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Model procesbeschrijving: voorbereiden vergaderingen  
 

Activiteiten Handelingen Benodigde input 
(hulpmiddelen/ 
documenten) 

Output 
(hulpmiddelen/ 
documenten) 

1. Start vergadercyclus o Vergaderjaarplanning opstellen (1 per jaar) 
o Vastgestelde jaarplanning rondmailen naar de deelnemers van de 

vergadering, hun secretaressen en de beheerder van de 

vergaderzalen 
o Gegevens uit de vergaderjaarplanning opnemen in centrale Outlook-

agenda van secretariaat 
o Vergaderdata opnemen in agenda’s indiv. managers/deelnemers 
o Per vergadering een planningslijst opstellen in Word 
o In planningslijst bvv’s vermelden en noodzaak tot vervanging checken 
o Bij noodzakelijke vervanging naam van vervanger in planningslijst 

opnemen 
o Vaste en/of jaarlijkse onderwerpen in resp. planningslijsten opnemen. 
o Raadplegen overzicht vergaderlocaties 

o Vergaderlocaties bepalen en reserveren 

o Mondeling, telefonisch, e-
mail, Outlook-agenda, 
papieren agenda, PDA, 

Outlook-takenlijst, schriftelijk 
o Printer, kopieerapparaat 
o Vergaderplanning vorig jaar 
o Overzichtlijst met per 

vergadering beschreven de 
rol en verantwoordelijkheden, 
de deelnemers, de voorzitter, 
enz. 

o Lijst met per vergadering het 
startmoment van 

voorbereiding, deadline 
aanleveren stukken en 
verzenddatum stukken 

o Lijst met specifieke 
aandachtspunten per 
vergadering 

o Overzicht vergaderlocaties 
o Evenementenkalender 
 

o Vergaderjaarplannig 
(Excel-bestand op U-
schijf/secretariaat/ 

planning) 
o Bijgewerkte Outlook- 

agenda 
o Bijgewerkte agenda 

managers 
o Planningslijst per 

vergadering (op V-
schijf/vergaderingen) 

  

2. Aanmelden  
onderwerpen 

o Notulen en actielijsten van vergaderingen checken op nieuwe of 
doorgeschoven onderwerpen 

o Checken relevantie van onderwerpen met leidinggevende 
o Onderwerpen opnemen na overleg met voorzitter/secretaris van 

betreffende vergadering 
o Per aangeleverd onderwerp bij de indiener de volgende noodzakelijke 

informatie opvragen: 
o Juiste omschrijving van het agendapunt 
o In welke vergadering(en) onderwerp besproken moet 

worden 
o Wat volgorde van bespreking is 

o Wat deadline van bespreking is 
o Of het meningvormend of besluitvormend is 
o Verwachte bespreektijd 

o Mondeling, telefonisch, e-mail 
o Actielijst, notulen 
o Printer, kopieerapparaat 
o Overzicht deelnemers per 

vergadering 
o Planningslijst 
o (evt. agenda reserveren 

vergaderlocaties intern) 

o Volledig ingevulde 
planningslijst waardoor 
verantwoorde weging en 
prioritering kan 
plaatsvinden 
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o Mogelijk bespreektijdstip 
o Bespreekvorm (mondeling, schriftelijk met evt. bijlagen en/of 

presentatie) 
o Attenderen op juiste in te vullen voorblad voor indiening van 

vergaderpunt 
o Wie de vergaderstukken aanlevert 
o Of indiener zelf bij vergadering aanwezig is 
o Of er gasten bij komen 
o Of er AV-apparatuur nodig is (beamer, dvd, video) 
o Deadline aanleveren stukken aan indiener doorgeven 
o Evt. berichten van verhindering van vergaderdeelnemers aan 

indiener doorgeven 
o Bovenstaande informatie opnemen in planningslijsten(en) 
o Benodigde apparatuur reserveren op vergaderlocatie 
 
o Bij annulering vergadering: zie punt 7 

3. Toetsen en opstellen 
(concept)agenda 

o Op tevoren bepaalde datum planningslijst vergadering uitdraaien 
o Planningslijst bespreken met voorzitter/secretaris vergadering 

o Check afwezigheid deelnemers en mogelijke vervanging  
o Definitieve keuze agendapunten: 
 

Onderwerp wel op agenda: 
o Terugmelding naar indiener 
o Check op de informatie uit de planningslijst 
o Evt. wijzigingen (in tijdstip, bespreektijd e.d.) bespreken 
 
Onderwerp niet op agenda: 
o Terugmelding naar indiener met vermelding van reden 
o Evt. nieuwe datum afspreken 
o Gegevens in de planningslijst verzetten naar nieuwe datum 
o Extra vermelding in planningslijst dat onderwerp al een keer is 

doorgeschoven 
o (concept)agenda opstellen, incl. tijden 
o (concept)agenda bespreken met voorzitter/secretaris 
o Na bespreking definitieve agenda opstellen (naar activiteit 5). 
 
o Bij annulering vergadering: zie punt 7 

o Mondeling, telefonisch, e-
mail, Outlook-agenda, 

Outlook-takenlijst (met 
datum start voorbereiding 
vergadering) 

o Printer, kopieerapparaat 
o Planningslijst per vergadering 
o Format agenda 
o Format voorblad 
 

o Mondeling, telefonisch, e-
mail, Outlook-agenda, 

Outlook-takenlijst, notitie 
o Concept-agenda opgesteld 

4. Aanleveren en 
verwerken 

vergaderstukken 

o Vóór deadline reminder via mail naar indiener met verzoek om 
aanleveren vergaderstukken 

o Check op volledigheid van stukken (voorblad, adviezen en bijlagen) 
o Verwerking van de aangeleverde stukken: 

o Mondeling, e-mail, Outlook-
agenda, Outlook-takenlijst  

o Digitale plek vergaderstukken 
o Secretariaatsschijf 

o Mondeling, telefonisch, e-
mail, Outlook-agenda, 

Outlook-takenlijst, notitie 
o Vergaderstukken voor de 
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o Onderwerp registeren in registratielijst 
o Registratienummer op het voorblad vermelden 
o Bijlagen vermelden op voorblad 
o Onderwerp opnieuw op agenda, dan aangepast nummer erbij 

vermelden 
o Voorblad opslaan 
o Bijlagen opslaan in vergadermap per onderwerp 
 
o Bij annulering vergadering: zie punt 7 

o Map voorbladen 
o Registratielijst 

 

deelnemers beschikbaar 

5. Tot stand brengen 
vergaderstukken voor 
deelnemers 

o Extra check op beschikbaarheid gereserveerde vergaderzaal en 
faciliteiten 

o Definitieve agenda opstellen 
o Volledige vergaderset klaarmaken: 

o Agenda 
o Notulen vorige vergadering 
o Actielijst 
o Aangeleverde vergaderstukken 

o Vergaderstukken nummeren conform agenda 

o Complete set vergaderstukken op de afgesproken plek op de server 
opslaan 

o Bericht via de mail naar de deelnemers, secretaressen (en notulist) 
dat vergaderstukken beschikbaar zijn met vermelding betreffende plek 
op server 

o Voor externe deelnemers: vergaderstukken toezenden 
o Gasten informeren: tijdstip en locatie van bespreking 
o Mailtjes en informatie uit de takenlijst verwijderen ná de vergadering 
 
o Bij annulering vergadering: zie punt 7 

o Mondeling, e-mail, Outlook-
agenda, Outlook-takenlijst, 
notitie 

o Printer/kopieerapparaat 
o Map op server met 

vergaderstukken 
o Actielijst (= output van 

proces afhandeling 
vergaderingen) 

o Notulen (= output van het 
proces afhandeling 
vergaderingen) 

o Checklist voorbereiding 
vergaderingen 

o Vergaderstukken voor de 
deelnemers intern en 
extern 

o Vergaderstukken op tijd 
aangeleverd bij alle 
deelnemers 

6. Acties na vergadering o Acties overnemen in agenda’s verantwoordelijken 
o Secretariaatsacties overnemen in centrale secretariaatsagenda 
o Alsnog doorgeschoven onderwerpen opnemen in planningslijst (zie 

ook punt 3) 
o Zie ook proces afhandeling vergaderingen (niet bijgevoegd) 

o Mondeling, e-mail, Outlook-
agenda, Outlook-takenlijst, 
notitie 

o Agenda’s betrokken 
deelnemers 

o Secretariaatagenda 
o Planningslijst 

o Mondeling, telefonisch, e-
mail, Outlook-agenda, 
Outlook-takenlijst, notitie 

o Bijgewerkte agenda 
deelnemers 

o Bijgewerkte agenda 
secretariaat 

o Bijgewerkte planningslijst 

7. Annulering vergadering o Annulering (met reden) en evt. nieuwe datum doorgeven aan: 
o alle deelnemers, evt. vervangers, secretaressen (notulist) 
o vergaderlocatie (evt. catering) 

o Nieuwe datum vermelden in agenda’s deelnemers 
o Nieuwe datum vermelden in secretariaatsagenda 

o Mondeling, e-mail, Outlook-
agenda, Outlook-takenlijst, 
notitie 

o Agenda’s betrokken 
deelnemers + secretaressen 

o Actuele agenda’s 
betrokkenen 

o Actuele planningslijst 
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o Nieuwe datum vermelden in planningslijst (mét aantekening dat 
vergadering is verschoven) 

o Secretariaatagenda 
o Planningslijst 
o (evt. agenda reservering 

vergaderlocatie) 

 
 
 


