
sprek, ze tussendoor hun mail con-

troleren. Als ik merk dat ikzelf of

anderen afdwalen, dan zeg ik dat

meteen.’’

Van der Pluijm: ,,Soms duren

ze onnodig lang. Als er een

uur voor is ingepland, dan

wordt dat uur ook volge-

maakt, ook al is alles in

40 minuten besproken.’’

Hoeveel vergaderen
jullie zelf normaal ge-
sproken?
Freudenberger: ,,Voor-

heen 2 tot 3 dagen per

week.’’

Van der Pluijm: ,,Ik schat dat

ik 20 procent, een volle werk-

dag vergader, uitgesmeerd over de

hele week.’’

En nu, nooit meer een vergade-
ring?
Freudenberger: ,,Vergaderingen

blijven noodzakelijk, zodat beslui-

ten transparant zijn. Maar ik laat

nu veel meer over aan collega’s, ik

hoef niet zelf overal bij te zijn. Bo-

vendien geef je zo ook een ander

het vertrouwen om besluiten te

nemen.’’

Van der Pluijm: ,,Deze week heb ik

beduidend minder vergaderd.

Maar ik ben ook realistisch. Het is

soms lastig om gewoontes te door-

breken. Wellicht moeten we vaker

zo’n week inlassen.’’
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Drieënhalf uur per week. Zolang

vergadert de gemiddelde Neder-

landse werknemer. Maar bijna de

helft twijfelt regelmatig aan het

nut ervan. En 90 procent is wel

eens afgeleid. Het kan veel effectie-

ver, vinden ze bij Centraal Beheer

Achmea en Roche Nederland. Om

de vergadercultuur te doorbreken,

was het daar afgelopen week ver-

boden de vergaderzaal te betreden.

Werknemers moesten hun agenda

leegvegen. Althans zo veel moge-

lijk.

Afkicken?
Thea Freudenberger, marketing-

Experiment Centraal Beheer vindt navolging

ROTTERDAM |Eindeloze
discussies, glazige blikken,
afdwalende gedachten:
ziehier de doorsnee
vergadering. Dat
kan beter, vinden
ze bij Centraal
Beheer Achmea
en Roche
Nederland. De
vergaderzaal
was daar deze
week verboden
terrein.

LAURA SCHALKWIJK

Vergadereensweekjeniet

manager bij Centraal Beheer Ach-

mea: ,,Nee hoor, we hebben de ver-

gaderloze week vorig jaar voor het

eerst ingelast. Deze knipoog is

weer even een herinnering, be-

doeld om mensen kritisch te laten

nadenken: is de vergadering wel

het juiste middel, moet ik bij elke

bespreking aanwezig zijn? Dat be-

valt. Je hebt meer tijd voor je werk

en voor informeel overleg. Je kunt

ook even een halfuurtje bij de kof-

fieautomaat een project doorspre-

ken of een collega bellen in plaats

van wachten tot je diegene bij de

volgende vergadering ziet.’’

Jos van der Pluijm, marketingma-

nager van Roche: ,,We krijgen en-

thousiaste reacties. We zijn geïn-

spireerd geraakt door Centraal Be-

heer Achmea.’’

Wanneer is een vergadering nut-
teloos?
Freudenberger: ,,Als er bijvoor-

beeld te veel mensen bij aanwezig

zijn. Of als je ziet dat mensen niet

meer betrokken zijn bij het ge-

ROTTERDAM |Radiozender
Q-Music is binnenkort als
eerste grote landelijke
commerciële station ook
in Limburg te beluiste-
ren. De zender, bekend van
onder meer de populaire
ochtendshow van Mattie &
Wietze, maakt gebruik van
vijf etherfrequenties van
Radio Limburg 97FM dat re-
cent werd overgenomen. De
zender RADIONL verdwijnt in
Limburg uit de ether en
wordt vervangen door het
nieuwe Q-Music Limburg.
Die regiovariant zal dagelijks
tussen 09.00 en 13.00 uur
een apart programma uitzen-
den, gericht op Limburg en
geproduceerd door Q-Music.
De overige 20 uur zijn iden-
tiek aan de landelijke uitzen-
dingen van Q-Music. Dit is
door het Commissariaat voor
de Media goedgekeurd.
Publieke radiozenders zijn in
Limburg en andere delen van
Zuid-Nederland doorgaans
wel te horen. De frequenties
van landelijke commerciële
zenders als 538 en Veroni-
caFM reiken doorgaans niet
tot de hak van de Limburgse
laars. 100%NL en BNR
Nieuwsradio zijn al wel in de
omgeving van Maastricht te
horen.

Q-Music
bereiktook
Limburg


