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Dé 10 tips die vergaderen simpeler maken. 

  

 
1. Gebruik slechts 4 onderwerpen voor elke teammeeting: 

• Cijfers 

• Klanten 

• Medewerkers 

• Werking 
 

 

 
2. Plan tijd in voor je voorbereiding. 

 

 

 
3. Maak agendapunten resultaat- en actiegericht. 

 

 

 
4. Bepaal per agendapunt het doel en de timing. 

 

 

 
5. Laat je helpen door een verslaggever en time keeper. 

 

 

 
6. Hou alles wat je bespreekt voor iedereen relevant. 

 

 

 
7. Noteer per agendapunt wie wat tegen wanneer zal doen. 

 

 
8. Beëindig elke vergadering met rondvraag: Wat vond je 

goed aan deze meeting en wat kan volgende keer beter? 
 

 

 
9. Stuur het verslag (uiterlijk) 1 dag na de vergadering rond. 

 

 

 
10. Probeer elke vergadering 1 of 2 zaken te verbeteren. 
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Gebruik 4 vaste onderwerpen: 
cijfers, klanten, medewerkers & werking. 
 

Op de agenda van elke teammeeting horen eigenlijk maar 4 hoofdonderwerpen thuis.  

Alle punten die besproken worden, kan je onder 1 van deze onderwerpen onderbrengen. 

Stem de structuur van je vergadering hierop af en respecteer de volgorde. 

Hierdoor krijg je onmiddellijk een juiste focus en verhoogt de betrokkenheid van je 

teamleden. 

 

 

Cijfers 

 

Iedereen heeft het recht te weten hoe het gaat met de resultaten (van het bedrijf of de 

organisatie in het algemeen of van het team zelf). 

 

Geef een korte toelichting bij de evolutie van de resultaten (met grafiek) en gebruik cijfers 

over zaken waar het bedrijf, de organisatie of het team op aangesproken wordt (bv. omzet, 

sales cijfers, aantal dossiers, doorlooptijden, …) 

Vermijd (detail) discussies over de cijfers. De evolutie is belangrijker dan de cijfers zelf. 

 

Gebruik de cijfers om je appreciatie over de geleverde prestaties te tonen of om mensen te 

laten zien dat er meer van hen verwacht wordt. 

 

Beperk dit deel tot enkele minuten. 
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Klanten 

 

Alles wat je in een bedrijf of een organisatie doet, doe je voor de klanten (want zij zijn je 

bestaansreden), dus is het logisch dat klanten aandacht verdienen tijdens een teammeeting. 

Als de klanten niet tevreden zijn over de prestaties van het team, bespreek dan wat jullie zelf 

kunnen doen om het vanaf nu beter te doen.  

Als de klanten wel tevreden zijn, zeg dit ook aan je team.  Bespreek  eventueel ook hoe jullie 

hen verder tevreden kunnen houden. 

Vergeet niet dat collega’s van andere afdelingen ook klanten zijn, dus ook hun tevredenheid 

moet hier besproken worden. 

 

Ook wanneer je niet over middelen beschikt om de klanttevredenheid te meten, kan je er 

toch over spreken op basis van alle signalen die jij of het team hebben gekregen. 

 

Het is niet de bedoeling om mensen met de vinger te wijzen, maar wel om algemene lessen 

te trekken en acties te ondernemen om de klanttevredenheid te verhogen. 

 

 

Medewerkers 

 

Goede resultaten en klanttevredenheid bereik je enkel als je een goed draaiend team hebt. 

In dit gedeelte horen dus alle onderwerpen thuis die bijdragen aan het goed functioneren 

van het team: bv. “hoe is de samenwerking binnen het team? Met de andere teams? Voelt 

iedereen zich ok? …” 
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Werking 

 

Als laatste onderwerp (vaak het onderwerp waar het meest “geklaagd” wordt), moeten er 

nog 2 zaken besproken worden: 

• relevante informatie uit andere vergaderingen met elkaar delen: 

bv. teamleider geeft informatie uit een stafmeeting door, stand van zaken van de 

lopende projecten wordt overlopen; 

 

• zaken die de vlotte werking negatief beïnvloeden 

bv. slecht georganiseerde werkmethodes, samenwerking met collega’s of 

opdrachtgevers die stroef verloopt, computerprogramma’s die traag of complex zijn… 

 

Er bestaan 2 valkuilen voor dit deel van de vergadering: 

• er wordt teveel in detail uitgeweid over zaken 

bv. de details van elk project wordt besproken i.p.v. zich te beperken tot het 

meedelen van de status van de projecten 

 

• voor zaken die stroef verlopen, probeert men tijdens een vergadering oplossingen 

te bedenken of uit te werken, maar daarvoor is er meestal onvoldoende tijd.  

Ook bestaat het risico dat er zaken over hoofd gezien worden en meestal is niet 

iedereen die bij de oplossing moet betrokken worden, aanwezig.  

Daarom is het beter om tijdens de vergadering enkel verbeterpunten te identificeren en af 

te spreken wie wanneer aan die verbeteringen gaat werken of wie het probleem bij de juiste 

collega’s zal aankaarten. 

 

In sommige bedrijven en organisaties zijn er trouwens projectgroepen of werkgroepen 

opgericht waar men op een gestructureerde manier zoekt naar (proces-)verbeteringen.  
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Vóór de vergadering 
 

Plan voorbereidingstijd in. 

 

• Zet de agendapunten in volgorde van belangrijkheid en beperk het aantal 

onderwerpen. 

 

Zo zorg je ervoor dat je in ieder geval de belangrijkste onderwerpen bespreekt, dat je 

het overzicht behoudt en dat iedereen bij de les blijft. 

 

• Kies enkel onderwerpen die relevant zijn voor alle deelnemers. Ieders tijd is immers 

kostbaar. 

 

 

Maak de agendapunten actief en resultaatgericht. 
 

 

bv. “Kies een nieuwe projectleider” in plaats van “Bespreken wie de nieuwe projectleider 

wordt”.  

 

Hierdoor is de kans groter dat je de vergadertijd gebruikt om dingen te DOEN in plaats van 

erover te PRATEN. 

 

 

Bepaal per agendapunt het doel en de timing. 

• De meeste vergaderingen kennen meerdere doelen.  

Maak daarom per agendapunt duidelijk welk doel je nastreeft: bv. brainstormen, 

informeren, voortgang monitoren, voorbereiden besluitvorming, besluiten, … 

 

• Leg per agendapunt vast hoelang het mag duren. 

 

• Probeer vooraf te weten of de actiepunten uit de vorige vergadering uitgevoerd 

werden. 

 

• Verspreid tijdig de agenda, de te bespreken documenten en de lijst met openstaande 

acties. 
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Tijdens de vergadering 
 

Laat je helpen door een verslaggever en time keeper. 

 

• Duid een verslaggever en timekeeper aan en spreek met hen af hoe ze hun rol 

moeten vervullen (bv. verslaggever wijst jou erop wanneer er niks gezegd werd over 

“wie doet wat tegen wanneer”). 

 

• Zet je liefst met je team samen rond een tafel en vermijd om aan de kop van een 

tafel te gaan zitten. 

 

• Vraag tijdig hulp aan anderen als dat nodig is (bv. vraag vooraf aan een medewerker 

om een toelichting te geven over de cijfers van zijn team, in x minuten)  

 

• Vraag de verslaggever om de agenda te gebruiken als basis voor zijn verslag, 

aangevuld met de notities die hij tijdens de vergadering zelf maakte. 

 

• De organisator start de vergadering op tijd en stopt ook op tijd. Laatkomers zijn zelf 

verantwoordelijk voor het missen van een deel. Ga het gemiste deel niet herhalen 

voor laatkomers. 

 

• Maak het doel van de vergadering duidelijk. 

 

• Vermeld de vergaderetiquette (bv. gsm en computers uit, ...) 

 

• Start de vergadering met een kort verhaal over een klantervaring. 

 

Een voorbeeld uit de praktijk blijft beter hangen bij de deelnemers. Zo beseft 

iedereen nog eens dat elke vergadering een duidelijk doel dient, nl. het aantrekken, 

binnenhalen en behouden van klanten. En zo zorg je ervoor dat de klant centraal 

blijft staan, ook in je eigen team vergadering. 

 

• Overloop kort de actiepunten van vorige keer. 
 

Hou alles voor iedereen relevant. 

Waak erover dat de besproken onderwerpen voor iedereen relevant blijven en grijp in 

wanneer dit niet meer het geval is. Verschuif die zaken naar een ander (concreet) tijdstip. 

Zo bespaar je enorm op de totale vergadertijd van de organisatie. 
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Noteer per agendapunt  
wie wat tegen wanneer 
zal doen. 

• Sluit elk punt correct af met een besluit (bv. actie verwacht van persoon x tegen 

datum y). 

 

• Geef iedereen de kans zijn input te geven voordat je een besluit neemt. 

 

Op deze manier creëer je betrokkenheid en commitment. Ook levert dit veel tijdwinst 

op omdat er zo minder snel zal teruggekomen worden op eenmaal genomen 

besluiten. 

 

Als voorzitter van de vergadering moet je je er goed bewust van zijn wie “veel tijd en 

ruimte” neemt in de vergadering en wie “zwijgt en achterover leunt”.  

Vraag actief naar het standpunt van zij die zwijgen, zeker als de beslissing hen direct 

aanbelangt of als je aanvoelt dat ze op weerstand zitten maar het niet verwoorden. 

Wijs deelnemers die (te) veel ruimte nemen op het belang dat iedereen aan bod 

komt en perk de tijd die ze nemen in. 

 

Maak er geen eenrichtingsverhaal van, stimuleer interactie en laat iedereen aan bod 

komen. 

 

• Laat niet elk probleem eindigen als extra actiepunt voor jezelf, vraag daarom altijd 

eerst welke oplossing iemand zelf ziet of wat iemand al gedaan heeft om het 

proberen op te lossen. 

 

• Maak een besluiten- en actielijst. Zo weet iedereen wat er van hem wordt verwacht 

voor de volgende vergadering. 

 

• Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en geef aan wat de gevolgen zijn voor het 

overleg. 

 

 

Beëindig elke vergadering met rondvraag 
over de vergadering zelf. 
 

Evalueer kort het overleg en vraag op einde van de vergadering aan iedereen “Wat vond je 

goed aan deze meeting en wat kan volgende keer beter?". 
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Na de vergadering 
 

Stuur snel het verslag rond. 

• Zorg dat alle betrokken snel een verslag krijgen (uiterlijk dag + 1). 

 

• Mail ook de besluiten- en actielijst rond.  

 

Zo voelt iedereen zich nog meer geroepen de afgesproken acties daadwerkelijk uit te 

voeren. 

 

• Bied alle deelnemers die een actie moeten uitvoeren een helpende hand. En draag 

zo gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de realisatie van voorgenomen acties. 

 

• Kom je eigen actiepunten vanuit de vergadering na en volg de acties van de anderen 

mee op. 

 

 

Probeer elke vergadering 1 of 2 zaken te verbeteren. 
 

• Geef jezelf als voorzitter van de vergadering een score op elk van de bovenstaande 

tips en hou daarbij rekening met de feedback die je op het einde van de vergadering  

kreeg op de vraag “Wat vond je goed aan deze meeting en wat kan volgende keer 

beter?". 

 

• Op deze manier weet je wat je moet doen om je vergaderingen te verbeteren. 

 

• Probeer elke volgende vergadering een hogere score te behalen. 

 

• Maar probeer niet alles tegelijk te verbeteren, want dat lukt vaak niet in 1 keer. 

Focus je daarom per vergadering op 1 of 2 zaken die je anders wil aanpakken. 
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