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Visualiseer de Focus Duur: n.v.t. 
Grootte: < 16 
personen 
  

Doel 
Visueel inzichtelijk krijgen dat het gesprek nog over het vergaderonderwerp 
gaat of dat er afgedwaald wordt. 
 
Bruikbaar bij 
In vergaderingen met een beperkt aantal deelnemers. 
 
Meervoudige interesse 
Visueel-ruimtelijk  
 
Aanpak 

 Zet centraal op de vergadertafel een voorwerp, bijv. een X, dat het 
onderwerp van de vergadering representeert. 

 Geef alle deelnemers een voorwerp, bijv. een pion. 
 Elke deelnemer plaatst zijn pion tussen zichzelf en de X. Hoe dichter de pion 

bij de X staat, hoe beter de focus van het gesprek op het onderwerp is 
gericht. 

 Tijdens de vergadering verschuiven de deelnemers hun pion naar gelang 
hun mening over het behouden van de juiste focus. 

 Als zichtbaar wordt dat meerdere deelnemers vinden dat er afgedwaald 
wordt, is ingrijpen nodig. 

 
Op deze manier maak je alle deelnemers verantwoordelijk voor het houden 
van de juiste focus. In de praktijk zal de voorzitter misschien zelfs niet in 
hoeven te grijpen. De deelnemers zien namelijk aan het verschuiven van de 
pionnen dat er afgedwaald wordt en zullen daarop reageren. 
 
Nodig 
Voorwerp dat het onderwerp van het overleg symboliseert. 
Voor iedere deelnemer een voorwerp dat de focus kan aangeven. 
 
Tip 
De voorwerpen die je kiest moeten wel goed herkenbaar zijn en niet 
verdwijnen tussen allerlei vergaderspullen. 
 
Variaties 

 In een vergaderopstelling met een tafel met open caré kun je een andere 
aanpak kiezen: 
Geef de deelnemers drie gekleurde kaarten: groen, oranje, rood. Vind je 
dat er focus is op het vergaderonderwerp dan laat de groene kaart zien. 
Wordt er afgedwaald dan wordt het oranje of rood. Bij te veel oranje en/of 
rood is ingrijpen noodzakelijk. 
 

 In een open cirkel kun je kiezen voor de volgende aanpak: 
Als de focus op het vergaderonderwerp ligt, blijven de deelnemers zitten. 
Wordt er afgedwaald, dan schuiven ze hun stoel naar achteren. 
Wordt de cirkel te groot, dan is ingrijpen gewenst. 
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