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Inleiding en leeswijzer

In de moderne complexe organisaties wordt vergaderen steeds meer een apart
vakgebied. Dit blijkt onder andere uit de vele vergadervormen die er zijn en uit
de vele hulpmiddelen die er voor vergaderingen beschikbaar zijn. Er zijn inmiddels bedrijven die helemaal gespecialiseerd zijn in vergaderhulpmiddelen of in
het aanbieden van vergaderlocaties. Door de opkomst van het internet heeft het
vergaderen de laatste jaren veel nieuwe mogelijkheden gekregen. Met name door
de combinatie van technieken wordt het steeds gemakkelijker om veel informatie
op grote afstand met elkaar delen. Daarnaast blijft natuurlijk het persoonlijk
vergaderen iets waar iedereen, zowel op het werk als soms privé, mee te maken
heeft. Voor vergaderen, of dat nu persoonlijk is of op afstand, gelden bepaalde
vaste spelregels voor zowel de deelnemers, de notulist als de voorzitter. Dit
boekje gaat in op deze spelregels en daarnaast op de vele technische en organisatorische mogelijkheden die er inmiddels zijn op het gebied van vergaderen.

Leeswijzer
De in dit boekje vermelde links naar websites kunnen verouderd raken en dus
niet meer werken. Verder gaan bepaalde technische ontwikkelingen zo snel dat
de in het boekje beschreven technieken mogelijk binnen enkele jaren alweer ingehaald zijn door de technologische vooruitgang. Verder kan overal waar 'hij'
staat natuurlijk ook 'zij' gelezen worden.
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1. Vergaderen algemeen

Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de algemene aspecten van vergaderen. Onder
andere de vergadervormen en vergaderdoelen komen hier aan de orde.
Er zijn vele soorten vergaderingen: van gemeenteraadsvergaderingen en algemene
ledenvergaderingen tot afdelingsoverleg en stafvergaderingen. Bedrijven besteden
gemiddeld tien tot twintig procent van de werktijd aan vergaderen. Als secretaresse besteed je waarschijnlijk nog meer van jou arbeidstijd aan vergaderingen.
Je woont veel vergaderingen bij en moet ze vaak organiseren. Het is daarom belangrijk dat je goed uit de voeten kunt met deze vorm van overleg.

Taken secretaresse bij een vergadering
Als secretaresse heb je een belangrijke rol bij vergaderingen. Je hebt meestal
namelijk verschillende taken die essentieel zijn voor het verloop van de vergadering. Bij die taken kan het gaan om:
•
plannen van de vergadering
•
reserveren van de vergaderlocatie
•
verzorgen van de hulpmiddelen voor de vergadering en de catering
•
met de voorzitter opstellen van de agenda
•
samenstellen van het vergaderdossier
•
het op tijd toesturen van de uitnodiging, agenda en vergaderstukken aan de
deelnemers
•
het maken van de notulen
•
toezending van de notulen aan de deelnemers.
Vergaderingen bestaan al heel lang. Zo waren er al in de Romeinse tijd concilies.
Dat waren vergaderingen met een groot aantal kerkelijke leiders over de koers
die de christelijke kerk verder moest volgen. Met het ontstaan van het kapitalisme
in de late middeleeuwen en later de industrialisering ontwikkelde het vergaderen
zich tot een vorm van overleg die niet meer weg te denken is uit de huidige samenleving.
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Wat is een vergadering eigenlijk? Kort gezegd is het een bijeenkomst voor
overleg. Een wat uitgebreidere omschrijving van een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (vaak van dezelfde organisatie) die met elkaar
spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.
Goed overleg via onder andere vergaderen is noodzakelijk voor een organisatie
om te kunnen functioneren. Vergaderen is nodig om besluiten te nemen, taken
af te stemmen, ideeën te ontwikkelen, draagvlak te creëren en informatie te
(ver)delen. Vergaderingen kunnen echter ook teveel tijd kosten en ten koste van
je overige werktijd gaan. Het is dus zaak vergaderingen goed te organiseren en
ze niet teveel te laten uitlopen. Hiervoor bestaan een aantal hulpmiddelen die je
verderop in dit hoofdstuk terugvindt.
Er zijn ook veel ontwikkelingen op vergadergebied, van staand vergaderen tot
het toenemend gebruik van internettoepassingen bij vergaderen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er sneller en beter vergaderd kan worden. Hieraan
schenkt dit boekje de nodige aandacht.

Vergadernoodzaak
De volgende vragen helpen je om vast te stellen of een vergadering wel noodzakelijk is:
•
In wat voor mate is de noodzakelijke kennis en informatie versnipperd? Hoe
groter de versnippering, hoe groter de vergadernoodzaak.
•
Hoe overzichtelijk is het probleem? Hoe onoverzichtelijker het is, hoe groter
de vergadernoodzaak.
•
Is er een kans op een conflict? Hoe groter die kans, hoe groter de vergadernoodzaak.
•
Hoe belangrijk is het dat een team een beslissing draagt? Hoe belangrijker
dat is, hoe groter de vergadernoodzaak.
Tip
Kijk eens of vergaderingen bij jouw bedrijf soms ook alleen uit gewoonte plaatsvinden.
Stel dan bij zo’n vergadering de vraag of de vergadering niet overbodig is en hoe een
dergelijke tijdsverspilling een volgende keer voorkomen kan worden. Draag daarbij bovengenoemde vraagpunten aan met betrekking tot een noodzakelijke vergadering.
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Vergaderdoelen
Om effectief te kunnen omgaan met vergaderingen is het handig dat je een onderscheid maakt naar de verschillende doelen die een vergadering kan hebben.
Deze doelen zijn:
•
Informeren van de deelnemers.
•
Inventariseren van informatie.
•
Het geven van instructies.
•
Het geaccepteerd krijgen van al genomen besluiten.
•
Het nemen van nieuwe besluiten.
•
Het oplossen van problemen.
•
Het afstemmen en toetsen van inzichten, standpunten, waarden of belangen
van deelnemers (gespreksgroep).
•
Motiveren van de aanwezigen (stimuleren vertrouwen, teamgeest).
Dubbele functie vergadering
Vaak kijken degenen die een vergadering organiseren alleen naar acties en besluiten die de vergadering moet opleveren. Ze vergeten dan dat een vergadering
een dubbele functie heeft. Tijdens de vergadering moet je niet alleen overleg
plegen. De vergadering heeft ook tot doel mensen mensen te mobiliseren. Uit
een vergadering moeten acties voortkomen en het is belangrijk dat de deelnemers
door de vergadering gemotiveerd zijn om deze acties uit te voeren.

Vergadervormen
Er zijn vele vergadervormen. Algemene vormen die vaak voorkomen in een organisatie zijn:
•
werkoverleg
•
brainstorm
•
instructievergadering
•
besluitvormende vergadering
•
actiegerichte vergadering
•
informatieve vergadering
•
bilateraal.
Daarnaast zijn er ook specifiekere vergaderingen, zoals:
•
ministerraadvergadering
•
stafbijeenkomst
13
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•
•
•
•
•

OR vergadering (ondernemingsraad)
(algemene) ledenvergadering
directievergadering
vergadering raad van bestuur
gemeenteraadsvergaderingen.

De algemene vergadervormen
Werkoverleg
Werkoverleg is een regelmatige, gestructureerde vergadering over het werk en
de werksituatie waaraan de leiding en de werknemers deelnemen. Onderwerpen
die ter sprake kunnen komen, zijn:
•
arbeidsomstandigheden
•
het werk en de uitvoering inclusief te gebruiken materialen of apparaten
•
algemene personeelsaspecten zoals ziekte, vakantie, regeling voor overwerk,
samenwerking
•
algemene zaken zoals omzetcijfers, jarenplannen, toekomstige veranderingen
en voortgang van werkoverleg.
Een werkoverleg mag niet gaan over de volgende zaken:
•
persoonlijke, individuele zaken
•
functioneringszaken
•
conflicten tussen mensen onderling of tussen chef en medewerker.
Goed werkoverleg
De volgende aandachtspunten kunnen helpen om tot een goed werkoverleg te
komen:
•
De voorzitter benadrukt aan het begin van het overleg naar de deelnemers
toe dat het de bedoeling is dat ze naar elkaar luisteren. Ook beklemtoont hij
dat de deelnemers hun mening gerust kunnen geven en dat dat verder geen
gevolgen heeft voor hun functie en baan.
•
De voorzitter ziet erop toe dat het werkoverleg over de juiste zaken gaat.
•
Het werkoverleg mag niet langer dan anderhalf uur duren. Als er meer tijd
nodig is dan kan je beter een nieuw overleg plannen op een ander tijdstip.
•
De deelnemers houden zich aan de agendapunten. Als deelnemers nieuwe
vergaderpunten inbrengen dan moeten die worden besproken tijdens een
volgend overleg.
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•
•

Tijdens het werkoverleg kijken de deelnemers of ze de afspraken die ze tijdens het laatste werkoverleg hebben gemaakt, ook zijn nagekomen.
Als er veel deelnemers zijn die nog geen ervaring hebben met werkoverleg
dan kunnen ze onder begeleiding van bijvoorbeeld een ervaren voorzitter
en een ervaren ‘vergaderaar’ eerst eens oefenen.

Brainstormvergadering
Bij een brainstormvergadering denken de deelnemers samen na over een probleem en zoeken ze de mogelijke oplossingen voor het probleem. Het is belangrijk
dat iedere deelnemer aan het woord komt. De voorzitter moet hierop toezien.
Bij dit type vergadering nemen de deelnemers over het algemeen niet meteen
een beslissing. Het gaat hier om het discussiëren en mening vormen.
De volgende uitgangspunten zijn nodig om van brainstormen een succes te
maken:
•
Hoe meer ideeën, hoe beter.
•
Ieder idee is toegestaan. De deelnemers hebben geen kritiek op elkaars
ideeën en gaan er niet over in discussie.
•
Vergaande en misschien zelfs extreme ideeën of ideeën die onrealistisch
lijken, zijn gewenst.
Een brainstormvergadering kan je als volgt in goede banen leiden:
•
Zorg voor een inspirerende en creatieve sfeer.
•
Ga op een probleem in met de volgende manier vraagstelling: ‘op hoeveel
manieren kunnen wij…?’.
•
Stel een lijst op met de meest voor de hand liggende oplossingen en sluit
deze uit.
•
Laat de deelnemers vijf minuten zoveel mogelijk ideeën opschrijven, waarbij
ze niet spreken.
•
Geef de deelnemers de gelegenheid hun ideeën uit te wisselen in kleine
groepen.
•
Inventariseer de ideeën vervolgens met de hele groep.
•
Zet de ideeën op een rij naar thema of invalshoek.
•
Maak een selectie van enkele ideeën als mogelijke oplossing of als begin van
een nieuwe brainstormsessie.
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Instructievergadering
Bij deze vergadervorm legt de voorzitter de bedoeling uit van een project of proces
en verdeelt hij of zij de taken onder de deelnemers. De voorzitter speelt hier dus
een zeer centrale rol.
Besluitvormende vergadering
Dit is een vergadering waarbij het nemen van besluiten centraal staat. Het is een
type vergadering dat in beeld komt als doelen al bekend zijn en je wilt nagaan
wat de stand van zaken is met betrekking tot die doelen en hoe je verder gaat.
Vaak wisselen de deelnemers ook in beperkte mate informatie en standpunten
uit. Het gaat bij de vergadering om het nemen van besluiten waarachter een
meerderheid van de deelnemers staat. Bij dit soort vergadering is het belangrijk
dat de voorzitter de vergadering strak leidt.
Actiegerichte vergadering
Bij een actiegerichte vergadering gaat het erom wat de acties zijn, wie ze gaan
uitvoeren en hoe en wanneer dat gebeurt. Het is belangrijk dat de acties duidelijk
worden omschreven. De voorzitter ziet erop toe dat de acties duidelijk zijn bij de
deelnemers.
Informatieve vergadering
Bij een informatieve vergadering gaat het om het uitwisselen van informatie.
Daarbij is het belangrijk dat iedere deelnemer informatie krijgt en geeft. De
voorzitter zorgt dat de deelnemers dit voldoende kunnen doen.
Overigens zijn vergaderingen die bestemd zijn voor informatievoorziening
lang niet altijd nodig, omdat informatievoorziening ook op een andere efficiënte
wijze kan plaatsvinden. Er zijn immers tegenwoordig allerlei virtuele mogelijkheden om informatie goed en doeltreffend te verspreiden.
Bilateraal
Een bilateraal overleg, ook wel een ‘bilateraaltje’genoemd, is een overleg tussen
twee personen. Het woord vergadering is bij dit overleg eigenlijk niet op zijn
plaats, daarom keert dit overleg in dit boek verder niet terug.

Lunchvergadering
Vergadering in combinatie met een lunch of zelfs een diner is de laatste jaren
steeds populairder geworden. Veel hotels, restaurants en ook bijvoorbeeld musea
16
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bieden deze optie aan. Ook in de Nederlandse kantoren zelf is het tegelijk eten
en vergaderen heel gebruikelijk geworden. De lunch bij de vergadering heeft
vaak ook een functie als een soort extra service voor zowel medewerkers als externe deelnemers.
De lunchvergadering heeft een aantal duidelijke voordelen, maar ook een aantal
nadelen.
Voordelen
•
Het beïnvloedt de sfeer positief. Samen eten en drinken geeft mensen een
comfortabel gevoel.
•
Het bevordert het groepsgevoel en is daarmee goed voor de teambuilding.
•
De combinatie vergaderen en lunch leidt tot meer productieve uren.
•
Mensen komen los door de informele sfeer, waardoor het lunchen tijdens
de vergadering een positieve uitwerking heeft op de creativiteit en inlevingsvermogen.
Nadelen
•
Vergaderen en lunch tegelijkertijd is misschien efficiënt, maar het kan ook
voor stress zorgen. Mensen moeten met twee dingen tegelijk bezig zijn en
kunnen daarnaast ook de lunch niet gebruiken om even afstand te nemen
van het werk.
•
Het lunchen leidt de deelnemers af van de inhoud van de vergadering, omdat
zij hun aandacht moeten verdelen over het eten en drinken en het vergaderen.

17
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2. Vergaderorganisatie

Voor een vergadering is veel organisatie nodig. Een goede voorbereiding is hierbij het
halve werk, maar ook tijdens de vergadering is een strakke organisatie heel belangrijk.
Verder loont een regelmatige evaluatie van vergaderingen, omdat dat je organisatie
veel (tijd)winst oplevert.
Dit hoofdstuk is in drie delen opgedeeld. Het gaat om:
I. Voorbereiding van de vergadering
II. Tijdens de vergadering
III. Na de vergadering.

I.

Voorbereiding van de vergadering

Het is belangrijk om een vergadering goed af te stemmen op de onderwerpen
die spelen. Daarnaast moeten de mensen die je uitnodigt voor een vergadering
door de agenda zijn geprikkeld deel te nemen aan de vergadering. Vanuit deze
benadering horen de volgende punten bij de voorbereiding van een vergadering:
•
Bepaal of de vergadering nodig is of dat je de zaken die je bij de vergadering
wilt behandelen niet beter op een andere manier kunt afhandelen.
•
Stel duidelijk vast wat de belangrijkste doelen voor de vergadering zijn.
•
Scheid de vergaderingen voor besluitvorming en informatieoverdracht zo
veel mogelijk van elkaar. Dit is zowel belangrijk voor de organisatie van de
vergadering (aantal deelnemers, indeling agenda) als het verloop van de
vergadering. Als beide elementen door elkaar heen lopen, bestaat de kans
op een rommelige en inefficiënte vergadering.
•
Maak een adequate tijdsplanning.
•
Bespreek de agenda voor met de meest betrokken personen of groepen.
•
Zorg dat het mogelijk is voor de deelnemers om een aanvulling op de
agenda door te geven. Hierbij moet duidelijk zijn hoe, tot wanneer en bij
wie ze agendapunten kunnen indienen. Punten die slechts voor enkele
deelnemers aan de vergadering belangrijk zijn, moeten buiten de agenda
blijven. Degenen die bij die punten betrokken zijn, kunnen deze punten
beter op een andere manier afhandelen.
19
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•

•

•
•

•

•

•

•

Stel een aantrekkelijke agenda op op basis van de voorgesprekken. Maak
daarbij een agenda op die de deelnemers binnen de vergadertijd goed kunnen
bespreken. De agendapunten moeten duidelijk zijn wat hun doel, indeling
en te maken keuze betreft. Als een agendapunt een reeks van besluiten
omvat, bevordert het het overzicht als deze besluiten onder elkaar bij het
punt staan.
Stuur vooraf en tijdig belangrijke informatie toe. Hierdoor hoeven deelnemers aan de vergadering deze informatie niet tijdens de vergadering te
ontvangen en te verwerken. Dit scheelt veel tijd en het maakt de vergadering
overzichtelijker.
Zorg dat de agenda op tijd klaar is, zodat je hem op tijd kunt versturen.
Selecteer de deelnemers en nodig ze uit. De sleutelfiguren moeten aanwezig
zijn (zie hoofdstuk ‘Deelnemen’). Andere betrokkenen hebben vaak genoeg
aan de stukken vooraf en de notulen achteraf. Pas het aantal deelnemers
aan aan het soort vergadering. Als de deelnemers samen een beslissing
moeten nemen over een complex onderwerp dan kun je beter met niet meer
dan acht mensen om tafel gaan zitten. Geeft één iemand of enkele mensen
een toelichting op bijvoorbeeld een project dan kunnen er gerust 20 mensen
bij de vergadering zijn. Als er veel onderwerpen aan de orde komen kun je
de vergadering ook zo indelen dat het aantal deelnemers in de loop van de
vergadering kleiner wordt. Hierbij moet je de onderwerpen waar iedereen
bij betrokken is het eerst behandelen.
Het is nodig dat vooraf duidelijk afspraken bestaan over de frequentie van
de vergaderingen, de besluitvormingsprocedure, het voorzitten en het notuleren. Deze afspraken moeten ook bij de deelnemers bekend zijn.
Het is bevorderlijk voor de effectiviteit van een vergadering om een duidelijke
begin- en eindtijd af te spreken en deze duidelijk in de uitnodiging te noemen. De voorzitter moet de eindtijd duidelijk aangeven bij de opening van
de vergadering.
Bepaal op tijd de datum, het tijdstip, de plaats en de duur van de vergadering.
De meest geschikte tijd om te vergaderen is midden op de ochtend of ’s
middags.
Zorg voor een geschikte accommodatie en regel zaken zoals audiovisuele
hulpmiddelen, catering en schrijfmaterialen. Als er audiomateriaal of visueel
materiaal nodig is, is het vaak een taak voor jou als secretaresse om te zorgen
dat dat op tijd aanwezig is en dat het goed werkt. Zorg bij een presentatie,
bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie, dat de deelnemers kunnen beschikken over de prints van de prestatie.
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•

•

Als het nodig is dat deelnemers hun laptop meenemen, moet dat ook op tijd
bij hen bekend zijn. Dat wil zeggen dat ze dat niet een dag van tevoren of
op de dag zelf horen.
Bij belangrijke en complexe vergaderingen kun je een vergaderwerkruimte
opzetten waar de deelnemers alvast informatie kunnen doornemen en zich
kunnen voorbereiden.

Planning vergadering
Vergaderingen van bijvoorbeeld projectgroepen en commissies moet je ruim van
tevoren plannen. Bepaal daarbij ook al ongeveer waar je de vergadering plaats
wil laten vinden. Het plannen van de vergadering kan je op de volgende manier
doen:
•
Vraag aan de drukst bezette deelnemers of ze een lijstje willen maken met
hun geschikte vergaderdata (inclusief dagdeel) voor het komende halfjaar.
Het resultaat is een lijstje met mogelijke vergaderdata en vergadertijden.
•
Laat de andere deelnemers op dat lijstje aangeven wanneer ze wel of niet
kunnen.
•
Plan met het definitieve lijstje de vergaderingen van de groep of commissie.
Als je de vergaderdata en -tijd(en) weet, kun je de exacte vergaderlocatie bepalen
en reserveren.
Uitnodiging
Stuur een uitnodiging voor een vergadering ruim van tevoren toe aan de deelnemers, zodat zij daar in hun agenda op tijd rekening mee kunnen houden. In de
uitnodiging staan altijd de datum, plaats en aanvangstijd van de bijeenkomst en
de belangrijkste agendapunten. Als er vergaderstukken zijn, die nog niet klaar
zijn, dan kun je die eventueel later nog toesturen. Zorg wel dat de deelnemers
nog voldoende tijd hebben om de stukken goed te lezen voor de vergadering.
Uitnodigingsbrief
De volgende zaken moeten (indien relevant) in de uitnodigingsbrief staan:
•
afzender, met adresgegevens, telefoonnummer, e-mail
•
adres en naam geadresseerde
•
het soort vergadering
•
naam van de organisatie die de vergadering organiseert
•
locatie waar de vergadering plaatsvindt (inclusief adres, telefoonnummer
en specifieke vergaderruimte – bijvoorbeeld: zaal 3.02)
•
vergaderdatum
21
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•
•
•
•

•
•
•

begintijd en eindtijd
onderwerp(en) van de vergadering
de agenda (als bijlage)
de vergaderstukken (normaalgesproken als bijlagen; anders met omschrijving
en opmerking dat ze later aan de deelnemers worden toegezonden of met
informatie waar de deelnemers ze kunnen inzien of kunnen downloaden
via een internetadres)
routebeschrijving en/of routekaart (zowel voor auto als voor openbaar vervoer)
informatie over de parkeergelegenheid (eventueel met parkeerkaart)
declaratieformulier voor reiskosten.

Wanneer de groep voor het eerst bijeenkomt, moeten de deelnemers ook de
volgende gegevens ontvangen bij de uitnodiging:
•
voorzitter (naam, organisatie, functie, bereikbaarheidsgegevens)
•
deelnemers (naam, organisatie, functie, bereikbaarheidsgegevens)
•
rol van de vergadergroep (functie, achtergronden, taken)
•
het vergaderreglement en/of andere relevante regelgeving.
Voorbeeld uitnodigingbrief
..... (plaats), ..... (datum)
Aan: adres en naam
Betreft: uitnodiging vergadering (soort vergadering: bijvoorbeeld algemene ledenvergadering, of doel vergadering: bijvoorbeeld vergadering nieuwe kantoorinrichting).
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u graag uit voor de vergadering op .....(datum) in (naam, plaats, adres
locatie) van ….. - ….. uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen
Notulen vorige vergadering (inclusief datum)
Binnengekomen en verzonden stukken
.......
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6. .......
7. .......
8. .......
9. .......
10. Sluiting
Met vriendelijke groet,
.......................( handtekening)
Naam en functie
Bijlagen
Bijlage 1: notulen vorige vergadering
Bijlage 2: .......
Bijlage 3: .......
Bijlage 4: .......
Bijlage 5: routebeschrijving, routekaart en parkeerinformatie

Uitnodigen en plannen via de e-mail en het internet
De meeste correspondentie gaat tegenwoordig via de e-mail. Dat wil zeggen dat
je de uitnodiging voor de vergadering ook vaak via de e-mail zult versturen. Dat
kan door de digitale brief als mailtje te sturen of als bijlage aan een mailtje toe
te voegen. Daarnaast kent het programma Outlook de mogelijkheid tot een vergaderverzoek. Via het onderdeel ‘Agenda en planning’ kun je een vergaderverzoek
verzenden naar de deelnemers. In Outlook (Outlook 2003 en 2007) kun je aan
dit verzoek bijvoorbeeld een vergaderwerkruimte (website waar alle gegevens en
al het materiaal voor een of meer vergaderingen centraal worden opgeslagen)
koppelen. Ook biedt het vergaderverzoek je de mogelijkheid aan te geven wat de
locatie is en wat de begin- en eindtijd van de vergadering is.
Verder bevat Outlook 2007 (en ook Outlook 2003) een ‘planningstool’ waarmee
je de agenda's van de deelnemers kunt vergelijken. Voor het plannen van vergaderingen kun je ook externe planningssites gebruiken als www.datumprikker.nl,
www.dedatumprikker.nl, www.doodle.com, www.whichdateworks.com/Editor.aspx
of www.r4m.be.
Vergaderstructuur
Er zijn een paar vaste elementen nodig om een vergadering voldoende structuur
te geven.
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•
•
•

II.

Het is van tevoren bij iedereen bekend wanneer en waar de vergadering
plaats heeft.;
De deelnemers krijgen vooraf een uitnodiging meteen agenda en bijbehorende informatie.
Het is vooraf bekend wie notuleert en wie de vergadering voorzit.

Tijdens de vergadering

Je voorkomt doelloos gepraat en conflicten tijdens vergaderingen door een efficiënte vergaderstructuur aan te houden. De volgende punten zijn hierbij van
belang wat de communicatie en besluitvorming tijdens de vergadering betreft:
•
De voorzitter verwelkomt de deelnemers met een positieve boodschap. Hij
geeft duidelijk aan wat het doel is van de vergadering: het uitwisselen van
informatie, het nemen van besluiten, het afspreken van acties of een ander
doel, zoals het geven van instructies of het motiveren van een team. Hierop
volgt eventueel een rondje waarbij de deelnemers zichzelf voorstellen (als
ze elkaar nog niet kennen). Verder introduceert de voorzitter eventuele
gasten aan de deelnemers. Bij grotere aantallen deelnemers gaat er een
aanwezigheidslijst rond.
•
De voorzitter houd de gesprekken doelgericht, let op de lijn van de vergadering en ziet erop toe dat de deelnemers alleen praten over het agendapunt
dat aan de orde is.
•
De deelnemers moeten de gelegenheid krijgen om in gelijke mate het woord
kunnen voeren en hun standpunt te laten horen. De voorzitter maar ook de
deelnemers onderling letten hierop.
•
De voorzitter bevordert dat er duidelijke besluiten worden genomen. Hij
sluit hiervoor elk agendapunt af met een samenvattende conclusie en benoemt de vervolgstappen: wie, wat, waar, wanneer en hoe? Daarna beëindigt
hij het punt nadrukkelijk en laat hij alle betrokkenen duidelijk hun instemming betuigen met de conclusie en vervolgstappen. In dit verband is het
ook handig dat de voorzitter actiepunten toe wijst. Zo weet de deelnemers
wat er van hen verwacht wordt na de vergadering.
•
Verder is een punt dat vaak wordt vergeten de controle op het nakomen van
de genomen besluiten. De voorzitter moet erop letten dat dit punt indien
relevant ook aan de orde komt. Het moet ook duidelijk zijn wie wanneer het
nakomen of uitvoeren van besluiten controleert. Ook moet de vergadering
hierbij bepalen hoe de verantwoordelijke voor de controle hierover rapporteert
en bij wie hij dat doet.
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•
•

Door niet alleen oplossingen aan te dragen, maar ook de deelnemers om
oplossingen te vragen, stimuleert de voorzitter creativiteit bij de deelnemers.
De voorzitter zorgt dat de deelnemers alert en betrokken blijven en let op
signalen als dat niet zo is.
Tot slot vat de voorzitter de vergadering kort samen en evalueert hij deze,
waarna hij de vergadering positief afsluit.

Daarnaast is voor een efficiënte vergadering het tijdsmanagement van belang.
Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:
•
Tijdens de vergadering is er een strakke tijdsplanning. De voorzitter meldt
duidelijk wat de begin- en eindtijd van de vergadering is. Ook laat hij de
vergadering op de in de uitnodiging aangegeven tijd beginnen. De voorzitter
wacht niet op laatkomers, want dat dan verspilt hij de tijd van de deelnemers
die wel op tijd zijn gekomen. Ook begint de voorzitter de vergadering nooit
opnieuw voor deelnemers die te laat komen.
•
De vergadering kan beter niet te lang duren; dat wil zeggen niet meer dan
anderhalf tot twee uur. Na een uur vergaderen begint de aandacht van de
deelnemers te verslappen en verliest een vergadering aan efficiëntie. Vaak
pakt het beter uit om een keer extra te vergaderen dan om uren door te vergaderen. Alleen als het heel lastig is om mensen bij elkaar te brengen, kan
het beter zijn om meer dan twee uur te vergaderen. Het is dan wel verstandig
om een pauze te nemen. Ook als de aanwezigen onderuitgezakt zitten, niet
naar de spreker kijken, maar bijvoorbeeld wel uit het raam dan is een pauze
hard nodig;
•
De voorzitter houdt tijdens de vergadering het tijdsverloop in de gaten. Hij
zorgt dat de deelnemers alle agendapunten voldoende kunnen bespreken
en let erop dat de vergadering voor de eindtijd is afgerond. Ook staat de
voorzitter geen onderbrekingen of onderonsjes toe. De deelnemers zijn bij
elkaar gekomen voor de vergadering en niet voor andere zaken.
•
Als standaardpunten zoals naar aanleiding van het verslag, rondvraag,
w.v.t.t.k. op de agenda staan, moet de voorzitter er speciaal op letten dat hij
deze punten kort houdt.
•
Op de afgesproken tijd (eindtijd uitnodiging) beëindigt de voorzitter de vergadering. Als niet alle agendapunten behandeld zijn, is het beter om daarvoor
een volgende vergadering te plannen. Het is in dit verband ook handig om
de meeste urgente punten bovenaan de agenda te zetten. Punten die eventueel overblijven, kunnen dan gemakkelijker doorgeschoven worden.
•
Bij het uitlopen van een agendapunt beoordeelt de voorzitter of een onderwerp niet later met een kleinere groep mensen of tijdens een volgende ver25
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gadering kan worden afgehandeld. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan de
vergadering eventueel besluiten een ander vergaderpunt korter te behandelen.
Als het echt noodzakelijk is dat de vergadering langer duurt, dan doet de
voorzitter er goed aan hiervoor toestemming te vragen van alle aanwezigen.
Daarbij moet hij duidelijk maken dat het om een uitzondering gaat.
Twee rollen
Tijdens een vergadering zijn er twee erg belangrijke rollen. Het gaat om de
voorzitter en de notulist. Het moet voor de vergadering bekend zijn wie deze
rollen op zich neemt. Een goede voorzitter is onpartijdig en zit er niet om de
belangen van één van de aanwezige partijen te behartigen (zie uitgebreid het
hoofdstuk over voorzitten). De notulist moet iemand zijn die vertrouwd is met
de vergaderonderwerpen en die weet wat een goede verslaglegging inhoudt.
Soorten vergaderopstellingen
De volgende opstellingen van tafels (en stoelen) zijn mogelijk bij een vergadering:
U-vorm (ook wel hoefijzer-opstelling genoemd)

Ronde opstelling; de tafels staan in een cirkel
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Carré-vorm, dit is een gesloten vierkant

Blok; de tafels staan tegen elkaar aan zonder 'gat' in het midden (dichtgemaakte carré)

Schoolopstelling; rijtjes van twee tafels naast elkaar

Cabaretvorm; dit is een tafel voor vier personen, met twee deelnemers achter de tafel en twee naast de tafel,
waarbij alle deelnemers met het gezicht naar de spreker zitten

Theater-opstelling; rijen stoelen zonder tafels
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Examen-opstelling; losse tafeltjes voor één persoon

Boardroom-opstelling, de tafels staan ovaalvormig opgesteld

Als interactie belangrijk is bij een vergadering kun je het beste kiezen voor een
ronde of hoefijzervormige opstelling van tafels. Hierdoor kunnen de deelnemers
elkaar beter zien en is er meer interactie mogelijk. Als de vergadering vooral gericht is op het instrueren van de deelnemers of het verstrekken van informatie
dan is een theater-opstelling het meest geschikt.
Vergadering opfrissen
Verfrissend bij het vergaderen kan zijn dat de organisatie niet altijd voor dezelfde
voorzitter of locatie kiest. Ook het variëren met opstellingen kan zorgen voor de
nodige levendigheid. Bij discussies kan variatie soms zorgen voor nieuwe ideeën
en overeenstemming tussen deelnemers. Dit kan via bordjes waarop de deelnemers wat trefwoorden kunnen opschrijven die vervolgens naast elkaar worden
gelegd. Een andere optie is om de deelnemers een aantal stellingen voor te leggen,
waarop ze dan kunnen reageren. Deelnemers die eerst dachten dat ze het oneens
waren, blijken dan opeens veel dichter bij elkaar staan dan ze dachten.
Afspraken op basis van de vergadering
Voor de afspraken die de deelnemers maken tijdens de vergadering, is een antwoord nodig op de volgende vragen:
•
Wie gaat wat doen?
•
Wanneer moet iets gedaan zijn?
•
Hoe pakken we de uitvoering aan?
•
Wat is de tijdsplanning?
•
Wie moet op de hoogte worden gebracht en wanneer?
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Hoe brengen we betrokkenen op de hoogte?
Wat moeten we financieel regelen?
Waar gaan we bepaalde acties ondernemen?
Maken we een verslag of rapport van de uitvoering?

Beperken tijdsduur
Met de volgende hulpmiddelen kun je de tijdsduur van de vergadering beperken:
•
staand vergaderen;
•
kookwekker gebruiken of een grote klok met secondewijzer ophangen en
per punt een tijd instellen;
•
alleen tegenstemmers bij een punt vragen om te reageren.

III. Na de vergadering
Een vergadering heeft geen zin als er geen duidelijke acties of afspraken uit
voortkomen. Het is daarom noodzakelijk dat er op tijd een doelgericht verslag
komt en dat je dat tijdig naar de aanwezigen en andere betrokken stuurt. Een
verslag moet niet uitgebreider zijn dan nodig. Het moet draaien om mededelingen, besluiten en acties. Let erop dat met name de actiepunten zo op papier staan
dat er geen twijfel over kan bestaan.
Als er sprake is geweest van een goed geleide en efficiënte vergadering is het
simpel om tot een goed vergaderverslag te komen.
Bij het slecht of niet nakomen van afspraken kun je je het volgende afvragen:
•
Is helder wat de afspraak inhoudt, binnen welke termijn de actie moet zijn
uitgevoerd en wie verantwoordelijk is/zijn?
•
Komt het vergaderverslag wel op tijd bij de deelnemers terecht?
•
Is in het verslag de juiste persoon als verantwoordelijke aangewezen?
•
Staat degene die als verantwoordelijke voor een actie is aangewezen wel
achter de afspraak?
•
Gaat het bij het niet goed afhandelen van afspraken om tijdnood, prioriteit
of discipline?
•
Spreken leidinggevenden de deelnemers van een vergadering aan op eventuele nalatigheid?
Indeling vergaderdossier
Voor de indeling van het vergaderdossier kun je per vergadering de agenda gebruiken. De stukken die bij de agendapunten behoren voeg je dan per vergader29
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punt toe. Als je bijvoorbeeld het agendapunt ‘5. Begroting’ hebt dan kan je de
bijbehorende stukken bijvoorbeeld als volgt opnemen in het dossier:
Bijlage 4.1 Concept begroting
Bijlage 4.2 Overzicht inkomsten
Bijlage 4.3 Overzicht uitgaven
Bijlage 4.4 Balans
Bijlage 4.5 Resultatenrekening
Bijlage 4.6 Controle accountant
Evalueren
Om vergaderingen in een organisatie beter te laten verlopen, is het van belang
dat de organisatie de vergaderingen regelmatig evalueert. Omdat er in de meeste
organisaties veel tijd opgaat aan vergaderen, is het essentieel dat deze tijd zo goed
mogelijk wordt besteed.
Er gaat iets niet goed in je organisatie als er vaak alleen vergaderd wordt omdat
het toevallig tijd is om te vergaderen. Laat staan dat het doel van de vergadering
alleen de vergadering op zich is. Dit is ook zichtbaar aan het gedrag van deelnemers. Als duidelijk is dat ze de vergadering uitzitten of tijdens de vergadering
met andere zaken bezig zijn dan de vergadering zelf dan kun je je vraagtekens
zetten bij de effectiviteit of zelfs de zin van de vergadering.
Hoe effectief een vergadering is, kan je zien aan de uitkomsten. Als de vergadering alleen leidt tot punten waar een vervolgvergadering voor nodig is of geen
harde besluiten oplevert dan is dat een teken dat er niet goed is vergaderd.
Het kan zijn dat je ziet dat er te veel vergaderd wordt in je organisatie en dat
die vergaderingen te weinig opleveren. Als vergaderingen verder niet geëvalueerd
worden dan is het goed om de vergadercultuur in de organisatie aan de orde te
stellen. Dit kan je doen tijdens een vergadering die inefficiënt verloopt. Het kan
door er een agendapunt van te maken voor een werk- of afdelingsoverleg.
Beoordelen effectiviteit vergadering
De effectiviteit van de vergadering kan je beoordelen met de volgende criteria:
•
Vindt een grondige analyse van problemen plaats en is er sprake van een
zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van oplossingen?
•
Eindigen discussies over agendapunten met concrete besluiten?
•
Zijn de deelnemers tevreden over de vergadering en de mate waarin zij een
bijdrage kunnen leveren aan de vergadering?
•
Is er sprake van een consequente controle of tijdens vorige vergaderingen
gemaakte afspraken worden nagekomen?
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Houdt de voorzitter het doel van de vergadering en vergaderpunten voldoende
in de gaten?
Leidt de voorzitter de vergadering niet te strak of juist te ruim?
Laten de deelnemers andere deelnemers in waarde en zijn ze niet alleen
bezig met een eigen agenda of persoonlijke vetes?
Is er ruimte voor meningsverschillen?
Geven besluiten goed de opvattingen van de verschillende aanwezigen weer?
Is er voldoende deskundigheid (intern of in de vorm van uitgenodigde externe
deskundigen) aanwezig om goede beslissingen te kunnen nemen?
Willen deelnemers compromissen sluiten en hun eigen bezwaren opzij
zetten?
Zijn er lichamelijke signalen dat deelnemers verveeld of geïrriteerd zijn?
Zijn de rollen tijdens vergadering duidelijk verdeeld, is het helder wie de
voorzitter is en wie de notulist?

Vergaderproblemen oplossen
Hieronder vind je veelvoorkomende vergaderproblemen op een rijtje, en tips om
ze in goede banen te leiden.
Probleem

Oplossing

Eindeloze discussies die steeds tot niets leiden.

Zorg per agendapunt voor een helder doel, stel daarbij relevante vragen en laat de deelnemers één vraag tegelijk beantwoorden. Sta ze niet toe om hiervan af te wijken Ga pas verder als
deze vraag is afgehandeld.

Enkele deelnemers voeren het hoogste woord en domineren Richt je tot de andere deelnemers en stel hun rechtstreeks
de discussie.
vragen. Geef daarbij eventueel duidelijk aan dat andere deelnemers ook hun mening moeten kunnen geven. Als een
deelnemer die al veel heeft gesproken toch probeert te onderbreken, kap je deze poging vriendelijk maar beslist af.
De sfeer is negatief en geprikkeld.

Zet stellige uitspraken om in vragen, maak van verwijten verzoeken en herformuleer bezwaren tot wensen.

De vergadering loopt altijd uit en zelfs dan is er vaak nog geen Zorg voor een beperkte agenda, spreek een eindtijd af en houdt
besluit.
die ook aan, maak per agendapunt een tijdsplanning en bewaak
die. Vat regelmatig conclusies samen die eigenlijk een besluit
zijn.
Tijdens de vergadering gedragen mensen zich storend.

Laat deze mensen niet te lang hun gang gaan. Geef aan wat
het gewenste gedrag is en geef daarbij zelf het voorbeeld, bijvoorbeeld door niet in te gaan op provocaties. Stel aan de orde
hoe je wilt dat de deelnemers zich gedragen bij de vergadering
en vraag andere deelnemers om steun.
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3. Agenda

Bij een vergadering hoort een agenda. Dit is de lijst punten waarover de deelnemers
vergaderen. In dit hoofdstuk lees je meer over de onderdelen waaruit een agenda kan
bestaan.
Het is gebruikelijk dat de voorzitter de agenda op stelt, maar ook andere deelnemers kunnen agendapunten inbrengen. Als een vergadering formeel van karakter
is, wordt de agenda strikter aangehouden dan bij een informele vergadering.
Vaak bestaat het begin van een agenda uit de volgende punten:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Goedkeuren notulen (verslag van de vorige vergadering)
4. Mededelingen
5. Ingekomen stukken
Het eind van de agenda kent vaak de volgende punten:
•
W.v.t.t.k. (Wat verder ter tafel komt)
•
Rondvraag
•
Planning volgende vergadering
•
Sluiting
Overigens komt deze vaste indeling met name voor in de politiek en het verenigingsleven. Bedrijfsmatige vergaderingen kennen deze formele punten (behalve
de opening en sluiting) niet meer. Redenen daarvoor zijn dat het steeds behandelen van alle standaardpunten teveel tijd kost en dat de vergaderingen niet altijd
even formeel van aard zijn.

33

vergaderingen ... regel je zó!

Indeling agenda
Agendapunten

Inhoud

Opening

formele opening en verwelkoming aanwezigen

Mededelingen

•

verhinderingen

•

korte en zakelijke informatie die van belang is voor de deelnemers

•

vaststelling volgorde agendapunten

•

toevoeging nieuwe agendapunten (komen bij W.v.v.t.k. te staan)

•

goedkeuring volledige en correcte notulen van de vorige vergadering

•

vragen en opmerkingen over de uitvoering van de actiepunten

•

verslag van ontvangen en verzonden stukken

•

verslag van tussentijds overleg, werkbezoek, recente ontwikkelingen enzovoort

•

afspraken over verdere actie

Vaststelling van de agenda

Notulen van de vorige vergadering

Binnengekomen en verstuurde stukken

Wisselende agendapunten

Deze punten zijn meestal de kern van een vergadering. Zie hiervoor
het stukje over wisselende agendapunten hieronder.

Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

•

nieuwe agendapunten

•

andere extra punten waarvoor geen uitstel mogelijk is

Rondvraag

De deelnemers kunnen hier kleine punten naar voren brengen die
nog niet aan de orde zijn geweest. Grote zaken schuiven door naar
de volgende vergadering.

Sluiting

•

formele afsluiting en dankwoord

•

(eventueel) vaststelling datum volgende vergadering

Rondvraag
Bij de rondvraag kunnen drie doelen horen: het behandelen van korte vragen,
het geven van suggesties voor mogelijk nieuwe agendapunten(voor een volgende
vergadering) en het maken van een afspraak voor de volgende vergadering.
Een goede rondvraag voldoet aan de volgende punten:
1. De rondvraag neemt weinig tijd in beslag.
2. Deelnemers brengen geen nieuwe punten in. Dit doen ze aan het begin van
vergadering.
3. Er vinden geen discussies meer plaats. Dat had eerder in de vergadering
moet gebeuren.
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Wisselende agendapunten
De zogeheten wisselende agendapunten nemen normaal gesproken het grootste
deel van een vergadering in beslag. De deelnemers wisselen informatie uit, vormen meningen en nemen besluiten. Per agendapunt gelden ook hierbij een
aantal min of meer vastliggende fasen.
Fase
1.

Inhoud
Inleiding (door de voorzitter)

•

doel van het agendapunt

•

belang van het agendapunt

•

noodzakelijke achtergrondinformatie

•

behandelingsstructuur

2.

Beeldvorming

Hierbij vindt uitwisseling van informatie plaats. Dat gebeurt
bijvoorbeeld via een presentatie van een deskundige of door een
groepsgesprek tussen de deelnemers.

3.

Meningsvorming (indien van toepassing)

Discussie die als doel heeft tot een standpunt te komen.

4.

Besluitvorming (indien van toepassing)

De volgende formele besluitvormings-procedures zijn mogelijk:
unanimiteit: iedereen moet voor zijn;
consensus: er zijn geen principiële tegenstanders;
stemming: de meerderheid beslist;
delegatie: de vergadering schuift de beslissing door naar één of
meerdere personen.

Efficiënte agenda
Het is voor de efficiëntie van de vergadering eigenlijk beter om vaak gebruikte
standaard agendapunten zoals rondvraag en w.v.t.t.k. weg te laten. Deze punten
leiden namelijk snel tot het naar voren brengen van details en discussies. Vaak
gaat het daarbij ook nog om punten die of al eerder aan de orde zijn geweest of
beter als apart agendapunt tijdens een volgende vergadering kunnen worden
besproken.
Het kan van toegevoegde waarde zijn om bij ingewikkelde agendapunten de
context aan te geven. Dat wil zeggen dat per punt kort is aangegeven wat het
onderwerp inhoudt, wie de betrokken partijen zijn en of er al eerder over vergaderd is. Verder kan het ook handig zijn om zowel de context als het doel van de
vergadering in de uitnodiging te zetten. Zo kunnen deelnemers zich goed voorbereiden en hebben ze dezelfde verwachtingen.

35

vergaderingen ... regel je zó!

Advertentie

36

4. Voorzitten

De voorzitter heeft een cruciale rol bij het in goede banen leiden van een vergadering.
Het is dan ook belangrijk om de juiste man of vrouw de rol van voorzitter te laten vervullen.
Een goede voorzitter beschikt over goed communicatieve vaardigheden, kan
verbale en non-verbale signalen goed inschatten en kan tactvol en toch duidelijk
optreden. Ook is hij consequent en kort en bondig.
Voorzitterstaken bij voorbereiding vergadering
De volgende taken heeft de voorzitter bij het voorbereiden van een vergadering:
•
Met andere betrokkenen het doel voor de vergadering vaststellen.
•
Bepalen welke (gast)deelnemers worden uitgenodigd.
•
Het verzamelen en opstellen van agendapunten.
•
De gegevens die bij de agendapunten horen verzamelen en nummeren per
agendapunt.
•
Vooraf bekijken hoe hij agendapunten het beste kan introduceren.
•
De agendapunten op een logische en qua tijdsverdeling realistische wijze
rangschikken.
•
Bespreken van het agendavoorstel met de notulist met daarbij speciale aandacht voor het vergaderdoel van de agendapunten.
•
Het in overleg met jou als secretaresse vaststellen van de vergaderdatum.
•
Het samen met jou als secretaresse regelen van de geschikte vergaderruimte,
catering en presentatiefaciliteiten.
•
Vaststellen van de definitieve agenda met bijlagen.
•
Zorgen dat de (gast)deelnemers op tijd een uitnodiging, de agenda en de
benodigde stukken ontvangen.
•
Controleren voor de vergadering van de vergaderruimte, catering en hulpmiddelen (dit kan jij als secretaresse ook doen als je bij de vergadering aanwezig bent).
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Tijdschema
De voorzitter moet ervoor zorgen dat de structuur die vooraf voor de vergadering
is bedacht ook wordt aangehouden. De voorzitter moet hiervoor beschikken over
een tijdschema voor de vergadering en dat zoveel mogelijk aanhouden. Bij dit
schema is per vergaderpunt een bepaalde hoeveelheid tijd gereserveerd. Een
hulpmiddel om dit te bewaken kan een klok zijn die een signaaltje geeft als de
tijd verstreken is. Het kan zijn dat er tijdens de vergadering nieuwe punten naar
voren komen, die veel tijd vragen. Indien deze punten niet te dringend zijn, kan
de voorzitter deze beter verschuiven naar een volgende vergadering. Verder zorgt
de voorzitter er vooraf voor dat de vergadering niet onderbroken zal worden. Ook
doet de voorzitter er goed aan vooraf te bepalen welk gedrag van deelnemers hij
wel en niet toestaat. Gaat hij bijvoorbeeld deelnemers verbieden elkaar in de rede
te vallen?

Status agendapunten
De voorzitter geeft bij de agendapunten die de deelnemers vooraf krijgen duidelijk
aan wat er voor actie nodig is per vergaderpunt. Daarbij kan hij aangeven dat iets
alleen informatief is, dat het bedoeld is voor de meningsvorming, dat er besluitvorming nodig is of dat het agendapunt ter controle is bedoeld. Hierdoor kunnen
deelnemers zich makkelijker en gerichter op een vergadering voorbereiden.

Mening
Het is voor de voorzitter belangrijk dat hij beschikt over een goede kennis van
zaken (‘dossierkennis’). Hij heeft dan zijn handen vrij om bij de vergadering de
discussies te leiden, omdat hij tijdens de vergadering niet op inhoudelijke details
hoeft te letten. Een goede dossierkennis zorgt er ook voor dat de voorzitter de
standpunten en opvattingen van andere deelnemers goed kan samenvatten. Ook
kan hij indien nodig misverstanden uit de weg ruimen en zaken toelichten.
Het is daarbij van belang dat de voorzitter zijn mening niet doordrukt. Hij
moet namelijk met name goed kunnen luisteren naar de mening van anderen
en zorgen dat iedereen bij de besluitvorming wordt betrokken. Daarbij moet hij
zo objectief mogelijk blijven. Hij geeft informatie en formuleert problemen op
een neutrale manier. Het doel van de voorzitter is het zorgen voor resultaat in
de vorm van overeenstemming en besluitvorming. Overigens mag de voorzitter
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best zijn eigen mening laten blijken. Hij doet er alleen goed aan eerst de andere
deelnemers hun mening te laten geven. Als voorzitter krijgt hij altijd nog wel de
kans om zijn mening te geven, bijvoorbeeld als een van de andere deelnemers
aan de vergadering met een soortgelijke mening komt als de zijne. Hij kan zich
dan bij die mening aansluiten en deze eventueel nog aanvullen.
Het is belangrijk dat iedere deelnemer zijn mening kan laten horen. Dit betekent dat de voorzitter de dominante sprekers en sprekers die breed van stof zijn
indien nodig afkapt en de meer introverte aanwezigen aanmoedigt om hun mening ook te geven. De voorzitter moet er wel op letten dat hij sprekers op een
nette manier afkapt.
Daarnaast moet de voorzitter er op toezien dat de sprekers wel bij het onderwerp en agendapunt blijven dat aan de orde is. Als een discussie een andere
richting opgaat dan moet de voorzitter ingrijpen en verwijzen naar het agendapunt
dat wordt behandeld. Eventueel kan hij samenvatten wat al is besproken om zo
de discussie op het goede pad terug te krijgen.

Lichaamstaal
Voor de voorzitter en ook voor de deelnemers onderling is belangrijk de lichaamstaal van de (andere) deelnemers in de gaten te houden. Bijvoorbeeld om te zien
of iedereen nog bezig is met de vergadering, of iemand graag wat wil zeggen
maar niet aan het woord komt en of iemand kwaad of teleurgesteld is. Hij kan
het non-verbale gedrag benoemen en er een vraag aan koppelen zoals: “ik zie je
knikken, betekent dat dat je het eens bent met de aankoop?” of “je zucht wel erg
diep, vind je de uitkomst teleurstellend?”
Daarnaast kan de voorzitter aan de lichaamstaal zien dat een vergadering teveel
emotioneel geladen raakt. Hij kan dan pauzeren of een punt doorschuiven naar
een volgende vergadering. Overigens moet hij dan wel kunnen inschatten of de
emotie echt is. Soms uiten mensen zich bewust emotioneel om daarmee iets
voor elkaar te krijgen.
De voorzitter treedt op als neutrale bemiddelaar bij discussies waar de meningen ver uiteen liggen. Ook moet hij ervoor zorgen dat de spanningen tussen
deelnemers niet te hoog oplopen. Als dat toch gebeurt dan kan hij eventueel een
pauze inlasten en de betreffende deelnemers even bij elkaar brengen.
Daarnaast kan de voorzitter de vergadering wat ontspannen houden door te
zorgen voor een luchtige, relativerende sfeer. Een grapje op zijn tijd doet daarbij
wonderen.
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Een vergadering moet vooral over voorstellen gaan en niet over argumenten.
Slepende discussie met argumenten over en weer vreten tijd en leveren over het
algemeen te weinig op. Het is beter om discussies oplossingsgericht te laten
verlopen. De voorzitter kan daarbij kijken welk voorstel het meest gedragen wordt
door de aanwezigen. Hij moet de partij die niet akkoord gaat niet naar argumenten
vragen, maar hem vragen welke aanpassingen een voorstel acceptabel kunnen
maken.

Vaste of wisselende voorzitter
De voorzitter van de vergadering kan dezelfde persoon zijn, maar ook per vergadering steeds iemand anders. Om meerdere redenen heeft een vaste voorzitter
de voorkeur boven een wisselende voorzitter. Deze redenen zijn:
•
Ook tussen de vergaderingen door heeft een voorzitter een belangrijke rol,
bijvoorbeeld door het coördineren van bepaalde acties of door erop toe te
zien dat de deelnemers over juiste stukken kunnen beschikken. Het is
daarom beter dat er sprake is van een vaste voorzitter die weet hoe hij zaken
moet aanpakken en die een vast aanspreekpunt is voor de deelnemers aan
de vergadering.
•
Een vaste voorzitter (die het goed doet) kan zijn vaardigheden verbeteren,
omdat hij door het voorzitten van meerdere vergaderingen steeds meer ervaring krijgt.
•
Niet iedereen is even geschikt als voorzitter; een slechte voorzitter leidt al
snel tot een slechte vergadering.
Het kan echter toch wel verfrissend zijn om bijvoorbeeld jaarlijks te wisselen van
voorzitter. Belangrijk is dan wel dat de nieuwe voorzitter goed in de vergaderonderwerpen thuis is en ook over goede ‘voorzittervaardigheden’ beschikt.

Tussen vergaderingen
Na de vergadering ziet de voorzitter toe op de verslaglegging. Ook ziet hij erop
toe dat de notulen tijdig naar de deelnemers worden verstuurd. Hij loopt de
concept-notulen na en past ze eventueel na overleg met de notulist aan. Verder
ziet hij toe op de uitvoering van de afspraken en besluiten. Een goede voorzitter
evolueert ook zijn eigen rol en het verloop van de vergadering. Een vraag die hij
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met betrekking tot de vergadering moet stellen is: was het de moeite en de tijd
waard?
Ook tussen vergaderingen door heeft een voorzitter een belangrijke rol. Hij
doet er goed aan via informele contacten op de hoogte te blijven van de uitvoering
van gemaakte afspraken. Daarbij kan hij mensen aan afspraak herinneren of ze
stimuleren bij het uitvoeren van acties of ze eventueel bijsturen bij de uitvoering.
Verder kan hij de informele contacten ook gebruiken om te peilen wat betrokkenen vinden van bepaalde lastige onderwerpen.
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5. Deelnemen

Voor de effectiviteit en de resultaten van een vergadering is het essentieel dat de juiste
deelnemers worden uitgenodigd. Daarnaast verloopt een vergadering beter en prettiger
als deelnemers zich aan regels voor goed vergaderen houden.
Het maximum aantal deelnemers waarbij een vergadering nog efficiënt kan
verlopen, hangt af van het doel. Als het doel is informatie te verstrekken, waarbij
één of meer mensen uitleg geven dan kan een vergadering gemakkelijk twintig
of nog meer deelnemers hebben. Het moet natuurlijk niet om bijvoorbeeld
honderd mensen gaan, want dan is het een soort symposium geworden.
Mocht besluitvorming of discussie het doel van de vergadering zijn dan moet
het aantal deelnemers beperkt blijven tot maximaal acht mensen. Iedere deelnemer kan dan nog actief deelnemen aan de discussie. Besluitvorming wordt heel
moeilijk met groepen van meer dan zo'n acht mensen aan tafel. Naast het feit
dat al deze mensen een mening hebben over bepaalde onderwerpen, vergroot
een grote groep mensen tijdens een vergadering de kans op onderonsjes en afleiding. Daarnaast kost het steeds luisteren naar alle aanwezigen teveel tijd. Dit
probleem kan worden opgelost door alleen diegenen die echt betrokken zijn bij
een zaak uit te nodigen bij een vergadering. Een andere mogelijkheid is dat
mensen alleen aan tafel komen zitten bij onderwerpen die relevant voor hen zijn.
Het opdelen van groepen is ook een mogelijkheid. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld twee vergaderingen met acht mensen per keer organiseert in plaats van
een vergadering met zestien mensen.
Selectie deelnemers besluitvormende vergadering
Aan een besluitvormende vergadering moeten mensen deelnemen, die:
•
over deskundigheid beschikken die bij een discussie nodig is
•
direct belang hebben bij een onderwerp en de bijbehorende besluitvorming
•
direct betrokken zijn bij de uitvoering van beslissingen, daarom een belangrijke inbreng kunnen hebben en ook belanghebbend zijn.
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Voorbereiding
Zo'n 80 procent van de deelnemers komt volgens Management Team wel eens
onvoorbereid op een vergadering. Dit percentage kun je naar beneden krijgen
door deelnemers ruim van tevoren informatie toe te sturen en ze te wijzen op
het belang van een vergadering. Daarnaast is er natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers om de vergadering goed voor te bereiden. Ze mogen
ook best door de voorzitter van de vergadering en andere aanwezigen op die
verantwoordelijkheid worden aangesproken.

Prettig vergaderen
De voorzitter (en/of het management of het bestuur dat de vergadering organiseert) kan de deelnemers er bewust van maken dat het vergaderen plezieriger
en beter verloopt als zij niet afwijken van de vergaderpunten en niet te veel met
(persoonlijke) details naar voren komen.
Bij lange vergaderingen (meer dan twee uur, dit heeft niet de voorkeur, zie
hoofdstuk 1) en vergaderingen met veel aanwezigen, denk aan 25 deelnemers of
meer, is het belangrijk om pauzes in te lassen. Dat moet gebeuren tussen twee
agendapunten in. Overigens is het aantal van 25 of meer deelnemers alleen aan
te bevelen bij een informerende vergadering, voor goede besluitvorming is zoals
al aangegeven een groep van zo’n acht deelnemers eigenlijk wel het maximum.
In een pauze kunnen de deelnemers even ontspannen en informeel met elkaar
praten. Ook biedt dat de gelegenheid eventuele conflicten of misverstanden uit
de weg te ruimen
Eigenaar agendapunt
Het is verstandig om binnen een vergadergroep te komen tot een taakverdeling
per agendapunt. Op die manier worden deelnemers 'eigenaar' van bepaalde
agendapunten. Dit is goed voor hun betrokkenheid en voor de kennis van deelnemers over bepaalde onderwerpen (specialisatie). Een eigenaar van een agendapunt bereidt zijn of haar agendapunt extra voor. Ook houdt hij of zij bij de bespreking van het agendapunt een korte inleiding en beantwoordt hij of zij vragen.
Vaak is hij of zij ook verantwoordelijk voor de uitvoering.
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Checklist deelname vergadering
Aan de hand van de volgende vraagpunten kan je als deelnemer aan een vergadering nagaan of je effectief en goed deelneemt aan een vergadering (lees dit ook
als vergaderetiquette):
•
Ga ik goed voorbereid naar de vergadering en lees ik de vergaderstukken
goed genoeg?
•
Beschik ik over voldoende informatie voor de vergadering?
•
Heb ik voor de vergadering contact opgenomen met eventuele voorstanders
van een punt dat ik ook belangrijk vind?
•
Is mij duidelijk wat mijn doel voor de vergadering is en wat mijn inbreng
tijdens de vergadering zal zijn?
•
Heb ik aanvullende agendapunten op tijd aan de voorzitter doorgegeven?
•
Weet ik wat de bedoeling van de vergadering is en zijn alle agendapunten
mij duidelijk voordat de vergadering begint?
•
Noteer ik eventuele vragen en discussiepunten voor mezelf?
•
Zorg ik dat ik niet gestoord wordt door mobiele telefoontjes tijdens de vergadering?
•
Beschik ik over argumenten die passen bij de meningsvorming of de besluitvorming?
•
Zijn deelnemers en ikzelf eerder gemaakte afspraken en genomen besluiten
nagekomen?
•
Ben ik op tijd aanwezig op de vergadering?
•
Accepteer ik de rol van de voorzitter?
•
Maak ik aantekeningen van belangrijke zaken?
•
Breng ik voor mij belangrijke zaken naar voren?
•
Stel ik vragen als ik zaken niet begrijp?
•
Beperk ik me tot het vergaderpunt dat aan de orde is?
•
Maak ik een opmerking als ik vind dat iemand een negatieve invloed heeft
op de vergadering (door de besluitvorming te verstoren of door onderonsjes
met andere deelnemers)?
•
Ben ik bereid ook wel eens een pas op de plaats te maken?
•
Lukt het me onderscheid maken tussen de boodschap (de inhoud), de
boodschapper (de persoon) en mijn relatie met de boodschapper?
•
Kom ik met punten die mijn mening of die van een ander samenvatten en
die duidelijke conclusies bevatten?
•
Luister ik tijdens de vergadering naar de andere deelnemers?
•
Heb ik een negatieve invloed op de vergadering door stokpaardjes te berijden,
zijpaden te bewandelen, de vergadering bewust te laten verdwalen of zelfs
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•
•
•
•
•
•

•
•

te laten ontsporen of door als stoorzender te fungeren? Zo ja, voegt dat gedrag
dan wat toe voor mezelf of voor anderen?
Ben ik kort en bondig genoeg als ik aan het woord ben?
Wacht ik tot ik de aandacht heb voor ik begin te spreken en praat ik niet
door anderen heen?
Breng ik mijn punten wel rustig genoeg naar voren?
Sta ik open voor andere gezichtspunten en lukt het me te luisteren zonder
vooroordelen?
Heb ik voldoende respect voor de mening van andere deelnemers?
Ben ik tijdens de vergadering teveel bezig met gesprekjes met andere deelnemers of met een elektronisch gadget (mobieltje, organizer, laptop) dat ik
bij me heb?
Accepteer ik genomen besluiten?
Kom ik na een vergadering na wat ik heb toegezegd?

Open houding
Als deelnemer kan je bijdragen aan een open en prettige vergadersfeer door een
open houding te hebben wat andermans ideeën betreft. Houd daarbij in je achterhoofd dat deelnemers (waaronder jijzelf) reageren vanuit hun eigen referentiekader en dat ze de verkregen informatie afzetten tegen de eigen meningen en
ervaringen. Oordeel daarom niet te snel als iemand dingen zegt die jij misschien
in eerste instantie niet relevant of zelfs onterecht vindt.
Topless vergaderen
In een aantal Amerikaanse bedrijven is het inmiddels niet meer toegestaan om
te vergaderen met een laptop, palmtop of ander gadget bij de hand. Teveel
werknemers werkten tijdens vergaderingen gewoon door met hun gadget. Voor
dit vergaderen zonder elektronisch ‘speelgoed’ wordt inmiddels de term ‘topless
vergaderen’ gebruikt. Overigens is er één uitzondering: de notulist mag wel een
laptop gebruiken.
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6. Notuleren

De notulen van een vergadering zijn bepalend voor de concrete besluiten en afspraken
die uit een vergadering voortkomen. Het is daarom belangrijk dat het notuleren op een
verantwoorde wijze gebeurt. In dit hoofdstuk vind je een aantal tips die het notuleren
gemakkelijker voor je kunnen maken.
Voordat de vergadering plaatsvindt, moet duidelijk zijn wie de notulist is. Voor
goed notuleren gelden namelijk de nodige eisen en niet iedereen is in staat goede
notulen te maken. De notulist is belangrijk omdat hij of zij verantwoordelijk is
voor het verslag dat van de vergadering gemaakt wordt.
Als jij de notulist bent, doe je er verstandig aan in overleg met de voorzitter
te bepalen welke verslagvorm je gaat hanteren. De mogelijkheden die je daarbij
hebt, zijn: een actiepuntenlijst, een afsprakenlijst, een besluitenlijst, een beknopt
verslag of een uitgebreid verslag. Het hangt van het doel van de vergadering af
welke verslagvorm het meest geschikt is. Bij een besluitenlijst, actiepuntenlijst
of afsprakenlijst leg je alleen de uitkomsten (besluiten, acties, andere afspraken)
van de discussies vast. Op een actiepuntenlijst leg je vast wat er gedaan moet
worden, door wie en wanneer. Als je een beknopt verslag opstelt, schrijf je de
argumenten en de uitkomsten van de discussies op. Een uitgebreid verslag bevat
zoveel mogelijk de letterlijke tekst van wat de deelnemers tijdens de vergadering
hebben besproken. Ook staat in een dergelijk verslag welke deelnemer wat heeft
gezegd. Dit is alleen nodig als dit in het belang is van de besluitvorming.
Besluitenlijst
Voor een besluitenlijst kan je een vaste indeling hanteren. Deze bestaat uit de
volgende onderdelen:
•
In een eerste kolom zet je het nummer van het besluit of de afspraak.
Hierbij kan je het volgnummer van de vergadering gebruiken met daarachter
het nummer van het besluit of de afspraak. Bij de nummering van de besluiten of de afspraken kan je de volgorde aanhouden waarin tijdens de vergadering de besluiten zijn genomen of de afspraken zijn gemaakt. Het derde
besluit van de vierde vergadering wordt dan bijvoorbeeld 4-03.
•
De datum waarop of waarvoor een besluit moet zijn uitgevoerd of een afspraak moet zijn nagekomen, zet je in een tweede kolom.
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•
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In de derde kolom vermeld je de naam van de verantwoordelijke(n) voor de
uitvoering of de afspraak.
De vierde kolom gebruik je voor het kort omschrijven van de inhoud van
het besluit of de inhoud van de afspraak.

Aanwezigen
Je doet er goed aan vooraf na te gaan wie de deelnemers aan de vergadering zijn,
wat het doel is van de vergadering en wat de functie is van de notulen. Dit is natuurlijk niet nodig als het om een vergadering gaat waar je bijvoorbeeld wekelijks
notuleert.
Als je weet wie aan de vergadering deelnemen, voorkom je onduidelijkheid
in de notulen over wie wat heeft gezegd of wie heeft toegezegd wat te zullen doen.
Ook is het duidelijk wie afwezig zijn als niet alle afwezigen zich hebben afgemeld.
Vraag bij een vergadering waar je niet iedereen kent voor het begin van de vergadering of alle deelnemers hun naam op een naambordje willen zetten. Zo kun
je tijdens de vergadering gemakkelijk zien wie de aanwezigen zijn en wie aan
het woord is. Ook leer je zo de namen te onthouden. Door de deelnemers hun
naam zelf te laten opschrijven voorkom je verder fouten in namen. Bij een grotere groep deelnemers (meer dan acht deelnemers) wordt het met naambordjes
lastiger om nog te zien wie aan het woord is. Maar voor besluitvorming is zo'n
grotere groep ook ineffectief. Als het goed is, kom je grotere vergadergroepen
(meestal) alleen tegen bij vergaderingen die niet op besluitvorming zijn gericht,
zoals informatieve en instructieve vergaderingen. Bij dit soort vergaderingen kun
je een presentielijst laten rondgaan zodat duidelijk is wie aanwezig zijn geweest.

Juridische status
De afspraken die tijdens een vergadering worden gemaakt en de besluiten die
worden genomen hebben een bepaalde (juridische) status en zijn daarom
rechtsgeldig. Het is daarvoor nodig dat je duidelijk in de notulen aangeeft wanneer
de vergadering is begonnen en wanneer deze is geëindigd. Ook moet je schorsingen en pauzes met begintijd en duur in de notulen vermelden. Zaken die zijn
besproken in pauzes of voor of na de vergadering zijn niet (rechts)geldig.
Voor het goed nakomen van de tijdens de vergadering gemaakte afspraken is
het verstandig om ook de wijze van controle op de naleving van de genomen
besluiten helder vast te leggen in het verslag. Dit houdt in dat je aangeeft wie het
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nakomen of uitvoeren van besluiten controleert en wanneer en hoe dat gebeurt.
Ook kan je aangeven hoe de verantwoordelijke voor de controle hierover rapporteert en bij wie hij of zij dat doet. Het is hiervoor wel nodig dat de voorzitter de
controle tijdens de vergadering aan de orde stelt.

Verslaglegging
Het is meestal niet nodig en ook niet verstandig om notulen zeer uitgebreid en
gedetailleerd op te stellen. Het kost (te) veel tijd. Te lange verslagen worden
meestal niet goed/volledig gelezen en het bespreken van een uitgebreid verslag
kost ook weer veel tijd. Daarnaast kunnen teveel details de aanleiding zijn voor
(ellenlange) discussies op detailniveau en voor discussies over de manier waarop
iets geformuleerd is.
De notulen moeten in ieder geval:
•
voldoende informatie geven aan de afwezigen
•
de deelnemers herinneren aan wat tijdens de vergadering is besproken
•
de gemaakte afspraken en de genomen besluiten vastleggen.
Het is daarom over het algemeen voldoende als de notulen kort en krachtig samenvatten wat tijdens de vergadering is besproken. Hierbij kan je in kernwoorden
de belangrijkste informatie en besluiten weergeven. Geef hierbij per agendapunt
de afgesproken taken, acties en besluiten aan. Vermeld zo concreet mogelijk wat
de afspraak inhoudt, wie hem uitvoert of wie verantwoordelijk is en wat de
deadline is. Als het om informatie gaat, is er vaak een vergaderstuk waarin de
betreffende informatie terug te vinden is. Verwijs daar dan naar.
Het moeilijkst is eigenlijk het weergeven van informatie die deelnemers alleen
mondeling bij de vergadering geven. Vat dit zo goed mogelijk samen door goed
te luisteren en indien nodig om uitleg te vragen. Dat kan bijvoorbeeld bij vaktermen of afkortingen die je niet bekend zijn. Spreek met de voorzitter af hoe je
aangeeft dat iets niet duidelijk is. Als deelnemers een discussie aangaan in vakjargon waaraan jij geen touw kunt vastknopen, dan kun je de voorzitter vragen
de discussie nog even kort samen te vatten.
De voorzitter zal de notulen meestal ook bekijken voordat ze uitgaan en hij
of zij zal ze wijzigen waar nodig. Daarnaast kan je bij het maken van de notulen
altijd even navraag doen bij een deelnemer als iets wat die deelnemer gezegd
heeft je niet geheel duidelijk is.
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Als je meestal notuleert voor dezelfde vergadering en/of groep kun je op een
gegeven moment een bepaalde routine inbouwen. Dat is mogelijk omdat je meer
vertrouwd raakt met het soort notulen dat je maakt. Daarnaast weet je steeds
beter hoe de deelnemers zich uitdrukken, op welke woorden en lichaamstaal je
moet letten en met welke onderwerpen en agendapunten je te maken hebt. Ook
raak je eraan gewend bepaalde afkortingen voor deelnemers, afdelingen, projecten
en vaktermen te gebruiken. Hiermee bespaar je veel tijd.
Schrijfproces
Met hulp van de volgende punten kun je beoordelen of het schrijfproces van de
notulen op de goede manier verloopt:
•
Kun je binnen drie dagen met het uitwerken van de aantekeningen te beginnen?
•
Heb je eventuele onduidelijkheden nog met de voorzitter kunnen doornemen?
•
Kun je de notulen in een rustige omgeving uitwerken?
•
Krijg je voldoende tijd om de notulen goed te kunnen schrijven?

Taal
Taalkundig zijn er een paar aandachtspunten waar je goed op moet letten bij het
maken van het verslag. Het belangrijkste is een actief taalgebruik. De lezer moet
goed kunnen zien wie welke actie gaat uitvoeren of wie wat heeft gedaan.
Voorbeeld
In een verslag staat: ‘In het najaar wordt besloten over de aanschaf van nieuwe computers.’
Deze zin is te vaag voor de lezer. Beter zou zijn: ‘Het management van de afdeling IT
besluit voor 1 december over de aanschaf van tien nieuwe computers voor de eigen afdeling.’ Zo is duidelijk wie wat wanneer doet.

Daarnaast zijn te lange zinnen uit den boze. Knip zinnen in tweeën als ze te lang
worden. Verder is het belangrijk dat je alleen de essentiële zaken beschrijft.
Voorbeeld
De notulen van een afdelingsoverleg bevatten de volgende zin: ‘Voor het project huisvesting gaat het hoofd facilitair beheer, mevrouw De Vries, naar een beurs in de Jaarbeurs
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te Utrecht om daar te kijken welk kantoormeubilair daar beschikbaar is om ons huidige
kantoormeubilair te vervangen.’ Ergens halverwege de zin raakt de lezer de weg kwijt.
Beter zou zijn: ‘Ellen de Vries gaat op 3 maart naar de beurs ‘Modern kantoor’ in de
Jaarbeurs te Utrecht om nieuw kantoormeubilair voor onze afdeling te bekijken.’ De
aanwezigen weten wel dat Ellen de Vries hoofd facilitair beheer is. Verder is het leuk te
weten dat het om het project huisvesting gaat, maar gaat het er uiteindelijk om dat de
afdeling nieuw kantoormeubilair krijgt. Vandaar dat het project huisvesting niet in de
tweede zin terugkeert. Daarnaast ontbrak in de eerste zin ook nog een belangrijk gegeven,
namelijk de datum waarop mevrouw De Vries naar de beurs zou gaan.

Handige afkortingen
Notuleren is een stuk gemakkelijker als je afkortingen gebruikt. Je hebt dan namelijk meer tijd om de vergadering te volgen en je kunt de noodzakelijke punten
beter op papier zetten. Het gebruik van afkortingen kan je oefenen. Hoe meer
je dat doet, hoe gemakkelijker het gaat. Daarnaast is het aan te raden om je eigen
systeem te ontwikkelen. Dat doe je door je eigen afkortingen te ontwikkelen,
door symbolen te gebruiken (denk aan een asterix, pijltjes, het &-teken en tekens
waarmee je woorden invoegt of beklemtoont) of door bepaalde woorden weg te
laten. Je kunt een dubbele punt gebruiken om aan te geven dat daar achter een
conclusie of uitleg staat. Met een (kern)woord of naam met daar achter een
vraagteken kan je goed een volledig geformuleerde vraag vervangen.
Voorbeelden van handige symbolen en afkortingen
•
afkortingen voor deelnemers en/of afdelingen (afhankelijk van het aantal
deelnemers of afdelingen één of twee letters, JV=Jan de Vries, PZ= personeelszaken)
•
cirkel met daarin een punt: overleg/gesprek/vergadering/discussie
•
vierkant: extern of buitenland
•
vierkant met daarin een kruis: intern of Nederland
•
><: samenwerking
•
b: besluit
•
af: afspraak
•
ac: actiepunt
•
ok: akkoord
•
vz: voorzitter
•
vv: volgende vergadering
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•
•
•
•
•
•

vov: volgende overlegvergadering
X: afgekeurd
>: groter dan of meer dan
<: kleiner dan of minder dan
≈: ongeveer gelijk aan
| (verticale lijn voor tekstdeel): geeft belangrijk stuk tekst weer.

Naast afkortingen kan je ook gebruik maken van stenografie. Dit is een systeem
van zo kort mogelijk gemaakte woorden. Er zijn meerdere vormen van stenografie.
Het in Nederland gangbare systeem is het stenosysteem Groote (zie:
http://www.notuleren.nl/ec/steno-groote.asp).

Tijdsbesteding
Notuleren is voor de meeste secretaresse een wekelijkse taak. Het is dan ook
belangrijk dat je de tijd die je eraan kwijt bent goed weet in te schatten en binnen
de perken weet te houden.
Een richtlijn voor tijd die je moet besteden aan het maken van verslag van
een gewone vergadering (goed voorbereid, geen moeilijk taalgebruik, geen bijzondere besluiten of informatieoverdracht) is dat die tijd gelijk is aan de tijd die
de vergadering geduurd heeft.
De regel voor een pittige vergadering (goed voorbereid, af en toe moeilijk
taalgebruik, wat belangrijke besluiten of wat bijzondere informatieoverdracht)
is dat je twee keer de tijd van de vergadering nodig hebt voor het verslag.
Voor een zware vergadering (bijzondere besluiten, bijzondere informatieoverdracht, moeilijk taalgebruik, slecht voorbereid) kan je als stelregel nemen dat je
drie keer de duur van de vergadering kwijt bent aan het maken van het verslag.
Als je merkt dat je door (te) lange vergaderingen en veel notuleren te weinig
meer toekomt aan je andere taken dan kun je het beste met je leidinggevende
bespreken wat je prioriteiten zijn. Ook kun je dan met de leidinggevende bekijken
hoe de vergaderingen korter en efficiënter kunnen verlopen.
Tips voor het notuleren
•
Weet waar de vergadering over gaat. Dit notuleert gemakkelijker en beter.
Notuleren is ook leuker als je betrokken bent bij het onderwerp.
•
Bedenk voor de vergadering hoe je je aantekeningen indeelt en structureert.
Dit hangt ook af van het soort vergadering en het soort verslag dat je maakt.
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•

•
•

Kies een goede plek aan de vergadertafel. Goed wil zeggen dat je iedereen
kunt zien en goed kunt horen. De beste plek is meestal naast de voorzitter.
Alle sprekers zullen vooral in de richting van de voorzitter kijken en praten.
Zeg voor de vergadering tegen de voorzitter dat je naast hem of haar
wilt/moet zitten.
Vraag om een herhaling als je iets niet goed hebt gehoord en vraag om uitleg
als je iets niet begrijpt of als je een naam of afkorting niet kent.
Zorg dat het notuleren je enige taak is en dat je niet bijvoorbeeld ook nog
kopieën moet verdelen over de aanwezigen.

Kenmerken van goede notulen
•
goed gestructureerd
•
compleet: inclusief vermelding om welke vergadering het gaat, de datum
van de vergadering, de aan- en afwezigen en de aanleiding en het doel van
de agendapunten
•
kort: geen open deuren, geen uitweidingen en geen onnodige details
•
objectief, oftewel geen eigen mening en geen negatieve formuleringen
•
helder: de lezer kan de gebruikte woorden niet op meerdere manieren interpreteren; het is duidelijk wie wat (voor) wanneer doet
•
correct, dus zonder spelfouten en stijlfouten.
Goede structuur notulen
De structuur van de notulen moeten aan de volgende eisen voldoen:
•
Ze moeten genummerd zijn volgens de agenda-indeling.
•
De kop van het verslag bevat algemene informatie zoals tijd en locatie van
de vergadering, het eventuele onderwerp van de vergadering, de naam van
de voorzitter en de notulist en de lijst met namen van aan- en afwezigen (bij
een formele vergadering de afwezigen met kennisgeving).
•
De verslagvorm is consequent. Dat wil zeggen een uitgebreid verslag blijft
een uitgebreid verslag, een besluitenlijst verandert niet in een actielijst en
een beknopt verslag wordt geen uitgebreid verslag.
•
Het verslag is overzichtelijk. Het werkt steeds met dezelfde marges. Het is
geen ononderbroken lap tekst, maar bevat om de paar tekstblokken een
witregel. Verder heeft het steeds dezelfde opsommingstekens.
•
In het verslag staat duidelijk met welke conclusies en afspraken en agendapunt is afgerond.
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Verspreiding notulen
Je kunt de notulen het beste binnen enkele dagen na de vergadering onder de
deelnemers verspreiden. Voordeel is dat je deelnemers zo herinnert aan net gemaakte afspraken. In aanvulling daarop kan je ze ook met de agenda voor de
nieuwe vergadering meezenden. Vaak is dat ook nodig omdat het punt ‘Verslag
vorige vergadering’ meestal op de agenda staat.
Het voordeel van het ook vlak voor de volgende vergadering aan de deelnemers
toesturen van het verslag is dat zij hun geheugen zo even kunnen opfrissen.
Bij de volgende vergadering moeten de deelnemers de notulen van de vorige
vergadering al dan niet gewijzigd goedkeuren. Dat is nodig om de notulen
(rechts)geldig te maken. Verder is het verslag van de vorige vergadering een goed
uitgangspunt om te kijken of deelnemers afspraken zijn nagekomen en welke
ontwikkelingen zich op bepaalde terreinen hebben voorgedaan.
Moeilijke termen
Als je bij vergaderingen veel termen hoort die je niet kent, dan kan je een lijst
maken met uitleg van de belangrijkste termen. Deze termen kun je opzoeken
op het internet of in een woordenboek. Je kunt ook (en dat is de beste optie) om
uitleg vragen bij een collega die vanuit zijn of haar specialisatie vertrouwd is met
een bepaalde term.
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Er zijn allerlei technieken of eigenlijk trucs waarmee deelnemers een vergadering een
door hen gewenste draai kunnen geven. Dit zijn niet altijd de meest nette tactieken,
maar zeker bij meer politieke vergaderingen zal je ze tegenkomen.
Of je nu deelnemer, voorzitter of notulist bent, het is goed om je bewust te zijn
van vergadertactieken. Dit hoofdstuk is overigens geen pleidooi om deze technieken toe te passen. Een transparante en eerlijke opstelling pakt uiteindelijk beter
voor je uit. Dat klinkt misschien naïef, maar als men in de gaten krijgt dat sommige deelnemers bepaalde technieken gebruiken, dan kan het zo zijn dat men
die gaat nabootsen. Het resultaat is een ineffectieve vergadering met resultaten
waar niemand tevreden over is. Daarnaast kunnen trucjes de sfeer behoorlijk
verzieken. Dat is zeker vervelend als je nog langer met elkaar door één deur moet.
Toch komen trucs voor en daarom hier een overzicht van tactieken waar je rekening mee moet houden. Ervan afweten is vaak al voldoende om een tactiek te
laten sneuvelen.
Vergadertrucs
Een selectie van trucs die je kunt tegenkomen bij een vergadering:
•
Lobbyen, dat wil zeggen het beïnvloeden van deelnemers buiten de vergadering om.
•
Overvaltactiek: met een volkomen nieuw voorstel komen waarover de andere
deelnemers nog niet hebben kunnen nadenken of zeggen dat iets enorm
veel haast heeft, terwijl dat niet zo is.
•
Salami-tactiek, wat inhoudt dat een deelnemer een zwaar voorstel opdeelt
in kleine plakjes waarmee hij of zij het hele voorstel er uiteindelijk doel door
krijgt.
•
Het koppelen van voorstellen op zo'n manier dat de vergadering ze als één
voorstel aanneemt.
•
Gelijkgezinde deelnemers gaan verspreid aan een vergadertafel zitten,
waardoor ze tijdens de vergadering de indruk kunnen wekken dat de hele
vergadering het eens is over een bepaald standpunt.
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•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

Vertraging of andere tegenwerkingstactieken die iemand bijvoorbeeld toepast
door heel lang het woord te voeren of door te gaan discussiëren over heel
andere zaken dan het agendapunt.
Sabotage, waarbij tegenstanders van een besluit de uitvoering ervan in
handen proberen te krijgen om daarmee de uitvoering tegen te houden.
Verbanden leggen die er niet zijn om een voorstel erdoor te krijgen. Een
kort voorbeeld. Een collega wil een nieuwe pc, maar het management gaat
de pc's pas over een jaar vervangen. Vervolgens zegt de collega bij de vergadering: ’Ik ga binnenkort van werkplek wisselen en dan is het ook tijd voor
een nieuwe pc.’ Het één heeft natuurlijk niks met het ander te maken. Men
noemt dit ook wel de sandwichtechniek - je neemt een broodje en legt er
meteen ook maar wat extra’s op.
De tactiek van het voortschrijdend inzicht: een plan aannemen met door
andere deelnemers voorgestelde aanvullingen of bezuinigingen en vervolgens
tijdens de uitvoering alle aanvullingen eruit halen of bezuinigingen terugdraaien. Dit komt vooral veel voor in politiek-bestuurlijke kring waarbij bijvoorbeeld een gemeenteraad minder lang in een bepaalde samenstelling
bestaat dan dat een project duurt.
Zó gezellig doen dat het lastig wordt om serieuze kritiek te geven.
Nadruk leggen op autoriteit. Bijvoorbeeld: ‘dat weet ik veel beter, omdat ik
me hier al jaren mee bezighoud’ of ‘hiervoor hebben wij professionals in
dienst, die daar natuurlijk veel meer van afweten dan wij als leken’.
Een voorstel weglachen: een deelnemer geeft lachend aan dat je de zoveelste
bent, die met een bepaald idee komt, maar dat het steeds niet blijkt te werken
of hij zegt lachend dat hij het idee ook al jaren naar voren brengt, maar dat
er niemand naar hem luistert.
Een voorstel zwak of zelfs verkeerd samenvatten om het dan onderuit te
halen.
Iets wat veel voorkomt, is het negeren van de sterke argumenten van anderen
en daar steeds overheen praten.
Niet vragen wie het eens is met een voorstel, maar vraag wie het ermee oneens is. Een tegengeluid laten horen is altijd lastiger dan het ergens mee
eens zijn. Op deze manier maak je gemakkelijk van twijfelaars voorstanders.
Een deelnemer kijkt tijdens een betoog de andere deelnemers niet aan en
concentreert zich op een punt in de verte. Het is zo lastiger om hem of haar
te onderbreken.
Een punt waaraan de organisatie van de vergadering zich schuldig kan maken
is het onderaan de agenda plaatsen van het belangrijkste vergaderpunt.
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Grote kans dat iedereen aan het eind van de vergadering zo moe is dat het
punt er gemakkelijker doorheen komt.
Over het algemeen zal je niet al deze trucs bij vergaderingen tegenkomen. Er
zijn wat algemene manieren waarop je (of de voorzitter) bij een vergadering gemanipuleer en gedraai tegen kunt (kan) gaan. Deze zijn:
•
Vraag om verbeteringen en oplossingen in plaats van om reacties.
•
Rem veelpraters af en stimuleer de zwijgers.
•
Houd steeds de hoofdlijn vast.
•
Sluit agendapunten altijd af met concrete tijdsgebonden afspraken.

Lichaamstaal
Niet altijd hebben degenen die het meest spreken de meeste invloed op een vergadering. Soms hebben aanwezigen die weinig zeggen veel invloed door de wijze
waarop ze aanwezig zijn. Het is daarom zowel voor de voorzitter als voor de
deelnemers belangrijk om op de lichaamstaal van de andere deelnemers te letten.
Deelnemers die niet erg geïnteresseerd zijn, zitten vaak onderuit in hun stoel
en maken bijvoorbeeld tekeningetjes, terwijl het lijkt alsof ze aantekeningen aan
het maken zijn. Degenen die een onderwerp totaal niet interesseert, kijken
doelloos in de rondte of voor zich uit. Wanneer iedereen er zo bijzit, vindt de
vergadering misschien plaats op het verkeerde moment van de dag. Waarschijnlijker is echter dat de onderwerpen niet interessant genoeg zijn en dat daarmee
de vergadering zelf ook niet nodig was geweest. Als de desinteresse alleen voor
een bepaald onderwerp geldt dan hoeft het onderwerp niet te lang aan de orde
te komen.
Als mensen een onderwerp belangrijk vinden, kan je dat ook zien aan hun
non-verbale gedrag. Aan hun lichaamstaal kan je zien dat ze de sprekers volgen.
Op het moment dat ze met iemand eens zijn, knikken ze bijvoorbeeld veel. Hun
houding is open en ze buigen zich vaak iets naar voren. Daarnaast zullen luisterende deelnemers vaak dezelfde lichaamshouding aannemen als een spreker,
met wie zij het eens zijn. Deelnemers die de mening van een spreker niet delen,
bewegen nauwelijks met hun hoofd. Ze leunen naar achteren en hebben een
starre, gesloten houding. Ze houden dan bijvoorbeeld hun armen over elkaar of
hebben hun mond strak gesloten. Het meest opvallende teken van oneens zijn,
is het nee schudden met het hoofd. Als dat gebeurt staan mensen vaak op het
punt om iets te gaan zeggen. Dat iemand iets wil gaan zeggen, merk je ook aan
een diepe ademhaling. Dat is vaak een signaal dat een deelnemer het woord wil
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overnemen van een spreker. Als spreker, als voorzitter of als passieve deelnemer
kun je dus aan de houdingen van de andere deelnemers zien hoe de meningen
verdeeld zijn en wie een actieve en wie een passieve rol speelt.
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8. Internationaal vergaderen

Zowel vanwege de globalisering als vanwege de groeiende samenwerking binnen Europa
neemt het aantal vergaderingen met een internationaal karakter toe. Het kan zijn dat
je daar in je werk ook mee te maken hebt. Je zal dan merken dat bewoners van andere
landen niet altijd op dezelfde manier met vergaderen omgaan als Nederlanders.

België en Frankrijk
In België hebben vergaderingen met name tot doel om voor- en nadelen expliciet
aan de orde te stellen. Alle deelnemers hebben daarbij een inbreng. De Belgische
vergaderstijl is daarbij wat expressiever (in woord en gebaar) dan de Nederlandse.
Fransen zijn meer op debatteren en het aangaan van confrontaties gericht
dan Nederlanders, die liever het consensusmodel toepassen (samen zoeken naar
een oplossing). De Franse opstelling is overigens geen onvriendelijke opstelling,
maar gewoon een andere manier van werken. Franse vergaderingen zijn topdown (hiërarchisch) van karakter. Ze zijn dan ook niet bedoeld voor het behandelen van voor- en nadelen, maar vooral voor het geven van opdrachten en het
aangeven van de grote lijnen. Interrumperen van andere sprekers (lees: door
anderen heenpraten) is veel gebruikelijker in Frankrijk dan in Nederland.

Duitsland en Groot-Brittannië
In Duitsland zijn vergaderingen strakker ingedeeld dan bij ons. Je moet dan ook
op tijd het woord nemen, want als je te laat bent dan heb je pech had. Duitsers
houden niet van het discussiëren om het discussiëren; een discussie moet tot
een besluit leiden. Verder lijkt de Duitse manier van vergaderen ook wel op de
Nederlandse, want het bereiken van consensus neemt een belangrijke plaats in.
Britten houden niet van interrupties en laten sprekers nog meer uitpraten
dan wij gewend zijn. Ook is de Britse vergadercultuur gericht op discussies.
Verder zijn de Britten wat minder direct dan Nederlanders. Tijdens vergaderingen
zoeken Britten niet snel de confrontatie maar net als Nederlanders de consensus.
Voor Britten is humor tijdens vergadering belangrijk.
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Spanje en Italië
Spanje heeft niet zo’n duidelijke vergadercultuur als Nederland. Tijdens vergaderingen worden niet de voor- en nadelen besproken, maar geeft het management
instructies aan de medewerkers. Het bespreken van de voors en de tegens gebeurt
in Spanje in de wandelgangen. Duidelijk nee zeggen is in Spanje niet zo gebruikelijk. Overigens bestaan er in Spanje grote verschillen tussen de verschillende
regio's, waarbij Catalanen (bewoners van Barcelona en omgeving) bijvoorbeeld
wat directer zijn dan bewoners van de meer zuidelijke Spaanse streken.
Vergaderingen in Italië zijn wat minder dan hier gericht op besluitvorming.
Italianen bekijken bij een vergadering meer of er voldoende steun is voor een
beslissing. De werkelijke besluiten worden vaak onderling genomen. Daarnaast
zijn Italiaanse vergaderingen bedoeld voor communicatie van het management
met de medewerkers.
Aandachtspunten voor vergaderingen met Zuid-Europeanen
Aangezien er veel verschillen zijn tussen de Nederlandse vergadercultuur en die
in Zuid-Europese landen zijn er een aantal aandachtspunten waar je speciaal op
kunt letten.Deze zijn:
•
Zuid-Europeanen zijn vaak minder stipt. Houd er daarom rekening mee
dat ze vaak een kwartier of meer te laat komen.
•
Ze nemen besluiten vaak niet tijdens een vergadering maar in de wandelgangen of bij een borrel, lunch of diner.
•
Voor Zuid-Europeanen kan een (eenvoudige) lunch tijdens een vergadering
een belediging zijn.
•
Zuid-Europeanen gebruiken vergaderingen vaak vooral om jou en je zaken
af te tasten.
•
Het onderbreken van een spreker zien Zuid-Europeanen niet altijd als onbeleefd. Het kan zelfs een tactiek zijn om tijd te winnen en te zorgen dat anderen niet met argumenten kunnen komen.

Tsjechië en Polen
De Tsjechen staan qua communicatie vrij dicht bij ons. Hun vergaderingen zijn
er minder dan bij ons gericht op het uitwisselen van meningen of informatie en
hebben meer een hiërarchisch karakter. Verder zijn de Tsjechen in hun communicatie wat geslotener dan Nederlanders.
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Poolse vergaderingen lijken op die in Nederland. Net als wij werken de Polen
met agenda's en schenken ze thee en koffie tijdens de vergadering. Ook sturen
ze achteraf een verslag van de vergadering aan de deelnemers. Wel zijn er minder
vergaderingen en bespreken de Polen meer in de wandelgangen. De reden
daarvoor is de wat indirecte cultuur, waarbij de Polen niet te snel een collega in
het openbaar (tijdens een vergadering) zullen afvallen. Ze zullen dan ook wat
moeite hebben met de Nederlandse neiging om open en bloot in te gaan op de
positieve en negatieve kanten van iemands voorstel of aanpak.

India en China
Een directe aanpak bij het vergaderen met mensen uit India is zeker niet verstandig. Voor hen is een direct ‘nee’ bijvoorbeeld een belediging. Je zult een afwijzing
bij een vergadering met deelnemers uit India dan ook indirecter moeten formuleren dan je gewend bent.
Ook in China is een direct nee niet gebruikelijk. Hierbij geldt dat Chinees
vanuit hun cultuur wel signalen kunnen geven dat ze iets niet willen, maar dat
dat voor ons vanuit onze directe cultuur niet duidelijk is. Chinezen hechten ook
belang aan de kleding bij een vergadering. Een spijkerbroek is ‘not done’. Daarnaast vinden Chinezen rang en status belangrijk, zodat de belangrijkste aanwezige de vergadering moet leiden.

Internationale lunchvergadering
Heb je te maken met internationale deelnemers aan een lunchvergadering (of
eventueel een dinervergadering) dan moet je rekening houden met het eten en
drinken dat je hen tijdens de vergadering voorschotelt. Zo mogen moslims vanuit
hun geloof geen varkensvlees nemen en geen alcohol drinken. Een hindoe
(aanhanger van het hindoegeloof) kun je beter helemaal geen vlees (en liever ook
geen vis) aanbieden en daarnaast bijvoorbeeld ook geen alcohol en gerechten
met knoflook (zie http://www.food-info.net/nl/national/religie-hindoeisme.htm
voor de details).
Zuid-Europeanen en ook Fransen en Belgen begrijpen niet dat wij ze bij een
lunch een glas melk of karnemelk aanbieden. Fransen drinken bijvoorbeeld nooit
meer melk na hun kindertijd.
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9. Boeken van een vergaderlocatie en een
vergaderruimte
Het lijkt gemakkelijk, even een vergaderlocatie en een vergaderzaal regelen, maar daar
komen best veel zaken bij kijken. Welke dat kunnen zijn, lees je hieronder.
Voor een vergadering op locatie kun je door het hele land vergaderruimtes vinden.
Er zijn speciale vergadercentra, die vaak in de buurt van een groot treinstation
liggen. Daarnaast verhuren veel hotels en restaurants speciale vergaderzalen,
vaak in combinatie met de mogelijkheid van een lunch of diner. Welke zaal je
kiest, hangt af van het soort vergadering (belang van de vergadering, externe
deelnemers) en van de bereikbaarheid van de locatie voor de verschillende deelnemers. Daarnaast zal je keuze ook afhangen van de extra faciliteiten die het
vergadercentrum, het hotel of het restaurant biedt.
Via het internet kun je tegenwoordig gemakkelijk vergaderlocaties zoeken en
ook boeken. Op het gratis Acco.nl kun je bijvoorbeeld vergaderlocaties zoeken
aan de hand van een groot aantal criteria en direct een offerte aanvragen. Hierbij
kan je ook meteen je voorkeuren op het gebied van catering en audiovisuele
middelen doorgeven. Een andere website waar je vergaderlocaties kunt zoeken,
is Meetingselect.com (Engelstalig maar je kunt hier de Nederlandse taal instellen).
Ook hier kun je offertes opvragen per gevonden locatie. Daarnaast bevat deze
site beoordelingen van gebruikers van een vergaderlocatie.
Ook op ManagementSupport.nl kun je naar een accommodatie zoeken via
Accomodatie Planner http://www.managementsupport.nl/accommodaties/.
Hierbij kun je zoeken binnen ongeveer 500 accommodaties in Nederland en
België.
Niet op locatie
Niet altijd zal een vergadering op locatie nodig of mogelijk zijn. Een alternatief
is dan een videoconferentie (zie hoofdstuk ‘Vergaderen op afstand’). Doe dit niet
voor vergaderingen waarbij het belangrijk is dat de deelnemers elkaar eens ‘recht
in de ogen’ willen kijken. Dat is het type vergadering waarbij de pauzes tussendoor
minstens zo belangrijk zijn als de vergadering zelf, vanwege de ‘onderonsjes’
die de deelnemers dan kunnen hebben.
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Aandachtspunten regelen vergaderlocatie
Voor het regelen van een vergaderlocatie buiten de deur gelden de volgende
aandachtspunten:
•
Ga bij het plannen van de locatie uit van de werktijden en reistijden van de
deelnemers en zorg dat de locatie goed bereikbaar is met zowel de auto als
het openbaar vervoer. Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer wil
zeggen dat er een openbaar vervoershalte in de buurt is en dat reizigers vanaf
een treinstation hoogstens één busverbinding hoeven te nemen.
•
Zorg dat de vergaderlocatie gemakkelijk te vinden is en dat de deelnemers
bij de vergaderstukken een routekaart krijgen.
•
De deelnemers aan de vergadering die met de auto komen, moeten goed
kunnen parkeren in een parkeergarage of eventueel een parkeerplaats die
bij de locatie hoort.
•
Hou bij het reserveren rekening met de voorbereidingstijd die je nodig hebt
voor het klaarzetten van audiovisuele middelen en eventuele andere voorzieningen.
•
Verder doe je er verstandig aan bij het reserveren ook rekening te houden
met een ruime eindtijd. Neem hiervoor de formele eindtijd plus extra tijd
vanwege mogelijke uitloop.
•
Zorg voor een verwarmde, schone en een degelijk ingerichte zaal met voldoende licht en een goede akoestiek. Deelnemers aan een vergadering raken
niet echt geïnspireerd door een galmende, kale, koude, ongezellige, donkere,
laat staan vieze zaal.
•
Ga na of de zaal aan alle brandveiligheidseisen voldoet (de zaal moet voldoen
aan eisen die de lokale brandweer en gemeente eraan stellen) en of er een
nooduitgang is die goed te bereiken is bij brand of een andere calamiteit.
•
Let er ook op de zaal groot genoeg is voor het aantal deelnemers. Het is een
veel gemaakte fout dat deelnemers op elkaar gepropt zitten in een te kleine
zaal. Het is heel vervelend en slecht voor de vergadering als mensen meerdere uren te weinig bewegingsruimte hebben.
•
Laat het soort zaal afhangen van het soort vergadering. Als de vergadering
ook bedoeld is als bijeenkomst van externe deelnemers die elkaar niet vaak
zien dan is het aan te bevelen om te kiezen voor een sfeervolle zaal in bijvoorbeeld een monument of een restaurant. De keuze die je hier maakt
hangt wel af van het budget dat je tot je beschikking hebt. Als het om bijvoorbeeld een projectgroep gaat die regelmatig bijeenkomt, kan de vergadering
afwisselend plaatsvinden op de kantoren van de verschillende deelnemers
aan de projectgroep.
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Meld de gewenste vergaderopstelling. Geef daarbij eventuele speciale wensen
aan, zoals extra tafels of (extra) apparatuur.
Bestel voldoende eten en drankjes, zoals koffie, thee, water, frisdrank, fruit,
koekjes, broodjes, (warme) lunch. Zorg dat er voor ieder wat wils is, dus van
kroketten en worst tot yoghurt en fruit.
Kies voor een locatie waar koffie en andere drankjes worden geserveerd
zonder dat een langdurige onderbreking van de vergadering nodig is.
Regel papier en pennen en eventueel naambordjes als dat nodig is.
Let er op dat de hulpmiddelen aanwezig zijn die voor de vergadering nodig
zijn. Denk daarbij aan een beamer, een overheadprojector, een televisie, een
videorecorder of dvd-speler, een projectiescherm, een flip-over met stiften
(bij voorkeur diverse kleuren), een whiteboard met stiften (bij voorkeur diverse kleuren), microfoons, schrijfmateriaal voor de deelnemers (pennen,
schrijfblokken, naambordjes) en technische assistentie.
Controleer ruim voor de vergadering of de apparatuur aanwezig is en of
deze in orde is. Zorg dat je apparatuur met een mankement kunt vervangen
(eventueel met hulp van een technicus van de locatie of van je eigen organisatie).
Regel vooraf technische assistentie voor technische problemen tijdens de
vergadering. Maak hierover duidelijke afspraken met de vergaderlocatie.
Zorg dat je over een duidelijke instructie voor de apparatuur beschikt.
Als er deelnemers aan de vergadering zijn, die slecht ter been zijn, dan moet
je zorgen dat de vergaderzaal goed voor hen bereikbaar is.
Let erop dat de zaal zich in een voldoende rustige omgeving bevindt. Voorkom dat je een zaal huurt in een omgeving waar allerlei werkzaamheden
plaatsvinden.
Ga na of de stoelen in de zaal prettig zitten. Vraag de locatiebeheerder of
deze andere stoelen heeft of kan regelen als dat niet het geval is.
Zorg dat je de ruimte kunt verduisteren als dat nodig is voor een bepaalde
presentatie.
Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken over
de reservering, met daarin alle afgesproken details.
Bij een locatie in het buitenland is het belangrijk dat je daar een contactpersoon hebt die zaken voor jou kan regelen.
Let er op de dag van de vergadering op dat de zaal is ingericht zoals afgesproken, controleer verder of de benodigde apparatuur aanwezig is en of bestanden die nodig zijn voor de vergadering aanwezig zijn. Zet eventueel (digitale)
bestanden klaar als dat nog niet is gebeurd.
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•

Het is tot slot aan te raden om een draaiboek voor het reserveren van een
vergaderlocatie te maken. Er komen namelijk nogal wat zaken bij kijken en
zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je kunt daarbij ook varianten
maken voor de verschillende typen vergaderingen en bijbehorende locaties.

Vergaderprotocol
Als je een vergaderlocatie wilt reserveren dan kun je het bedrijf, dat de locatie
verhuurt, vragen om een vergaderprotocol. In zo'n protocol moet in ieder geval
een duidelijke instructie staan voor de apparatuur en daarnaast de naam en het
telefoonnummer van de technicus die je kan benaderen bij problemen.

Schrijfmateriaal
Bij externe vergaderingen is het vaak gebruikelijk dat schrijfblokken, pennen en
naamkaartjes klaarliggen voor de deelnemers. Dit kan je bijna altijd regelen bij
de vergaderlocatie. Eventueel kan je dit ook zelf verzorgen. Kijk dan wel of dit
prijsvoordeel oplevert ten opzichte van de levering van het schrijfmateriaal door
de vergaderlocatie. Overigens staat het vaak wel professioneel als je als organisatie
aan de deelnemers van een externe vergadering schrijfblokken en pennen met
het logo van de eigen organisatie kan aanbieden.

Catering
Als je vergadert op locatie en een lunch plant, kun je kiezen voor de huiscateraar
van de locatie, of voor eigen catering. Je heb die keuze overigens niet altijd, omdat
dat ook afhangt van de locatie. Soms mag je alleen gebruik maken van een
huiscateraar of van een vaste externe cateraar waar de locatie mee samenwerkt.
Mogelijk kan je dan wel via onderhandelen of zelfs via een afkoopbedrag zorgen
dat je toch kan werken met een eigen cateraar.
Een voordeel van de huiscateraar of vaste partner is dat deze vertrouwd is met
de mogelijkheden van de locatie en met eventuele logistieke moeilijkheden.
Hierdoor verloopt de catering waarschijnlijk soepeler. Het nadeel van de huiscatering kan echter zijn, dat de uitstraling of het prijsniveau niet aansluit bij de
eisen die je stelt aan de vergadering.
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Eigen cateraar
Als je zelf een cateraar kiest, moet je in elk geval een cateraar selecteren die past
bij de gewenste basisuitstraling van de vergadering. Het is daarbij belangrijk dat
je de verwachtingen ten aanzien van de catering gedetailleerd doorgeeft aan de
cateraar, zodat deze de dienstverlening zo goed mogelijk op je wensen kan afstemmen.
Keuze eigen cateraar
Je kunt de keuze voor een eigen cateraar gemakkelijker maken met hulp van de
volgende punten:
•
Lees artikelen en bekijk advertenties in branchebladen. Zo krijg je een beeld
welke mogelijkheden er zijn.
•
Let bij je bezoek aan evenementen of bij vergaderingen op de kwaliteit van
de catering. Beoordeel de kwaliteit van het eten, maar kijk bijvoorbeeld ook
naar de bediening en de wijze waarop een lunch of diner is aangekleed.
•
Voer een oriënterend gesprek met de cateraar over het assortiment en de
mogelijkheden. Informeer daarbij ook naar de logistiek en de werkwijze in
de keuken. Eventueel kan je vragen of je een keer mag komen kijken hoe
de cateraar te werk gaat.
•
Ga na of de cateraar verschillende mogelijkheden kan aanbieden wat de bediening en de vormgeving van een lunch/diner betreft. Hierbij hoort ook
de mogelijkheid dat de cateraar het eten alleen bezorgt en dat je organisatie
de bediening zelf verzorgt.
•
Kijk naar de ervaring van de cateraar. Ga ook na of de cateraar bekend is
met de vergaderlocatie.
•
Vraag de cateraar om een aantal voorbeelden van vergaderingen waar de
cateraar de catering al heeft verzorgd. Zo krijg je een indruk van de aanpak
en creativiteit van de cateraar.
•
Leg de prijzen die de cateraar hanteert naast je budget en vraag daarbij de
cateraar een aantal opties aan te geven. Beoordeel daarna of de prijs-kwaliteitverhouding in orde is. Vergelijk ook altijd de aanbiedingen van meerdere
(bijvoorbeeld drie) cateraars.
Het lijkt overdreven om al deze punten na te lopen, maar een catering bepaalt
mede de uitstraling van je organisatie naar de (externe) deelnemers aan een
vergadering. Daarnaast heeft een goedverzorgde lunch of een goedverzorgd diner
een positief effect op de sfeer .
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10. Hulpmiddelen bij een vergadering

Bij een vergadering zijn veel hulpmiddelen nodig. Dat kunnen audiovisuele hulpmiddelen zijn voor presentatiedoeleinden en hulpmiddelen voor het notuleren. In dit
hoofdstuk vind je een overzicht.

Audiovisuele hulpmiddelen
Bij vergaderingen kunnen deelnemers die een bepaald punt presenteren of een
voorzitter die een toelichting wil verzorgen op een agendapunt gebruikmaken
van diverse audiovisuele hulpmiddelen. Door de ICT-ontwikkelingen ontstaan
er steeds meer mogelijkheden wat dit soort presentatiemiddelen betreft.
Het is belangrijk dat de gebruiker audiovisuele middelen slim en gedoseerd
inzet. Anders dreigt snel het gevaar dat de hulpmiddelen de vergadering te veel
gaan bepalen en de aandacht van de deelnemers afleiden. Belangrijk is daarom
dat je in de gaten houdt dat de audiovisuele middelen alleen dienen als ondersteuning van een verhaal of onderwerp. Dat verhaal of onderwerp moet je ook
als het hulpmiddel zou wegvallen, kunnen vertellen. Bedenk verder altijd goed
bij het gebruik van hulpmiddel wat je ermee wilt vertellen en wat het effect is op
het publiek.
Voor- en nadelen audiovisuele hulpmiddelen
Hieronder vind je per hulpmiddel wat de voor- en nadelen van het gebruik ervan
kunnen zijn.
Flip-over of whiteboard
Voordelen
•
Het zijn geschikte middelen voor een klein publiek.
•
Als je gebruikmaakt van een flip-over of whiteboard, kan dat zorgen voor
een rustpunt in je presentatie, omdat je tussen het spreken door aan het
schrijven of tekenen bent.
•
Door het actief meeschrijven met je presentatie houd je de aandacht van je
publiek vast.
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•

Bij deze hulpmiddelen hoef je niet bang te zijn voor falende techniek.

Nadelen
•
Een slecht handschrift en daarmee (deels) onleesbare flip-overs of whiteboards zorgen voor onrust en irritatie bij het publiek. Datzelfde geldt bij
slechte verlichting waardoor het publiek de tekst niet goed kan lezen. Zorg
daarom voor een duidelijk handschrift en een goede verlichting.
Sheets of dia's
Voordelen
•
Je kunt erop vertrouwen dat als de techniek werkt je publiek de juiste afbeeldingen te zien krijgt, omdat je sheets en dia's van tevoren kunt maken.
Nadelen
•
Je hebt als spreker snel de neiging tegen het beeld te gaan praten in plaats
van tegen het publiek. Als je te lang met je rug naar het publiek toestaat,
verlies je het contact met het publiek.
•
Als je werkt met sheets of dia's ben je afhankelijk van het goed functioneren
van de apparatuur.
PowerPoint-presentatie
Voordelen
•
Net als bij sheets en dia's weet je dat als alles werkt je publiek bij een
PowerPoint-presentatie de juiste afbeeldingen te zien krijgt.
•
Verder kan een PowerPoint-presentatie gemakkelijker bewerkt worden dan
dia's en sheets.
Nadelen
•
Een PowerPoint-presentatie, kan door zijn ‘gelikte’ uiterlijk en door de extra's
bij het afspelen van de presentatie snel een centrale rol gaan spelen in de
presentatie of zelfs de regie overnemen.
•
Bij dit hulpmiddel ben je sterk afhankelijk van goed werkende apparatuur,
namelijk zowel de pc als de apparatuur zoals een beamer om de presentatie
op een scherm te brengen.
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Video
Voordelen
•
De video stelt je in staat bewegend beeld te zien en je kan een video als bewijs
gebruiken dat iets op een bepaalde manier is gebeurd.
Nadelen
•
Videoapparatuur is gevoelig voor storingen en je moet enige technische
vaardigheden hebben om de apparatuur te bedienen. Dit vraagt om een meer
uitgebreide voorbereiding dan bij andere hulpmiddelen.
•
Als het om beelden van lage kwaliteit gaat, is een video al snel slecht zichtbaar
voor je publiek. Gebruik daarom alleen beeld van hoge kwaliteit.
Hand-outs
Voordelen
•
Met hand-outs kun je informatie verstrekken die je niet direct tijdens de
presentatie naar voren brengt.
•
Een goede hand-out kan de deelnemers overzicht geven als het om een samenvatting gaat van een ingewikkeld onderwerp.
Nadelen
•
Als je hand-outs net voor of tijdens de presentatie aan de deelnemers uitdeelt,
loop je grote kans dat ze niet jouw prestatie volgen, maar de hand-outs lezen.
Deel de hand-outs daarom uit na de presentatie.
Interactief whiteboard
Een moderne ontwikkeling is het interactieve whiteboard. Dit is een digitaal
scherm waarop een computer beelden projecteert die je vervolgens met een
elektronische pen of zelfs met je vingers kunt bewerken. Het interactieve whiteboard biedt vaak zelfs de mogelijkheid om de op het bord gemaakte aantekeningen
op te slaan op de aan het board gekoppelde pc.
Voordeel:
•
Veel bewerkingsmogelijkheden en de mogelijkheid om tijdens discussies
gemaakte aantekeningen op te slaan.
•
Als je gebruikmaakt van een interactief whiteboard kan dat zorgen voor een
rustpunt tijdens je presentatie, omdat je tussen het spreken door aan het
schrijven of tekenen bent.
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•

Door het actief meeschrijven/meetekenen met je presentatie houd je de
aandacht van je publiek vast.

Nadeel:
•
Een interactieve whiteboard neemt snel een erg centrale plaats in bij een
vergadering. Hierdoor kunnen de deelnemers hun aandacht teveel richten
op de techniek in plaats van op de inhoud van een discussie.
•
Een slecht handschrift of onduidelijke tekeningetjes kunnen net als bij een
gewoon whiteboard zorgen voor onrust en irritatie bij je publiek.
•
Je bent afhankelijk van het goed werken van de apparatuur.
Aandachtspunten gebruik audiovisuele hulpmiddelen
Bij het gebruik van de verschillende audiovisuele hulpmiddelen zijn er een aantal
speciale zaken waar je op kunt letten. Het gaat om:
•
Ga vooraf altijd na of de apparatuur die je wilt gebruiken aanwezig is, of je
er gebruik van mag maken en of je begrijpt hoe de apparatuur werkt. Dit
voorkomt vervelende verrassingen tijdens het gebruik ervan bij de vergadering.
•
Als je sheets gebruikt, kun je die het best altijd nummeren. Je hebt ze dan
snel weer op de goede volgorde als ze vallen.
•
Werk niet met te veel sheets. Liever vijf sheets dan vijftien sheets in een
kwartier.
•
Zet niet teveel informatie op een sheet, een dia of een PowerPoint-presentatie.
Houd een lettergrootte van 24 punten aan en hanteer een maximum van
zes regels per beeld.
•
Als je grafieken vertoont, krijgen de andere deelnemers relatief veel informatie in korte tijd te verwerken. Toon daarom niet meerdere grafieken tegelijkertijd en houd de grafiek simpel. Bereid je van tevoren voor op vragen
die een grafiek kan oproepen.
•
Een publiek vindt sheets, dia’s of PowerPoint-presentaties met een rustige
en consequente opmaak vaak het prettigst.
•
Gebruik figuren met bewegend beeld (bijvoorbeeld een pijl die van het ene
plaatje naar het andere toe beweegt) alleen als dat functioneel is. Als de beweging geen toegevoegde waarde heeft, leidt dat je publiek alleen af of zorgt
het zelfs voor irritatie.
•
Praat niet tegelijkertijd met het schrijven op een flip-over of een whiteboard.
Als je zowel praat als schrijft kan het publiek je moeilijk verstaan en je ook
moeilijk volgen. Daarnaast ziet het publiek alleen je rug, waardoor je het
contact met het publiek kwijtraakt.
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Houd er altijd rekening mee dat er iets mis kan gaan met technische apparatuur. Check de apparatuur nog kort voor de vergadering, zodat je erop
kunt vertrouwen dat apparatuur jou en de andere deelnemers niet in de
steek laat.
Zorg dat alle aanwezigen je hulpmiddel goed kunnen zien en eventueel goed
kunnen horen. De mensen die helemaal rechts of links zitten ten opzichte
van een scherm, zien dat vaak vanuit een lastige hoek. Geef ze daarom de
gelegenheid een wat comfortabeler positie in te nemen.
Let erop dat de lamp van een overheadprojector niet hinderlijk spiegelt in
de ogen van het publiek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je alleen maar
kunt projecteren op een whiteboard. Het is daarom beter te zorgen voor een
apart projectiescherm.
Richt je als spreker niet alleen op of zelfs tot de beelden van een presentatie;
zo verlies je het contact met het publiek. Dit gebeurt zeker als je ook nog
geheel met je rug naar het publiek gaat staan.
Laat het beeld niet een te prominente rol spelen, maar houdt het ondergeschikt aan de boodschap die je wil brengen. Zorg daarom dat je meer bent
dan alleen een commentator bij de beelden.
Gebruik bij PowerPoint-presentaties een schreefloos lettertype, dat speciaal
voor beeldschermgebruik is ontworpen. Schreefloze letters zijn letters zonder
(kleine) haakjes aan de uiteinden, zoals Arial en Verdana.

Hulpmiddelen bij notuleren
De notulist kan tegenwoordig over veel meer hulpmiddelen beschikken dan alleen
pen en papier. Bekende voorbeelden zijn de laptop, de digitale pen, het digitaal
schrijfblok, en opnameapparatuur.
Laptop
De laptop heeft het mogelijk gemaakt om direct tijdens de vergadering te typen.
Dit scheelt veel tijd bij het uitwerken van de tekst.
Aandachtspunten waar je op moet letten bij het werken met een laptop tijdens
een vergadering zijn:
•
Het is belangrijk dat het toetsenbord van de laptop toetsen heeft, die weinig
geluid maken als je tijdens de vergadering typt. Probeer anders zo licht
mogelijk te typen. Houd er ook rekening mee dat lange vingernagels extra
geluid produceren.
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Naast het toetsenbord maakt ook de laptop geluid. Gelukkig kan je dat uitzetten, want de piepjes zouden de vergadering behoorlijk kunnen verstoren.
Gebruik een laptop waarmee je vertrouwd bent. Anders kom je er misschien
tijdens de vergadering achter dat je met software (tekstverwerkingsprogramma, besturingssysteem) of hardware (muis, toetsenbord met andere indeling
dan je gewend bent) moet werken die je niet kent.
Zorg ervoor dat de laptop op stroom is aangesloten. Het is vervelend als de
batterijen leeg zijn of raken. Bovendien werkt een laptop met bijna lege
batterijen trager. Neem wel standaard een verlengsnoer mee, in veel gevallen
zal je dat nodig hebben.
Neem een reservebatterij mee als je weet dat je op een plek vergadert waar
je geen toegang hebt tot het elektriciteitsnet.
Let op dat je geen lichtinval op je scherm hebt. Het beeldscherm van een
laptop is hier erg gevoelig voor.
Kies voor een laptop met een groot scherm. Op een klein scherm ben je te
snel het overzicht kwijt.

KANS
Groot nadeel van de laptop kan het toetsenbord zijn. De toetsenborden van laptops
zijn kleiner dan een gewoon toetsenbord waarbij de toetsen dichter op elkaar
staan. Het gevaar hiervan is dat je bij veel notuleren met een laptop RSI-achtige
klachten(tegenwoordig Klachten van Arm, Nek of Schouder (KANS) genoemd)
ontwikkelt. Daarnaast zijn de toetsenborden van een laptop vaak vrij plat, wat
ook niet echt bevorderlijk is voor het typen. Een oplossing hiervoor is dat je bijvoorbeeld een boekje onder de laptop legt zodat het toetsenbord iets schuiner
komt te staan. Ook door de stand van het scherm van de laptop, waarbij je snel
gedwongen bent schuin naar beneden te kijken, loop je bij veel laptopwerk een
verhoogd risico op KANS. Kies daarom voor variatie als je veel notuleert en werk
de ene keer met de laptop en de andere keer met papier en pen (of een ander
hulpmiddel zoals een digitale pen).
Digitale pen
De digitale pen staat al sinds 2000, maar is een aantal jaren een vrij onbekend
hulpmiddel gebleven. De laatste tijd begint de digitale pen wat populairder te
worden. Het principe is dat je de pen gebruikt als een normale balpen. Je kunt
er gewoon met inkt mee schrijven op een vel papier. Tegelijk met dat schrijven
slaat de digitale pen alle geschreven tekst op in het geheugen van de pen. Hiervoor
gebruikt de pen een piepkleine sensor die zich vlak bij de schrijfpunt bevindt.
De pen is niet direct aangesloten op een computer, maar heeft een houder die
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je kan aansluiten op de USB-ingang van een pc. Zo kun je alle geschreven teksten
naar de pc overbrengen. Daarbij zorgt speciale software ervoor dat de handgeschreven teksten worden omgezet naar een digitaal tekstdocument in bijvoorbeeld
Word of Outlook. Het gaat hier voor de duidelijkheid niet om een zogeheten tabletpc, want daarbij schrijf je met de pen direct op een speciaal LCD-scherm. Zo'n
tablet-pc is veel duurder en moeilijker te vervoeren dan een digitale pen. Het
grote nadeel van veel digitale pennen is het papier. Je hebt namelijk speciaal peperduur papier nodig (ca. 10 euro voor een blocnote van 160 bladzijden). Hiervoor
bestaat trouwens een alternatief, namelijk een pen met een soort cameraatje dat
de tekst opslaat. Het cameraatje plaats je bovenaan het notitieblok, waarbij je van
alle soorten papier gebruik kunt maken.
Digitaal schrijfblok
Een hulpmiddel dat overeenkomsten vertoont met de digitale pen is het digitale
schrijfblok. Dit is een houder met een ontvanger waarin je een schrijfblok doet.
Met een pen met een zender daarin schrijf je op het blok. De houder registreert
alles wat je schrijft en slaat dit op. Je kunt later de houder met de pc verbinden
en de gegevens naar de pc overzetten als digitale bestanden. Software voor
handschriftherkenning zet je handschrift om in bewerkbare tekst. Ook hier komen
systemen voor met gewoon papier en met speciaal papier (dat duurder is).
Tablet-pc
De tablet-pc (al genoemd bij de digitale pen) is een plat apparaat met een scherm
waarop je zowel met een pen, muis als met een toetsenbord aantekeningen kan
maken. Een nadeel kan de prijs zijn en de omvang. Het voordeel is dat het een
veelzijdig apparaat is dat je op veel verschillende manieren kunt bedienen.
Een alternatief is de e-book reader waarop je ook aantekeningen kunt maken.
Deze heeft een A5-formaat (half A4‘tje). Het scherm van deze reader lijkt net
echt papier. Overigens kun je niet op alle e-book readers aantekeningen maken.
Voordeel is dat het een handzaam apparaat is. Een nadeel is dat e-book readers
nog relatief duur zijn.
Geluidsopnamen
Het opnemen van een vergadering en de opnamen laten uitwerken, is ook een
methode om notulen te maken. Dit is wel een tijdsintensieve methode die met
name geschikt is voor vergaderingen waarvan je een letterlijk verslag moet maken.
Het is ook een handige methode als je bewijs nodig hebt van wat er tijdens de
vergadering gezegd is. Het kan verder een prettige methode zijn bij vergaderingen
waar veel ingewikkelde of vaktechnische onderwerpen de revue passeren. De
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opnamen bieden je namelijk de gelegenheid om passages die je bij vergaderingen
niet goed hebt begrepen opnieuw te beluisteren.
Er zijn veel digitale recorders op de markt. Voor kleinere groepen (tot circa
tien mensen) zijn de betere kwaliteit digitale recorders voldoende. Het gaat
hierbij dus niet om de simpele ‘consumentenrecorders’ die alleen geschikt zijn
voor het opnemen van een op een gesprekken. Je kunt meestal de kwaliteit van
de opname volgen tijdens het opnemen door mee te luisteren met een koptelefoon. Als je een vergadering met meer dan tien deelnemers wilt opnemen dan
kan je het beste een goede digitale recorder gebruiken in combinatie met een
conferentiemicrofoonset. Het gaat daarbij om twee microfoons die je tot maximaal
vijf meter uit elkaar kunt plaatsen. Hiermee kun je vergaderingen opnemen met
maximaal zo'n twintig deelnemers.
Een nadeel van opnames tijdens vergaderingen is dat als iedereen door elkaar
praat de opnames niet meer goed te volgen zijn. Een ander nadeel is dat deelnemers soms minder vrijuit praten als ze weten dat de vergadering wordt opgenomen. Verder kan de techniek je in de steek laten. In het beste geval merk je dat
tijdens de vergadering, waarna je de vergadering moet pauzeren. Dat is vervelend,
zeker als de deelnemers krappe agenda's hebben en direct na een vergadering
ergens anders naar toe moeten. Het kan ook zijn dat je tijdens de vergadering
niet hebt gemerkt dat de apparatuur niet goed functioneerde. Je hebt dan een
groot probleem als je geen aantekeningen hebt gemaakt en er helemaal vanuit
ging dat je de opnamen zou kunnen gebruiken voor de uitwerking van de notulen.
Houd daarom altijd in de gaten of de apparatuur het nog wel doet en maak ook
altijd gewoon aantekeningen. Dat lijkt misschien dubbel werk, maar je bent toch
bij de vergadering aanwezig en kunnen dan die tijd net zo goed gebruiken voor
het maken van aantekeningen. Het scheelt je altijd achteraf veel tijd omdat je je
aantekeningen als basis kunt gebruiken voor het verslag dat je vervolgens met
hulp van de opnamen verder uitwerkt. Ook onthoud je meer van een vergadering
als je tijdens de vergadering actief betrokken bent via het maken van de aantekeningen.
Tips voor het voorbereiden van het opnemen van een vergadering
•
Test de apparatuur goed van tevoren. Kijk daarbij of de apparatuur hard genoeg opneemt en of er geen storende achtergrondgeluiden zijn in de vergaderruimte (bijvoorbeeld het geluid van een airconditioning).
•
Maak gebruik van meerdere microfoons als de geluidskwaliteit onvoldoende
is
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Spraakherkenningssoftware
Spraakherkenningssoftware zet tekst die je inspreekt om in een tekstdocument.
De spraakherkenning is steeds nauwkeuriger geworden, zodat het een behoorlijk
alternatief is voor typen. Het belang van spraakherkenning voor het uitwerken
van notulen is dat je opnames met hulp van spraakherkenningssoftware direct
kunt omzetten in tekstdocumenten. Hiervoor bestaan combinaties van speciale
hiervoor bestemde spraakherkenningssoftware met digitale recorders. Het grote
voordeel is dat je niet alle opnames hoeft af te luisteren om er tekstdocumenten
van te maken. Nadeel is dat de spraakherkenningssoftware niet helemaal nauwkeurig is, zodat je de tekst nog moet nalopen op fouten. Dit kan betekenen dat
je alsnog een deel van de opnames moet beluisteren.

Huren of aanschaffen hulpmiddelen voor vergaderingen
Er zijn bedrijven die audiovisuele apparatuur en bijbehorende diensten voor
vergaderingen verhuren. Denk daarbij aan microfoons, opnameapparatuur,
beeldschermen en camera's. Daarnaast kunnen ze vaak ook technische ondersteuning leveren. Je kunt zo'n bedrijf inhuren als je bijvoorbeeld een zaal gehuurd
hebt, maar nog niet over apparatuur kan beschikken. Laat je door meerdere bedrijven adviseren over de apparatuur die je nodig hebt voor de vergadering en
aan welke eisen de vergaderruimte moet voldoen om de apparatuur goed te laten
functioneren. Verdiep je daarnaast zelf in die apparatuur en maak dan de keuze
welke apparatuur nodig is en wie je daarvoor inhuurt.
Ook vergadercentra bieden meestal de nodige apparatuur aan en eventuele
technische ondersteuning.
Daarnaast kan je bepaalde apparatuur zelf aanschaffen, zoals bijvoorbeeld
opnameapparatuur. Doe dit alleen als je deze apparatuur ook regelmatig gaat
gebruiken. Je kunt ook in veel audiozaken terecht voor opnameapparatuur,
waaronder ook de wat professionelere apparatuur.
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Advertentie
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11. Vergaderen op afstand

Vanwege tijdgebrek, onoverbrugbare afstanden of gewoon omdat het goedkoper of
handig is, vergaderen steeds meer mensen op afstand met hulp van de telefoon, de pc
en videoschermen.

Telefonisch vergaderen
Vergaderen via de telefoon is geschikt voor vergaderingen waarbij deelnemers
snel informatie met elkaar willen delen en voor routine-overleg. Voordeel voor
jou als secretaresse is dat je bij het afstemmen van de agenda’s niet meer hoeft
te zorgen dat de deelnemers in één ruimte bij elkaar komen. Een ander voordeel
is dat er geen kans is op een uitloop van de vergadering. Over het algemeen is
de telefonische vergadering voor een bepaalde tijdsperiode gereserveerd en na
die tijd is de verbinding niet meer beschikbaar. Het grote nadeel van telefonisch
vergaderen is dat je de andere deelnemers meestal niet kunt zien (uitgezonderd
eventueel het gebruik van webcams of beeldtelefoons).
VoIP
Voice over IP (VoIP) houdt in dat je via het internet belt. Het bekendste voorbeeld
is Skype. Via dit (gratis) programma is het mogelijk om telefonisch te vergaderen.
Nadeel is dat de geluidskwaliteit vaak slecht is en dat de VoIP-techniek nog veel
beveiligingsrisico’s kent.
Webconferentie
Een uitgebreide vorm van telefonisch vergaderen is de webconferentie. Hierbij
hebben de deelnemers ook de mogelijkheid tijdens de vergadering via het internet
bestanden uit te wisselen. Bij een webconferentie kunnen de deelnemers elkaar
eventueel ook zien als alle deelnemers over een webcam beschikken.
Notuleren bij telefonisch vergaderen
Tijdens de telefonische vergadering kan je net als bij een gewone vergadering
aantekeningen maken die je vervolgens uitwerkt tot notulen. Aangezien je bij
het bellen achter je eigen pc kan zitten, kan je ook direct typen tijdens het verga81
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deren. Het is mogelijk om een telefonisch vergadering op te nemen of door de
provider te laten opnemen. Die opname kan je dan gebruiken voor de notulen.
Eventueel hoef je als er een opname gemaakt wordt niet deel te nemen aan de
vergadering. Je kunt dan de opname later uitwerken.
Voorzitten bij telefonisch vergaderen
De voorzitter van een telefonisch vergadering heeft minder informatie dan de
voorzitter van een gewone vergadering. Hij kan namelijk de deelnemers niet in
de ogen kijken en hij kan ook hun lichaamstaal niet lezen. Wat hij wel kan doen
is de spreektijd zo goed mogelijk over de verschillende deelnemers verdelen.
Daarbij heeft hij over het algemeen de beschikking over een aantal extra mogelijke
toetsopdrachten. Deze kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de voorzitter:
•
het geluid kan uitzetten op bepaalde lijnen; dat is bijvoorbeeld een optie als
er vertrouwelijke informatie moet worden besproken en de voorzitter niet
wil dat de operator of gastdeelnemers aan een vergadering die informatie
horen
•
bij het begin van de vergadering de namen van de verschillende deelnemers
kan horen als die de telefoon opnemen
•
de vergadering kan opnemen.
Tips telefonische vergadering
Naast de aandachtspunten voor de gewone vergadering gelden voor een telefonische vergadering een aantal bijzondere aandachtspunten. Deze zijn:
•
Zorg dat je over een handvrije telefoon beschikt en wijs ook de andere deelnemers erop dat het handig is als ze zo'n telefoon hebben.
•
Houd rekening met tijdsverschillen bij internationale vergaderingen.
•
Neem deel aan de vergadering in een stille ruimte en geef aan de andere
deelnemers door dat ze voor een stille omgeving moeten zorgen als ze
deelnemen aan de vergadering.
•
Geef voor de vergadering aan de deelnemers het vergadertelefoonnummer
door dat ze moeten bellen als de verbinding wegvalt.
•
Maak aan het begin van een vergadering waarbij niet alle deelnemers elkaar
kennen een rondje waarbij de deelnemers zich kort voorstellen. Dit zorgt er
ook voor dat de deelnemers aan elkaars stem kunnen wennen.
•
Zorg dat de telefonische vergadering kort en gericht blijft vanwege de beschikbare tijd.
•
Noem je naam voordat je begint te spreken.
•
Maak na elk punt ruimte voor een rondvraag.
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•

•
•

Benadruk richting de deelnemers dat ze elkaar niet in de rede moeten vallen
en dat ze niet door elkaar moeten praten. Hiermee voorkom je een chaotische
vergadering en zorg je dat de opname later goed te volgen is.
Laat bepaalde sprekers niet te lang aan het woord, maar zorg voor een snelle
afwisseling van sprekers.
Spreek zorgvuldig en niet te snel.

Videoconferentie
Bij een videoconferentie kunnen deelnemers met elkaar vergaderen met hulp
van camera’s en monitors. De kwaliteit van beeld en geluid is hierbij veel beter
dan die van een webcam. De videoconferentie wordt veel gebruikt voor vergaderingen waarbij de deelnemers zich op grote afstand van elkaar bevinden. Het
bespaart dan geld en veel tijd om niet bij elkaar te komen, maar te communiceren
via hoogwaardige beeldverbindingen. Op deze manier kunnen de deelnemers
elkaar toch recht in de ogen kijken, hoewel het natuurlijk niet gelijk is aan een
echt persoonlijk contact. Als dat persoonlijk contact erg belangrijk is, dan is het
beter om te zorgen dat de verschillende deelnemers elkaar toch persoonlijk
kunnen ontmoeten. Een ander voordeel van vergaderen via een videoconferentie
is dat het goed is voor het milieu, omdat deelnemers geen vliegreis hoeven te
maken om elkaar te ontmoeten. Voor de voorzitter biedt de videoconferentie als
voordeel boven bijvoorbeeld een telefonische vergadering dat hij of zij de lichaamstaal van de deelnemers kan lezen.
Aangezien videoconferenties vanwege de gebruikte technische hulpmiddelen
wat ingewikkelder zijn om te organiseren, is het mogelijk om deze geheel te laten
opzetten en begeleiden door gespecialiseerde bedrijven. Als jij en je bedrijf er op
gegeven moment zelf meer ervaring mee krijgen, is het de moeite waard om de
videoconferentie zelf te organiseren. De apparatuur voor een videoconferentie
kun je huren of aanschaffen. Het laatste is vooral een optie als je organisatie regelmatig videoconferenties houdt. Voor videoconferenties bestaan aanvullende
apparaten, zoals elektronische white boards, document camera’s en camera’s die
een stem kunnen herkennen en zich zo automatisch op de spreker richten. Ook
is het mogelijk tijdens de videoconferentie beeldmateriaal (afbeeldingen, maar
ook filmpjes) uit te wisselen.
Speciale aandachtspunten voor een videoconferentie
•
Begin op tijd met de voorbereiding, vanwege de te gebruiken apparatuur en
eventuele samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf.
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•
•
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•

•

•
•
•

•
•
•

•

Houd rekening met tijdverschillen en tijdzones.
Kijk kort voor de start of de apparatuur goed werkt. Als je een bedrijf hebt
ingehuurd voor de videoconferentie dan moet dat bedrijf dit doen.
Let erop dat iedereen in beeld komt (als je een bedrijf hebt ingehuurd, is dit
een taak voor dat bedrijf).
Zorg dat het interrumperen goed is geregeld en dat duidelijk is voor de
deelnemers hoe ze kunnen aangeven dat ze iets willen zeggen (bijvoorbeeld
via het opsteken van de hand).
Houd rekening met de lichtinval en vraag ook de andere deelnemers hierop
te letten. Hiermee voorkom je dat jij of andere deelnemers niet goed zichtbaar
zijn door binnenvallend zonlicht of door een lamp die in het beeld schijnt.
Spreek als deelnemer duidelijk tot het eind van een zin. Zorg dat de andere
deelnemers dit ook weten.
Bij duidelijk spreken hoort een goede microfooninstelling. Dit moet goed
geregeld zijn voor het begin van de vergadering.
Vermijd bijgeluiden, zoals geritsel van papier, geklik met pennen en onderonsjes. Geef ook vooraf aan de deelnemers door dat ze dit soort geluiden
moeten vermijden.
Noem je naam als je spreekt en spreek andere deelnemers bij hun naam
aan.
Kijk als deelnemer in de camera en niet in het scherm als je spreekt. Zorg
dat dit ook bekend is bij de andere deelnemers.
Let er op dat externe deelnemers bedrijfsgevoelige informatie niet kunnen
zien. Zij zien via de camera ook de rest van de ruimte waarin je je bevindt.
Als daar een flip-over staat met gevoelige bedrijfsinformatie is dat niet zo
handig.
Als er veel tweegesprekken zijn, kan je de betreffende deelnemers adviseren
na de vergadering apart met elkaar contact op te nemen.

Tijdzones
Bij het plannen van een videoconferentie of een telefonische conferentie met
mensen uit verschillende tijdzones, kan het moeilijk voor je zijn om een tijd te
vinden waarop alle deelnemers makkelijk kunnen bellen. Extra lastig daarbij is
dat niet alle landen de zomertijd hanteren. Gelukkig is er een simpele website
(http://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html) waar je meerdere steden
kunt invoeren, waarna je in een overzicht kunt zien welke tijdstippen tot de
mogelijkheden behoren.
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Vergaderen met hulp van de e-mail
Het vergaderen via de e-mail kan een middel zijn om vergaderingen aan te vullen
of deels te vervangen. Zo kan je met e-mail informatieve agendapunten afhandelen, zoals mededelingen en ingekomen stukken. Ook is de e-mail geschikt voor
het indienen van agendapunten, vergaderstukken en vooroverleg. Daarnaast kan
de e-mail face-to-face-vergaderingen met alleen eenvoudige onderwerpen vervangen. De deelnemers kunnen die dan via de mail behandelen. De e-mail is niet
geschikt voor vergaderingen waarbij belangrijke besluiten moeten worden genomen, waarbij ingewikkelde onderwerpen aan de orde komen en waarbij duidelijk
moet zijn waar de deelnemers precies staan. Voor overleg via de e-mail is het
verder nodig dat alle deelnemers goede toegang hebben tot het internet.
Organisatie e-mailvergadering
Het meest geschikt voor een groep mensen die via de mail overlegt is een
mailinglijst (ook wel discussielijst genoemd). De verschillen deelnemers moeten
zich inschrijven als lid van de lijst. Ieder bericht dat een lid van de lijst verstuurt,
wordt door de andere leden ontvangen, die er dan op kunnen reageren. Deelnemers aan de lijst de keuze om alle e-mails los te ontvangen of de e-mails gebundeld één keer per dag te krijgen. In combinatie met de mailinglijst kun je een
webpagina openen waar de discussie tussen deelnemers ook te volgen is en waar
deelnemers agenda's, notulen, vergaderstukken en andere relevante informatie
kunnen vinden en opslaan. Deze informatie is dan voor iedere deelnemer beschikbaar.
Speciale aandachtspunten voor een e-mailvergadering
•
Schenk veel aandacht aan de beveiliging van de internetpagina waar deelnemers vergaderstukken kunnen ophalen. Raadpleeg voor die beveiliging een
internetexpert. Een standaard beveiligingseis is dat deelnemers alleen na
inloggen de gegevens kunnen bekijken.
•
Geef bij de e-mailberichten steeds duidelijk aan wat het onderwerp is.
•
Verstuur via een mailinglijst alleen mailtjes die direct met de vergadering
te maken hebben.
•
Ga na of alle deelnemers wel actief deelnemen aan het mailverkeer en ga
ook na of iedereen de e-mails wel ontvangt.
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Interactief stemsysteem
Een mogelijkheid om de meningen van een groep betrokkenen te peilen, is het
interactieve stemsyteem. Een dergelijk systeem bestaat uit stemkastjes, een speciaal station en een computer met software om de stemuitslagen te verwerken.
De deelnemers hebben stemkastjes die met de computer zijn verbonden. Die
verbinding verloopt via een speciaal station dat zowel signalen doorgeeft van de
stemkastjes naar de computer als andersom. Met de stemkastjes kunnen de
deelnemers anoniem reageren op stellingen, vragen of voorstellen via een ja-,
nee- of geen-meningknop. Daarnaast kunnen ze ideeën, oplossingen en voorstellen in een gewenste volgorde zetten of beoordelen met behulp van cijferknoppen
op het stemkastje. Ze kunnen de uitslagen van de peilingen in de vorm van grafieken en cijfers direct terugzien op een scherm of monitor. Deze uitslagen
kunnen direct worden opgeslagen op de computer waarop het stemsysteem is
aangesloten.

Ondersteuning bij vergaderen op afstand
Voor telefonisch vergaderen, webconferenties, interactieve stemsystemen en videoconferenties kun je bij gespecialiseerde bedrijven terecht. Deze bieden je vaak
zowel de verbinding (bij telefonisch vergaderen, webconferenties en videoconferenties) als de apparatuur en technische begeleiding. Ook kunnen deze bedrijven
meestal de opname van de vergadering (bij telefonisch vergaderen, webconferenties en videoconferenties) voor je verzorgen. Bepaal voordat je contact opneemt
met een bedrijf eerst wat je precies nodig hebt voor de vergadering. Dit maakt
de keuze gemakkelijker en voorkomt dat je te weinig of te veel diensten inhuurt.

Nieuwe ontwikkelingen virtueel vergaderen
Vergaderen is ook mogelijk via chatprogramma’s zoals MSN of Google Talk.
Voorwaarde is dat iedere deelnemer van hetzelfde programma gebruikmaakt.
Daarnaast kan je werkgever eventueel zelf een chatroom opzetten (via speciale
websites zoals www.phpfreechat.net of www.spinchat.com of via een content
management systeem zoals Joomla!). De chatmogelijkheid is ook handig als je
wil overleggen over het voorbereiden van een vergadering met de voorzitter en
eventueel andere betrokkenen.
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Een manier van virtueel vergaderen die nog niet grootschalig is doorgebroken,
maar wel wordt toegepast door bedrijven als Intel, BP (het grote oliebedrijf) en
Hewlett-Packard, is het 3D-vergaderen (3D-conferencing). Hierbij overleggen de
deelnemers in een virtuele vergaderruimte als zogeheten avatars (virtuele poppetjes die je op jezelf kan laten lijken) met elkaar.
Een andere ontwikkeling zijn softwareprogramma zoals Mikogo en Camwii
waarmee iemand de inhoud van zijn scherm met anderen (Mikogo heeft bijvoorbeeld maximaal tien deelnemers) kan delen. Deze programma’s hebben nog
geen hele grote vlucht genomen, maar bieden wel veel mogelijkheden.
Deze nieuwe ontwikkelingen houden niet in dat het traditionele vergaderen
langzaam aan het verdwijnen is. Daarvoor is het in situaties waar moeilijke beslissingen genomen moeten worden te belangrijk dat mensen bij elkaar kunnen
zijn en elkaar direct kunnen horen en zien.
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Uitgebreide checklist vergaderen

Deze checklist is een aanvulling op de rest van dit boek. Je kunt hem gebruiken
om vergaderingen eens kritisch tegen het daglicht te houden.
Doel / nut vergadering:
•
Is er een duidelijke, op actie gerichte doelstelling voor de vergadering? Dit
is dus niet hetzelfde als een duidelijke agenda!
•
Welke resultaten moeten er zijn aan het einde van de vergadering? Welke
knopen moeten er zijn doorgehakt?
•
Kunnen de deelnemers in minder dan een halve minuut aangeven wat het
nut is van de vergadering?
•
Wat zijn de resultaten sinds de vorige vergadering? De verantwoordelijken
moeten dit helder en duidelijk kunnen aangeven.
•
Weten de deelnemers wat de doelstelling is van de vergadering of zijn ze
alleen aanwezig vanwege hun eigen doelstellingen?
Deelnemers:
•
Zijn steeds dezelfde mensen bij de vergadering aanwezig?
•
Komen deze mensen ook veel bij andere vergaderingen? Zo ja, wat is hun
rol en positie in die vergaderingen?
•
Is de aanwezigheid van deze deelnemers echt noodzakelijk?
•
Bepaal op basis van de voorgaande vragen wie de vergadertijgers zijn in uw
organisatie en vraag ze of ze eens een tijdje niet bij vergaderingen aanwezig
willen zijn.
•
Moeten alle deelnemers wel de hele vergadering aanwezig zijn of is het ook
mogelijk dat mensen alleen voor één agendapunt deelnemen aan de vergadering?
•
Welke vakgebieden moeten aanwezig zijn bij de vergaderingen?
•
Wisselt de vergadergroep vaak van samenstelling?
•
Komen er alleen managers bij de vergadering of ook andere personeelsleden?
•
Is er voor de voorzitter gekozen vanwege zijn autoriteit en plaats in de
hiërarchie, of zijn kennis en kunde? De tweede reden verdient natuurlijk de
voorkeur.

89

vergaderingen ... regel je zó!

•

Is de voorzitter niet te overheersend, waardoor de andere deelnemers onvoldoende hun mening kunnen of durven te geven?

Meningen / variatie
•
Kunnen de deelnemers zonder vervelende gevolgen hun mond opendoen?
•
Voeren altijd dezelfde mensen het woord?
•
Is er voldoende spreektijd voor iedereen en is er daarbij ook geen sprake van
teveel spreektijd?
•
Zijn er ook deelnemers aanwezig die niet te gedetailleerd in een onderwerp
zitten en juist daardoor zaken aan de orde kunnen stellen waaraan anderen
in de groep niet hebben gedacht?
Frequentie en beslag op arbeidsuren
•
Wat is het aantal manuren per week, maand en jaar dat de werknemers in
je organisatie vergaderen?
•
Wat zijn de kosten van de vergaderingen voor je organisatie?
•
Leveren de vergaderingen je organisatie voldoende op als je kijkt naar de
kosten?
Acties
•
Leg een aantal agenda's van vergaderingen naast elkaar en vraag je af over
welk deel van de vergaderpunten je wel en niet zou moeten vergaderen. Zo
krijg je een beeld van de effectiviteit van de vergaderingen.
•
Zijn er notulen altijd uitgebreid met een te hoog detailniveau of zijn ze beknopt en overzichtelijk met een duidelijk overzicht van de acties en afspraken?
•
Leest iedereen de notulen?
•
Bewaken de voorzitter van de vergadering en de deelnemers aan de vergadering de voortgang voldoende?
•
Staan bepaalde punten al heel lang op de actielijst? Zo ja, neem daarover
dan direct een besluit.
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