Virtueel Vergaderen
'

Virtueel vergaderen vereist een andere aanpak dan face-to-face vergaderingen. Wij bij Fortezza hebben al
redelijk wat ervaring opgedaan tijdens onze virtuele vergaderingen via Teams, Skype en mobiele telefoon.
Zie hieronder onze meest waardevolle tips voor een effectieve en efficiënte vergadering.

Wees voorbereid en kom op tijd!
Zorg dat je op tijd je apparaten hebt opgestart, ingelogd bent en de link naar de vergadering open hebt staan.
Is er van te voren een agenda gedeeld? Bekijk deze zodat je weet wat je kunt verwachten en vragen kunt
voorbereiden. Ook kun je de agenda aanvullen met eigen inbreng zodat er effectief kan worden vergaderd.

Randapparatuur
De meeste laptops en telefoon hebben een prima camera en microfoon. Gebruik een additionele hoofdtelefoon of
oordopjes zodat het echo-effect beperkt wordt. Gebruik tevens een los toetsenbord bij een laptop, want typen op
het toetsenbord zorgt voor verstorend omgevingsgeluid wat de ingebouwde microfoon gemakkelijk opvangt.

Zet je microfoon uit als je niet aan het woord bent
Ook als je niet praat kan jouw omgeving voor afleidende achtergrondgeluiden zorgen. Zet daarom je microfoon
op mute en wacht totdat iemand jou direct een vraag stelt of jou het woord geeft. Vergader je met een grote
groep? Stel dan je vragen in de chat! Vergeet niet om de microfoon weer vrij te geven voordat je begint met praten!

Laat anderen uitspreken
Tijdens face-to-face gesprekken kun je aan lichaamstaal aflezen of een ander iets wilt zeggen. Tijdens virtuele
vergaderingen is dit lastiger vanwege vertraging in of gebrek aan beeld. Door je microfoon te unmuten ziet een
ander dat je wilt reageren. Ook kun je via chat laten weten dat je iets wilt toevoegen aan de conversatie.

Deel je scherm
Wanneer je over een onderwerp vergadert, maak het dan visueel. Deel je scherm en laat desbetreffende
documenten zien, of maak op voorhand een presentatie. Door het gebruik van schermdelen blijft iedereen betrokken
en is het duidelijk waar de vergadering precies over gaat. Hapert het geluid vaak? Zet dan je video uit!

Meer hulp nodig?
Neem contact op met Jeroen Breugelmans
Bel +316 55 83 65 40 of mail naar j.breugelmans@fortezza-azure.nl

Mensen succesvol maken in de digitale transformatie.

