
Leer beter vergaderen



● Maximum 1 uur
● On Demand beschikbaar
● Interactief:

○ Kijkersvragen

○ Pollvragen

Voor we beginnen



DOEL! Dit vermijden…



1. Inleiding
2. Effectiviteit van de vergadering

• Is een vergadering nodig?
• Types vergaderingen

3. Tips om de efficiëntie van de 
vergadering te bevorderen

4. Omgaan met moeilijke situaties

Agenda
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Stel je voor…



Pollvraag 
1

Hoe reageren?

1. Je focust je op het efficiënt afwerken 
op de agenda.

2. Na de vergadering leg je je oor te 
luisteren bij een paar collega’s.

3. Je zegt tijdens de vergadering wat jou 
opvalt.



PPP-model

PROCEDURE = 
Werkwijze/efficiëntie

PROCES = 
mensen, relatie, emotie

PRODUCT = 
resultaat/effectiviteit



Balans tussen de drie P’s

PRODUCT = 
resultaat/effectiviteit

PROCES = 
mensen, relatie, emotie

PROCEDURE = 
Werkwijze/efficiëntie



Poll 
resultaat 
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Eerst beslissen of een vergadering wel nodig is!



Beslis zelf:

Voor mij
Eenvoudig
Mijn werk
Klein
Weinig
Onbelangrijk
Weinig

Het gaat om: 

Informatie
Probleem of mening
Aard item
Belang item
Beschikbare tijd
Acceptatie beslissing 
Leeropportuniteiten

Roep vergadering 
bijeen:

Voor groep
Complex
Hun werk
Groot
Veel
Belangrijk
Veel 



Een vergadering heeft geen zin zonder DOEL!

Dat doel moet voor de voorzitter en de 
deelnemers duidelijk zijn!

Tip



Stel je voor…



Pollvraag 
2

Wat kan de voornaamste reden zijn waarom er 
geen beslissing wordt genomen?

1. Elk lid van de werkgroep hanteert zijn 
persoonlijke criteria bij de keuze voor een 
teamactiviteit.

2. De werkgroep heeft geen duurtijd voor de 
discussie vastgelegd.

3. De leden van de werkgroep zijn niet bereid 
om tot een compromis te komen.



Agenda

1. Inleiding
2. Effectiviteit van de vergadering

• Is een vergadering nodig?
• Types vergaderingen

3. Tips om de efficiëntie van de 
vergadering te bevorderen

4. Omgaan met moeilijke situaties



1. Informatie verstrekken/vergaren
2. Meningvorming
3. Besluitvorming

Types vergaderingen
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Informatie verstrekken/vergaren



Stappenplan

● Waar gaat het over?
● Geef informatie
● Is alles duidelijk?
● Antwoord op vragen
● Later te beantwoorden

Informatie verstrekken/vergaderen



1. Informatie verstrekken/vergaren
2. Meningvorming
3. Besluitvorming

Types vergaderingen



Meningvorming



Stappenplan

● Waar gaat het over?
● Is het probleem duidelijk?
● Rondvraag of brainstorm
● Meningen bevragen om te begrijpen
● Samenvatting & clusters maken

Meningvorming





1. Informatie verstrekken/vergaren
2. Meningvorming
3. Besluitvorming

Types vergaderingen



Besluitvorming



Stappenplan
Besluitvorming

● Waar gaat het over?
● Meningen over context, 

oorzaken en probleem
● Welke criteria?
● Meningen over oplossingen

en alternatieven
● Beste beslissing
● Volgende stappen (actie)



Poll 
Resultaat 

2

Wat kan de voornaamste reden zijn waarom er 
geen beslissing wordt genomen?
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● Praktisch

● Inhoudelijk: stuur de agenda door en geef 
aan welke voorbereiding van de deelnemers 
wordt verwacht

Tip 1: 
Maak werk van de voorbereiding van een vergadering

1



● Wat kan daar in staan?

● Wordt best gemaakt de eerst keer een 
vergadergroep samenkomt.

● Elk nieuw lid ontvangt het reglement voor de 
eerste vergadering

Tip 2: 
Al gedacht aan een vergaderreglement?

2



● Welkom
● Notulist aanduiden
● Goedkeuring vorig verslag én nagaan van 

de to do’s van de vorige keer
● Bespreking agendapunten
● Varia
● Overlopen to do’s en dankwoord

Tip 3: 
Bewaak de structuur van de vergadering

3



Voor elk agendapunt
● Soort punt (bv. besluit nemen over …)
● Procedure
● Gewenste voorbereiding
● Informatie verwijzing
● Tijd

4

Tip 4: 
Agenda



● Terugkerende onderwerpen krijgen goede 
opvolging

● Minder werk voor de notulist
● To do’s worden opgevolgd
● Beter overzicht per item waar de vergadering 

staat: info/mening/besluit..
● Sjabloon geldt als agenda én als gedeeltelijk 

verslag

5

Tip 5:
Werk met een vergadersjabloon
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Poll-vraag 
3

Als een deelnemer niet actief deelneemt 
aan de vergadering is het belangrijk die 
persoon daar onmiddellijk op aan te 
spreken.

1. Akkoord

2. Niet akkoord



Balans tussen de drie P’s

PROCEDURE = 
Werkwijze/efficiëntie

PROCES = 
mensen, relatie, 

emotie

PRODUCT = 
resultaat/effectiviteit



Omgaan met verschillende persoonlijkheden



De veelprater

• Onderbreek
• Herformuleer/vat samen: “Dus jij vindt dat…”
• Ga niet in een één-op-één discussie
• Kijk weg van de veelprater
• Groep aankijken en mening vragen
• Samenvatten na de interactie
• Conclusie formuleren



Aanvallend gedrag

• Zwijg, luister en toon begrip
• Even stilte
• Verwoord begrip en/of vat samen
• Dan pas naar inhoud

Regel = eerst de relatie, dan de inhoud



De zwijger

• Probeer dit individueel op te 
nemen

• Geef de kans aan iedereen om het 
woord te nemen zonder dat je een 
individu aanspreekt

• Verlaag de drempel om het woord 
te nemen



Andere problemen aanhalen

• Gebruik een flipchart
• Gebruik de input of plaatse ze op 

een volgende agenda
• Indien onbelangrijk: zeg het



Onderonsjes

• Stop met je uiteenzetting
• Kijk naar hen en creëer een stiltje
• Zeg niet: “interesseert het je niet”
• Wijs op vergaderregels
• Laat je niet van de wijs brengen



Te laat komen

• Geen rechtvaardiging vragen
• Maak een synthese
• Wijs op vergaderregels



Ja-knikkers

• Individuele voorbereiding
• Denkpauzes



Poll 
resultaat 

3

Als een deelnemer niet actief deelneemt 
aan de vergadering is het belangrijk die 
persoon daar onmiddellijk op aan te 
spreken.

1. Akkoord

2. Niet akkoord



Smaakt naar meer…?

Vdab.be/webinars:
• Efficiënt tijdsbeheer, Assertief communiceren, … 
• 17/03 Vind een job via LinkedIn
• 24/03 Aan de slag in ICT



● Onbeantwoorde vragen
● Herbekijk de webinar (inschrijvingslink)
● Tevreden over webinar?

Vragen?
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