Effectief vergaderen
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(teamwork voor mensen in organisaties)
Het doel van deze training is het ontdekken van het effect van karaktereigenschappen van deelnemers/sters op vergaderingen. Dit gebeurt door
het bewust maken/worden van deze dynamiek en deze vervolgens
resultaatgericht te gaan toepassen.

Het begrip teamrol waar we in deze training gebruik van
maken, is geïntroduceerd door dr. Belbin in Cambridge. Hij
onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die o.a. van invloed zijn op samenwerken.
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implementeerder

Een teamrol is opgebouwd uit een aantal gedrags- en
persoonlijkheids-kenmerken met zijn eigen sterktes en valkuilen, zijn eigen taal en zijn eigen voorkeur en tempo om agendapunten (problemen) aan te pakken.
In elke teamrol is denken, sturen, taken en het aangaan van
relaties op een eigen (unieke) manier aanwezig. De verschillende teamrollen in een vergadering vullen elkaar aan en werken
elkaar tegen; kortom, verstaan en misverstaan elkaar.

Gedisciplineerd, systematisch,

Weinig flexibel, reageert

degelijk & realistisch, zet ideeën

traag op nieuwe mogelijk-

om in praktische activiteiten.
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heden en veranderingen.
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Creatief, verbeeldingskracht,

vernieuwer
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externe verkenner

Let niet op details, gaat op

onorthodox, lost moeilijke

in ideeën, geen oog voor

problemen vernieuwend op.

praktische zaken.
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Extravert, enthousiast,

Overoptimistisch, verliest

communicatief, onderzoekt

belangstelling als eerste

en vindt nieuwe mogelijkheden,

enthousiasme getemperd is.

legt nieuwe contacten.
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waarschuwer

Objectief, vermogen om bij

Weinig gedreven, afstandelijk.

complexe zaken voor- en tegen-

Soms te kritisch.

argumenten aan te geven.
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coördinator

Luisteren, vragen stellen,

Soms wat manipulatief,

samenvatten, procedurevast,

delegeert persoonlijke taken

verheldert doelstellingen,

en verantwoordelijkheden.

versnelt de besluitvorming.

������

����������������������

aanjager
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Uitdagend, dynamisch, bloeit

Kan anderen provoceren,

op onder druk, heeft drive

kwetst gevoelens van anderen,

en mobiliseert mensen.

raakt snel geïrriteerd.
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ondersteune r

Coöperatief, mild, opmerk-

Gaat conflictsituaties uit de

zaam, diplomatiek, brengt

de weg, makkelijk te

sfeer en harmonie.
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Het vergadermodel is ontwikkeld door drs. R. Gerritsen die
15 jaar ervaring heeft met het toepassen van de teamrollen
methode voor managementteams, in profit- en not-profit
organisaties. De aanpak laat zien hoe deze verschillen
benoemd, herkend en benut kunnen worden in een
vergadering.
Cruciaal voor effectief vergaderen is, dat je met elkaar hetzelfde “systeem” speelt. In voetbaltermen 4-4-2 of 4-3-3.
Omdat dit van te voren meestal niet duidelijk wordt afgesproken, speelt iedere vergader- c.q. deelnemer/ster een andere
“wedstrijd”. De inbreng van de één is bijvoorbeeld creatief en
van de ander uitermate praktisch. Ook zie je bij veel “vergaderteams” dat bepaalde kerncompetenties(teamrollen) niet
ingevuld worden door de deelnemers/sters.
De veldbezetting is uit balans, hetgeen weer effect heeft op het
resultaat en de vergaderdynamiek.
Het vergadermodel omvat een aantal methoden en tips die
dient om de effectiviteit en efficiency van vergaderen en de
besluitkracht te vergroten. De training brengt de noodzakelijke
kerncompetenties in beeld van een vergaderteam, leert je vanuit een bepaalde aanpak te vergaderen en geeft oplossingen
voor vergaderen in de toekomst.

beïnvloeden.
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kwaliteitsbewaker

Nauwkeurig, zorgvuldig,

Overmatig bezorgd, kan

secuur, gevoelig voor wat er

moeilijk iets uit handen

mis kan gaan, bewaakt de

geven.

kwaliteit.
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