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Vergaderen met laptops
Als ik bodemmedewerkers van provincies en gemeenten telefonisch wil spreken, krijg ik regelmatig
te horen dat zij in vergadering zijn. Dat doet mij denken aan mijn tijd dat ik nog bij de provincie
Gelderland werkte en tevens interprovinciaal actief was. Ik heb wat afvergaderd!
Om het vergaderen efficiënt te laten verlopen kregen wij daar zelfs les in. Eén van de eerste tips was:
ga altijd met je rug naar het raam zitten. Je hoeft dan niet in het felle buitenlicht te kijken en je kunt
je beter concentreren op je gesprekspartners. Het is duidelijk dat deze vergadercursus van jaren
geleden is, want deze tip gaat niet meer op. Tegenwoordig neem je namelijk je laptop mee naar de
vergadering. Je gaat niet meer met je rug naar het raam zitten, want dan schijnt het buitenlicht op je
monitor. De beste plaats is die met je gezicht naar het raam en dicht bij het stopcontact.
Het gebruik van laptops is gemakkelijk voor de organisatoren van vergaderingen. Zij hoeven de
stukken alleen nog maar digitaal te verspreiden, en niet meer uit te printen. Het gevaar dreigt wel
dat er zo teveel stukken te laat worden verspreid. De burgemeester van Nijmegen weet daar wel
raad mee. Zij heeft de nieuwe leden van de gemeenteraad aanbevolen alleen de eerste en de laatste
bladzijde van de raadsvoorstellen te lezen. Dan houden zij tijd over om met burgers te gaan praten.
Ik zou nog een stap verder willen gaan: het merendeel van de raadsvoorstellen zou uit hooguit twee
pagina’s moeten bestaan.
Tijdens de cursus kregen wij ook tips voor voorzitters. Eén daarvan was: begin met twee waarheden
en één suggestie. Bijvoorbeeld: dames en heren, het is fantastisch weer (waarheid), u bent met zijn
allen gekomen (waarheid), dit wordt vast een fantastische vergadering (suggestie). Na het aanhoren
van twee waarheden zou de suggestie ook als waarheid je hersens binnenkomen. Een voorzitter kan
zo het begin van een vergadering nog wel overleven. Maar dan… met dames en heren achter laptops
zul je als voorzitter alle zeilen moeten bijzetten. De deelnemers kijken elkaar en de voorzitter minder
aan, want ze zoeken in hun digitale stukken. Of zouden ze stiekem hun e-mail checken en
beantwoorden? Wat dat kan tegenwoordig op een beetje laptop draadloos.
Ik ga dat binnenkort eens uitproberen. Ik ga per e-mail een grap versturen aan de deelnemers van de
vergadering die ik voorzit, op het tijdstip van vergaderen. Eens kijken wie daarop reageert. U bent
gewaarschuwd!

