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Tips voor een vruchtbare vergadering 
 
Voorbereiding 

• Bepaal of de vergadering echt noodzakelijk is. Wellicht volstaat een 
telefoontje of een mailtje. 

• Stel vast wie erbij moeten zijn. 
• Verdeel de rollen, bijvoorbeeld de voorzittersrol. Iemand moet de vergadering 

leiden en ervoor zorgen dat men de doelstelling bereikt. 
• Stel de agenda op en verstuur hem tijdig. Vraag eventueel de genodigden om 

aanvullingen van tevoren door te geven. 
• Stel de vergaderdoelen vast en omschrijf deze concreet. 
• Bepaal datum, tijdstip, plaats en duur. De beste vergadertijd is meestal 

midden op de ochtend of de middag. 
• Stel vast welke stukken meegenomen moeten worden en hoe iedereen zich 

moet voorbereiden. 
• Bepaal de actielijst voor de agenda. 
• Zorg dat de vergaderlocatie makkelijk te vinden is. 

 
Tijdens de vergadering 

• De voorzitter begint op tijd, licht de basisregels toe, vat regelmatig samen, 
zorgt ervoor dat de agenda gevolgd wordt en neemt deel als groepslid. 

• Houd je aan de agenda, je hebt deze niet voor niets opgesteld. Wil iemand 
iets anders bespreken? Schuif dat onderwerp dan door naar de volgende 
keer. 

• De discussieleider houdt het vergaderproces in de gaten, zorgt dat iedereen 
betrokken blijft, roept lastige deelnemers tot de orde en treedt op als 
neutrale bemiddelaar. 

• De notulist noteert in kernwoorden de belangrijkste informatie en besluiten, 
vraagt om opheldering bij onduidelijkheden en maakt het verslag. 

• De deelnemers houden zich aan de basisregels, leveren ideeën en dragen bij 
aan het bereiken van overeenstemming. 

• Ruim tijd in voor �alles wat ter tafel komt�. Sommige onderwerpen die wel 
besproken worden maar niet in deze vergadering passen, moeten wel 
behandeld worden. Noteer ze en bespreek ze later. 

• Stop op tijd. Houd je aan de agenda en laat een vergadering niet uitlopen. 
Niet alles behandeld? Plan dan een volgende vergadering. 

 
Na afloop 

• Na afloop kan de vergadering gezamenlijk worden geëvalueerd en kan men 
zoeken naar manieren om verbeteringen aan te brengen. 

• Voer datgeen wat is afgesproken ook uit. Zo maak je duidelijk dat de 
vergadering zinvol was.  

 
Succesvol vergaderen: 10 tips 
Belangrijke vergaderdoelen 
Succesvol vergaderen 
Checklist vergaderen en notuleren 
Effectief vergaderen 
 
Boek: Vergaderaccommodatiegids 
Training: notuleren met je laptop 
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