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ARE YOU IN 

# D I G I T A L F I T N E S S

T R A N S F O R M E E R  J E  V E R G A D E R C U L T U U R .
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"Sorry  dat  ik  te  laat  ben,  de vor ige meet ing l iep wat  u i t . "
 

 "Om écht  te  kunnen focussen op een taak,  p lan ik  t i jd  in
vóór  of  ná  de kantooruren."

 
 “Regelmat ig  kan ik  z ien dat  mi jn  co l lega ’s  mai ls  checken

en werk  u i tvoeren t i jdens ons remote over leg. ”
 

 " Ik  zou e igen l i jk  mi jn  recurrente  vergader ingen eens
moeten op l i js ten.  Vo lgens mi j  z i jn  het  er  hee l  wat . "

K L I N K E N  B O V E N S T A A N D E  C I T A T E N  U  B E K E N D  I N  D E  O R E N ?  
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Vele organisaties hebben een
vergadercultuur die uit haar voegen barst.
Lange en druk bijgewoonde vergaderingen
kosten alleen al aan werkuren handenvol
geld en hebben vaak een negatieve impact
op het welzijn van de medewerkers. Maar
hoe kan u als leidinggevende uw organisatie
gidsen naar een plek met minder
vergaderuren en meer tijd om te focussen?
Hoe pakt u dat aan? 

Om te weten waar u kan starten, dient u te
weten waar en hoe groot het probleem zich
in uw organisatie stelt. Met een tool zoals
Microsoft Viva Insights krijgt u onmiddellijk
inzicht op een aantal aspecten die de
huidige situatie in kaart brengen. En dit
zonder dat er eerst nog data moeten
worden verzameld; Viva Insights gebruikt nl.
de data die Microsoft 365 reeds verzameld
heeft. Viva Insights biedt u tevens ook de
mogelijkheid om concreet aan uw
vergadercultuur te sleutelen, door in the
flow of work gerichte inzichten en tips aan
uw medewerkers en team leaders te
bezorgen. Lees verder hoe Xylos u hierbij
kan helpen.
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Wanneer een organisatie haar medewerkers bevraagt naar hoe zij interne meetings ervaren,
komt vaak het gevoel naar boven dat meetings efficiënter moeten gebeuren, en/of dat de
vergaderlast te zwaar is. De overgrote meerderheid van de Vlaamse werknemers ergert zich
wel eens aan de vergaderingen op kantoor. Er worden te weinig beslissingen genomen (28%
van de bevraagden), collega’s zijn met andere zaken bezig (24%) of er worden steeds weer
dezelfde discussies opgerakeld (23%). 

Dit is de top drie van onze grootste ‘vergaderfrustraties’, in een onderzoek van Protime, bij
meer dan 1.000 werkende Vlamingen[1]. Kortom: interne meetings nemen de ruimte in van
focustijd. Herkenbaar in uw organisatie, zegt u?

[1] Bron: https://peoplesphere.be/nl/driekwart-werknemers-ergert-zich-wel-eens-aan-vergaderingen/
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Xylos helpt haar klanten al jaren met het optimaliseren van de vergadercultuur. Door er onder
meer voor te zorgen dat collaboratietools op de meest efficiënte manier de business
processen ondersteunen. Bij Xylos ligt de focus echter niet puur op de tools: we geloven
immers dat die tools een middel moeten blijven, en geen doel op zich. We starten steeds met
een focus op het probleem dat u als organisatie wil aanpakken. Met andere woorden: we
beginnen het liefst vanuit een concrete business case.

Wat betreft het veranderen van een vergadercultuur hanteren we dezelfde aanpak: wat is de
business case? Het objectief kan bijvoorbeeld als volgt luiden:

100.000 uren, dat is een meetbare doelstelling. Indien u dit
urenpakket vermenigvuldigt met het gemiddelde uurloon in uw
organisatie, weet u meteen ook over welk potentieel
terugverdieneffect u spreekt. 6 maanden, dat is een pittige
deadline. Hoe pakken we dat concreet aan?
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Alles start met inzicht: welke departementen, rollen of locaties worstelen het meest met een
overvloed aan vergaderingen? Wat zijn de verschillende types van vergaderingen in uw
organisatie, en hun verdeling? 

Wonen leidinggevenden veel vergaderingen bij of zijn het de teamleden die onderling veel
uren in vergaderingen doorbrengen? Wordt er veelal op kantoor vergaderd of kiest men
meestal tijdens het thuiswerken voor online meetings?

V iva  I ns igh ts  i s  een  too l  d ie  u  b i j  deze  ana lyse
ass i s tee r t .  He t  p l a t fo rm b ied t  hand ige  kan t  en
k la re  dashboards  en  rappor ten  d ie  daa rb i j  kunnen
he lpen .  Opn ieuw,  zonder  en ige  i npu t  te  moeten
verzame len  b i j  uw  medewerkers :  deze  ou tpu t
gebru i k t  de  bes taande  da ta  i n  de  M ic roso f t  365
tenant  van  uw o rgan i sa t i e .
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De dashboards van Viva Insights bieden u – onder meer – inzichten die specifiek gewijd zijn
aan het meetbaar maken van uw vergadercultuur. Zodra uw organisatie Viva Insights
activeert, zijn deze dashboards beschikbaar. Ze zijn namelijk gebaseerd op de Microsoft 365
metadata van de afgelopen 13 maanden.

In bovenstaande afbeelding zien we dat meer dan een kwart van de meetings kunnen worden
beschouwd als lang (meer dan 1 uur) en/of groot (met meer dan 8 deelnemers). En dat 60%
van de medewerkers betrokken zijn bij deze lange en/of grote meetings. Dit en vele andere
handige visuals geven u zicht op de huidige situatie. Via een klik in kaart gebracht. Uw
nulmeting, bij wijze van spreken. Rechts ziet u immers dat naast dit inzicht ook meteen
suggesties naar gerichte acties worden aangeboden. Hier komen we zo dadelijk op terug.
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F IGUUR 1  –  V IVA  INS IGHTS  DASHBOARD 
DAT  DE  TYPES  VAN MEET INGS IN  EEN ORGANISAT IE  INZ ICHTEL IJK  MAAKT
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Via de nulmeting krijgt u een idee van het type meetings waarop actie kan worden
ondernomen. De volgende stap is dan het definiëren van de indicatoren die u wil opvolgen, en
welke waarde u na 6 maanden voor elke indicator wil bereiken. Naast de standaard metrics
van Viva Insights kan Xylos ook helpen om binnen Viva Insights bijkomende metrics op te
zetten, die vragen helpen beantwoorden die uw organisatie zich meer specifiek stelt. Zo kan u
eender welke organisatorische data uploaden die u in staat stellen om een bepaalde
granulariteit van output te bekomen: onderscheid tussen departementen, vestigingslocaties,
leiderschapsniveaus en andere elementen die u als organisatie kan identificeren. Op basis van
goede organisatorische data hou je immers vervolgens met Viva Insights de vinger aan de pols
tijdens het traject richting minder vergaderuren.

Om uw vergadercultuur te transformeren gaan we na de nulmeting een aantal acties
inplannen. Welke acties mogen dat zijn? Opnieuw biedt Viva Insights hiervoor enige aanzet,
evenals een focus op groepen bij wie vermoedelijk een aantal quick wins kunnen worden
geboekt:
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F IGUUR 2  –  SUGGEST IES  D IE  VERSCHIJNEN NA  EEN KL IK  OP  DE  KNOP 
‘SEE  YOUR INS IGHTS ’  VANUIT  EEN V IVA  INS IGHTS  DASHBOARD
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In de vorige screenshot ziet u nl. onderaan de mogelijkheid om een concreet plan op te
stellen. Hierbij wordt het volgende bepaald:

- Doel van het plan: hoeveel % daling in aantal vergaderuren?
- Tijdspanne: over welke periode loopt het plan?
- Doelpubliek: welke medewerkers worden bij dit plan betrokken?
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F IGUUR 3  –  EEN  PAAR  PARAMETERS  B IJ  HET  OPSTELLEN 
VAN EEN PLAN IN  V IVA  INS IGHTS  

Eens dat het plan is geactiveerd, zal Viva Insights gericht de medewerkers aanspreken die
erbij betrokken zijn, en ze helpen om het vooropgestelde doel te bereiken aan de hand van
tips in the flow of work.
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Hoeveel uren wenst u aan de business van uw organisatie terug te geven? Is de
vergadercultuur binnen uw organisatie aan een transformatie toe? De Viva Insights
dashboards zijn zeer eenvoudig uit te rollen, gezien ze de reeds bestaande data van de 13
afgelopen maanden in Microsoft 365 gebruiken. Ze geven u snel een beeld van waar de
knelpunten zitten, en waar quick wins kunnen worden geboekt.

Wenst u ook, op basis van de as is situatie en een business case voor de to be situatie, een
concreet actieplan op te stellen? Viva Insights kan u helpen om zowel inzichten en
actiepunten te integreren in de workflow van de betrokken medewerkers en hun
leidinggevenden.

Xylos is een ideale partner voor de transformatie van uw vergadercultuur. Onze experten
helpen u graag inzichten te verwerven met Viva Insights. Onze ervaring in change
management, training en coaching helpt u dan weer bij het ontwerpen van het plan en het
gebruiken van de tools. Kortom: wij zijn graag uw gids richting een gezondere
vergadercultuur.

Daarnaast kan ook Xylos deze medewerkers ondersteunen, via training en coaching, op
individueel zoals op teamniveau.
Aan de hand van de Viva Insights dashboards kan u live de concrete impact visualiseren van
plannen en acties. En kan u deze acties ook bijsturen waar nodig. U kan de evolutie
nauwgezet volgen om zo het doel te bereiken waar effectief 100.000 uren aan de business
werden ‘teruggegeven’.

We zetten graag de belangrijkste elementen nogmaals voor u op een rijtje: 
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Wi l t  u  g raag  meer  weten  over  V iva  I ns igh ts  en  wat  Xy los  voor  u  i n
deze  kan  be tekenen?  

Graag  meteen  een  a lomvat tende  aanpak  om uw vergadercu l tuu r  te
t rans fo rmeren?

Ontdek  Meet ing  Camp by  Xy los .

Of  con tac teer  ons  rech ts t reeks .
i c t l ea rn ing@xy los .com

ABOUT
XYLOS
#DIG ITALF ITNESS


