3 manieren om vergaderingen
met meer resultaat en
energie te starten

Heb jij binnenkort een vergadering, bijeenkomst of overleg met collega’s?
En wil je meer uit deze bijeenkomst halen? Dat kan!
Of het nu digitaal of live is, de start van jouw vergadering is bepalend
voor wat je eruit gaat krijgen.
Geen saaie vergaderingen meer, maar vergaderingen met resultaat.

Drie manieren om betere gesprekken met jouw team te hebben.

Het goede gesprek starten

Aandachtige teamleden vanaf het eerste moment.
Goed contact maken met jouw teamleden.
Naar boven halen wat er écht speelt.
Hoe klinkt dat?
De tips die ik je hiervoor ga geven zijn de start van een goed gesprek.
TalkFirst!
In dit e-book leg ik je 3 manieren uit om goede gesprekken op gang te
brengen met jouw team, zodat je een succesvollere bijeenkomst hebt.
Pak jij de volgende keer de regie om de vergadering op een andere
manier te beginnen?
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Wie ben ik?

Wie ben ik?
Hoi! Ik ben Babette van Son. Sinds september 2019 ondernemer en eigenaar
van TalkFirst.
Mensen en teams laten vliegen, dat is mijn missie! De afgelopen jaren ben
ik erachter gekomen dat ik het het allerleukst vind als ik andere mensen
en teams kan helpen in hun ontwikkeling.
Ik kan jou begeleiden om de juiste stappen te zetten en ervoor te zorgen dat:
Teams naar een hoger prestatieniveau komen door het inzetten van
(potentieel) talent.
Mensen een (h)echt team worden.
‘Gedoe’ in teams wordt opgelost.
Mensen zich betrokken voelen bij veranderingen en besluiten
Weerstand wordt voorkomen, vermindert en verdwijnt.
Dit doe ik door als facilitator vergaderingen,
bijeenkomsten en workshops te faciliteren binnen
organisaties. Daarnaast coach ik mensen individueel die
vastlopen of toe zijn aan de volgende stap in hun groei
en persoonlijke ontwikkeling.
De basis om binnen teams de resultaten te verbeteren, is
door op een leuke en veilige manier het gesprek met
elkaar te kunnen voeren.
Lees nu verder om erachter te komen hoe je zo’n
gesprek op gang brent!
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Een ijsbreker

1. Een ijsbreker
Als je een bijeenkomst over een specifiek onderwerp organiseert, moeten
mensen even uit de waan van de dag ín het onderwerp komen waar jij het
graag over wilt hebben. Zorg je voor een leuke ijsbreker? Dan zal je merken
dat mensen veel sneller hun aandacht bij de vergadering hebben.
Wat kun je doen?
Stuur een week van te voren de deelnemers een email met de vraag; Neem een
persoonlijk voorwerp mee naar de sessie wat iets zegt over jou.
Tijdens de sessie is het heel belangrijk is dat jij als manager, teamlid of
facilitator van deze ijsbreker zelf begint met jouw voorwerp en verhaal.
Daarmee zet je de toon voor hoe lang het mag duren en hoe kwetsbaar je
verhaal is. Je zal zien dat mensen die in eerste instantie 'met een tennisbal
wilde vertellen dat tennis hun hobby is’, aan dat verhaal een diepere laag zullen
toevoegen als jij dat als facilitator ook doet. Het is dus aan jou om van te voren
goed te bepalen wat je graag wil bereiken met de ijsbreker en hoe kwetsbaar jij
jezelf durft op te stellen. Als jij open bent zorgt dat voor vertrouwen bij het
team en dat zet de toon voor de rest van de bijeenkomst!
Welke ijsbreker je kiest is van een aantal dingen afhankelijk waaronder:
1. Tijd: Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt kun je voor je ijsbreker lang of kort te
tijd voor nemen. Dus ook als je maar weinig tijd hebt, kun je toch starten met
een ijsbreker.
2. Hoeveelheid mensen: Veel mensen? Leuk! Een ijsbreker met veel mensen
hoeft niet meer tijd te kosten. Kies een slimme ijsbreker waar bijvoorbeeld de
hele groep tegelijk aan mee kan doen, of laat mensen in kleinere groepjes iets
doen.
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Elke vergadering of bijeenkomst begin je met een doel, je wilt iets bereiken.
Je hebt de vergadering voorbereid en misschien ben je al een tijd aan de slag
met het onderwerp. Wat nog wel eens wordt vergeten is dat de deelnemers die
aan jouw vergadering meedoen niet altijd goed weten wat ze kunnen
verwachten.
Geef daarom altijd aan wat de reden is waarom jullie samenzitten. Om van te
voren een duidelijk beeld te scheppen wat jij van de deelnemers verwacht en
wat zij van jou kunnen verwachten, is het daarnaast goed om aan te geven
welke inbreng zij hebben op het onderwerp.

Idee, suggestie, voorstel of een plan?

2. Idee, suggestie,
voorstel of een plan?

Ik onderscheid de volgende vier:

Idee = je loopt met een idee rond, maar alles ligt nog open. De vergadering
is echt bedoeld om een brainstorm te houden en het idee te verrijken. Geef
aan de deelnemers aan dat alle input welkom is. Voorbeeld: je wilt graag
een teamuitje organiseren en bent op zoek naar de invulling hiervan.

Suggestie = je loopt met een idee rond en je hebt ook al een richting
waarin de deelnemers moeten denken. De vergadering is bedoeld om
vanuit een suggestie te werken naar een gezamenlijk plan. Geef aan de
deelnemers aan dat je een suggestie wilt doen en dat je samen invulling
wilt geven aan de suggestie. Voorbeeld: je wilt graag een teamuitje
organiseren en je wilt hier 4 uur voor uittrekken na werktijd.
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bij hoe het eruit moet komen te zien. De vergadering is bedoeld om het
voorstel compleet te maken en tot een definitief plan te komen. Geef aan
de deelnemers aan dat je een voorstel hebt waarbij je hulp kunt gebruiken
om er een definitief plan van te maken. Voorbeeld: je wilt graag een
teamuitje organiseren na werktijd, het mag 4 uur duren dus je stelt voor om
een kookworkshop te doen.

Plan = misschien wel de belangrijkste van de vier. Als je al een plan hebt,
wek dan niet de indruk dat de bijeenkomst bedoeld is om nog input te

Idee, suggestie, voorstel of een plan?

Voorstel = je wilt graag iets ondernemen en je hebt zelf ook al een beeld

leveren. Dat zorgt voor teleurstellingen. Heb je een plan? Geef bij de
deelnemers aan dat je een plan hebt wat uitgevoerd gaat worden en dat je
benieuwd bent naar wat ze nodig hebben om hierin mee te gaan. Geef ook
aan dat je openstaat voor zaken waar je zelf nog niet aan hebt gedacht.
Voorbeeld: je wilt een kookworkshop organiseren na werk. Er komt een
kok naar het werk toe die voor een leuke avond gaat zorgen met je team.
Kijk naar wat mensen nodig hebben om hierin mee te gaan. (Wellicht zijn
er mensen vegetarisch en is het van belang dat er voldoende groente
opties zijn, om maar een voorbeeld te noemen.)

Door van te voren duidelijk te zijn om welke van de bovenstaande 4 redenen je
samen zit, krijg je de juiste energie los bij mensen en voorkom je
teleurstellingen en 'gedoe' achteraf.
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De opmerking “Laten we eerst even inchecken met elkaar” is tegenwoordig
niet meer nieuw aan het begin van vergaderingen. Ze zijn er in alle varianten,
soorten en maten. Dat maakt het leuk! Toch zijn er een aantal handvatten die
je kunt volgen om het meeste uit je check-in en vergadering te halen.

Check, check, dubbel check-in

3. Check, check,
dubbel check-in

Het doel van een check-in is om te kijken hoe de vlag erbij hangt in het team.
Zorg ervoor dat het onderwerp waar je het over wilt hebben duidelijk is. 6
stappen die zorgen dat jij het maximale uit je check-in haalt:

Stel een of maximaal drie vragen waar je een antwoord op wilt hebben
tijdens de check-in. Denk er hierbij aan dat de vragen open zijn en
uitnodigen tot een uitleg. Bijvoorbeeld: Wat is voor jou belangrijk tijdens
deze bijeenkomst? Wat zou je graag willen voor vandaag? Waar zou je blij
mee zijn na deze bijeenkomst? Zo krijg je als facilitator van de vergadering
direct een goed beeld bij hoe mensen erbij zitten en wat de verwachtingen
en wensen zijn.

Maak het persoonlijk, start bij jezelf! Start als facilitator van de
bijeenkomst ook hier altijd eerst zelf met het beantwoorden van de vraag
of vragen. Daarmee geef je de diepgang en de tijd die mensen ervoor
mogen nemen aan. Hou jij het kort? Dan zullen de deelnemers dat ook
doen. Maak jij het persoonlijk? Dan krijg je dat ook van anderen terug. De
keuze is aan jou afhankelijk van hoeveel tijd je hiervoor wilt inruimen.
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Luisteren en niet reageren. Een van de belangrijkste elementen van een
check-in, is luisteren en even niet direct reageren. Het is zo ontzettend
verleidelijk om op elkaar te reageren als je iets hoort waar je het helemaal
mee eens, of helemaal niet mee eens bent. Doe dat niet! Laat iedereen
iedereen praten zonder dat er een reactie gegeven wordt. Daarmee krijgen
mensen echt het gevoel dat ze gehoord worden én is het veiliger om
dingen te zeggen.

Check, check, dubbel check-in

Popcorn style! Zorg ervoor dat je niet het rijtje van mensen afgaat.
Mensen zijn dan meer bezig met het bedenken van hun eigen verhaal als
ze bijna aan de beurt zijn in plaats van te luisteren naar anderen. Laat
iedereen iets zeggen wanneer dat voor hem of haar comfortabel voelt.
Zorg er wel voor dat iedereen aan de beurt komt.

Vat samen wat er gezegd is als facilitator. Probeer dat los te koppelen
van de persoon wie het heeft gezegd, door gebruik te maken van de zin: 'er
zijn mensen die X willen én er zijn mensen die Y willen'. Doe dit neutraal,
dus zonder oordeel ook al ben je het met sommige mensen niet eens.
Geef alleen een samenvatting. Weet je niet meer zo goed wat er allemaal
gezegd is? Maak gebruik van het team door te vragen: 'Ben ik nog iets
belangrijks vergeten"? Zij zullen je aanvullen.

Tot slot vraag je de hele groep of iemand wil reageren op iets wat er
tijdens de check-in is gezegd. Dit vormt meteen een mooie basis naar het
vervolg van je bijeenkomst.
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Welke kies ik?

Welke kies ik?
Bovenstaande 3 manieren zijn op zichzelf al waardevol. Het allermooiste is als
je een combinatie van de 3 manieren kunt maken. Bijvoorbeeld door te starten
met een ijsbreker en vervolgens aan te geven of je een idee, suggestie, voorstel
of plan wilt bespreken. Stel daarna een of meerdere goede check-in vragen.
Vind je het spannend? Doe het gewoon eens een keer om het uit te proberen,
jouw bijeenkomst wordt er leuker en beter van, dat beloof ik je. Als je het
spannend vindt, geef dan van te voren aan je team aan dat je eens iets nieuws
gaat proberen en/of vraag naderhand eens wat mensen vonden van de
vergadering als je een van de gespreksstarters hebt gebruikt.
Ik ben alvast erg benieuwd naar de reacties van jouw team!

9

Veel plezier!

Wil je sparren over welke gespreksstarter bij jouw meeting passend is? Of
heb je een vraag over een van de gespreksstarters? Ik help je graag!

Hulp nodig? Heel leuk!
Ik help je gratis op weg om jouw vergadering een vliegende
start te geven door telefonisch 30 minuten met elkaar te
sparren.
Wil jij het maximale uit jouw bijeenkomst halen en echt
onderdeel kunnen zijn van het team? Ik maak graag een
passend voorstel om als neutrale facilitator jouw bijeenkomst
of vergadering te begeleiden.
Stuur een mailtje naar babette@talkfirst.nl of bel mij op
0643878701.
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