Woordenboek

van de perfecte voorzitter

Simone Slotboom
Een abc-tje voor het leiden van redactievergaderingen.
Verplichte kost voor de stumpert die het zooitje ongeregeld in
het nieuwe jaar denkt te gaan leiden.
Naar het model van Rudolf van Beijmerwerdt.
Tip: pas A t/m Z kort, krachtig en rücksichtslos toe,
anders zit je erbij, in plaats van voor.

A
Alcohol
Het glijmiddel van de redactie, met name van de harde kern. Onmisbaar bindmiddel. Verkort ook de behoefte
aan deelname aan de rondvraag.
Allergisch reactie
Moet acuut optreden zodra een redacteur langer dan 5 à10 minuten het woord neemt en duidelijk zichtbaar
zijn in woord en gebaar om enig effect te sorteren. Jij bent de haan in het kippenhok, dus kraai luid en
duidelijk.
Tip: René is volledig immuun. Laat hem pas vlak voor de nazit aan het woord. Dit verkort op opmerkelijke
wijze de spreektijd. Zie ook: A: Alcohol.

B
Boodschappen doen
Deze taak standvastig weigeren. Een echte leider koopt geen koffie, thee en koekjes en drank is alleen
bedoeld om te drinken. Delegeren naar vrouwelijke redactieleden.
Tip: Reken op moederlijke drang tot verzorging. Werkt vooral goed bij Neeltje. Zie ook D: Delegeren.

C
Crash meeting
Elke vergadering van de IJopener.
Tip: Zie D: Damage control.

Culturele agenda
De enige serie die door de beugel kan. Bondigheid, efficiëntie en hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden
zijn essentieel. Kan dus aan niemand anders dan de voorzitter overgelaten worden.

D
Damage control
Vindt voornamelijk plaats tijdens de nazit in de vorm van drank. Alle neuzen staan als vanzelf weer dezelfde
kant op met als gemeenschappelijk doel: zuipen.
Delegeren
Benoem de taak, kijk streng de kring rond en zwijg zolang als nodig is. D.w.z.: Tot iemand zijn of haar vinger
opsteekt. Alleen succesvol mits consequent en met veel geduld en gevoel voor drama uitgevoerd.

E
Eendagsvlieg
Enthousiaste nieuwkomers waarvan na het bijwonen van één vergadering nooit meer iets vernomen is.
Efficiëntie
De ultieme legitimatie voor het snoeren van een mond, het schrappen van tekst of het torpederen van andere
meuk of goedbedoelde ideeën. Werkt als een tierelier. Wees het zelf ook, anders blijf je bezig. D.w.z.:
spreek het liefst in oneliners, stuur mails van maximaal 3 zinnen en bemoei je nooit met details. Laat die over
aan mierenneukers, control-freaks of pietjes precies.
Empowerment
Redacteuren zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaten van hun werk. Geef sturing door regelmatig
sarcastisch commentaar te leveren. Deze vorm van tough love is nodig om boven het niveau van een
schoolkrant uit te stijgen.

F
Fantoomredactieleden
Redactieleden die weliswaar in colofon vermeld staan, maar waarvan niemand meer weet hoe ze eruitzien of
wie ze zijn. Soms verschijnen ze plotseling bij het jaarlijks kerstdiner.

G

Geld
Geld valt er niet te verdienen in de redactie, noch veel uit te geven namens de redactie. Het betreft hier
liefdewerk oud papier en stank voor dank. Bezint dus, eer ge begint.

H
Hybris
Een valkuil voor menig redactielid. Aan de voorzitter de taak om gevallen tijdig op te sporen en vervolgens op
cynische dan wel sarcastische wijze uit te leggen dat hoogmoed voor de val komt. Niemand is onmisbaar, met
uitzondering van de voorzitter natuurlijk.

I
Inleveren
Stukken moeten altijd op of voor de deadline ingeleverd worden. Benadruk dit zo vaak je kunt onder het
motto: vrijwillig is niet vrijblijvend. Train je geheugen optimaal en herinner al te enthousiaste redactieleden
aan voorgaande fantastische brainwaves die papier noch deadline ooit gehaald hebben. Shoot to kill.

J
Joligheid
Een vorm van onprofessioneel gedrag dat meteen in de kiem gesmoord dient te worden. Grappen, grollen en
andere vrolijke onderonsjes druk je onmiddellijk de kop in met: ‘Zullen we het even centraal houden?’

K
Kerstdiner
Jaarlijkse traditie die plaats vindt in een lokale horecagelegenheid (plan A). Fred kan eventueel de prijs te
drukken door een artikel te beloven. Het zetten van de datum vraagt een strakke hand. Prik na een (uiterst)
korte inventarisatieronde -bij voorkeur al in november- twee data. Hak vervolgens keihard de knoop door
onder het motto: wie niet kan, jammer dan. Door problemen rond de euro dit jaar plan B: Koken met Neeltje.
Kunst
Alles behalve Amphitrite.

L
Langdradigheid

Een woord met negatieve connotatie. Goed inzetbaar bij redactieleden die lang van stof zijn in woord of op
papier. Pak een scherpe schaar en doorknippen die draad! Of het stuk. Refereer altijd ook aan E: Efficiëntie
als ultieme legitimatie.

M
Managen
Het maximaal haalbare voor een voorzitter. De in hun uniekheid vaak onverenigbare karakters van de
redactieleden leiden al snel tot woelige vergaderingen. Dit valt niet te voorkomen, wel te managen. Zet z.s.m.
de deksel op de stoompan. Liefst al voor het kookpunt bereikt wordt. Voor effectieve tools zie: Alcohol,
Allergische reactie, Efficiëntie, Langdradigheid, Damage control en Nazit.

N
Nazit
Na de vergadering volgt de nazit. Daar worden spijkers met koppen geslagen en allianties gesloten. Zorg dus
dat je erbij bent en blijft. Verwijs muggenzifterij, emotionele uitbarstingen en ander overbodig gedoe in het
kader van efficiëntie standaard door naar de nazit.

O
Onzin
Bij elke vergadering komt onzin voorbij. Benoem het ogenblikkelijk als zodanig en geef onverstoorbaar het
woord door aan een volgend redactielid.

P
Praten
Praten is voor de nazit. In de vergadering is alleen informatie van het nuttige soort toegestaan. Wijk nooit
van deze regel af. Wat er ook gebeurt. Geef één vinger en oeps, daar gaat je hand, op de voet gevolgd door
je arm en andere lichaamsdelen.

Q
Querulant
Een bekend fenomeen onder vrijwilligers. Ook als de klacht terecht is of begrijpelijk, geef dit nooit toe. Kijk
strak op je horloge, benadruk het gebrek aan tijd en verwijs wederom door naar de nazit. Als dit niet werkt:
houdt het onderwerp aan tot een volgende vergadering. Dan herhaal je het bovenstaande. Zie ook: Efficiëntie
en Nazit.

R
Roken
Roken valt onder de categorie alcohol en vindt plaats tijdens de nazit. Geef rokers pas aan het eind van de
vergadering het woord en ze houden het kort. NB: René is helaas gestopt. Simone gelukkig weer begonnen.

S
Serie
Stukken in welke serievorm dan ook moeten koste wat kost vermeden worden. Reageer op elk idee dat riekt
naar herhaling in welke vorm dan ook, met: ‘Het is toch geen serie?’ NB: Vergeet geen strenge blik,
sardonisch opgetrokken wenkbrauwen en licht dreigende stemverheffing. Zie verder: Allergische reactie.

T
Taakverdeling
Verdeel alles wat verdeeld kan worden. Na het leiden van de vergadering heb je namelijk nergens meer puf
voor. Zie ook: Delegeren.

U
Uitweiden
Vanzelfsprekend streng verboden. Verdere uitweiding overbodig.

V
Variatie
Variatie in de artikelen moet afgedwongen worden. Zet hiervoor de redacteuren zelf tegen elkaar in dan wel
op, onder het motto: verdeel en heers. Neeltje gaat spontaan op de bres voor de Indische Buurt en sociaal
getinte stukken. Guus houdt als vanzelf nauwkeurig bij of het aantal promostukken niet de pan uit rijst. Elly
is multifunctioneel inzetbaar en houdt werkelijk alles in de gaten, van de lengte van de stukken tot of de
puzzels niet te moeilijk zijn.

W
Welingelicht
Een goede voorzitter knows his shit. Hij is het geheugen en geweten van de redactie. En laat dat regelmatig
even voelen.

X
Xenofobie
Natuurlijk wantrouwen tegen nieuwkomers van elke aard in de redactie. Momenteel aangewakkerd door het
vertrek van de huidige voorzitter. De nieuwe kandidaat krijgt het zwaar. Grote schoenen zijn niet
gemakkelijk te vullen.

IJ
IJopener
Een geflipte samenvoeging van de Kadekrant en de Tong Tong. Desondanks een blijvertje.

Z
Zweep
Voornaamste attribuut van een goede voorzitter. Valt onder het kopje: functioneel. Van oudsher met liefde
gehanteerd in het belang van de groep.
Zeeburg
De geliefde naam van ons schrijfgebied die is opgegaan in Oost. Zoals onze voorzitter nu opgaat in Noord.
Note for the future: Niets van waarde meer prijsgeven aan andere stadsdelen.

