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tips

Online teamspirit
Karel ging fluitend zitten. Kopje koffie erbij. Teamoverleg. Online. Hij had er zin! Hij wist
namelijk precies hoe hij de regie kon houden tijdens dit overleg met zeven hele uiteenlopende
mensen. Sterker nog: hij ziet het als een uitdaging deze club mensen goed te laten
samenwerken. Dat was enkele weken geleden nog wel anders. Nadat hij gewend was geraakt
aan de tool die ze gebruikten voor het online overleggen en hij de training Slim Online
Overleggen had gevolgd was de mist opgetrokken. Hij wist nu wat hij moest en kon doen om
het overleg in goede banen te (bege-)leiden. Scheelt veel energie. Van Karel én zijn
teamleden, die er ook zin in hadden. Want dat online overleggen zó plezierig kon zijn, dat
hadden ook zij een paar weken nog niet durven dromen. Dát is de magie van SLIM online
overleggen!
Stel je voor, online overleggen die bijdragen aan een teamspirit. Je hoeft niet te trekken of te
duwen en je af te vragen of iedereen wel mee doet. Nee, je weet precies hoe je die participatie
krijgt online. Zou dat niet het resultaat en de energie van de hele groep verhogen, inclusief die
van jou? Dát is een beetje magie toevoegen aan jouw online teamoverleg.

Alsjeblieft: in vijf stappen naar slim online overleggen
In dit E-boek voor Slim Online Overleggen, de Vijf Gouden Tips krijg je:
•

Overzicht over wat er komt kijken bij een online meeting;

•

Rust door ons Hartelijk Gefaciliteerd vijfstappenplan als leidraad voor ieder overleg;

•

Alles op een rijtje waardoor er meer ruimte ontstaat voor plezier tijdens het overleg;

•

Slimme tips en werkvormen per stap zodat jij tijdens het overleg iedereen ‘aan boord’
hebt en houdt.
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Toepasbaar op iedere online ‘ontmoeting’
Wij hebben het nu over een online overleg. Maar de tips zijn ook van toepassing op tal van
ander type online ontmoetingen: online presentaties, online trainingen, online retrospectives,
planningen die online besproken worden, online brainstorms etc. En het kost je hooguit 10
minuten om de tips door te nemen. Dus … in the pocket! Doe er je voordeel mee.

De systemen voor online overleg maken niet het verschil
We zien veel aanbod als het gaat om tips voor tools, gratis webinars en documentatie
daarover. Wij onderscheiden ons op het doorgronden van de menselijke gedragsaspecten. We
weten hoe jij zinvol en prettig online overlegt en daarbij écht gedeeld eigenaarschap creëert.
Omdat dát het verschil maakt, niet de tooling. Jou daarvoor hele praktische handvatten
aanreiken gekoppeld aan ons vijfstappenplan is onze bijdrage aan deze voor velen nieuwe
wereld van online thuiswerken.

Hartelijk Gefaciliteerd 5 stappenplan voor slim online overleggen
Allereerst is structuur handig. Wat komt er kijken bij een online overleg van kop tot staart?
Wij onderscheiden daarin vijf stappen, hier weergegeven in hun onderlinge samenhang.

De vijf stappen
1. De voorbereiding: dit is de stap waarin je goed nadenkt over wat je wilt bereiken met wie
op welke manier.
2. Opstarten: hoe krijg je mensen aangehaakt en in de boot zodat je met elkaar kunt gaan
varen?
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3. Verdiepen: hoe kom je tot de kern op een slimme manier en voorkom je dat mensen
afhaken? Hoe check je of het nog zinvol en prettig is onderweg?
4. Afronden: niet afraffelen. Reserveer tijd voor het goed afronden en ‘uitchecken’ want dat
draagt weer bij aan helderheid en duidelijkheid over het vervolg en ieders rol daarin.
5. Vervolg: snelle opvolging van afspraken is cruciaal. Wat kun je nog meer doen om de vlam
brandend te houden en te voorkomen dat mensen weer ‘in the air’ zijn pas als je weer
online bij elkaar komt?
Per stap in dit stuk handvatten wat je kunt doen. Dus de Vijf

Tips zijn gekoppeld aan

de vijf stappen.

Gedeeld eigenaarschap is key
Of je nou in één ruimte met elkaar bent en overlegt of online, gedeeld eigenaarschap is key.
Zonder dit eigenaarschap geen échte participatie. Dit is als het ware het psychologisch
contract dat nodig is om met elkaar te kunnen gaan varen. In de Harvard Business Review van
maart 2020 wordt in het artikel ‘How to get people to actually participate in virtual meetings’
(Justin Hale en Joseph Grenny) ook nog eens benadrukt hoe belangrijk dit gedeelde
eigenaarschap op proces en inhoud is om online meetings te hebben met resultaat én energie.
Energie is eigenlijk betrokkenheid, échte participatie, actief mee doen, bijdragen aan een open
dialoog. Gedeeld eigenaarschap is de sleutel tot ieder goed online overleg omdat deze
daadwerkelijke participatie leidt tot kwaliteit, transparantie en betrokkenheid. De
noodzakelijke ingrediënten van succesvolle samenwerking.
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Are you ready?
Nu je weet dat er vijf stappen te onderscheiden zijn en je in ziet hoe belangrijk gedeeld
eigenaarschap is, de praktische tips per stap.

Wij willen jou graag ondersteunen in deze bijzondere tijd
In deze tijd waarin we samen solidair de strijd aan gaan tegen het Corona-virus werken we
plotsklaps massaal thuis. In deze periode zijn we jou vanuit Hartelijk Gefaciliteerd graag van
dienst met dit gratis e-boek. Dit is geen kant-en-klaar kookboek, wel de handige ingrediënten
voor een slimmer online overleg, met hier en daar enkele eenvoudige recepten

.

Online training Slim Online Overleggen
Daarnaast bieden we je de online training Slim Online Overleggen. Voor het bedrag van €55,maken we deze voor iedereen toegankelijk. Hierin licht ik alles heel helder toe met beeld en
geluid. Na afloop van het volgen van deze training kun je met recht zeggen dat je grip hebt op
‘de magie’ van online samenwerken omdat goed online voorzitterschap een enorme bijdrage
kan leveren aan de teamspirit.
De online training bestaat uit:
•

Zeven compacte en praktische video’s (in het totaal ongeveer 75 min)

•

Het E-boek met werkvormen voor online overleggen

•

De slimme agenda template voor online overleggen

•

De BONUS-les over Groepsdynamica tijdens online overleggen

E-boek voor online werkvormen
Het E-boek met online werkvormen hoort bij de
training Slim Online Overleggen. Welke werkvorm
kun je toepassen op de drie fasen van een overleg,
opstarten, verdiepen en afronden? Welke
energizers kun je online doen? Kleurrijk toegelicht
helpt het jouw palet aan werkvormen uitbreiden.

Solidariteit
Deze tijd vraagt om solidariteit. Wij dragen heel graag bij aan betere online gesprekken. Dat
er goede gesprekken, echte dialogen, blijven plaatsvinden is wat mij drijft. Want dan is er
contact, verbinding. Iets wat nóg belangrijker is in deze bijzondere tijd van de strijd tegen
Corona. Mijn bijdrage aan een mooiere wereld. Top als dit e-boek jou daarbij helpt.
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Help ons door dit document niet te verspreiden als pdf maar de link er naartoe via onze site.
Want dan komen wij in contact met velen. Kunnen wij updates sturen. En mensen attenderen
op de trainingen die wij geven.

Onze focus: interactief werken met groepen
Hartelijk Gefaciliteerd is ruim 15 jaar expert in slim interactief samenwerken met groepen. We
zijn een klein en zeer gefocust advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in het ontwerpen en
begeleiden van interactieve verandertrajecten en projecten waar draagvlak en steun van de
professionals een essentiële rol spelen voor het slagen ervan. Wij weten hoe je optimaal
samenwerkt en participatie organiseert in multidisciplinaire teams. En wij leiden mensen op in
deze participatieve benadering. Ons eigen boek Hartelijk Gefaciliteerd – Interactief Veranderen
in de Praktijk is de basis voor onze trainingen. Onze aanpak is hands-on en gebaseerd op
inzichten uit de wetenschap die getoetst zijn in de praktijk.

De sociale psychologie als basis
De principes die gelden als je met elkaar in een ruimte overlegt gelden ook als je online met
elkaar overlegt of samenwerkt. Daarnaast gelden er specifieke slimme gedragsregels en
afspraken die je als voorzitter van een dergelijk online overleg kunt hanteren. Zodat je met
meer rendement én plezier online kunt overleggen. Wij benadrukken de sociaal-psychologische
aspecten van een online overleg, meer dan de tooling. De tooling doet wel wat jij wilt. Mensen
zijn weerbarstiger.

Een top kok kookt uit principes
Een top kok kan op een gegeven moment spelen met ingrediënten en daarmee de heerlijkste
gerechten maken, iedere keer weer een beetje anders. Jij kunt ook steeds meer variëren
tijdens online overleggen met het in balans brengen van inhoud en proces en daarmee leren
‘spelen’ als je weet wat je doet. Je hebt zicht op een aantal principes die ten grondslag liggen
aan mensen die samenwerken in groepen. Je hebt de structuur (het vijfstappenplan) van een
online overleg op het netvlies en weet wat je per stap kunt doen. Je hoeft geen chef de cuisine
te zijn om goed te kunnen koken. Als goede kok geef ik je graag de tips die maken dat jij snel
de basis-principes en ingrediënten in de vingers hebt waarop mensen voelen, zien en merken
dat jij de ‘magie’ beheerst van slim online overleggen. En dat beetje extra ‘magie’ maakt een
overleg online subtiel anders. Beter. Leuker. Mensen voelen en waarderen dat.
Ik wens je veel plezier met het lezen van dit stuk. En hoop dat je er veel uit haalt voor jezelf.
Laat me weten wat je van dit e-boek vindt op annet@hartelijkgefaciliteerd.nl Dát geeft mij
energie. Ook als je tips of opmerkingen hebt: laat het me weten, dan kan dit e-boek steeds
beter worden.
Annet Noordik
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Gouden tip 1: Bereid goed voor
1

Investeren in een goede voorbereiding verdien je

1

dubbel en dwars terug tijdens het overleg.

Denk ter voorbereiding van een
online overleg goed na over het
doel, de doelgroep, de agenda en
de aanpak. Bereid goed voor
zodat er gedeeld eigenaarschap is
op agenda en aanpak.

Doel van het overleg
Wat wil ik bereiken met dit overleg? Vraag je steeds af of je deze vraag kunt beantwoorden:
“Mijn online overleg is geslaagd als…..”

Nut en noodzaak voor de deelnemers
Weet ik waar degenen met wie ik overleg heb mee zitten of waar zij betrokkenheid op hebben?
Waar zijn zij mee bezig? Wat is het nut en de noodzaak van het overleg voor hen? Zonder nut
en noodzaak is het lastig gedeeld eigenaarschap te creëren. Mensen zien het dan niet als ‘hun
boot’ dus bestaat het risico dat ze ‘aan de kade blijven staan’. Soms zijn 1 op 1 gesprekken
nodig als je wilt weten hoe iemand ergens echt tegenover staat.

Kom met een agenda tot de kern
Wat zijn de vragen die er beantwoord moeten worden als resultaat van dit overleg? Wij
noemen dit de kernvragen. De agenda is je leidraad voor het overleg. Je reisschema waarop
je wilt dat mensen ‘inchecken’. Deze moet glashelder zijn. Wat we vaak zien is een lijstje van
onderwerpen. Waardoor het niet écht helder is waarover je het nou precies wilt hebben.
Tijdens online overleggen is het nóg belangrijker heel expliciet te zijn over het gewenste
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resultaat. Een goed gebruik van de onderstaande agenda-template maakt dat je tot de kern
komt.

De slimme agenda voor online overleg
Om een goede agenda te maken raden we je aan dit samen te doen met de mensen die
eigenaar zijn van de verschillende onderwerpen op de agenda. Gedeeld eigenaarschap begint
daar, tijdens de voorbereiding.
•

De kernvraag: Bespreek per onderwerp wat de te beantwoorden kernvraag is. Dit
kunnen er ook meerdere zijn bij één onderwerp. Wat is precies de vraag gerelateerd
aan het onderwerp op de agenda? Dit helpt tijdens het overleg enorm focussen. Je zult
zien tijdens de voorbereiding dat het uitkristalliseren van die kernvraag nog helemaal
niet zo eenvoudig is. En dat er daardoor meteen al een gesprek tussen jou als
voorzitter en de eigenaar van het onderwerp ontstaat wat maakt dat er verbinding is op
inhoud en wellicht hierdoor ook meer met elkaar. Dat is cruciaal, dit gesprek, dit
contact. Omdat je daarmee draagvlak creëert tijdens het overleg waardoor mensen met
een andere energie deelnemen aan het overleg. Dit wordt gevoeld tijdens het overleg
door alle deelnemers daar aan.

•

De gewenste opbrengst: Je verkent met elkaar wat de gewenste opbrengst is van de
kernvraag. Is dit een lijst met verbeterpunten, ideeën, reflecties of aanvullingen? Wat
moet het opleveren?

•

De werkvorm: Op welke manier ga je die gewenste opbrengst genereren? Verderop in
dit stuk diverse werkvormen. Werkvormen helpen focussen en genereren de gewenste
opbrengst op een slimme manier.

•

De eigenaar: Dat is degene die tijdens het overleg de kernvraag toelicht, evenals de
gewenste opbrengst en de werkvorm. Idealiter is dit degene die ook na het overleg met
de opbrengsten daarvan in de praktijk verder gaat.

•
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Deze agenda is slim omdat deze tijdens de voorbereiding gedeeld eigenaarschap en focus
faciliteert.
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld ga ik tijdens de online training verder in op de slimme
agenda. Een inspiratiebron voor werkvormen tijdens de voorbereiding bieden wij je via het eboek Werkvormen voor Slim Online Overleg die hoort bij de video-training. In dit e-boek
lichten we er verderop enkelen toe.

Samenvatting voorbereiding
Een goede voorbereiding betaalt zich uit tijdens het overleg. De tijd die daarin wordt
geïnvesteerd door enkelen bespaart tijd van velen. Want zonder slimme agenda geen slim
online overleg.

9

WWW .H AR TE LIJ K GE F AC I LI TE E R D.N L

Gouden tip 2: Goed opstarten
Goed inchecken is ‘met elkaar’ vertrekken.
Dit is hét moment om gedeeld eigenaarschap te creëren.

Start aan het begin van een
overleg altijd op, dat wil zeggen:
doe een vorm van een check-in.
Want mensen zitten niet per
definitie ‘in de boot’. Dit proces
van inchecken is natuurlijk per
situatie in meer of mindere mate
nodig. Dat kun je natuurlijk zelf
het beste inschatten. Onze
ervaring is dat nut en noodzaak
hiervan onderschat worden.

Geef mensen de kans echt aan te haken
Mensen moeten de kans krijgen aan te haken bij elkaar: online is dat extra belangrijk. Want
‘even een praatje maken’ en even oogcontact hebben is er niet bij. Daarnaast moet er
duidelijkheid zijn over de inhoud van de meeting, en er moet helderheid zijn over het proces,
de aanpak van het overleg.
Dit ‘aanhaken’ heeft als functie dat er van de losse IK-ken een WIJ komt die het met elkaar
kunnen gaan hebben over HET, de inhoud.
Wat kun je doen om goed op te starten?

Jij bent het ontvangst commité
Zorg dat je als voorzitter, facilitator of trainer minimaal 5 minuten voor aanvang van de
meeting online bent. Zodat jij er als eerste bent om de anderen welkom te heten. Jij bent
immers als geen andere ‘gecommitteerd’. Iedere tool die je gebruikt voor een online overleg
laat zien wie er al is.
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Start tijdig
Maak van het tijdig beginnen een heldere afspraak die nageleefd dient te worden uit respect
voor ieders tijd. Het is belangrijk de meeting echt met elkaar op te starten. Wachten is dan
vervelend en kan leiden tot een verlies aan focus bij aanvang.

Doe een check-in
Dat wil zeggen stel een vraag die in eerste instantie bedoeld is om met elkaar te ‘alignen’ op
‘mens-vlak’.
Voorbeeldvragen zijn:
•

Hoe is het met jou nu op dit moment?

•

Wanneer vind je dit overleg geslaagd?

•

Hoe vind je dat het gaat qua voortgang in het project? (cijfer 1-10)

Of begin met een ‘poll’

Ik heb zin in dit overleg

Ik sta achter de agenda

O Helemaal mee eens

O Helemaal mee eens

O Mee eens

O Mee eens

O Neutraal

O Neutraal

O Mee oneens

O Mee oneens

O Helemaal mee oneens

O Helemaal mee oneens

Ik vind de beleidsnotitie helder
O Helemaal mee eens
O Mee eens
O Neutraal
O Mee oneens
O Helemaal mee oneens

Agenda bespreken
Licht toe wat de agenda is en hoe deze tot stand is gekomen. De agenda is de leidraad voor
jouw online gesprek, dus die zit keigoed in elkaar. Het is de ‘vaarroute’, het programma voor
jouw overleg waarvan jij de regisseur bent. Soms kom je online om elkaar ‘even bij te praten’.
Zelfs dan raad ik het je aan goed na te denken over doel en aanpak, om te voorkomen dat
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‘even bijpraten’ vastloopt ‘op een zandbank’ en je te lang stil staat bij een bepaald onderwerp
of teveel in detail treedt waardoor andere onderwerpen niet aan bod komen.

Zinvol en prettig
Ik wil zelf altijd overleggen die zinvol én prettig zijn, qua sfeer. Anders haak ik af. Dus vraag
aan de deelnemers: “Wat maakt voor jou dit overleg zinvol en prettig?” Zinvol is een reflectie
op de agenda. Staat alles erop? Wat heeft prioriteit? Wat wil jij absoluut behandeld hebben?
En prettig gaat over sfeer. Over energie. Mensen kunnen hun antwoord vervolgens intypen. Je
bespreekt dit met elkaar. Spreek af hoe mensen kunnen aangeven als ze iets willen zeggen.
Bijvoorbeeld door hun hand op te steken. Gebruik de zinvol en prettig inventarisatie
tussentijds om te toetsen of het nog zinvol en prettig is voor iedereen. Spreek af dat iemand
het ook zegt (hand opsteken) als er iets is dat als minder zinvol en prettig wordt ervaren zodat
tijdig bijgestuurd kan worden. Het is namelijk heel vervelend als mensen er achteraf mee
komen. Tijdens het overleg kun je bijsturen op zinvol en prettig waardoor je mensen ‘in de
boort houdt’. Bouw pauzes in, maak hierover afspraken. Bij een overleg van langer dan 45
minuten is een pauze zeker wenselijk.
Deze werkvorm is cruciaal. Meer dan ‘handig’ en ‘leuk’. Want online overleg vraagt om nog
veel meer aandacht voor dit onderweg toetsen dan offline overleg. Omdat mensen veel sneller
afgeleid zijn. Tijdens de online training geef ik een voorbeeld en ga ik er nader op in.
De vergadertoerist
Alleen het DOEN van deze werkvorm draagt al bij aan een zinvoller en prettiger overleg! Op
deze manier maak je bespreekbaar wat er leeft en speelt. Een essentieel aspect van een goede
opstart in een groep! En iedereen voelt zich gehoord en gezien. Zeker bij online overleg kan de
‘afstand’ zonder goed in te checken als groot worden ervaren met als risico afhaken.
Onderschat dit niet. Ga maar na voor jezelf hoe het is als deelnemer als je niet goed wordt
aangehaakt. Inderdaad, je blijft staan aan de kade of schuift naar het achterdek, en vaart mee
als vergadertoerist die niet veel bij draagt

. Immers: je zit niet écht in de boot, daar is ook

geen moeite voor gedaan.
Ik ben hier de vergadertoerist.
Ik ben er wel, ik ben er niet
en iemand die het ziet.
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Thema gecentreerde interactie (TGI)
Wat je doet met deze werkvorm ‘zinvol en prettig’ is, je faciliteert de groep van losse IKKEN
naar een WIJ die samen met HET aan de slag gaan, binnen een bepaalde context. Deze vier
factoren worden hieronder in hun onderlinge samenhang weergegeven.

Model van Thema Gecentreerde Interactie (TGI)
Thema gecentreerde interactie is een methode van werken in groepen die levendigheid en
creativiteit in samenwerkings- en leerprocessen bevordert. Volgens dit model worden
vraagstukken vanuit 4 factoren (met een gelijkwaardige rol) benadert:
1. Het welzijn en de effectiviteit van de mens als persoon (IK)
2. De samenwerkingsprocessen (WIJ)
3. De gezamenlijke doelen en taken (HET)
4. De van belang zijnde contextuele factoren (CONTEXT)
Het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld HET altijd boven IK staat, en WIJ niet altijd
ondergeschikt is aan IK. Door de onderlinge invloed van alle factoren op elkaar moet deze
steeds onderzocht worden in hun onderlinge samenhang. Pas daarna kun je met een vraagstuk
aan de slag. Wanneer je niet weet wat er op alle vlakken speelt, is het niet mogelijk om de
regie over het geheel te voeren. TGI doet een beroep op het persoonlijk leiderschap van een
persoon. Het spoort mensen aan die vrije een ruimte te verkennen, creatief te zijn en initiatief
te nemen. Bij leidinggeven vanuit TGI speelt het aanspreken op zelfsturing een belangrijke rol.
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Het voert nu te ver in het kader van dit e-boek er verder op in te gaan. Tijdens de module
Groepsdynamica bij de online training ga ik er verder op in.

Rollen en gedragsregels tijdens overleg
Heeft iedereen zijn of haar rol tijdens dit overleg helder? Is het duidelijk hoe spreektijd
verdeeld gaat worden? Verdeel jij als voorzitter de spreektijd? En als iemand wat wil zeggen
tussendoor, hoe kun je dat dan aangeven? Hoe kan iemand dat kenbaar maken? De
mogelijkheden hiervoor verschillen per tool. Het kan eventueel ook door beleefd te
onderbreken. Start dan altijd met je naam: “Harry hier, ik wil graag reageren.” Het is in online
overleggen belangrijk aan te geven wie reageert. Denk goed na over de rolverdeling en de
gedragsregels die je wilt afspreken om dit overleg in goede banen te leiden.

Strak voorzitterschap
Bij gewone overleggen en vergaderingen is iemand nodig die het proces in goede banen
begeleid, omdat bij meer dan vijf personen de diversiteit al zodanig groot kan zijn dat
procesbegeleiding ervoor zorgt dat de inhoud dan beter tot zijn recht komt.
Bij online overleggen is dit vanaf vier deelnemers al raadzaam. Een voorzitter die de regie
heeft en strak deze rol invult geeft structuur. Dit sturen op structuur geeft de deelnemers juist
optimaal de ruimte, mits er ook gewerkt wordt met de slimme agenda en mits de voorzitter
vanzelfsprekend de juiste balans weet te vinden tussen ‘strak sturen’ en ‘weten hoe mensen
gemotiveerd en betrokken in de boot de houden’.
Die balans is ‘de magie’. Dit is weer de top kok, die kookt uit principes en weet welke
ingrediënten wanneer nodig zijn.
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Samenvatting opstarten
Goed opstarten is dus essentieel om het gedeelde eigenaarschap te creëren op
inhoud en proces. Als je dit na laat goed te doen, kan dit voor verstoringen zorgen in de
onderstroom van het gesprek waardoor er ‘ruis op de lijn’ komt. De investering in tijd en vorm
die je erin stopt aan de voorkant verdien je dubbel en dwars terug tijdens de meeting doordat
men ‘contract’ heeft met elkaar over waar naartoe en hoe te varen. Een goed ‘contract’ draagt
bij aan beter contact.
In ons E-boek met online werkvormen die hoort bij de online training meer manieren hoe je
slim kunt opstarten.
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Gouden tip 3: Kom tot kern bij ‘verdiepen’
Pas werkvormen toe.
Dat houdt mensen alert en gefocust.

Maak het de deelnemers tijdens de
verdiepingsfase makkelijk om te
focussen met een
‘groepsgeheugen’ en werkvormen.

Faciliteer een ‘groepsgeheugen’
Zorg dat zichtbaar is waarover gesproken wordt. De vraag die beantwoord wordt, het
agendapunt, de kernpunten van het gesprek, het besluit, de actie. Gebruik hiervoor
bijvoorbeeld de chatfunctie of een virtueel whiteboard. Waarom is dit belangrijk? Een
groepsgeheugen zorgt voor erkenning van ieders bijdrage en dit leidt direct tot meer
betrokkenheid. Mensen hoeven zo niet te onthouden wat er gezegd is. Dit voorkomt dat de
deelnemers in herhaling vallen en biedt ruimte voor nieuwe gedachten, omdat je ergens op
kunt voortborduren. Bij een online overleg draagt het bij aan het behoud van focus. Je kunt
hiervoor de chatfunctie van je meetingtool gebruiken, een mindmap maken, in google docs
een gezamenlijk bestand aanmaken of in stormboard werken met geeltjes op een digitale flipover.

De parkeerplaats
De parkeerplaats is de plek om zaken te parkeren die wel interessant zijn maar
niet op dat moment tijdens het overleg. Alles wat meer tijd kost dan gedacht
tijdens een overleg moet gecheckt worden door de voorzitter met de groep van
dat overleg of het goed is er extra tijd in te stoppen. Anders kom je tijd te kort
op een ander onderwerp. Noteer de parkeerpunten in een apart document.
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Gebruik (werk)vormen
Maak met het gebruik van werkvormen die aansluiten bij het onderwerp en de groep een
online overleg aantrekkelijk en ‘slimmer’.
Een vorm maakt dat je een optimaal rendement haalt uit de tijd die er is. Met een vorm doe je
recht aan de diversiteit van kennis, ervaring, gevoelens en belangen van de deelnemers.
Tijdens een online overleg zijn deze werkvormen er in de verdiepingsfase vooral voor bedoeld
om:
•

Efficiënt met de tijd om te gaan.

•

Spreektijd optimaal te benutten (niet alles plenair, maar soms parallel-gesprekken).

•

Een ieder zoveel als mogelijk de kans te geven input of reflecties te geven.

•

Bij te dragen aan afwisseling, waardoor mensen beter gefocust blijven.

Als jouw online overleg meer de sfeer heeft van een workshop, dan zijn daar meer en andere
online interactieve werkvormen voor. Dat is een andere categorie dan de eenvoudige
werkvormen die hier genoemd zijn. Deze vragen vaak wat meer voorbereiding, maar kunnen
wel eventueel geïntegreerd worden in een online overleg.

Handige werkvormen tijdens online overleg
Even offline
Door mensen offline even te laten nadenken over een antwoord creëer je rust en afwisseling.
Voor introverten ook prettig. Daarna vraag je mensen om hun antwoorden mondeling of
schriftelijk te delen.
Break-out groepjes
Je kunt mensen ook off-line in kleine groepjes laten overleggen en daar een tijd voor
afspreken. Iedereen is parallel en actief betrokken aan de slag via een teleconference
bijvoorbeeld. Vele tools bieden de mogelijkheid subgroepen te creëren waardoor je gewoon
online kunt blijven.
Gestructureerd rondje
Door mensen echt een beurt te geven en daarbij vooraf spreektijd af te spreken (bijvoorbeeld
ieder 1 minuut) zorg je ervoor dat iedereen aan bod komt, compact moet formuleren en men
kan voortborduren op elkaar.
De hoeden van de Bono
De Bono heeft zes kleuren denkhoeden bedacht. Iedere hoed heeft zijn eigen focus.
Dit gestructureerde rondje kun je verder sturen door te vragen naar:
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•

Geel: Alle voordelen

•

Zwart: Alle nadelen en bezwaren

•

Rood: reageren op basis van intuïtie

•

Wit: de cijfers en statistieken

•

Blauw: checken of overal aan gedacht is

•

Groen: de creatieve blik

Een poll
Tijdens het opstarten kun je een poll doen, dit kan ook over een inhoudelijk onderwerp tijdens
de verdiepingsfase.
Gefocust luisteren
Tijdens een presentatie van informatie help je jouw publiek met meer focus te luisteren door
ze een luisteropdracht mee te geven. Bijvoorbeeld: “Luister naar het verhaal door de ogen van
jouw achterban. Welke vragen zouden zij dan hebben?”
Fun is ook belangrijk!
Zorg dat er tijdens het overleg ruimte is voor afwisseling, dit helpt focussen. Even iets uit de
categorie ‘en nu even iets heel anders’ door een anekdote te vertellen of een filmpje te laten
zien ontspant en verbindt en helpt ook om de aandacht erbij te houden. Van de categorie
werkvormen in de categorie ‘energizers’ hebben wij er enkelen opgenomen ons e-boek.

Samenvatting van de verdieping
Het toepassen van werkvormen helpt mensen om gefocust te blijven op de inhoud. Online is
aandacht voor afwisseling met behulp voor werkvormen van belang om met energie resultaten
te bereiken. De inzet van werkvormen draagt bij aan betere online samenwerking.

18

WWW .H AR TE LIJ K GE F AC I LI TE E R D.N L

Gouden tip 4: Neem tijd om goed af te ronden
Reserveer tijd om zorgvuldig af te ronden.

Goed afronden betekent goed
‘uitchecken’ nadat je een tijdje in de
boot met elkaar hebt gevaren. Hoe
stappen mensen weer aan de kade?
Wat gaat er met de resultaten van de
online meeting gebeuren? Welke
afspraken of besluiten zijn er
genomen? Is helder wie wat wanneer
gaat doet? Cruciale aspecten van een
goede afronding.

Reserveer tijd voor een goede afronding
De gouden tip is: reserveer hier tijd voor en kies hiervoor bewust een vorm. En hou je aan de
gereserveerde tijd. Dat wil zeggen: rond niet snel af in de laatste vijf minuten: goed afronden
draagt bij aan gedeeld eigenaarschap van de gemaakte afspraken na het overleg. Het kan het
overleg te niet doen als vervolgafspraken niet goed zijn gechecked en belegd.

Terugblik en positief eindigen
Pas op met het doen van een rondvraag: nieuwe onderwerpen komen hierdoor op tafel.
Een terugblik op inhoud en proces van het online overleg is wel zinvol.
Hoe pak je dit aan?
•

Bijvoorbeeld door te vragen: hoe zinvol en prettig vond je dit overleg?

•

Ieder typt 2 rapportcijfers in tussen de 1 en 10.

•

Je vraagt vervolgens: degene die lager dan een 7 gescoord heeft op één van de
aspecten, wil diegene dit toelichten?

•

Als je de opinies hebt gehoord check je of iemand hier nog iets aan wil toevoegen, en
ga je over naar de hogere scores. Ook daar vraag je of iemand het cijfer van 7 of hoger
wil toelichten.

•
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Pas dus op met een evaluatie aan het eind van een online overleg. Als je dit zonder bewust
gekozen werkvorm doet kan dit resulteren in een wat negatief gevoel aan het einde. Omdat
vooral degenen die verbeterpunten zien dit inbrengen als antwoord op de open vraag: “Hoe
kijk je terug op dit overleg?” Het kan zijn dat de deelnemers die het wel een erg goed en
zinvol overleg vonden hierdoor worden afgeremd dit te zeggen waardoor er een wat negatieve
stemming blijft hangen aan het einde van de meeting.

Erken het wennen
Erken als voorzitter dat het wennen is als online overleggen nieuw is. Wees daarin ook
transparant over je eigen gevoelens. Doe mee met de check-in en de check-out. Daarmee geef
je mensen vertrouwen en schep je ruimte voor oprechte verbinding en sympathie. Jij hoeft het
niet allemaal perfect te weten. Je hoeft ook niet té uitgebreid je onzekerheid te tonen. Maar de
balans daar tussen is dat je oprecht op zoek bent om het online overleg te optimaliseren en
daarbij open staat voor input en reflectie.
Ook voor zeer ervaren online werkers de tip om te blijven toetsen of het zinvol en prettig is.

Samenvatting afronden
Rond goed af. Bedenk vooraf op welke wijze je dat gaat vorm geven.
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Gouden tip 5: Blijf off-line zichtbaar bij het vervolg
Zonder goed vervolg maak je jezelf ongeloofwaardig.

De gouden tip hier is de snelheid in
terugkoppeling en monitoring van
gemaakte afspraken. Het is funest
als er een cultuur ontstaat van
‘vrijblijvendheid’ doordat afspraken
of actiepunten niet worden
nagekomen en mensen daar
makkelijk mee weg komen.

Maak heldere procesafspraken
Spreek af hoe je met het vervolg om gaat en hou je aan deze afspraken. Spreek dus ook af
hoe je met actiepunten en afspraken omgaat, ook als het niet kunnen nakomen ervan zich
voordoet. Op welke termijn en op welke wijze wordt dit aangegeven en bij wie.

Samenvatting vervolg
Zorg voor zichtbaarheid na het overleg. Door een snelle terugkoppeling en door terugkoppeling
op gemaakte afspraken.

Tot slot
Ik hoop dat dit e-boek je een overzichtelijke structuur en een aantal handige inzichten heeft
gegeven per stap die je kunt toepassen tijdens je eerstvolgende online overleg, training of
welke online ontmoeting dan ook. Als je dit stuk waardevol vindt, attendeer anderen op onze
website www.hartelijkgefaciliteerd.nl om via die weg het stuk ook per mail te ontvangen.
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Training Slim Online Overleggen
In onze online training Slim Online Overleggen bieden we het volledige pakket aan
ingrediënten voor slim online overleggen. Zodat jij een beetje ‘magie’ kan toevoegen die
bijdraagt aan de teamspirit tijdens jouw overleg. Dit aanbod kun je op deze pagina op onze
site in detail verder bekijken.

Reacties van deelnemers
Enkele reacties van deelnemers na de training: “Door de online training heb ik écht vat op die
vijf stappen. Dit helpt me bij de voorbereiding van ieder online overleg.” “Ik had er eerst niet
zo veel mee, online gaan. Maar nu, ik vind het veel leuker
geworden!” “Het voordeel van de online training met
video’s is dat je deze terug kunt kijken. Alles wordt heel
praktisch toegelicht, prettig om te volgen”. “Ik merk dat
ik met meer gemak de online meetings leidt”. “Annet
brengt de lessen heel prettig. En ik weet nu écht wat ik
moet doen van kop tot staart als ik online ga met mijn
team!”. “Laatst zij een iemand uit het projectteam na het
online projectoverleg: Eric, wat een TOP-overleg was dit!
Had ik nog niet eerder terug gekregen.”

Wat krijg je bij de training Slim Online Overleggen?
De online training bestaat uit:
•

De training is een compleet pakket met online lessen

•

De slimme agenda template met vergaderdoelen voor ieder slim online overleg

•

EXTRA: E-boek met werkvormen

•

OPTIONEEL: twee persoonlijke adviessessies

Online lessen
Ik heb alle lessen samengevat in zeven online lessen Ik vind online trainingen zelf vaak
langdradig, het duurt me dan te lang. Daar heb ik rekening mee gehouden bij het maken van
deze online training. Ik heb erg gelet op compact en praktisch. De online lessen zijn bij elkaar
ongeveer 75 minuten.
Dit e-boek geeft je een indruk van mijn stijl. Vind je het vlot geschreven, goed leesbaar en
haal je er praktische tips uit voor jouw eerstvolgende online overleg? In de online training
meer tips, praktische voorbeelden en demo’s van werkvormen.
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E-boek Werkvormen voor Slim Online Overleggen
Je krijgt bij de training als extra ons E-boek met daarin werkvormen voor jouw online overleg.
De werkvormen worden er stap voor stap in uitgelegd, kleurrijk geïllustreerd.

Live online training on the job
Je kunt er ook voor kiezen de online training te combineren met een tweetal online sessies
waarin ik jou persoonlijk advies geef en jouw vragen beantwoord waar jij mee zit.
Op onze site staat de training verder beschreven en kun je jouw keus kenbaar maken.
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Waarom deze training volgen bij Hartelijk Gefaciliteerd?
•

Wij zijn al ruim 15 jaar gespecialiseerd in het slim samenwerken in groepen.

•

Wij zijn de eerste partij in Nederland die een compleet
boek heeft geschreven over de rol van de facilitator,
begeleider van de interactie.

•

Onze facilitators en trainers hebben honderden
bijeenkomsten ontworpen en begeleid.

•

Dé specialist in Nederland die zich zo heeft verdiept in
de sociale psychologie van interactief werken met
groepen.

•

In ruim 15 jaar hebben wij honderden mensen trainingen gevolgd bij Hartelijk
Gefaciliteerd.

•

Deelnemers beoordelen onze training op de onafhankelijke website Springest met
gemiddeld een 9,0. Wij scoren hoog op praktisch en compact. Wij houden van
diepgang én praktisch. Niet alleen maar snelle tips en tricks maar doordachte inzichten
die écht werken in de praktijk.
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Training en persoonlijke coaching
Wij bieden de online training met eventueel persoonlijke coaching on the job.
Training

Training +
persoonlijke coaching

De 7 videolessen

De slimme agenda template
met vergaderdoelen

E-boek Werkvormen voor
Slim Online Overleggen

BONUS Groepsdynamica,
Grip op de Onderstroom

Online persoonlijke coaching
on the job (2 keer)

Meer informatie en inschrijven
Alle informatie en de prijzen van deze training vind je op deze pagina op onze website.
Inclusief mogelijkheid om je ervoor in te schrijven. Je rekent direct online af.

Vragen of opmerkingen?
Vragen of opmerkingen? Mail of bel me, of stuur je vraag in via het contactformulier.

Annet Noordik
06 - 55 70 50 82
annet@hartelijkgefaciliteerd.nl
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Boek Hartelijk Gefaciliteerd
Ben je geïnteresseerd in ons boek? Let op: de
focus daarin ligt op het offline faciliteren van
groepen in de vorm van workshops en
werkconferenties.
Het boek is kleurrijk en praktisch. Het is te bestellen via Managementboek.
Ook daarin voor jou alles op een rij om te leren
faciliteren. Op onze website tal van tips als het
gaat om werkvormen en slim offline
samenwerken in groepen.
Onze trainingen, open inschrijving en incompany
staan daar ook uitgebreid beschreven.

Onze klanten
Wij werken ruim 15 jaar samen met grote en kleine organisaties. Wij hebben er bijeenkomsten
en workshops opgezet en gefaciliteerd en mensen getraind in interactief werken met groepen
bij de overheid en in het bedrijfsleven. Enkele klantnamen staan hieronder genoemd. Een
overzicht van al onze klanten staat op de site.
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