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Vragen om tot goede 
vergaderafspraken te komen 
 
Beantwoord onderstaande vragen met de 
deelnemers van een overleg. Welke afspraken 
willen jullie met elkaar maken om te zorgen dat 
jullie effectief overleggen? 

 
1. Welke operationele doelen bespreken we?  
2. Per operationeel doel: wie zijn aanwezig, zodat we op inhoud en 

beslissingsbevoegdheid compleet zijn? 
3. Per operationeel doel: hoe vaak komen we bij elkaar? 
4. Hoe ziet de vaste agenda van ons overleg eruit? 
5. Werken we virtueel, of zijn er situaties waarbij we elkaar fysiek willen ontmoeten? 
6. Bij online vergaderen: welke afspraken maken we over camera aan/uit, wanneer gaat 

iedereen op mute en gebruik van de handjes en de chatfunctie. 
7. Hoe gaan we om met afwezigheid? (Bijvoorbeeld: We regelen dat onze bijdrage aan 

het vullen van de rapportage en actielijst is gedaan en we hebben een vervanger op 
de hoogte gesteld van onze input. We zorgen er zelf voor dat we op de hoogte zijn 
van wat is besproken.) 

8. Wat verstaan we onder voorbereiding? (Bijvoorbeeld: voorbereid = dat je weet wat de 
realisatie en eventuele afwijking van het plan is, je kunt vertellen hoe dat komt, welke 
acties je hebt gedaan om weer op schema te liggen en je hebt eventueel een 
hulpvraag.) 

9. Wat doen we als deelnemers van het overleg niet zijn voorbereid? 
10. Wie is voorzitter van het overleg? Rouleren we of hebben we een vaste voorzitter? 
11. Hoe zorgen we voor een up-to-date rapportage? Wie doet daarbij wat? 
12. Waar plaatsen we de rapportage (waar is deze online te vinden)? 
13. Hoe notuleren we en houden we acties en besluiten bij? Wie doet daarbij wat? 
14. Wanneer zijn de acties en besluiten voor iedereen inzichtelijk (bijvoorbeeld: 24 uur na 

het overleg is de actie- en besluitenlijst bijgewerkt) en waar zijn de acties en besluiten 
opgeslagen? 

15. Hoe houden we bij of acties zijn gerealiseerd? (Bijvoorbeeld: iedereen vult de status 
van de eigen acties uiterlijk 12 uur voor het overleg in; als een actie niet gereed is, vult 
de actiehouder in het opmerkingenveld de reden en nieuwe realisatiedatum in.) 

16. Wat spreken we af over ‘op tijd beginnen en op tijd eindigen’? 
17. Wat doen we als iemand zich (structureel) niet aan de gemaakte afspraken houdt? 

 
Als de teamleden de afspraken met elkaar hebben gemaakt, spreek je natuurlijk ook af 
wanneer je met elkaar ‘check en act’ doet op deze afspraken. Een soort ‘meta-check-en-act’. 
Wanneer evalueren jullie of je je aan de afspraken houdt en of deze het gewenste effect 
hebben? 


