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Walk your meeting

Productiever overleg, meer 
bewegen en vaker buiten, zo 

lukt het je!

NIVE Managementplatform

Woensdag 14 september 2022
Mitland, Utrecht

15.00 – 18.00



Werkplek van de toekomst?



Productiever Gezonder Creatiever Beter contact

Het weeting-effect

60%



Weeting: next steps in de evolutie



Walking + 
meeting =
Weeting



Weeting
Praktisch 



Walk your meeting 

Aantallen deelnemers? 
Begin met twee!



Met drie kan ook
8

Drie kan ook, mits de paden breed genoeg zijn.
Op sommige plekken is vier of vijf naast elkaar mogelijk



9

Events: weeten met meer dan 100!
Splits de groep op en doe een plenaire 

wrap up



Wanneer kan 
ik ‘weeten’?



• 1 op 1 overleg
• Manager-medewerker
• Lastige kwestie oplossen
• Evaluatie 
• Brainstorm
• Kennismaking
• …etc

Soort overleggen?



Effectiever manager– medewerker contact

Meer aandacht voor persoonlijk welzijn

Betere ondersteuning bij ontwikkeling

Helpt bij versterken cultuur van “elkaar 
aanspreken”, omdat het makkelijker is om lastige 

gesprekken te voeren 

Bijdrage aan management?
een voorbeeld



Aantekeningen – van schrift tot 
smartphone, van dicatafoon tot AI



Aantekeningen – probeer deze apps 
eens



Wat als het 
regent? 



Wat als het regent? Gebruik de buienradar. 
Miezer is niet zo erg. Meer regen? Start iets

later, kort in, neem een paraplu mee, of… blijf
deze keer binnen



Hakken noodzakelijk?



Vaste plek in jouw organisatie
• Maak een weetingpoint in de hal, het 

meetingpoint voor weetings
• Zorg voor ambassadeurs op elk niveau
• Organiseer campagnes (koffiebonnen

werken altijd)
• ICT: neem het weetingpoint op in de lijst 

met vergaderzalen
• Faciliteer
• Integreer weeting in de bedrijfscultuur:

onboarding, organisatietrainingen, 
managementdagen, etc

• Werk samen met buren aan 
wandelroutes en aantrekkelijke 
omgeving



Tools Werken in Beweging: minigids



Effectief & productief -> 
Zeven weetingvormen

1. Basisweeting
2. Freestyle
3. Timeboxen
4. President’s walk 
5. Recap-weeting
6. Wissel
7. Break-outweeting





Aan de slag:

Maak je 
persoonlijke 
bingokaart



Meer informatie is te 
vinden op www.weeting.nl

en in mijn boek

Weet ze! 
Martine de Vaan


