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Kies de juiste verslagvorm 

Hier vind je de verschillende verslagvormen die je kunt kiezen voor het uitwerken van je 

notulen. 

Doel van het verslag 

De keuze van je verslagvorm wordt vooral bepaald door het doel van het verslag. Wordt het 

verslag alleen gebruikt als intern communicatiemiddel, dan is een beknopt verslag vaak 

geschikt. Is het verslag bedoeld voor externe lezers, en heeft het een belangrijke functie als 

bron en bewijsmiddel, dan is een uitvoerig verslag geschikt. Het is handig om, voordat je 

begint met notuleren, vast te stellen welke vorm je voor het vergaderverslag kiest. Je kunt 

dit alleen of in overleg met de voorzitter bepalen. 

• Zeer beknopt verslag 

o afsprakenlijst 

o aandachtspuntenlijst 

o actiepuntenlijst 

o besluitenlijst 

• Beknopt verslag 

o essentie-per-onderwerp verslag 

• Uitvoerig verslag 

o woordelijk verslag 

o essentie-per-spreker verslag 

 

Verslagvorm Doel vergaderverslag Soorten vergadering 

Woordelijk Info + bewijs 

Men wil letterlijk kunnen lezen wat er is 

gezegd. Vaak worden de verslagen 

gepubliceerd. 

Eerste en Tweede Kamer 

gemeenteraad, SER 

Essentie-per-spreker verslag Info + Bewijs 

Lezers en vergaderaars moeten kunnen 

lezen wat de sprekers, die groepen of 

partijen vertegenwoordigen, hebben 

gezegd. 

Overlegvergadering 

Fusievergadering 

Aandeelhoudersvergadering 

Ledenvergadering 

Essentie-per-onderwerp verslag Info + bewijs 

Wat is belangrijk. Lezers en vergaderaars 

moeten snel kunnen lezen wat de 

standpunten zijn, en eventueel welke 

argumenten daarvoor doorslaggevend 

 zijn. 

Managementteams 

Stafoverleg 

Werkoverleg  

Directievergadering enz. 
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Actiepuntenlijst Voortgang  

Doel van de vergadering is om afspraken 

te maken, de lijst dient als geheugensteun 

voor de gemaakte afspraken en voor 

controle van de voortgang. 

Alle vergaderingen 

Besluitenlijst Bewijs 

Vergaderaars kunnen snel zien welke 

besluiten zijn genomen en wanneer dat is 

gebeurd. 

Alle besluitvormende 

vergaderingen 

Afsprakenlijst Bewijs + voortgang 

De lijst is het werkdocument van de 

deelnemers. 

Alle projectvergaderingen 

Aandachtspuntenlijst Voortgang 

De lijst geeft snel inzicht in de 

geschiedenis van het onderwerp. 

o.a. medezeggenschapsraden 

 

Essentie-per-onderwerp verslag 

Het verslag is een beknopte omschrijving van de onderwerpen op de agenda. Per onderwerp 

vermeld je het nummer en de naam of omschrijving van het agendapunt. 

Je kunt het doel en de aanleiding van dit agendapunt, en het eventueel genomen besluit of 

de gemaakte afspraak kernachtig vermelden. Acties die moeten worden ondenomen, geef je 

kort aan. Je kunt de zaken met behulp van pijltjes, nummers of opsommingen weergeven. 

Actiepuntenlijst 

Datum Agendapunt Wie Wat Wanneer 

20.07.2003 3.1 CS Brengt cursuswensen in kaart 01.10.2003 

20.07.2003 3.2 JM Inventariseert bestaande procedures 05.08.2003 

20.07.2003 3.3 AA Analyseert bestaande procedures 01.09.2003 

20.07.2003 3.4 AA Levert schriftelijk rapport 01.11.2003 

 

Besluitenlijst en afsprakenlijst 

Datum Agendapunt Besluit/Afspraak Wanneer 

31.07.2001 1 Invoering elektronische agenda Per 01.09.2001 

31.07.2001 2 Nieuwe e-mailadressen werknemers Per 01.01.2002 
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Aandachtspuntenlijst 

Onderwerp Bijzonderheden Wie Datum gereed 

Huisstijl commissie Projectleider benoemen,  

Werkgroep vormen 

J. Jansen 09.2001 

Handboek opstellen Conceptontwerp, 

Samenstelling 

C. Smit 01.2002 

Introductie huisstijl Presentaties en workshops,  

Intranet 

C. Smit 05.2002 

 
 


