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Even een korte geschiedenisles
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Toen gebeurde dit:

3



Boost gekregen door Covid pandemie
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Welke van deze 
systemen gebruiken 
jullie vandaag?
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Grootste frustraties vandaag:
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• Geen interactiviteit met collega’s

- “Is alles duidelijk” : geen enkel antwoord krijgen…

- Enkel slides moeten volgen

• De zinnen van 2020:

- “Je staat op mute” 

- “Kunnen jullie mijn scherm zien ?”

• Het gevoel hebben van overspoeld te zijn door communicatie

• Het gevoel hebben van een hele dag in meeting te zitten

• Altijd en overal “online & beschikbaar” te zijn.



Studie Microsoft Intern & Extern
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Chatfunctie

+65% - 115%

gestegen

Chat buiten de werkuren

52% - 100% gestegen

Verhoogde inkomende 
communicatie

•Chat

•Teams zelf

•Telefoon / Smartphone

•Email

•…



9



Studie Microsoft Intern & Extern
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Langere werkdagen

+- 3 uur / week

Skippen lunchpauze

70%

Verschuiving 
werkuren

•Overdag huishouden

•S’avonds werken



Studie Microsoft Intern & Extern
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Meer stress door 
video meetings

•Vermoeidheid slaat al toe 
na 30-40 minuten

Hoe meer personen 
we zien hoe minder 
stress

•bv.: Teams “Together
modus”

Verhoogde stress 
door de tools zelf

•Extra druk door de 
verschillende 
mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden

Verhoogde 
vermoeidheid door 
back 2 back meetings

•Verschillende thema’s / 
onderwerpen
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Tools en tips die kunnen helpen met stress
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• Plan focus tijd in!

- Voorzie voor jezelf dagelijks minstens een moment in de voor-en namiddag waar je 
volledig gefocussed kan werken. (zonder gestoord te worden)

Type here the title of the presentation



Je persoonlijke welzijn
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Vermijden van Back 2 Back meetings:
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• Functie beschikbaar in Outlook

- Overleg dit met je collega’s / N+1

- Laat dit algemeen vastleggen

- Idee: kan door IT standaard ingesteld 
worden voor iedereen



Voor de meeting:
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• Vermijd zoveel mogelijk 
lobby’s (is onaangenaam 
voor diegenen die 
moeten wachten)

• Presenteren toelaten aan 
diegenen die effectief 
iets te zeggen hebben

• Chat toelaten maar enkel 
tijdens de vergadering



Werken jullie met 
rollen tijdens jullie 
vergaderingen? 
Bv.: energie bewaker



Voorzitter/
moderator

Timekeeper

Notulist

Proces & 
energie
bewaker

Deelnemer(s)

Vergader-rollen
Bepaal reeds wie de 

notulist is op voorhand. De 
voorzitter kan niet de 

notulist zijn



Onoverkomelijke lange vergadering?

Gebruik de app 
‘Breakthru’ als een 

energizer

Voorzie (meerdere) pauzes → per
50 min. een pauze = een aanbeveling

Werk met energizers

Stel een discussie uit of voorzie een
extra overleg voor het onderwerp





Start met een ´check-in´

Voorbeeld; Kleurindicatie a.d.h.v. stoplicht

De vragen kunnen betrekking hebben op de meeting 
of op jezelf : 
• Hoe zit je erbij vandaag?
• Wanneer zal deze meeting voor jou geslaagd zijn?
• Wat zijn jouw verwachtingen? 
• Is er iets bijzonders voor jou gebeurd sinds onze 

laatste meeting?
• Beperkt in tijd: maximum aantal minuten



Hoe creëer je interactie:

Whiteboard/ 
Jamboard

• Toevoegingen

• Digitaal Scrum / 
Kanban bord

• Brainstorms

• Mogelijk via 
Digitaal 
Whiteboard 
(Surface / 
anderen)

Mentimeter

• Capteren van 
gevoelens / 
ideeën

• Word Cloud

Forms/ Polls

• Korte 
vraagstellingen

• Beslissingen 
maken en 
registreren

• Al dan niet 
anoniem

Breakout Rooms

• In verschillende 
groepen 
kunnen opdelen

• Vergaderen in 
verschillende 
trajecten/ 
thema’s



Whiteboard/ Jamboard



Mentimeter

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/t7dz1ucz55
https://www.menti.com/ar5j3ztzn8


Microsfoft Forms (Polls)



Breakout Rooms

• Mogelijkheid om in verschillende 
groepen opgedeeld te worden

• Werken in verschillende 
trajecten

• Timer instellen

• Breakout-rooms blijven privé

• Einde vergadering in de 
hoofdvergadering uitvoeren

• Beschikbaar in alle tools

Hoofdvergadering

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

Zaal 4



Toekomst:
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• Automatische transcriptie van vergadering door Teams / Google Meet

- Vandaag reeds beschikbaar in Engels

- Nederlands nog niet mogelijk, geen prioriteit Microsoft / Google



Toekomst Teams: Live vertalen van slides 

• Automatisch laten 
vertalen van slides naar 
een andere taal als 
deelnemer zijnde

• 19 Talen voorzien

• Nederlands is een 
optie!



Zien jullie het 
‘zitten’ om hybride 
te werken?



Hybride werken

• Zal een van de 
grootste uitdagingen 
worden

• Bedrijven moeten 
hier zeker al mee 
bezig zijn om  dit ook 
technisch te voorzien

• Video zal hier een 
cruciale rol spelen



Hybride werken
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