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Lean vergoderen:
van een e cu rsistgeboeiddagboek

' 14à55 : lh zítn ee*v ogaduing w voc"l dat het uooropgestelde

enduwr schrou&tib w erschnedw daei$te w udw. En dan

. .. ..... - -.t ;op*e^ L,x deva^iaryrtplr h%behc,ladetr en... ;Aoageziuib

vxe aguchrcv eat hdo voor de op{eidiang'L eaa v engad,a'ei

yqror.ts.clr uldtg ib',"e u v utaeb mg ew ovbehaagtgb ga:oeL.

15u00' lh rreld n g aaa.b5 de ugaagva*lael aud;luiuttn ea *e|b|het
betndwvude zaoluost dat a hog hieiueel.uolh aat^mziga.

N ae[*w dlu,;.. lb had w d:?t za Moet...k haosteÀ.

De spreker, Herlinde Anthonissen staat vooraan reeds ge-

- duldig tewachten en overschouwt rustig het binn.ensijpelen.

van haar publiek. Het auditorium geraakt goed gevuld. Blijk-

Nu neemt Herlinde het woord. Zij reikt ons enkele tips aan

om efficiënter te vergaderen:

r Bezinvoorje begint: Wat is het doel? Haalbare agenda?

Tijdsverdeling van de agendapunten? Wie moet hierbij

(niet) aanwezig zijn? Welke Iocatie is bestgesehikt?

o Time is money: Leg vooraf alles klaar, start op tijd maar

rond ook tijdig aÍ.

. Gedeelde verantwoordelijkheid: tedereen bàpaalt

mee of de vergadering goed veÍloopt door voorberei-

d i ng; àctieve ih brén g, rolverdèJ i n g (Vócir2ittér, 
.notulist,

tijdsbewaker)

. Notuleren: Wie doet wat tegen wan neer?

lgar:ser.ve9! ilteresse! Ikbe-denkmedatweereigenlijk:lkbesefdatik.e-!gg-11l!jkal veel weetvanwath.ier.Be_Zegd

allemaal als'ervaringsdeskundigen wat betreftvergaderen' , wordt. Toch is dit een zinvolle reminder. Het is zeker waar-

zitten. Maar toch blijken velen van ons zich nog te willen , devolom hier nog eens bij stilte staan.
' Veffólmàkènln dèàópdiacht. - . 

:: 16u2* lJeelinderordi hoo,r op{eidilog o[.ïydig «oppor, aoal.qrnus

---lSu'Í& #ediade gee[tep^aa,rrzpttd.desÍort vaa dezeop0etdr.qs- I de o$spnooh!

su,§e rt' 1 O ni,rnuuliatetad. bunueu sÍut.a..T oÍ v alt rcg uwt" 
I

lk bede-nk.me dat ik tochweer enkelen.ieuwtjes zal onthou-

den en meenemen naar mijn praktijk:Ter inleiding waarschuwt ze ons om af te stappen van dat

magische woord 'Lean' en toch wat ruimer te denken als

het om vergaderen gaat. Bij lean vergaderen gaat het over

korte vergaderingen van minder dan rz minuten, waarbij

men snel en resoluut vergadert rond een bepaald doel of ,

, beslissing. Dit is echter niet altijd mogelijk. Er bestaan nog

r -.--* " -*- - ------tal van-andere.mogelijke vergaderingen. Die vragen toch

, een andere aanpak.

Hà,'hoe kàR ze hërwéteRllkwi§Séilïët mijr'i buren dè ei§èÀ

ervaringen uit. Onmiddellijk veel animo in de zaal. Blijkbaar
'benik nie.t-de.enige rnet inspiratieen stof-orn.over te praten.

Zo te horen hebben de anderen ook wel behoefte om en kele

minder Íraaie ervaringen te delen.

. 
Yooralg -e_91r 

tijdsverdeling voor de agendapunten.
. Evalueersomseens een vergaderingdie op regel

matige basis georganiseerd wordt.
. Ban variapunten uitje vergadering.

. Maak het verslag op je laptop tijdens de vergade-
"rinB, tiefst.zelfs gepiöjëcteeid. öei, wat àls jé al

een beamer gebruikt tijdens de meeting?

Nadezeverduidelijkingwordenweuitgenodigdomterug.Enlastbutnotleast,omhetdantochnogeveninlean-

* -. . . te !9n!e1 a31 de ll3lS vereadeling dig ye bijgewgg.nd .of : tiil te zeggen:- s.amen w.achten tot.iedereen aanwezig is
georganiseerdhebben.Hoeverliepdievergadering?Waren j vclordevergaderingiseenenorme'waste'voordeorgani-
ermisschienervaringendievergaderfrustratiesuitloktenl ,satie:datkostverschrikkelijkveel geldl

:i Terwijl ik naar huis fiets maak ik even een optelsommetje:
i hoeveel tijd hééfthef§ezamenlijk wathten daarnet in de

, vergadering gekost aan het UZA? Datwil je nietwetenl

Hgl).llï9t me snel duidelijk: we kampen allemaal met de- i Metdo,rbqr,u"#aliade,.

zelfdefrustraties! 
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