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Succesvol vergaderen 
Tips en aandachtspunten voor een succesvolle vergadering  

• Plan een overlegagenda niet te strak en te vol. Vaak is het lastig om binnen de 
gestelde tijd alle gesprekspunten te bespreken. Deelnemers moeten dan misschien 
worden afgekapt, belangrijke andere informatie wordt niet gedeeld en geen van de 
vooraf vastgestelde agendapunten komt echt goed aan bod.  

• Plaats de belangrijkste agendapunten bovenaan de agenda, zodat deze zeker aan 
bod komen. 

• Zorg ervoor dat iedere deelnemer altijd duidelijk vooraf weet wat de doelstelling van 
de vergadering is.  

• Probeer voldoende tijd in te ruimen voor een vergadering. Vindt een vergadering 
regelmatig plaats, zorg dan ook voor een regelmatige vergaderfrequentie. Regelmaat 
zorgt ervoor dat mensen in hun agenda rekening houden met de vergadering. Ad hoc 
planning geeft al snel de indruk dat overleg plaatsvindt omdat het moet en niet 
omdat het zinvol is.  

• Probeer bij te dragen aan een open sfeer, waarin alle deelnemers openstaan voor 
andermans ideeën. Iedereen reageert vanuit zijn/haar eigen referentiekader en de 
verkregen informatie wordt tegen de eigen meningen en ervaringen afgezet. Wees je 
hiervan bewust en oordeel niet te snel wanneer iemand dingen zegt die misschien op 
het eerste gezicht niet helemaal passen!  

• Regel een rustige vergaderruimte, zodat deelnemers aan het overleg zo min mogelijk 
worden afgeleid. 

• Voorkom zoveel mogelijk dat het overleg door anderen gestoord kan worden. 
Bijvoorbeeld doordat anderen aankloppen of door het afgaan van mobiele telefoons. 
Wat duidelijke afspraken en een briefje op de deur doen wonderen. 

• Maak waar nodig afspraken over de lengte van de vergadering. Maar hou er rekening 
mee dat de situatie erom kan vragen meer tijd in te ruimen. Spreek desnoods 
meteen na afloop een vervolgvergadering af.  

• Kom altijd voorbereid op het overleg. Het komt niet professioneel over als iemand 
zijn zaken niet heeft voorbereid of vergeet mee te nemen naar het overleg. 
Bovendien kan de indruk ontstaan dat men het overleg niet echt belangrijk (genoeg) 
vindt.  

• Neem iedereen die aan de vergadering deelneemt te allen tijde serieus! Luisteren 
alleen is niet genoeg. Registreer de informatie ook echt. Laat (indien van toepassing) 
door middel van directe feedback blijken dat de informatie is begrepen.  

• Sluit ieder agendapunt waar mogelijk af met een of meerdere actiepunten (wie doet 
wat, wanneer). Voeg de actiepuntenlijst toe aan de notulen en stuur deze binnen 24 
uur rond. 

• Probeer de gemaakte afspraken altijd na te komen. Wanneer dat om de een of 
andere reden niet lukt, leg dit dan aan deelnemers uit. 

 


