden. Bijvoorbeeld de tekst zoals hij/zij die in het 
verslag/besluiten/actielijst opneemt. Een secretaris zal minder aan het woord zijn dan de 
voorzitter. Hij luistert en kan schrijven. Dat zijn belangrijke activiteiten in een vergadering. 
Als hij iets anders hoort dan de voorzitter, is er nog een mogelijkheid tot correctie.  

3. De derde mogelijkheid is dat een deelnemer een besluit voorstelt (aan de vergadering c.q. 
voorzitter). In dat geval is er sprake van participatief overleg en minder van directief.  

Het zou een bewuste keuze moeten zijn om een van de drie mogelijkheden te omarmen. En af te 
wisselen, naar gelang het vraagstuk. Heel vaak gebeurt dat niet. Daarmee laat de voorzitter een 
mogelijkheid tot intonatie liggen. 

 

Wanneer is een besluit rijp om te worden aangenomen? 

Vergelijk het met een boomvrucht. Pluk je die te vroeg, dan zijn ze zuur. Pluk je ze te laat, dan zijn ze 
niet meer te eten.  
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Timing is heel erg belangrijk. De feiten en omstandigheden kunnen veranderen. De mening van 
mensen kan veranderen. Geen besluit kan ook een besluit zijn. Besluiten nemen om daadkracht te 
tonen heeft eveneens risico's.  

De vraag is altijd, moet een besluit worden genomen met algemene instemming, bij meerderheid van 
stemmen, met consensus (zonder actief verzet) of is de bevoegdheid van een of twee personen 
voldoende?  

Besluiten worden altijd pas genomen nadat de feiten gecheckt zijn. Indien mogelijk wordt ook het 
principe van hoor en wederhoor toegepast. In de journalistiek is dat een gebod. In managementland 
worden deze principes soms lichtvoetig geschonden. Het excuus is vaak dat een besluit niet kan 
wachten. Waarom eigenlijk niet? 

Besluiten óver mensen zijn in het algemeen veel kritischer dan besluiten mèt mensen. Ter illustratie: 
diverse overheden hebben tegenwoordig zogenaamde omgevingsmanagers in dienst om uit te 
leggen waarom een bepaald besluit is genomen. Werkende weg ontdekte men dat het effectiever is 
om een voorgenomen besluit te bespreken dan een genomen besluit. Momenteel gaat de overheid 
nog een stap verder. Men probeert gebruik te maken van de kennis - en de sentimenten - van de 
bevolking. Uitleggen en motiveren is niet voldoende. De bevolking erbij betrekken betekent niet 
alleen een beter draagvlak, maar vaak ook een beter besluit. Ja, het is best eng. Je bent als manager 
de regie een beetje kwijt. Je moet je alwetendheid aan de kapstok hangen en je weet niet precies 
waar het allemaal eindigt. Maar was je er als ambtenaar niet voor 'het volk'? De omgevingsmanager 
zorgt voor een verkorting van de procedures, een vermindering van de (meestal toch wel afgewezen) 
bezwaarschriften en een versnelling het besluitrijp maken van een plan. Dit alles vindt buiten het 
vergaderzaaltje plaats.   

Positieve besluiten trekken mensen aan. Succes heeft vele vaders. Voor besluiten die in het 
negatieve zijn gesteld zijn verantwoordelijke beslissers vaak moeilijk te vinden. Leidinggevenden 
nemen mensen blijmoedig aan. Personeelszaken ontslaat ze weer, soms zelfs zonder ze in de ogen te 
kijken. Niets om cynisch over te doen. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk en schriftelijk 
kan?   

Het Klimaatakkoord had 20 jaar nodig om te rijpen. Een besluit om een nieuwe medewerker aan te 
trekken kan een aantal maanden duren, maar een besluit om baan D te zeilen moet wel binnen vijf 
minuten zijn genomen.  

Processen om tot een besluit te komen kunnen enigszins worden versneld of vertraagd. 
Vertragen kost in het algemeen  minder energie dan versnellen. Menigmaal worden 
medewerkers het veld ingestuurd als sleepanker. Zo was ik ooit in een vergadering in Brussel 
waaraan Belgen deelnamen, Duitsers en Nederlanders. Op een zeker moment kwamen we tot 
gedeelde conclusies en besluiten. De Nederlanders waren blij, want doel bereikt. Tijd voor een 
pint! De Duitsers leken ook blij, want ze hadden een duidelijk mandaat vooraf van hun hogere 
legerleiding en dat goed ingevuld. De Belgen leken het minst gelukkig. Waarom toch? Dat bleek 
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pas later. Voor de Belgen betekende het genomen besluit niets anders dan dat ze nu bereid 
waren om het ter goedkeuring aan hun bazen voor te leggen. Anders dan de Nederlanders en de 
Duitsers dachten, was er dus helemaal geen besluit!  

Een besluit is pas definitief als iedereen zijn plasje er over heeft gedaan, met inbegrip van alle 
beroepsmogelijkheden. Op dit punt had de burgermeester van mijn gemeente wel een beetje gelijk; 
in het bedrijfsleven zijn de beroepsmogelijkheden beperkt. Je accepteert een besluit of verlaat de 
firma. Democratie is niet voor bange mensen. Dat president Erdogan de democratie in Turkije voor 
een deel uitschakelt en tienduizenden mensen laat arresteren, heeft heel veel te maken met angst 
(voor machtsverlies). In het bedrijfsleven komt vergelijkbaar gedrag voor, dat eveneens gebaseerd is 
op eigenbelang en angst.  

 

Praktische tips?  

Er is een veelheid van situaties die kunnen optreden. De meeste daarvan vragen om een 
maatkostuum. Toch zijn er wel enkele universele waarheden te benoemen. Dit zijn zes belangrijke 
determinanten voor de kwaliteit van besluiten. 

1. Stel vast dat de kwestie waar over moet worden besloten goed is omschreven. In de 
definitiefase zitten vaak grote problemen. Inkopers stellen: de uitvraag moet goed zijn 
omschreven. 

2. Stel vast dat de oplossingen en handelingsperspectieven (het werkwoord!) aansluiten bij de 
probleemstelling.  

3. Stel de bevoegdheid vast van en binnen de groep die een besluit neemt. 
4. Maak de beoordelings- en afwegingscriteria expliciet. 
5. Vergewis u van de uitvoerbaarheid.  
6. Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt besluiten. 

Of u nu voor de overheid werkt, in het bedrijfsleven, de kerk of een sportvereniging actief bent, het 
nemen van besluiten volgt een tamelijk vast patroon. Het Vaticaans Concilie werkt volgens dit model, 
de AFC Ajax, de directeur van een bedrijf en zelfs de loodgieter die juist bij u aan de ketel zat te 
werken. 

Op elk van deze zes onderdelen worden in de praktijk grote fouten gemaakt.  

 

Oefening. Leg dit lijstje van zes aandachtspunten langs een willekeurig artikel in de krant 
en ga na waar een(voorgenomen) besluit uit de rails begon te lopen.  

 

Samengevat 

Besluitvorming vindt feitelijk (voor een groot deel) buiten een vergadering plaats. Op grond van 
bevoegdheid worden besluiten wel in de vergadering genomen. Daar is iedereen fysiek aanwezig. 
Collectieve besluiten geven energie en creëren lotsverbondenheid. Unilaterale beslissingen 
(opdrachten, taken en dienstbevelen) doen dat meestal niet. Het laatste is de stijl van 
leidinggevenden die werknemers moeten aansturen en zelfs aanjagen, zoals personeelsadvertenties 
het soms onverbloemd stellen. Die twee cursieve woorden doen zeer aan mijn ogen. Ze reflecteren 
een bedrijfscultuur die de mijne niet is en nooit zal worden ook. Alsof het personeel een hersenloze 
vijand is! 

De kwaliteit van besluitvorming en besluiten kan worden bepaald aan de hand van zes 
determinanten. Deze eisen zijn -  in mijn ogen - geen garantie voor succes. Het niet voldoen aan deze 
eisen is echter wel een groot risico voor mislukkingen.     
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Het nemen van besluiten is al zo oud als de mens. De manier waarop wordt door vele zaken bepaald; 
door cultuur, door managementstijl, door de organisatievorm en door verleende bevoegdheden. 
Besluiten is soms heel hard werken. Besluiten zijn ook mijlpalen. Een mijlpaal voorbij betekent dat 
een groep mensen hun energie en tijd aan andere zaken - bijvoorbeeld de uitvoering - kunnen gaan 
besteden. 
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Hoofdstuk 6 - Borging van acties en besluiten 

 

 
 

Eenmaal weer buiten de vergaderzaal begint het echte werk. Conclusies moeten worden gedeeld, 
besluiten van handen en voeten voorzien en acties worden uitgevoerd. Niets gaat vanzelf. Vanzelf 
gaat er niets.  

Laat ik er geen misverstand over bestaan. Een van mijn grootste frustraties bij slecht geleide 
vergaderingen lag in de uitvoering van de besluiten. Te vaak was niet of slecht geformuleerd wie-
wat-wanneer moest gaan doen. Grote organisaties stellen projectsecretarissen of zelfs 
directiesecretarissen aan voor de (voorbereiding en) borging van besluiten. Die zien er op toe dat die 
in orde zijn. 

Een voorbode van ellende is als het verslag van de vergadering eindeloos ter goedkeuring op het 
bureau van de voorzitter blijft liggen. De voorzitter heeft het te druk en belangrijker zaken aan zijn 
hoofd. Er is geen duidelijke regel voor verslagen. Met de moderne IT moeten alle deelnemers aan 
een vergadering het binnen een tot vijf werkdagen op hun bureau hebben kunnen liggen. Technisch 
kan een eenvoudig laptop verslag al gereed zijn voordat de deelnemers terug zijn op hun 
bureaustoel.  

Slechte verslaglegging is eveneens debet aan slechte uitvoering. Besluiten en acties hebben altijd een 
afzender en een ontvanger. Ten onrechte wordt soms gedacht dat als de afzender iets besluit dat de 
ontvanger dan niet meer hoeft te worden geïnformeerd. Fout! Want die ontvanger zit niet altijd in de 
vergaderzaal. Hij had misschien zelfs niet eens inspraak! 

 

Aanbevelingen en wenken voor de borging van acties en besluiten 

De meeste hiervan zullen triviaal lijken. Helaas zijn het de trivia waarop zaken in de praktijk mank 
gaan. 

Aangenomen dat er in de vergadering zelf eenduidigheid en eenstemmigheid bestond over het 
genomen besluit, is het aan de secretaris/notulist om dat besluit correct in het verslag te 
verwoorden.  

De woorden verslag en notulen worden - ten onrechte - soms verwisseld. Een actielijstje is handig, 
maar wie later wil terugzoeken waarom bepaalde besluiten zijn genomen, en door wie, zal informatie 
gaan missen. 
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Ooit was ik lid van een Europese normcommissie met een native English secretary. In de vergadering 
waren we het op een bepaald moment als continentalen met elkaar eens, maar we konden niet ter 
plaatse een exacte formulering vinden. Dat werd gedelegeerd aan de secretaris. Die kwam een week 
later met een fraaie tekst waarin wij ons niet konden terugvinden. Alsof we in een andere vergadering 
hadden gezeten. Engelsman zuur, voorzitter zuur en de  deelnemers zuur.   

Mij valt op dat de begrippen conclusies, aanbevelingen, acties en besluiten soms door elkaar heen 
worden gebruikt. 

Ter verduidelijking een ABC'tje: 

Aanbevelingen hebben betrekking op acties die in de toekomst (door derden) nog te doen zijn ter 
verbetering van het resultaat. 

Acties zijn concrete werkzaamheden die (voor een bepaalde einddatum) door een of meer 
aangewezen personen gedaan moeten worden. 

Besluiten zijn familie van acties. Ze hebben een ingangsdatum en werkingsgebied.  Ze hebben een 
doelgroep die duidelijk omschreven is en een verantwoordelijke afzender. Aan een besluit hangt een 
werkwoord (actie) en eventueel een sanctie bij niet voldoen.  

Conclusies slaan terug op de probleemstelling en op het werk/acties/onderzoeken die zijn verricht. 
Er hoeft geen werkwoord of een geadresseerde in de conclusie te zitten. Conclusies kunnen een 
toestandsbeschrijving zijn. 

Maar heel zelden kom je in verslagen al deze vier soorten van zaken gescheiden tegen. Iemand die 
niet gewend is om professioneel te vergaderen zal hier niet alert op zijn. Goede voorzitters en 
secretarissen zijn dat wel. 

Bij de overheid hebben veel besluiten betrekking op beleid, zeg maar het richtsnoer voor concrete 
uitvoeringsplannen. Beleid is gericht op het realiseren van strategische doelen. Of dat werkelijk lukt 
wordt pas na een zekere, vooraf bepaalde periode bepaald. Dit wil nog wel eens tegenvallen. 
Sommige ambtenaren zijn gespecialiseerd in het voorbereiden c.q. maken van beleid. Zij hebben 
vaak goed nieuws. We gaan een probleem oplossen! Anderen zijn gespecialiseerd in het evalueren 
van beleid. Die laatste specialisten hebben soms heel vervelende boodschappen te vertellen. Het 
project liep financieel uit de hand. De doelen zijn niet helemaal bereikt. Het project was niet op tijd 
klaar. In veel gevallen is de oorzaak het onvoldoende borgen van acties en besluiten. Als de nare 
bevindingen eenmaal zijn gedaan zijn er drie nieuwe problemen op te lossen. Hoe houden we de 
schade binnen de perken? Hoe vertellen we het de verantwoordelijke wethouder of minister? Hoe 
gaan we hier lering uit trekken? Beleid maken vergt gewone moed. Beleid evalueren vergt soms ware 
heldenmoed. Leden van de Rekenkamer weten er alles van. Ed Nijpels is sinds een jaar voorzitter van 
de Commissie Borging Energietransitie. Ik ben er vrijwel zeker van dat hij deze functie alleen maar 
aanvaard heeft, wetende dat hij met zijn 66 jaar persoonlijk weinig risico's meer loopt. 

 

Het vastleggen van aanbevelingen, acties, besluiten en conclusies. 

Een verslag is een parafrase of samenvatting van een bijeenkomst, gewoonlijk per agendapunt. 
Verslagen worden goedgekeurd. Er kan interpretatieverschil in zitten. 

Notulen zijn een woordelijke weergave. Notulen worden vastgesteld. Het is wat het is. 

Een actielijstje bevat alleen de actiepunten (de uitvoerder en een deadline). 

De woorden verslag en notulen worden - ten onrechte - soms verwisseld. Een actielijstje is handig, 
maar wie later wil terugzoeken waarom bepaalde besluiten zijn genomen, en door wie, zal informatie 
gaan missen. Bij heel officiële besluiten zit vaak een uitleg, een memorie van toelichting.  
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De officiële procedure voor een verslag is als volgt. 

De secretaris schrijft een verslag. Dat kan op basis van aantekeningen in de vergadering, maar als het 
niet te ingewikkeld is ook tijdens de vergadering. Soms zal het verslag voor de ogen van de 
deelnemers ontstaan, als de laptop van de secretaris is aangesloten op een projector. Dan kunnen 
wijzigingen desgewenst meteen worden doorgevoerd. Nadeel is wel dat de secretaris niet met veel 
andere zaken kan bezig zijn. Dit werk kan ook door een tweede secretaris c.q. notulist worden 
gedaan. 

Als het verslag gereed is gaat het naar de voorzitter. Die muteert of accordeert. Liefst binnen een 
werkdag. Samen evalueren ze de vergadering. Kan telefonisch. De secretaris stuurt het verslag met 
de besluiten, actiepunten etc. in concept naar de leden. Die weten dan in elk geval wat er voor de 
volgende vergadering moet gebeuren. Ze kunnen vast beginnen en hun commentaar naar de 
secretaris sturen. Is het redactioneel, dan is hij bevoegd om zelfstandig wijzigingen aan te brengen. Is 
het inhoudelijk dan beslist de eerstvolgende vergadering daarover. 

Gebruik een sjabloon en werk met versienummers. Zorg er voor de dat de gebruikers de 
aangebrachte wijzigingen niet kunnen zien.  

Gebruik in het verslag consequent de zelfde namen. Dus niet: aanwezig is ir. P.A. Lanser en "Pieter 
stelt voor om", want wie van de aanwezigen heeft als voornaam  P.? Is dat Pieter? Of Peter? Of toch 
Paul?   

Voor de voorzitter en secretaris kunnen naambordjes of visitiekaartjes handig zijn. Dat betekent dat 
personen in persoon kunnen worden geadresseerd en dat gesproken woorden kunnen worden 
toegekend aan levende personen. De secretaris kan die dingen zelf (laten) maken.  

Een invloedrijke Europese brancheorganisatie maakte daarbij jarenlang subtiel onderscheid tussen 
bestuur, stuurgroep en werkgroep. Sommige mensen, die in alle drie vertegenwoordigd waren, 
hadden drie bordjes. Een voor het bestuur, met titulatuur (vanaf Dr.) maar zonder voornaam. Een 
voor de stuurgroep. met titulatuur (vanaf Dr.) en met volledig uitgeschreven voornaam. En een voor 
de werkgroep (geen titels, wel voor- en achternaam). De naambordjes maakten op slag duidelijk wie 
er in deze hiërarchie mocht beslissen (>50 jaar), wie er mag aanbevelen en wie er moest werken (<35 
jaar). Dit soort subtiliteiten is exemplarisch voor traditionele bedrijfstakken, waar ook mensen werken 
die nog wel eens worden gevousvoyeerd.  

Een korte voorstelronde aan het begin van de vergadering is soms handig, ook al ze niet echt nodig 
is. Voor mij als voorzitter was het een alibi om namen te oefenen/onthouden. Ik zag veel mensen, 
maar soms wel met  grote tijdsintervallen. Ik tekende dan op een stukje papier een tafeltje en 
koppelde de namen onderwijl aan hun positie. Ik diende daarmee ook het gemak van de secretaris. Ik 
ben met zekerheid niet de enige die het zo doet. 

Als het verslag eenmaal ter goedkeuring in de vergadering komt, ga dan niet in het verslag zelf zitten 
wijzigen, maar maakt een addendum, zodat te zien is om welke wijzigingen het gaat. Verslag plus 
addendum vormen dan de  complete en geautoriseerde weergave van de vergadering. 

Mijn streven is om de behandeling van het verslag in een vergadering zo kort mogelijk te laten duren, 
hooguit tien minuten. Bijna alles kan tussen twee vergaderingen worden afgehandeld. Als de 
behandeling van een verslag langer duurt hebben voorzitter en secretaris hun huiswerk gewoon niet 
goed gedaan. Hoe vaak heb ik dat niet meegemaakt! Er waren vergaderingen bij waarbij het verslag 
meer dan de helft van de vergadertijd consumeerde. Veel te vaak heb ik verslagen twee dagen voor 
de nieuwe vergaderdatum zien verschijnen. Soms werden ze zelfs aan het begin van de vergadering 
verspreid. Dit zijn echt tenenkrommende fouten. Zonde van het werk van de secretaris.  

Vanzelfsprekend worden verslagen gearchiveerd en zijn ze altijd voor eenieder beschikbaar. Om het 
opzoeken te vergemakkelijken is het handig om een datum en naam in het bestand op te nemen en 
niet alleen een fancy nummer.  



 
25 

 

Hoe behoud ik nu momentum? 

Meer dan eens vallen de activiteiten tussen twee vergaderingen door stil. Dat zal niet zo snel 
gebeuren als het een directievergadering van een aannemer betreft. Daar gaat het veeleer om 
uitvoering dan discussie. Maar zodra een bijeenkomst over beleid en regie gaat worden ze zeer 
vatbaar voor tussentijdse stagnatie. Er gebeurt pas weer wat als de randvoorwaarden of de 
actualiteiten duidelijk zijn veranderd. 

Een beetje humor of zelfspot kan zeker helpen om de sfeer goed te houden. 

 

 

Oefening. Kijk eens op de websites van brancheverenigingen. Sommige daarvan communiceren actief 
naar buiten over wat zijzelf voorstaan en doen, andere communiceren vrijwel uitsluitend over wat 
derden doen of laten. En dat communiceren blijkt dan meestal uit kritiseren te bestaan. Bij welke 
branche zou u graag willen werken? En bij welke branche is de borging van de besluiten op orde? 

 

Het interval tussen twee vergaderingen bepaalt mede de noodzaak tot behoud van momentum. 
Bezuinigingen bij bedrijven leiden er toe dat er steeds minder en met grotere tijdsintervallen wordt 
vergaderd, zeker als er (ver) moet worden gereisd. Reis- en verblijfkosten spelen tegenwoordig 
nauwelijks een rol meer. IT vervangt veel persoonlijke communicatie. Vergaderingen beginnen dan 
maar iets later en houden iets eerder op zodat iedereen met een dagrandverbinding in kan vliegen. 
Buitenlandse vergaderingen duren toch meestal te lang, want je kunt toch niet iedereen na een 
uurtje weer naar huis sturen?  Dus om vijf uur je bed uit en om twaalf uur weer naar bed. Dat scheelt 
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weer een overnachting en een diner. Helaas spoelen zogenaamde concern controllers het laatste 
kind met het badwater weg. Tijdens het diner, de avond tevoren, werd in het verleden veel 
gesocialiseerd, werd de temperatuur van het badwater gepeild en werden onverwachte clashes in de 
vergadering voorkomen. In de vergadering zelf konden grote stappen worden gezet. Dat alles valt 
weg bij de efficiënte dagrandverbinding. 

Veel beter dan alles stuk bezuinigen zou het zijn om de output en nazorg van vergaderingen drastisch 
te verbeteren. Daar liggen - in mijn ogen - vaak veel grotere rendementswinsten dan door te 
bezuinigen. Maar bezuinigen is zo heerlijk concreet! Het is ook veel makkelijker dan je werk goed 
doen. Je kan er getallen aanhangen en concrete targets. Het eindigt ermee dat de operatie geslaagd 
kan worden genoemd, maar de patiënt overleden blijkt. Boekhouders blij. Het (falende) management 
blij, want het heeft zich verlost van weer een slepende vergadering. Vanaf nu beslissen ze weer zelf. 
Unilateraal. Maar zijn de problemen hiermee opgelost?  

Tussen de vergaderingen door moet de bal blijven rollen. Liefst in de richting van het doel. Valt de bal 
stil dan is het spel over en uit. Stel dus een 'Spielmacher' aan. Iemand die de bal in beweging houdt 
en mensen desnoods in de kuiten bijt. 

 

Samenvatting 

Het lijkt allemaal zo simpel. Je besluit ter vergadering wat er moet gebeuren en je gaat opgewekt 
naar huis. Bij de volgende vergadering blijkt helaas dat er niets of weinig is gebeurd. Er is geen 
borging. Dit is veelal het begin van een negatieve spiraal.  

Als deelnemer kan je maar drie dingen doen: herhaaldelijk je ongenoegen uiten, stemmen met je 
voeten c.q. melden dat je niet komt omdat er geen verslag is en acties zijn blijven liggen. Dat zal ze 
wel leren! Of je gaat je bemoeien met het vergadermanagement. Dat deed ik meer dan mij lief was, 
zolang er tenminste sprake was van goede wil. Was die goede wil er niet, dan bleef ook ik weg.  

Soms kan je met goed fatsoen niet van een slechte bijeenkomst wegblijven. Bijvoorbeeld omdat je 
van de legerleiding een opdracht hebt om te gaan of omdat het werkoverleg onder leiding van je 
eigen manager betreft. Zulke bijeenkomsten moet je gewoon uitzitten ongeacht of het iets oplevert.   

Life isn't always easy! 

De volgende aflevering zal gaan over de vraag hoe we het vergaderproces - indien nodig - kunnen 
bijstellen .... 
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Hoofdstuk 7 - Bijstellen van het proces 

 

 
 

De afgelopen zeven weken hebben we het gehad over nut en noodzaak, de voorbereidingen voor een 
vergadering/evenement, het verzamelen van informatie, het organiseren van interactie en 
besluitvorming c.q. de borging van acties en besluiten Elk van deze onderdelen behoeft regelmatig 
evaluatie. Doen we het goed, wat kan er beter? En hoe brengen we dat dan in de praktijk? 

 

Beschouw de bovenstaande zeven punten als een afvinklijstje. Als u intuïtief al aanvoelt dat het goed 
of slecht gaat met uw vergadering kan dit lijstje helpen om er weer structuur in aan te brengen en de 
vinger op de gevoelige plaats te leggen. Staan er zeven vinkjes (alles goed) dan kan er weinig meer 
misgaan. Maar als er een vinkje ontbreekt, kan het hele proces ontregeld raken.  

 

Wannéér gaan we bijstellen? 

Een voorzitter en een secretaris die hun antennes goed uit hebben staan, zijn eigenlijk permanent 
aan het schakelen en in de weer met kleine aanpassingen. Ze handelen naar bevind van zaken zonder 
de grote lijn uit het oog te verliezen.  

Een tweede mogelijkheid is om - na afloop van elke vergadering en/of bij de voorbereiding van een 
nieuwe - getweeën na te beschouwen. Daarbij staat het resultaat centraal en is het proces 
ondersteunend. Eventueel kan er een derde persoon worden bijgevraagd. Die derde persoon moet 
kunnen zeggen wat hij of zij wil. Zodra er hiërarchische ballast verschijnt, zal er bias op kunnen 
treden. Hiërarchie heeft de nare eigenschap om interactie dood te slaan.  

Omdat voorzitter en secretaris dienstbaar zijn aan de vergadering is het helemaal niet vreemd om 
aan die vergadering periodiek te vragen of men tevreden is met de bereikte resultaten en de manier 
waarop die resultaten worden bereikt. U zult merken dat er niet altijd meteen een duidelijk 
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antwoord komt op die vraag. Men reageert mogelijk wat onwennig. Als u zich werkelijk open opstelt, 
zal uw geduld snel worden beloond. Natuurlijk kan de terugkoppeling ook kritiek bevatten. Maar wie 
niet tegen kritiek kan, die kan beter schaapherder in Mongolië worden. 

Het karakter van een vergadering zelf kan in de loop van de tijd veranderen.  

Denk aan projectvergaderingen, die vaak beginnen met een creatieve fase en eindigen met een 
tastbaar resultaat. Bij elke faseovergang past een evaluatie van het resultaat, maar ook van de 
werkvorm.  

Iets dergelijks geldt voor een wetsvoorstel dat begint bij een Kamerlid of Minister en via de Raad van 
State, de Eerste Kamer, eindigt bij de uitvoeringsdienst en de afdeling handhaving. Iedereen doet er 
een plasje over. Iedereen doet dat op zijn eigen manier en met zijn eigen verantwoordelijkheden. Dit 
vereist uiteraard aanpassing van de werk- en vergadervorm. 

Het zal duidelijk zijn dat als er iets in een vergadering echt niet goed loopt of een verrassende 
wending krijgt, dat er een time out moet worden ingesteld. Een vergadering schorsen mag altijd. In 
de politiek is dat heel normaal. In het bedrijfsleven minder, maar daarom niet minder doelmatig. Ook 
de personele bezetting kan onderwerp van wijzigingen zijn. Mensen erbij, mensen eraf. Als iemand 
met meer dan de helft van de agendapunten geen binding heeft, gaat hij zich vervelen en soms zelfs 
klieren. Zorg er dus voor dat iedereen aan zijn trekken komt, al is het maar in de actief informatieve 
sfeer.  

Mijn persoonlijke ervaring is dat vergaderingen te weinig meeveren met de (veranderende en 
individuele) behoeftes van de deelnemers. Te vaak gaat men op de oude (vertrouwde) voet door, 
met een gerede kans dat de fut er naar zekere tijd helemaal uit is. Wekelijks werkoverleg wordt snel 
sleets. Vergadercircussen hebben sowieso allemaal een beperkte levensduur. Men moet niet bang 
zijn om er op een dag een punt achter te zetten. 

 

Aanbevelingen en wenken voor het bijstellen van de vergaderformule 

De kwestie van nut en noodzaak is de belangrijkste, maar tevens een waar de minste eerlijke 
antwoorden op komen. Verzeker u op elk moment dat u die eerlijke antwoorden wel heeft. 

Een slechte voorbereiding heeft een grote (negatieve) hefboomwerking op het rendement van een 
vergadering. Dat individuele deelnemers zich niet altijd en allemaal goed  voorbereiden, hoeft niet zo 
heel erg problematisch te zijn. Kwalijker is als dit verwijt de voorzitter of de secretaris treft. Daardoor 
zit u de tijd van misschien wel tien mensen in een vergadering te verprutsen.  Remedie: benoem 
iemand die verantwoordelijk is voor de  voorbereiding. Geef hem of haar een naam, een 
telefoonnummer en een e-mailadres. Maak die naam bekend aan de deelnemers zodat ze weten tot 
wie ze zich moeten richten. Misschien bent u het zelf. Accepteer dan dat u de complimenten krijgt. 
En de kritiek. 

De informatiestroom moet voortdurend tegen het licht worden gehouden. Sommige deelnemers aan 
een vergadering zullen misschien roepen: "Dat weet ik allemaal al". Andere zijn misschien helemaal 
niet geïnteresseerd in bepaalde agendapunten. Sturen we 48 bijlagen mee? Of alleen het 
hoogstnoodzakelijke? Houd voeling met de wensen van de deelnemers! Is het gezelschap enigszins 
homogeen of weten we tevoren dat we niet iedereen kunnen bedienen? 

Eenrichtingsverkeer volgt in vergaderingen de wetten van de zwaartekracht. Die werkt ook maar een 
kant op. Het vasthouden aan interactie is moeilijker. Ben je daar als voorzitter niet bewust en actief 
mee bezig, dan komt het niet van de grond; de zwaartekracht blijkt groter dan het stijgvermogen. 
Interactie is daarnaast voor uzelf een draaiknop waarmee u sneller of langzamer door de agenda 
kunt gaan. 
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Besluiten zijn waar het meestal om draait. Heldere besluiten. Gedragen besluiten. Uitvoerbare 
besluiten. Als ik besluit om mijn handtekening onder een overeenkomst te zetten, wil ik weten wáár 
ik mijn handtekening onder zet en wat de (mogelijke) consequenties zijn. Dat kan gaan om een groot 
verdrag als TTIP of om iets kleins, zoals een Betonakkoord of de vraag welke laptop we gaan 
aanschaffen. Voor sommigen markeren besluiten een eindpunt, voor anderen juist een nieuw begin. 
Zorg ervoor dat die twee groepen in verbinding met elkaar blijven staan. Dreigt die verbinding te 
worden verbroken dan is het tijd voor een interventie. 

De borging van besluiten lijkt tegenwoordig bijna een aparte discipline. Vaak blijkt dat besluiten niet 
SMART genoeg zijn om goed te worden geborgd en geëvalueerd. Zonder aan de intentie te hoeven 
morrelen kan dat defect achteraf soms nog wel worden gerepareerd. Opgelost! Maar dat is lang niet 
altijd het geval. Dan moet u terug naar de vergadering waarin het (vage) besluit is genomen.  

 

Doorkijkje 

Mijn tamelijk tekstuele bijdragen over vergaderingen zullen in de komende weken worden bewerkt 
tot een compacte (PowerPoint) presentatie. Deze PPT zal als 'inleiding tot' of als 'appetizer' worden 
gepubliceerd op www.pieterlanser.nl en is zonder kosten te downloaden.  

De vraag hoe u in uw concrete geval uw vergaderingen van een groter rendement kunt voorzien en 
plezieriger kunt maken, hangt uiteraard van specifieke omstandigheden af. Die zullen we samen 
moeten beoordelen, alsmede de vraag hoe mijn betrokkenheid daarin vorm kan krijgen.  

Mijn parool is niet 'kennis is macht' maar 'met gedeelde kennis komen we samen verder'. Ik bouw al 
tientallen jaren bruggen tussen mensen. Dat daarvoor verschillende materialen, werkwijzen en 
technieken bestaan zal u niet in het minst verbazen.  Dat is in de civiele techniek het geval en beslist 
ook bij vergaderingen. Welk materiaal en welke (onderhouds)techniek van toepassing is hangt, zoals 
gezegd, van uw situatie af. Adviezen daarover stijgen uit boven het hoofdstuk 'Introduction to ...." 

 

 


