
Workshop Effectief vergaderen 
Door effectief en slim vergaderen krijg je meer resultaat uit je vergadering en vergader je korter. 
 

Merk je in je vergadering één van deze dingen? 
- Vergaderen kost veel tijd.  
De vergaderingen duren lang en er komt weinig uit. Volgende keer zitten we weer met dezelfde 
groep om tafel en bespreken we weer dezelfde onderwerpen.
- De voorzitter heeft niet voldoende grip op de vergadering.  
Mensen praten lang en komen niet ter zake. Ik ga met een ontevreden gevoel naar huis.
- De vergadering wordt slecht, of soms zelfs niet, voorbereid.  
Ter plekke moet men soms de stukken nog lezen. Hierdoor is niet nagedacht over de agendapunten 
en is de discussie oppervlakkig en rommelig.
- Besluiten nemen gaat moeilijk.  
Soms worden besluiten de volgende vergadering weer ter discussie gesteld. 
 
Dan is het de hoogste tijd om er iets aan te doen en je vergaderingen te verbeteren. 
Doe een workshop van een dag of een dagdeel en verbeter het samen. 
 
Resultaten uit de workshop:
- Je structureert je vergadering.  
Je houdt zowel de hele vergadering als de agendapunten binnen de tijd.  
Het is duidelijk waarom een bepaald agendapunt op de agenda staat en 
wat er van de deelnemers verwacht wordt.
- De voorzitter heeft grip op de vergadering.  
Hij of zij stuurt, zorgt dat iedereen aan het woord komt en remt veelpraters. Hij of zij houdt het even-
wicht tussen streng voorzitten en leuk vergaderen.  
- Alle deelnemers begrijpen dat de voorbereiding van de vergadering belangrijk is.  
Door dit slim te structureren kost het niet veel tijd en is het wel effectief.
- Je neemt besluiten waar de deelnemers aan de vergadering achter staan.
Hierdoor komt het niet terug op de agenda, weet iedereen hoe het uitgevoerd wordt, wat hij of zij 
moet doen en wanneer het geëvalueerd wordt. 

In de workshop staat jullie vergadering centraal 

Dat betekent dat de deelnemers samen met Carla oplossingen zoeken 
voor de door jullie ingebrachte vergaderknelpunten.  
Omdat dit binnen jullie groep gebeurt wordt het gedragen door de 
groep en is men enthousiast om ermee aan de gang te gaan.

Kosten 
De workshop van 2 dagdelen kost 1400 euro. Voor een vrijwilligersorganisatie 1300. Exclusief btw.
De workshop van 1 dagdeel kost 750 euro. Voor een vrijwilligersorganisatie 675.  Exclusief btw.
 
Ben je geïnteresseerd in de workshop ‘Effectief Vergaderen’?
Neem dan contact op met Carla van den Bos van Vergaderen Doe Je Zo! op 06 20809676 of  
contact@vergaderendoejezo.nl.


