
verrassende
cijfers

over vergaderen

1 op de 4
vergaderingen

Reden? Onvoldoende
duidelijkheid van het doel of
ontbreken van een agenda.
 
Voor 33% van de werknemers ligt
niet de hiërarchie aan de basis
van het probleem, maar wel de
werknemers zelf die te weinig
beslissingen nemen op het einde
van een vergadering.

leidt niet tot een beslissing

52
minuten

zou de maximale
concentratie tijd zijn die we

kunnen besteden in een
vergadering

Terwijl de gemiddelde
vergadertijd, volgens een studie
van Wisembly, tussen 54 minuten
en 1u26 ligt.
 
Dat is nog niet alles, want 23%
van de werknemers zou na 30
minuten al "de draad kwijt raken".
 
Slechts 37% van hen is in staat
een vergadering van een uur te
houden.

55% van de
werknemers

kan niet tegen sms'en
tijdens een vergadering

Een nare gewoonte die
bovenaan de lijst staat van de
minst gewaardeerde manieren
van vergaderen.
 
Op de voet gevolgd door:

Iemand onderbreken (50%)
Niet naar anderen luisteren
(49%)
Te laat komen/vertrekken
voor het einde van de
vergadering (49%)

2 uur
vergaderen

per week
kan (zeer) duur zijn voor

een bedrijf

Stel dat elke werknemer, in een
organisatie van 200 mensen,
2 uur per week besteedt aan
vergaderingen.
 
Na één jaar zou dit volgens
een studie van het bedrijf
Perfony meer dan een miljoen
euro kosten.

52% van de
werknemers
vindt dat vergaderingen

beter voorbereid zijn sinds
ze via videoconferentie

gebeuren

Het andere positieve effect van de
videovergaderingen: minder
tijdverlies om een vergadering te
beginnen (voor 49% van de
werknemers), volgens een studie
uitgevoerd door het bedrijf Barco. 

  
Toch geeft 65% van de
respondenten toe al problemen te
hebben gehad om aan een virtuele
vergadering deel te nemen.

50% van de
vrouwen

heeft zich al "buiten het
besluitvormingsproces

gehouden" gevoeld

Een afwijkende statistiek,
maar niettemin zeer
aanwezig, zoals blijkt uit de
studie van Opinion Way.
 
Vrouwen worden ook vaker
gevraagd voor taken die als
"onbeduidend" worden
beschouwd (notuleren,
fotokopiëren, koffie drinken,
enz.).

20
vergaderingen

per week
voor 1 op de 10

leidinggevenden

Volgens de studie van
Wisembly en het FIFG
zouden leidinggevenden
in 2018 bijvoorbeeld
meer dagen aan
vergaderingen hebben
besteed (27) dan aan
verlof.

1 op de 3
leiding-

gevenden
is al eens in slaap

gevallen tijdens een
vergadering

Toch geeft één derde van de
ondervraagden het toe: zij zijn al
eens ingedut tijdens een presentatie
/ vergadering (aldus de studie van
Wisembly)

  
Moet er een verband worden gelegd
met het aantal uren dat zij per jaar
aan vergaderingen besteden?
Misschien wel.
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