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INLEIDING

ONLINE 
VERGADEREN, WIE 
DURFT?

Online vergaderen is van een tamelijk exotische exercitie 

veranderd in een dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om 

zoomen de kleuterklassen, teamende advocaten of beeld

bellende scrummasters: vrijwel iedereen ging door de 

corona crisis online vergaderen. We moesten wel.

Maar niet iedereen deed mee. De Tweede Kamer koos ervoor 

om belangrijke debatten fysiek te blijven voeren, uiteraard 

op gepaste afstand van elkaar. En bij sommige bedrijven blijft 

fysiek overleg gebruikelijk, en waarom ook niet: je kunt nog 

steeds met drie personen op afstand een brainstorm orga

niseren. Maar de trend is onmiskenbaar: online vergaderen 

is in.

Als je kiest voor online vergaderen, ben je er nog niet. Als 

organisator en deelnemer word je plotseling geconfronteerd 

met nieuwe vragen. Mag je eigenlijk roken tijdens een raads

vergadering? Hoelang mag een online vergadering duren? 
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Behoor je gepoetste schoenen te dragen tijdens een overleg 

met de directie of is een pyjama ook oké? Dit boek probeert 

antwoorden te geven op dit soort vragen.

Voor het beantwoorden ervan hebben wij twaalf pittige stel

lingen bedacht. Voor elke stelling laten we voor en tegen

standers aan het woord, zodat je als lezer een afgewogen 

beslissing kunt nemen op basis van alle argumenten. We 

hebben  gekozen voor de debatvorm omdat het een uiterst 

geschikte werkvorm is voor het beantwoorden van lastige 

vragen. Wie meer wil lezen over debatteren, verwijzen we 

graag naar Gijs' vorige boek Durf te kiezen.

Ons uitgangspunt is dat er niet één beste manier is of één gou

den tip die gegarandeerd zorgt voor een succesvolle online 

vergadering. We willen je in dit boek vooral uitdagen zelf na 

te denken over wat in jouw situatie het beste werkt. Uiteraard 

zijn we benieuwd naar jouw ervaringen, praktijkvoorbeelden 

en vragen. Mail ze gerust naar info@debatacademie.nl.

Veel lees, debat en vergaderplezier!

Gijs Weenink en Richard Engelfriet
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PS  In dit boek gebruiken we meestal de term ‘online ver

gaderen’. We bedoelen daar steeds alle vormen van online 

vergaderen mee, of het nu gaat om een vergadering met 

collega’s, een salesgesprek met een klant, een webinar met 

achthonderd kijkers of een online sollicitatiegesprek.
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STELLING 1

ONLINE 
VERGADEREN 
WERKT BETER 
DAN FYSIEK 
VERGADEREN

Futurologen, trendwatchers en andere managementgoeroes 

prediken vanaf hun congreskansel al jaren het evangelie van 

online vergaderen. Toch volgden maar weinig werknemers 

hun adviezen op; fysiek vergaderen was de norm. Corona ver

anderde dat. Ineens ging Nederland massaal aan de online 

meeting. Hippe consultants deden hun product innovation 

backlog via Teams. Juffen legden de tafel van 5 uit via Zoom. 

En zelfs de Rolling Stones zongen hun liedjes vanuit de huis

kamer.

Voor de een was het een zegen. Een trainer die iedere maan

dagochtend om negen uur op kantoor moest komen voor 

teamoverleg, hoefde niet langer ’s ochtends vroeg al aan te 

sluiten in de file om dan alsnog te laat te komen vanwege 
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een ongeluk op de A27. De beleidsambtenaar hoefde niet 

meer in een overvolle trein te genieten van andermans 

lichaamsgeuren voordat hij in een steriele vergaderkamer 

met systeemplafond die leuterende collega moest aanhoren 

die graag commitment bottum-up wilde cocreëren door sta

keholders te verbinden.

Na de zegeningen begonnen echter ook de ergernissen. 

Zoek op YouTube even naar ‘Jennifer Zoom meeting’ en zie 

hoe een dame ongegeneerd haar laptop meeneemt tijdens 

een toiletbezoek. Maar denk ook aan de verloren tijd van 

haperende wifi (‘wacht even, ik ga iets dichter bij mijn router 

zitten’), verkeerde instellingen (‘waar zit die automuteknop 

dan?’) en kinderen die bij collega’s op schoot klimmen (‘dit is 

Aron, zwaai maar even’).

Soms dwingen omstandigheden tot online vergaderen, maar 

het is natuurlijk altijd beter om bewust te kiezen voor een 

online vergadering of een fysieke bijeenkomst. Vandaar de 

stelling uit dit eerste hoofdstuk: online vergaderen werkt 

beter dan fysiek vergaderen.

De voorstanders

De voorstanders willen online vergaderen als standaard. 

Online vergaderen is in hun ogen efficiënt en gemakkelijk 

en scheelt iedereen veel stress. Nooit meer zoeken naar een 
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parkeerplaats, nooit meer uit een zaal gezet worden (‘sorry, 

wij hadden hier een reservering’) en nooit meer naast die 

vervelende collega zitten. En bedenk eens hoeveel reistijd 

honderdvijftig congresgangers besparen door online een 

webinar te volgen. Online vergaderen is dus ook nog eens 

heel duurzaam.

Het grootste voordeel is volgens de voorstanders de tijd

winst. Bij online vergaderen zit iedereen met veel meer aan

dacht te kijken en te luisteren en zo blijft iedereen beter bij 

de les. Waar je in een fysieke vergadering nog wel eens lekker 

kunt zitten doodelen, val je bij een online vergadering zicht

baar door de mand als je je aandacht er niet bij hebt.

Vervolgens is online vergaderen veel comfortabeler. Je zit 

op je eigen favoriete stoel in een kamer op de door jouw 

gewenste temperatuur. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld 

trainingen online veel beter werken dan offline. Mensen vin

den zo’n groep in een zaaltje vaak doodeng. In hun eigen 

comfortabele omgeving durven ze zich veel kwetsbaarder 

op te stellen.

Voor organisaties is het ook nog eens veel goedkoper. Je 

hoeft geen ruimte te regelen, mensen nemen zelf hun kof

fie mee en niemand dient reiskostendeclaraties in. Het maakt 

organisaties bovendien wendbaarder. Wie uit een volle con

greszaal wil lopen, heeft het lastig. Uit een online webinar 

stappen is een fluitje van een cent. Net zoals even met drie 
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mensen apart praten en vervolgens weer bij de groep aan

sluiten. En wanneer een vergadering op het laatste moment 

wordt afgelast, is dat lang niet zo vervelend als bij een fysieke 

afspraak: dan is het geklaag over ‘ik ben wel helemaal uit Lut

jebroek hiernaartoe gekomen’ niet van de lucht.

Online vergaderen leidt ook minder tot ‘vergaderen om het 

vergaderen’. De ervaring leert dat mensen tijdens fysieke ver

gaderingen de tijd zitten vol te kletsen. Online is de sfeer veel 

zakelijker en strakker. Mensen komen sneller to the point. En 

ja, natuurlijk is het minder gezellig, maar voor gezelligheid ga 

je maar naar een verjaardagsfeestje. We werken om zakelijke 

doelen te bereiken.

De tegenstanders

De tegenstanders missen de menselijke maat. Ieder mens 

heeft behoefte aan fysiek contact. Het is toch anders om 

iemand op een beeldscherm te zien dan in het echt. In het 

echt zie je veel meer lichaamstaal en krijg je daarom veel 

meer mee van de boodschap. Die bemoedigende knipoog 

naar de jonge collega die staat te presenteren, dat begrijpe

lijke knikje voor die collega die net haar project heeft moeten 

stoppen, even een kop koffie meenemen om te slijmen bij de 

baas: het kan allemaal niet vanachter een computer.

En laten we vooral eens praten over efficiency in de prak
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tijk van online vergaderen: eerst een halfuur gezeur over de 

techniek (‘o wacht even, als we met zeven man op WhatsApp 

willen, moet je eerst de update installeren’), vervolgens valt 

de batterij van Lucas uit en blijft Petra maar gebaren dat ze 

niets verstaat. Om nog maar te zwijgen van de achtergrond

geluiden, idiote behangetjes en vijf mensen die door elkaar 

zitten te kletsen.

Wie vergaderen serieus neemt, spreekt juist fysiek af. Je geeft 

dan het signaal af dat het belangrijk is. Vergelijk het maar 

met daten: als je iemands hart wilt veroveren, doe je daar 

ook moeite voor. Natuurlijk kun je op je eerste date een pizza 

laten bezorgen, maar je vergroot de kans van slagen in een 

leuk en sfeervol restaurant. En precies dat effect heeft fysiek 

vergaderen ook: iedereen zit in dezelfde ruimte.

Fysiek vergaderen is ook beter voor de economie. Hotels, 

bakkers en benzinepompen halen een deel van hun omzet 

uit vergaderingen.

Wie fysiek vergadert, maakt bovendien een duidelijke schei

ding tussen werk en privé. Je zit in een zakelijke omgeving, 

niet in je huis waar ieder moment een peuter met een snot

neus binnen kan stappen. Daarnaast zorgt de nabijheid van 

mensen ook voor serendipiteit. Dat toevallige gesprekje aan 

de koffieautomaat waardoor je je collega Peter net wat beter 

begrijpt, dat korte momentje met de bestuurder op het toi

let waardoor de onderhandeling net even beter afloopt: het 
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zijn voorbeelden van de smeerolie van het fysieke vergade

ren.

Ieder kind dat tijdens de coronacrisis zijn verjaardag met 

Facetimende oma’s heeft moeten vieren, weet dat het veel 

leuker is als iedereen echt op je feestje komt. En zo is het ook 

met vergaderen: prima om even via WhatsApp een afspraak 

in te plannen, maar zodra het echt belangrijk of complex is, 

heeft fysiek afspreken altijd de voorkeur.

De praktijk

Bill Gates voorspelde ooit het papierloze kantoor. Hij voor

zag dat de wereld dankzij pc’s nooit meer papier nodig zou 

hebben. Het tegendeel bleek waar. En zo zal het waarschijn

lijk ook gaan met online vergaderen: wie denkt dat we nooit 

meer teruggaan naar fysieke vergaderingen, heeft het mis. 

Mensen hebben behoefte aan menselijk contact.

Toch heeft online vergaderen voordelen en het is goed om 

vaker bewust te kiezen voor de ene of de andere vorm. Zo 

kiest Shell er al meer dan vijftien jaar voor om alle trainingen 

online en in het Engels te verzorgen. Kennisoverdracht kan in 

hun ogen prima via de webcam. Scheelt iedereen een hoop 

tijd en het bedrijf een hoop hotelovernachtingen. Maar als 

de pleuris uitbreekt, zit het damage control team binnen een 

uur met elkaar in de boardroom.
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Ook de politiek zou veel meer gebruik kunnen maken van 

online vergaderingen. Waarom zouden burgers helemaal 

naar een raadzaal moeten komen om hun verhaal te doen? 

Aan de andere kant zal vrijwel iedereen het erover eens zijn 

dat het politieke debat in een fysieke ruimte moet plaatsvin

den.

Wat je ook kiest, zorg dat de achteloosheid verdwijnt. Kies 

bewust voor de ene of voor de andere vorm. Zo is het bij 

Hewlett Packard al jaren gebruikelijk dat de beste tien mede

werkers ieder jaar naar een groot congres bij het moeder

bedrijf in Amerika mogen. Alle anderen volgen het congres 

via een livestream. Zo geef je een duidelijk signaal af: fysiek 

vergaderen is geen moetje, maar een gunst. Ga er zorgvuldig 

mee om.
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