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ONLINE NOTULEREN
Tips voor en door professionals
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TIPS VOOR ONLINE NOTULEREN IN 3 FASES

. De voorbereiding: net zo grondig als altijd, maar met extra aandacht voor techniek, 
agenda/pauzes en spelregels. Wat heb jij nodig om je taak goed uit te voeren?

. Tijdens de vergadering: voorzitter stuurt strakker, online omgangsregels en agenda zijn 
leidend. Laat de techniek van de applicaties voor je werken: opnames, breakoutrooms, 
zaken vastleggen en bewaren op chat

. Na de vergadering: gemakkelijk online napraten met voorzitter en/of inhoudelijk eigenaar 
punt. Via toepassingen als OneNote kun je acties verzenden. Parkeer ze direct in Outlook 
waar dat kan. 



TIPS VOORAF: VOOR DE VERGADERING

. Vooroverleg voorzitter is meer noodzakelijk: maak afspraken over inhoudelijke 
voorbereiding en vergaderregels. De voorzitter wijst aan wie spreekt. Bij conference calls 
zonder beeld openen sprekers hun bijdrage met hun naam. 

. Wie is de host? Dat is liever geen extra taak voor de notulist. Spreek af dat je na elk punt 
gelegenheid krijgt je aantekeningen te checken. 

. Vraag om een strakke, geannoteerde agenda met meer korte pauzes. 

. Check de eigen techniek: galmt de (extra) voicerecorder? Alle kabels aangesloten?

. Check de techniek met de organisatie: inloggen en stabiel net voor beeld/geluid?

. Nieuwe vergadering: kan ICT van de gastorganisatie deelnemers assisteren bij inloggen of   
andere technische zaken?



TIPS VOORAF: TIJDENS DE VERGADERING

. Benoem de spelregels voor online vergaderen. De notulist krijgt na ieder punt 
gelegenheid om de samenvatting te checken. Of werk met reactions (handje) om aan 
te geven dat je een vraag/toelichting nodig hebt als je microfoon uitstaat.

. Gebruik de break-outroom voor discussies in subgroepen. Benoem een 
woordvoerder die namens de groep argumenten of toelichting samenvat.

. Opname beeld en geluid direct laten meelopen > vraag toestemming

. Werk met 2 schermen: een voor beeld, een voor je verslag

. Vraag assistentie: bijv. voor timemanagement, of voor noteren besluiten en acties

. Zet je eigen geluid uit, alleen aan bij vragen > zo hoor je meetikken niet



TIPS VOORAF: NA DE VERGADERING

. Blijf nog even ‘hangen’ met de voorzitter en bespreek de hoofdlijnen

. Werk daarna het verslag liefst meteen uit

. Kopieer acties en besluiten/samenvattingen uit de chat



VERDER KIJKEN? 

. https://www.youtube.com/watch?v=PdvXD2rMY28 (goed in beeld)

. https://www.youtube.com/watch?v=-p-_1t4ICL4 (vergadertips)

. https://www.youtube.com/watch?v=H7k3t5qZVNM (OneNote)

. computertotaal.nl/artikelen/apps-software/jitsi-veilig-open-source-alternatief-op-
zoom-en-microsoft-teams/
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DANKJWEL VOOR JE BIJDRAGE

Tot ziens op LinkedIn! 


