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Online bijeenkomsten begeleiden:  
dit zijn mijn geleerde lessen
Afgelopen tijd heb ik diverse online sessies gevolgd en begeleid. Waar dat in het begin nogal onwennig 
was, werkt het nu goed. Uiteraard missen we de softere sociale interacties, toch kunnen we een fysieke 
bijeenkomst aardig goed evenaren. In dit artikel heb ik mijn geleerde lessen als tips onder elkaar gezet. 

1. Bereid de online sessie heel goed voor
  In een fysieke bijeenkomst is het eenvoudiger om in gezamenlijk overleg de planning 

te veranderen. Online is dat wat lastiger. Zorg ervoor dat iedereen aan het woord kan 
komen en alles gezegd wordt dat gezegd moet worden, zonder dat je altijd iedereen 
moet bevragen. Zelf heb ik goede ervaringen met het gebruiken van Mentimeter.com 
tijdens een digitale sessie.

2.   Zorg voor een heel goede microfoon  
Niets zo vervelend als een facilitator die niet echt goed te horen is. Dan gaat heel veel 
aandacht van de deelnemers toe naar het kunnen verstaan van iemand, in plaats van het goed 
interpreteren van iemands woorden. Doodzonde! Zorg er als facilitator voor dat je heel goed te 
horen bent. Zelf werk ik met een (best wel dure) goede headset.

3.  Ken de mogelijkheden van een programma  
Ken wat programma’s (bv: Google Meet, Microsoft Teams en  
Zoom) én ken ze goed. Alleen dan kun je een keuze maken welke je 
wilt gebruiken. Bovendien helpen de mogelijkheden die ze hebben om 
een strak programma neer te zetten. En bespreek die mogelijkheden 
met elkaar. Zo zat ik tijdens een van de sessies ‘te wachten’ totdat 
mijn collega (die host van het gesprek was) ons subgroepje uit de 
parallelsessie terughaalde naar het plenaire gedeelte. Terwijl zij 
verwachtte dat we allemaal zelf terug zouden komen, niet echt handig.
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4.  Gebruik meerdere schermen  
Werk met minimaal 2, maar liever nog met 3 schermen. Zelf houd  
ik het videobeeld van de deelnemers graag voor mijn neus op een  
scherm. Dan kan ik goed kijken naar non-verbale communicatie en  
mijn waarneming daarin gebruiken om vragen te stellen of juist wat  
sneller door te gaan. Op een ander scherm deel ik een presentatie of  
kijk ik naar een gedeeld scherm van een ander. Soms maak ik ook 
aantekeningen op een tweede computer, zoals ik dat op een Whiteboard 
zou doen. Die deel ik dan door de tweede computer als extra gebruiker  
mee in te loggen en het scherm te delen (uiteraard staan de camera, het 
geluid en de microfoon op die computer uit).

5.  Werk met meerdere mensen vanuit verschillende rollen  
Het is fijn als je als facilitator niet continu de chat in de gaten hoeft te houden, maar je een 
mede-facilitator hebt die dat doet en intervenieert als daar iets gebeurt wat de aandacht vraagt. 
Ook het delen van een vooraf afgestemde presentatie kan prima door iemand anders gedaan 
worden dan door de facilitator zelf.

6.  Spreek spelregels af  
Het helpt om naast de functionaliteiten van het programma waar je in  
werkt ook een paar spelregels af te spreken. Door de vertraging die er  
digitaal in zit is het minder makkelijk om af te stemmen wie wanneer spreekt.  
Bij een wat kleinere groep werkt het daarom heel goed om je hand op te steken 
en de facilitator mensen een beurt te laten geven. Steken veel mensen hun hand 
op? Schrijf als facilitator die namen dan even op en benoem wie je opgeschreven 
hebt, zodat je mensen niet te lang met hun hand omhoog hoeven blijven zitten. Ook rondom het 
aan- en uitzetten van microfoons kun je goed afspraken maken. Bij een grotere groep heb je de 
kans dat geluid gaat rondzingen als iedereen zijn/haar geluid en microfoon aan heeft staan. Het 
uitzetten van je microfoon als je niet spreekt is dan een nuttige afspraak.

7.  Kent niet iedereen elkaar? Doe een voorstelronde  
Neem de tijd voor een goede voorstelronde. Mensen hebben de neiging om wat  
meer kortaf te zijn in een digitale voorstelronde omdat ze niet kunnen zien hoe 
anderen reageren. Stel als facilitator vragen als je denkt dat het nuttig  
is dat mensen net iets meer over zichzelf vertellen.

8.  Werk met een check-in en rondvraag  
Een check-in en rondvraag zijn nu nog belangrijker dan 
bij een fysieke bijeenkomst. Bij een fysieke bijeenkomst 
komen mensen vaak verspreid binnen en is er vooraf en 
achteraf de nodige tijd om wat bij te kletsen, te bespreken 
hoe het gaat en even aan te komen. Digitaal is dat niet zo 
gemakkelijk. Begin daarom altijd met een check-in waarin 
de facilitator persoon voor persoon vraagt hoe het is of 
wat hij/zij van deze bijeenkomst verwacht.
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9.           Gebruik de chat functie  
Die is tweeledig: gebruik de chat voor de hele groep, waarmee deelnemers 
bijvoorbeeld vragen aan sprekers kunnen stellen. Maar ook een-op-een. 
Doordat je tijdens het begeleiden van een groep direct feedback kun krijgen 
van mede-facilitatoren leren we op dit moment nog sneller met elkaar!

10.  Organiseer genoeg pauzes  
Met videobellen is het voor deelnemers lastiger om even om een plaspauze  
te vragen. Mijn ervaring nu is dat ieder uur 5 minuten pauze prettig is en na  
2 uur een kwartier. En om te lunchen een uur.

11.       Maak groepen niet te groot  
Je kunt goed met grote groepen online bijeenkomsten organiseren,  
maar zorg dan voor vrij kleine subgroepen in parallelsessies. Daarbij kan 
je minimaal 5 tot maximaal 10 personen als richtlijn gebruiken, mits je een 
ervaren moderator hebt. Maak je subgroepen zonder moderator, werk dan 
met minimaal 3 tot maximaal 5 personen.

12.   Bouw aan een gezamenlijk eindproduct  
Een digitale bijeenkomst is vrij afstandelijk. Het bouwen 
aan één gezamenlijk product helpt om meer gezamenlijke 
betrokkenheid te creëren. Zo hebben wij een online 
Whiteboard-app gebruikt voor onze voorjaarsborrel waar 
we in World café-stijl met elkaar in gesprek wilden zijn. 
Het delen van een scherm waar je een gezamenlijke tekst 
op formuleert of het deel laten nemen van een visueel 
tekenaar kan erg helpen.

13.   Wees concreet, doe voorstellen en vraag of dat oké is  
Het is digitaal lastiger om aan te voelen hoe mensen over een onderwerp denken. Kom daarom 
als facilitator snel met een concreet voorstel hoe met een agendapunt verder te gaan en vraag 
aan iedereen of dat oké is. Laat dingen dus niet te vaag. Luister goed naar de feedback die 
mensen dan hebben en verander je voorstel.

Heb je nog vragen over het online begeleiden van bijeenkomsten?

Of heb jij nog een mooie toevoeging? Ik hoor graag van je!   

Johannes Regelink
regelink@squarewise.com


