Minder vergaderingen
met minder mensen in
minder tijd?
Word een Meeting Master!
In veel organisaties wordt te vaak en te lang overlegd.
Medewerkers gaan gebukt onder een hoge vergaderlast. Daarnaast
is niet iedereen altijd even goed voorbereid, is het soms onduidelijk
waar de vergadering over gaat en blijven goede werkafspraken uit.
Dit resulteert in onnodig tijdverlies en stroperige besluitvorming.
Ook komen medewerkers zo onvoldoende aan hun dagelijkse werk
toe, moeten ze daardoor overwerken, raken ze gefrustreerd en
verliezen ze slagvaardigheid.

10 aanpak
Weken

Hier heeft House of Performance een oplossing voor: Meeting Masters. In 10
weken tijd gaan teams aan de slag met een game en een interne meeting
coach die door House of Performance wordt opgeleid.
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Resultaat

Een gemiddelde
tijdsbesparing van
30 minuten per
medewerker per
week

Een gemiddelde
efficiency verhoging
van 22,5% in de
teameffectiviteit.

Vergaderingen
lopen effectiever
(duidelijke agenda,

De adoptie van Office
365 applicaties
neemt toe.

Het werkplezier
stijgt

heldere structuur, goede
input deelnemers, strak
verloop)

Contactpersonen
Herken jij jezelf in bovenstaande en wil je de overlegstructuur
binnen jouw organisatie stevig aanpakken? En wil je met
minstens 5 teams (nodig voor het competitie element) starten?
Neem dan nu contact op met Sjoerd of Susan.
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