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DIGITAAL IN
DE VERGADERZAAL

Het moderne kantoor heeft een ware metamorfose ondergaan.
Dankzij digitale innovaties kunnen we nu optimaal samenwerken
met collega’s. Ook als ze niet op hetzelfde kantoor of in hetzelfde
land zitten. En niet alleen het kantoor, ook de vergadering
evolueert: ‘vergaderen 2.0’.
Dikke aktentassen vol documenten worden steeds vaker
vervangen door een slanke tablet met een vergaderapp. Slimme
vergadersoftware digitaliseert het gehele vergaderproces, van
voorbereiding tot besluitvorming en notulen. Alles vindt plaats
binnen één online vergaderomgeving
What’s next? Digitaal ondertekenen, want daar haperde het nog
in een anderzijds gestroomlijnd vergaderproces. De klassieke
krabbel maakt plaats voor een digitale handtekening, die juridisch
net zo waterdicht is als een geschreven handtekening. En wat nog
mooier is, dit kan allemaal binnen iBabs. Je leest meer hierover
op pagina XX.
Zo zie je dat vergaderen continu in beweging is. Wat zou de
toekomst ons nog meer kunnen bieden? Op pagina xx lichten we
alvast een tipje van de sluier op.
Paul Neefjes
CEO iBabs
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BAR OPSTELLING

Is er weinig tijd om te vergaderen? Dan is de baropstelling
waarbij iedereen staat, zeer geschikt. Volgens TNO zou door
staand te vergaderen de duur met een derde kunnen worden
ingekort en is het ook beter voor je gezondheid. Bovendien past
de baropstelling beter bij Het Nieuwe Werken en Millenials.
Deze groep verlangt multifunctionele kantoorinterieurs omdat
zij gewend zijn om in teamverband projectmatig te werken
en overleggen. Bovendien willen ze graag informeel en actief
overleg in plaats van saaie formele informatievergaderingen.

AIRBNB OPSTELLING

De saaie voorspelbare vergaderruimte mag wel eens
plaatsmaken voor een ruimte die is ingericht als een gezellige
woonkamer. Deze setting blijkt uitermate geschikt voor
gevoelige besprekingen, zoals functioneringsgesprekken.
Maar ook elders vindt deze nieuwe vergadervorm gretig aftrek.
Het is al een trend in Amerika; Silicon Valley tech-bedrijven die
een woonkamer huren. Lekker relaxed op het vloerkleed zitten
of op de bank hangen en een biertje pakken wanneer jij dat
wilt. Echt alsof je thuis bent. Ze betalen daar rustig 800 dollar
per dag voor. Dit Airbnb-principe voor vergaderlocaties is nu
ook overgewaaid naar Nederland. Neem voor een huiselijke
vergaderlocatie eens een kijkje op SPOT.

CONCLUSIE

VERGADER EENS AAN DE BAR OF IN EEN HUISKAMER
Denk jij wel eens na over de opstelling van tafel en stoelen in een vergaderzaal? Om elke vergadering zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen, blijkt de keuze van de vergaderopstelling erg belangrijk. Altijd in dezelfde opstelling vergaderen is niet effectief;
de vergaderopstelling bepalen aan de hand van het doel van de bijeenkomst is dat wel. En daar is ook wetenschappelijk bewijs
voor! TNO onderzocht het effect van vier verschillende vergaderopstellingen: vierkant, bar, huiskamer en rond. En wat bleek, de
traditionele vierkante vergaderopstelling is de slechtste vorm om in te vergaderen.

Als je zo’n 25% van je werktijd vergadert, is het belangrijk om
dit efficiënt te doen. Door de inrichting aan te passen aan
het doel van de vergadering wordt er efficiënter, nuttiger en
plezieriger vergaderd. Uit het TNO onderzoek is gebleken
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dat er naast de traditionele vierkante vergaderopstelling
nog voldoende opties zijn voor andere inrichtingen van de
vergaderruimte.

Door de inrichting aan te passen aan het doel van de
vergadering kan de vergadering effectiever, rustiger, nuttiger
en plezieriger verlopen. Samengevat is de baropstelling beter
voor samenwerking, een huiskamersfeer ideaal voor gevoelige
onderwerpen en voldoet de ronde tafel beter voor veel andere
vergaderdoelen.

RONDE OPSTELLING

Blijkbaar roept de vorm van de tafel bepaalde associaties op. Bij
een vierkante tafel zijn ze negatief omdat je letterlijk tegenover
elkaar zit en daardoor meer geneigd bent om in de aanval te
gaan wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor het groepsgevoel.
Mensen die aan een ronde tafel zitten voelen zich daarentegen
eerder onderdeel van de discussie, meer betrokken bij het
onderwerp waardoor een actieve deelname mogelijk is.
Een ronde of ovale vergadertafel is ideaal voor alledaagse
overleggen.
IBABS - VERGADERMAGAZINE
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NEXT STEP IN PAPIERLOOS VERGADEREN?

DIGITAAL ONDERTEKENEN!
Digitaal ofwel papierloos vergaderen is in veel organisaties

VAN ‘NATTE’ HANDTEKENING NAAR DIGITALE HANDTEKENING

gemeengoed geworden. Slimme vergadersoftware maakt

Digitaal ondertekenen is waar het nog

een zwierige handtekening roept al sinds

waarom vasthouden aan de ouderwetse

vergaderingen eenvoudiger, inhoudelijker en milieubewuster.

hapert in een anderzijds gestroomlijnd

mensenheugenis nostalgische gevoelens

handtekening? Is het niet tijd voor digitaal

Vergaderen gaat puur en alleen nog maar meer om de inhoud, wat

vergaderproces. Gek genoeg vertrouwen

op, maar is het nog wel van deze tijd? In

ondertekenen? Jazeker, maar dan wel met

het besluitvormingsproces ten goede komt. De volgende stap is

we daar nog steeds op de klassieke krabbel

het huidige digitale tijdperk schrijven

betrouwbare software die voldoet aan de

digitaal ondertekenen.

ofwel de natte handtekening. Tuurlijk,

en printen we toch steeds minder, dus

wettelijke eisen en criteria.

DIT ZIJN DE VOORDELEN VAN DIGITAAL ONDERTEKENEN
Tegenwoordig is het mogelijk om documenten te ondertekenen met een digitale handtekening, die juridisch net zo waterdicht is
als een geschreven, of natte, handtekening. Dat betekent dat je voortaan contracten, declaraties, bestuursbesluiten en andere
belangrijke documenten die een rechtsgeldige handtekening nodig hebben, gewoon digitaal kunt ondertekenen. Maar er zijn nog
meer voordelen te benoemen:
DIGITAAL ONDERTEKENEN IS SNELLER

DIGITAAL ONDERTEKENEN IS GOEDKOPER

Je hoeft geen documenten te printen om ze te kunnen onder-

De kosten van een document printen, verzenden, ondertekenen,

tekenen. Scannen of per post verzenden is ook niet meer nodig.

terugsturen en scannen kunnen makkelijk oplopen tot €3.
Digitale handtekeningen drukken deze kosten aanzienlijk met

DIGITAAL ONDERTEKENEN IS MAKKELIJKER

een percentage van wel 75%.

Het administratieve proces wordt met een significant aantal
stappen verminderd.

DIGITAAL ONDERTEKENEN IS TRACEERBAAR
Er is aanzienlijk meer controle over het gehele proces. Zo kun
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DIGITAAL ONDERTEKENEN IS MILIEUVRIENDELIJK

je elke stap van de transactie makkelijk opzoeken en inzichtelijk

Je ontlast het milieu door geen documenten meer te printen.

maken door wie, waar en wanneer er is getekend.

HOE WERKT DIGITAAL ONDERTEKENEN IN IBABS?

ondertekenoplossing is volledig geïntegreerd in het platform

iBabs heeft onder andere een koppeling met Ondertekenen.nl,

en ondertekening kan zonder een uitstap te hoeven maken. De

waardoor je binnen het platform besluiten kunt bekrachtigen

rechtsgeldigheid wordt gewaarborgd door het verzamelen van de

met een rechtsgeldige digitale handtekening. De digitale

juiste bewijskracht.

IBABS - VERGADERMAGAZINE
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STEMMEN MET POTLOOD OF IPAD?
Veel gemeenten investeren in

punten waarover gestemd moet worden.

vergadersystemen, met mogelijkheden

Door van tevoren over deze hamerstukken te

voor spraak, video en dergelijke. Daardoor

stemmen, gaat de fysieke vergadering alleen

wordt de informatie anders en gevarieerder

nog over échte discussiepunten. Is iedereen

aangeboden. Inmiddels zijn er tal van

akkoord over bijvoorbeeld de punten 3, 8 en

interactieve mogelijkheden bijgekomen. Zo

9? Dan hoeft de raad deze niet meer tijdens de

kun je met behulp van vergadersoftware nu

vergadering te behandelen. Na stemming is

ook digitaal stemmen. En dat bespaart veel

direct inzichtelijk welke raadsleden en fracties

tijd en versnelt het besluitvormingsproces.

voor of tegen hebben gestemd. Bovendien weet

Vooral omdat over sommige punten niet

iedereen zo direct, of een voorstel al dan niet is

tijdens, maar al vóór de vergadering gestemd

aangenomen.

kan worden. Stel: op de agenda staan tien
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WIST JE DAT:

VERGADERWEETJES

7 het maximale aantal
deelnemers is?

WIST JE DAT:
uit onderzoek van TNO blijkt dat de
traditionele vierkante vergaderopstelling
de slechtste vorm is om in te vergaderen?

WIST JE DAT:
37% van de vergaderingen te laat start?

WIST JE DAT:

WIST JE DAT:

het woord ‘vergaderen’ 2,2 miljoen
zoekresultaten in Google oplevert?

WIST JE DAT:

WIST JE DAT:

staande
vergaderingen
gemiddeld 34%
korter duren dan de
zittende variant?

maandag de
slechtste dag is
om een meeting te
plannen?

MAANDAG
10 VERGADERMAGAZINE
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de stoel die je uitkiest bij een
vergadering veel zegt over je rol in
de groep?

WIST JE DAT:

WIST JE DAT:

volgens de meest
recente cijfers we
gemiddeld 30 uur
per maand in een
meeting zitten?

het grootste
irritatiepunt zonder
enige twijfel een
vergadering zonder
besluit is?

WIST JE DAT:
met ieder extra persoon aan de vergadertafel, de
besluitvaardigheid met 10% daalt?
IBABS - VERGADERMAGAZINE
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INTERNATIONAAL

VERGADEREN
ZOEK DE VERSCHILLEN

VERPLAATS JE EENS IN EEN ANDER(E VERGADERCULTUUR)
De voorbeelden in dit artikel zijn ontleend aan het boek ‘The eight great beacons of cultural awareness’ van Jim Morris en Sylla Pahladsingh.
De twee auteurs woonden in vrijwel alle werelddelen en geven nu trainingen hoe om te gaan met verschillende culturen binnen je team, of het
werken in andere culturen.
1. WEL OF GEEN AGENDA
In Nederland zijn we gewend om met een

2. VERGADERCULTUUR VAN ONZE
NAASTE BUUR

Dat wil zeggen: ‘nee’ in Japan en China
betekent niet altijd ‘nee’. Dat komt omdat ze

strakke agenda te werken zodat iedereen

Vergis je niet, vergaderculturen verschillen

in deze culturen nooit het achterste van hun

weet wat er besproken gaat worden. De

zelfs per buurland. Zo houden Duitsers

tong laten zien. Ze zijn conflict vermijdend

agenda wordt vervolgens punt voor punt

absoluut niet van koetjes en kalfjes, en

en draaien liever om de hete brij heen om

netjes afgewerkt. Verwacht dat niet in

hebben Belgen een duidelijke hiërarchie in

zo gezichtsverlies te voorkomen. Terwijl

Zuid-Europa of Zuid Amerika. Daar staat

de meeting. Daar is het niet gepast, of is

wij Hollanders liever de koe bij de horens

de relatie centraal en zijn een agenda en de

het in ieder geval niet gebruikelijk, dat een

vatten.

vergadering an sich meer bijzaak. Wining

secretaresse of management assistent

Vergaderen gaat niet in elk land op dezelfde manier. Met Duitsers, Japanners of Fransozen gaat het vaak net

en dining en een goede band opbouwen zijn

expliciet zijn of haar mening uit in een

4. BOTERHAM MET KAAS

iets anders dan jezelf gewend bent. Elke cultuur heeft zo zijn eigen vergadergewoontes en ongeschreven

daar cruciaal voor een gewenste uitkomst.

vergadering.

Niet alleen verbaal kun je de plank flink

regels. Dus wat in Nederland normaal is, hoeft nog niet het geval te zijn bij de zuiderburen. Om een faux pas te

misslaan, ook wat betreft de catering. In

voorkomen tijdens een internationale vergadering doe je er goed aan rekening te houden met verschillende

3. NEE, ZEGGEN TERWIJL JE JA BEDOELT

Nederland serveren we graag een broodje

vergaderculturen. Hier geven we je vier belangrijke verschillen.

Bij besluitvorming kun je in het algemeen

kaas of kroket en melk tijdens de lunch.

vertrouwen op de letterlijke betekenissen

Mensen uit Latijnse, Arabische of Aziatische

van de woorden ‘ja’ en ‘nee’. Helaas, hebben

culturen trekken dan met verbazing hun

die woorden in Aziatische landen niet altijd

wenkbrauwen op. In deze landen luncht

dezelfde lading als bij ons.

men warm en wordt een snel broodje (wat
wij overigens zien als lekker snel en dus
efficiënt ), niet als een volwaardige maaltijd
gezien.
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CENTRAAL PLAN BUREAU
VERGADERT PAPIERLOOS
125 medewerkers van Centraal Planbureau werken papierloos
De populariteit van tablets op het werk neemt steeds verder toe. Volgens onderzoek van Strategy Analytics groeit de
zakelijke tabletmarkt jaarlijks met 6%. Dit jaar zullen wereldwijd zo’n 110,2 miljoen zakelijk gebruikte tablets over de
toonbank gaan. De tablet is een belangrijk hulpmiddel op de werkvloer en steeds meer IT-afdelingen hebben de juiste
policy in huis om veilig gebruik van tablets op de werkvloer te garanderen.

KLANT AAN HET WOORD

Maak papierloos werken tot standaard

Data-opslag volgens richtlijnen voor overheidsorganisaties

Soepel vergaderproces

Ook bij de medewerkers van het Centraal Planbureau (CPB) is zakelijk

Volgens Erwin Zijleman, hoofd van de afdeling Informatietechnologie en

Via een pilotfase ging eerst het management

tabletgebruik inmiddels ingeburgerd. Niet alleen omdat het handig is

Onderzoeksondersteuning van het CPB ontstond om die reden de behoefte aan een

team aan de slag met de vergadertool.

snel iets op te zoeken of te noteren, ze vergaderen er ook al een tijdje

complete tool voor papierloos vergaderen.

Al snel waren zij overtuigd van de

mee en lezen hun stukken op de iPad. Toen het management team
een aantal jaar geleden de behoefte had papierloos te vergaderen,
bouwde de IT-afdeling een tool waarmee het mogelijk was via de

gebruikersvriendelijkheid. Vervolgens werd

“125 vaste medewerkers digitaal laten vergaderen met onze
zelfgebouwde tool? Dat was geen optie”.

tablet te vergaderen. Maar de tijden veranderen en er was een
professionaliseringsslag nodig. Het management van het CPB wilde

Voor het CPB was het erg belangrijk dat de vergadertool voldeed aan de richtlijnen voor

veel tijd. Er hoeft minder geprint te worden

het papierloos werken tot standaard maken in de hele organisatie en

Nederlandse overheidsorganisaties voor het opslaan van data.

en de afstemming rond een meeting gaat
veel efficiënter. Tijdens een overleg kunnen

“iBabs slaat de data op binnen Europa, en dat was voor ons
een zeer belangrijk selectiecriterium. Niet alle leveranciers
van digitale vergadertools voldoen aan deze eis.”

- IBABS

naar alle medewerkers. Zijleman: “Vooral
voor en tijdens overleggen besparen we nu

daarom werden alle medewerkers voorzien van een iPad.

14 VERGADERMAGAZINE

papierloos vergaderen met iBabs uitgerold

mensen snel aantekeningen in hun Pdf’s
maken en deze delen, en dat versoepelt bij
ons het vergaderproces”.
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VERGADERETIQUETTE

Ellebogen van tafel tijdens het eten en het bestek van buiten
naar binnen gebruiken, zijn etiquette regels die de meeste
van ons wel kennen. De kern van etiquette is dat je rekening
houdt met de gevoelens van anderen en met de gebruiken
in een samenleving. En dat geldt voor alle situaties waarin

mensen met elkaar omgaan. Dus ook in het zakelijke leven
is er sprake van etiquette. Welke regels gelden er in een
vergadering? Het NBC Congres centrum heeft dit onderzocht
en zette een aantal gedragsregels op een rij.

VERGADERETIQUETTE 1:
ZET JE TELEFOON UIT

vergaderingen die op tijd starten. Verlate
vergaderingen verpesten het humeur bij de

Het lijkt wel of we niet meer zonder onze

deelnemers en hebben een negatief effect

mobiel kunnen. Het is onze levenslijn met

op creativiteit en prestaties, zo blijkt uit

alles en iedereen en we willen absoluut

onderzoeken waarover The Washington Post

geen seconde missen. Dit wordt ook wel

bericht. ‘Bijna een op de vier deelnemers

FOMO genoemd: Fear Of Missing Out. Maar

zegt gefrustreerd te raken wanneer een

het gerinkel of andere storende geluiden

collega zes tot tien minuten te laat is; 14%

van een mobiele telefoon kun je toch echt

verliest concentratie. Anderen zijn beledigd,

wel missen tijdens een vergadering. Zet

voelen zich niet gerespecteerd of zijn

je telefoon gewoon uit, het is een vorm

gewoon kwaad.’

van vergaderetiquette en toont respect
tegenover je collega's. Ga ook niet mailen,
tijdens een vergadering Concentreer je

VERGADERETIQUETTE 3:
BEREID JE VOOR

daarentegen op de vergadering zelf zonder

Vergaderen doe je niet in je eentje maar

de afleiding en storende invloed van mobiele

met een groep. Iedereen draagt hierin

telefoons.

een steentje bij. Hoe beter deelnemers

bellen, whatsappen, twitteren of facebooken

zich voorbereiden, hoe effectiever de

VERGADERETIQUETTE 2:
KOM OP TIJD

vergadering verloopt en hoe korter
vergaderingen duren. En dat begint met een
complete lijst met agendapunten. Helder

Hoewel stijlvol te laat komen in je privé

geformuleerd. En ruim van tevoren aan de

leven wellicht wordt geaccepteerd, andere

deelnemers aan de vergadering voorgelegd.

mensen op jou laten wachten in het

Het is het meest simpele en effectieve

zakelijke leven is ‘not done’. En toch komt

aspect van vergaderen dat in de praktijk het

het regelmatig voor. Ongeveer 37% van

minst wordt uitgevoerd. Lees daarom ruim

de vergaderingen begint gemiddeld een

van tevoren alles goed door, doe je huiswerk,

kwartier na de afgesproken tijd. De meetings

rond actiepunten af en ken de voortgang van

eindigen vervolgens ook een kwartier

jouw projecten.

later, vergeleken met 3,5 minuut voor

16 VERGADERMAGAZINE
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DE BEZEM
DOOR JE
VERGADERING

Ontspullen op z’n Japans

Volg de Konmari-regels

Want de vraag is natuurlijk; moet je echt

De Konmari-methode volgt een simpel

Deze Konmari-regels kun je ook prima

alle meetings bijwonen? Tijd om eens flink

stappenplan die je helpt je huis te

toepassen op vergaderingen. Want zeg nu

de bezem erdoor te halen. Volg daarbij de

‘ontspullen’. De basisregel is: weggooien of

zelf, wanneer stapte jij voor het laatst blij uit

volgende 4 stappen.

houden? Voordat je deze keuze maakt, vraag

een meeting? In plaats van stapels kleding

je jezelf af of het voorwerp je blij maakt of

die je sorteert, werk je nu met meetings. Net

niet. Of zoals Marie Kondo zelf zegt: does it

als de kledingkast, zit jouw agenda vast ook

spark joy? In dat het geval moet je het zeker

vol met vergaderafspraken. De Konmari-

bewaren.

regels laten je hier kritisch naar kijken.

MARIE KONDO STYLE

Marie Kondo, de Japanse opruimgoeroe, heeft met haar boeken Opgeruimd! en Spark Joy!

1. Verzamel alle meetings

2. Stapel alle vergaderuren

3. Sorteer de meetings

Stel een lijst op van alle

Maak nu een denkbeeldige

Nu moet je gaan sorteren ofwel

meetings waarvoor je deze

stapel van al je vergaderuren.

beslissen welke meeting je wel

Weet je de antwoorden, dan

week bent uitgenodigd.

Marie Kondo laat ons dit met

en niet gaat bijwonen. Stel jezelf

weet je welke meetings je kunt

Vergeet ook niet alle status

kleding doen. De enorme

daarbij de volgende drie vragen:

overslaan. Net als Marie Kondo,

overlegjes, werkbesprekingen,

stapel kleding, in dit geval

1. Is er een agenda met helder

ga je rigoureus te werk. Het

maandagochtend overleggen

het aantal uren, geeft altijd

en bila’s. Het zijn allemaal

een schrikeffect. Het is een

synoniemen voor het woord

realiteitscheck te beseffen

vergadering. Noteer bij elke

hoeveel werktijd je eigenlijk

meeting hoeveel tijd je hiermee

doorbrengt in vergaderingen.

kwijt bent.

Trek nu het aantal vergaderuren

wereldwijd een ware hype gecreëerd. Miljoenen volgen de zogenaamde Konmari-methode,

af van je urencontract. En?

die niet alleen voor een opgeruimd huis, maar ook voor een opgeruimd hoofd zorgt.

Breng je ook meer dan een

Zou het niet geweldig zijn als je de Konmari-methode ook kan toepassen op vergaderingen?

kwart van je werktijd door in

Ja, dat kan!

vergaderingen?

18 VERGADERMAGAZINE
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geformuleerde punten?
2. Weet je wat het doel is van de
meeting?
3. Weet je welke bijdrage er van

4. Resultaat: minder meetings,
meer tijd

resultaat is een opgeruimde
agenda. Je committeert
je alleen aan effectieve
vergaderingen.

jou wordt verwacht?

IBABS - VERGADERMAGAZINE
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3 SOFTWARE WEETJES
1. OFFLINE WERKEN
Dreig je offline te gaan maar wil je wel de toekomstige

2. MEERDERE VERANTWOORDELIJKEN
VOOR EEN ACTIEPUNT

vergadering voorbereiden? Met de iBabs applicaties werk je

iBabs ondersteunt de optie om meerdere verantwoordelijken

gewoon door terwijl het apparaat offline is! Zo kun je zorgeloos

te selecteren bij een actiepunt. Zij geven individueel aan of het

de vergaderingen voorbereiden.

actiepunt is uitgevoerd. Als dit is gedaan, kan de beheerder of
notulist van de agenda het punt afdoen.

3. DIGITALE HANDTEKENING
De besluitenlijst kan door één of meerdere personen digitaal ondertekend worden. De besluitenlijst krijgt een certificaat waardoor deze op
een rechtsgeldige en veilige manier gearchiveerd kan worden.

Colofon
Vergadermagazine is een uitgave van iBabs B.V.

© COPYRIGHT 2020
Deze uitgave is met grote zorg tot stand gekomen.Desondanks zijn

Uitgever:

fouten nooit helemaal uit te sluiten. Derhalve kunnen iBabs, noch de

iBabs B.V.

deelnemende bedrijven, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
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voor eventuele fouten en gevolgen daarvan.
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Tekst en Vormgeving:

worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze

Marketing Penguin

dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iBabs.
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IBABS UITPROBEREN?
iBabs is beschikbaar in alle app
stores, voor iedere computer of
mobiel apparaat.
Download iBabs en login
als demo-gebruiker

  

iBabs B.V.
De Factorij 33
1689 AK Zwaag
www.ibabs.eu

22 VERGADERMAGAZINE

- IBABS

