
HYBRIDE HOSTING
ZO LUISTEREN WE BETER NAAR ELKAAR

Ook na corona blijven hybride bijeenkomsten voor ons normaal. Omdat het meer concentratie, 
discipline en geduld kost luisteren mensen beter naar elkaar. Met de juiste technische middelen en 
bijgeschaafde werkwijzen en processen slagen we erin om onze meetings net zo levendig te maken 
voor online deelnemers als voor deelnemers die in real life aanwezig zijn.

Welkom in onze hybride kookstudio
Je bent welkom in onze vaste hybride studio bij kookstudio Smaak. Smaak zorgt voor ontvangst 
catering en kookworkshops. Meneer de Leeuw zorgt voor de techniek en helpt bij de voorberei-
ding zodat je met hybride werkwijzen je doel kunt bereiken en dat iedereen online en offline op het 
puntje van z’n stoel zit.

9 https://youtu.be/9S9RKeq5z0s

Verkennende gesprekken vormen de kern van onze werkwijze
In de afgelopen 15 jaar heeft Meneer de Leeuw een eigen praktijk opgebouwd in het organiseren 
van kleine en grote verkennende gesprekken (24-uurssessies, helpathons, transitie strategie ses-
sies, transitie interviews, vernieuwingsnetwerkbijeenkomsten, fluister conferenties). In deze ge-
sprekken ontstaan nieuwe duidingen van het heden en nieuwe openingen naar de toekomst. Wat 
wij doen is opmerken wat nu gebeurt in een gesprek, in een organisatie, in een sector. In onze op-
rechtheid en scherpte om te zoeken naar wat verbindt en wat tot nieuw handelen leidt, ontregelen 
wij op een constructieve wijze. Wij werken vervolgens de nog prille ideeën uit tot handelingsper-
spectieven, concepten, plannen, projecten waar jij of de organisatie wat mee kan. Het liefst sturen 
wij ook mee in de uitvoering, want het is pas in het doen dat je alles echt tegenkomt.
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https://smaaknederland.nl/
https://youtu.be/9S9RKeq5z0s
https://youtu.be/9S9RKeq5z0s


Hybride biedt meer mogelijkheden 
Wij hebben veel ervaring opgedaan met zeer participatieve hybride bijeenkomsten. Online biedt 
ongekende mogelijkheden, maar niemand wil staren naar een scherm vol met pratende hoofden 
voor meer dan 45 minuten. Zittend aan je bureau voor een scherm de hele dag is niet te doen. Met 
de juiste technische middelen en aangepaste werkwijzen en processen slagen we erin om onze 
vergaderingen net zo levendig te maken voor online deelnemers als voor deelnemers die fysiek 
aanwezig zijn. Onze hybride bijeenkomsten worden nooit afgelast. Als je niet in het echt aanwezig 
kunt zijn kun je ook online meedoen. Voor elke bijeenkomst bouwen we een online omgeving met 
een virtuele foyer en verschillende virtuele zalen voor de online deelnemers. Deze virtuele ruimtes 
zijn verbonden met de fysieke locatie met de fysieke deelnemers.

Online en real-life ervaringen
De real life deelnemers staan   in direct contact met elkaar en staan   in contact met de online deel-
nemers via videoverbinding en online tools. De online deelnemers kunnen vrij bewegen tussen 
de verschillende virtuele kamers en staan   via videoverbinding in contact met de fysieke en andere 
online deelnemers. Iedereen kan samenwerken in gedeelde documenten. Een team van online en 
real-life hosts en technisch ondersteunend personeel zorgen ervoor dat de vergadering soepel ver-
loopt voor alle deelnemers.
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Impressie van een Hybride Lancering  
Transite Agenda op locatie  
(200 online deelnemers, 40 real life)

Impressie van een Hybride Helpathon  
(50 deelnemers online en 15 real life)

https://www.youtube.com/watch?v=EMYBU3c2zKk
https://www.youtube.com/watch?v=W21saLW6VG4

