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otulen zijn erg belangrijk. Het voornaamste 

doel van notulen is het bieden van een 

 geheugensteun voor iedereen die bij de 

 vergadering aanwezig was. Daarnaast worden ze ook 

gebruikt als informatiebron voor alle afwezigen. De 

notulen zijn een basis voor verdere acties. Soms 

 dienen de notulen als bewijsstuk van gemaakte 

 afspraken en zijn daarmee belangrijk genoeg om er 

serieus werk van te maken. Meestal is de secretaris of 

de ambtelijk secretaris belast met deze taak. Sommige 

ondernemingsraden hebben zelfs een aparte notulist. 

Dat hebben ze dan geregeld met de bestuurder.

Vorm van de notulen
De vorm van de notulen is net zo variabel als de 

lengte ervan. De ene OR wil een formeel verslag met 

namen en officieel taalgebruik, met en soms zonder 

citaten. Een andere OR verlangt juist dat de verslagen 

kort en concreet zijn. Namen worden alleen gebruikt 

om weer te geven dat iemand een actie moet onder-

nemen. De lengte en de vorm is een keuze van de 

ondernemingsraad. 

Het is echter niet wettelijk vastgelegd, het gaat erom 

wat je het meest prettig vindt.

Een goede agenda
Het maken van notulen begint eigenlijk al voor de 

vergadering namelijk bij de agenda. Zorg dat je de 

hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, want dan 

hoef je tijdens de vergadering niet in alle haast alles op 

te schrijven wat er gezegd wordt, maar alleen de 

 relevante dingen. Stel je dan ook van tevoren op de 

 hoogte van de inhoud van de vergadering, de 

 vergaderdoelstelling per agendapunt en de vergader-

stukken. Als je weet waarover het gaat, wordt het 

 notuleren een stuk eenvoudiger. Als het dagelijks 

 bestuur de vergadering voorbereidt, is de aanwezig-

heid van de notulist daarbij zeker van belang. Een 

goede agenda helpt zowel de deelnemers als de 

 notulist een heel eind op weg. Op een goede agenda 

staat per agendapunt aangegeven:

•	 waar	het	om	gaat?

•	 wat	het	vergaderdoel	van	het	onderwerp	is?

•	 welke	bijlage(n)	van	toepassing	is	(zijn)?

Een digitale pen
Het moeilijke van notuleren is dat je verschillende 

 dingen tegelijkertijd moet doen. Luisteren naar wat er 

gezegd wordt en de informatie begrijpen. 

Vergaderen en afspraken maken hoort bij het OR-werk, maar 
voor notuleren staan OR-leden niet snel in de rij. Ze denken dat 
het veel werk is, of ze weten niet hoe ze het aan moeten pakken. 
Vaak valt het wel mee. In dit artikel krijg je bruikbare tips om er 
iets moois van te maken, en in minder tijd!

wanne Van den bIjllaaRdt

Laptop, tablet of 
 gewoon de pen?

De ins en outs van het notuleren
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 Geconcentreerd luisteren is vermoeiend. Een gemid-

delde spreker produceert zo’n 150 woorden per 

 minuut. Tegelijkertijd moet je analyseren en waarde-

ren: welke informatie belangrijk is en welke niet. 

 Vervolgens moet je de belangrijke informatie 

 op schrijven zodanig dat je je aantekeningen later kunt 

uitwerken. Een handig hulpmiddel daarbij is de 

 digitale pen. Een digitale pen maakt het mogelijk om 

met de hand aantekeningen te maken, en deze via een 

kabel of usb-poort over te brengen naar een computer. 

De aantekeningen kunnen dan later op de computer 

verder worden uitgewerkt tot complete notulen.

Begrijpen
Geen enkele deelnemer aan de vergadering moet zo 

zijn best doen om iedere bijdrage aan de vergadering 

te begrijpen als de notulist. De anderen kunnen het 

zich nog wel permitteren even af te haken en een 

kwartier later weer met de discussie mee te doen. Voor 

een notulist geldt dat niet. Alle tekst moet worden 

 geschat op waarde. Daarnaast is de ene discussie de 

andere niet. Gaat het over een onderwerp waar je als 

notulist weinig van begrijpt, dan zit er niets anders op 

dan zoveel mogelijk op te schrijven en pas later, even-

tueel met behulp van anderen, te beslissen wat echt 

belangrijk is en wat niet.

Je kunt het jezelf gemakkelijker maken door de voor-

zitter te vragen een korte samenvatting van het 

 besprokene te geven. Als insider weet hij wat van 

 belang is en wat niet. Bovendien vinden de andere 

deelnemers het soms ook prettig de hoofdpunten nog 

even te horen.

Bijna alle beginnende notulisten maken de fout te veel 

te	willen	schrijven	en	te	weinig	te	(durven)	

 vertrouwen op hun vermogen tot luisteren en 

 begrijpen. Natuurlijk hangt dit ook samen met de 

‘zwaarte’ van het onderwerp. Iets wat eenvoudig te 

volgen is, durf je beknopter samen te vatten dan een 

onderwerp waarvan je zelf weinig begrijpt.

Notuleren met de laptop
Notuleren met je laptop heeft veel voordelen. Alle 

aantekeningen staan al in een document en je hoeft 

niets over te typen. Vaak lukt het om al een aanzien-

lijk deel van het verslag te schrijven tijdens de verga-

dering. Het kost je dan niet veel tijd meer om de rest 

na de vergadering uit te werken. Bovendien kun je als 

je notuleert met een laptop gebruik maken van 

 handige programma’s. 

Notuleren met een iPad/tablet
Steeds meer OR-leden nemen hun iPad of tablet mee 

naar de vergadering. Dit kun je in veel gevallen ook 

goed gebruiken bij het notuleren. Je kunt er boven-

dien meer mee dan alleen notulen maken, zoals het 

maken van geluidsopnamen en foto’s. Dat kan soms 

erg  handig zijn. Een iPad is bovendien eenvoudig mee 

te nemen en je hoeft niet te wachten bij het opstarten. 

Je hebt verder alles bij de hand, kunt makkelijk even 

iets opzoeken. 

Een iPad heeft echter ook nadelen ten opzichte van 

bijvoorbeeld een laptop, zoals het toetsenbord. Het 

 ingebouwde schermtoetsenbord is te beperkt voor het 

notuleren. Noodzakelijke toetsen zijn niet binnen 

handbereik	(getallen	en	sommige	leestekens)	of	

	ontbreken	in	het	geheel	(cursorbesturing).	Gelukkig	

zijn er goede oplossingen voor deze tekortkomingen! 

Zo kun je het schermtoetsenbord uitbreiden met aan-

gepaste toetsen en zelf ontworpen macro’s.

Met enige voorbereiding kun je dus een iPad of tablet 

In word 2010 vind je bijvoorbeeld de sjablonen 

voor notulen via bestand -> nieuw. Klik dan op de 

optie ‘notulen’. dan vind je handige formats.

tips voor notuleren met je laptop
 - Kies een zitplaats waar je geen last hebt van de 

lichtinval. als de zon op het beeldscherm schijnt 

zie je niets meer. 

 - let op de indeling van het toetsenbord. dus niet 

notuleren met een ‘onbekende’ laptop, want 

andere laptops kunnen een andere indeling 

hebben.

 - Probeer de muis weinig te gebruiken bij het notu-

leren. Sneller is het gebruik maken van sneltoet-

sen.

 -  Verspringt de cursor onverwacht? dek het ‘muis-

vlak’ af met een Post-It memoblaadje.

 -  Sluit je laptop aan op stroom. de accu kan leeg 

raken als de vergadering uitloopt!

 -  Zet de geluiden van je PC uit. Het gepiep kan de 

deelnemers afleiden.

 -  laat je niet afleiden door e-mail en berichten van 

sociale media. Zet dit alles uit als je aan het 

 notuleren bent.

 -  werk zo snel mogelijk de notulen uit. Zo voorkom 

je dat je zaken vergeet. binnen vierentwintig uur 

vergeet je gewoonlijk vijftig procent, dus hoe 

langer je wacht, hoe meer tijd het kost.
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zodanig instellen dat het een uitstekend hulpmiddel is 

bij het notuleren. Je kunt dan veel tijd besparen en 

veel  efficiënter notuleren.

Steno
Sommige notulisten kunnen de letterlijke tekst die 

 gesproken wordt, noteren in steno. De meeste mensen 

kunnen dat echter niet. Om de vergadering toch bij te 

houden kun je werken met zinsverkorting. Je laat alle 

overbodige woorden uit een zin weg en alleen de 

woorden met betekenis om het gesprokene te ont-

houden blijven over. Deze woorden zijn voor de 

 notulist de ‘sleutel’ tot zijn geheugen. Als je ze later 

doorleest, herinner je je vast ook het overgrote deel 

van de tekst dat je niet hebt weergegeven. Naast zoge-

noemde sleutelwoorden kunnen ook afkortingen 

 handig zijn. Sommige afkortingen zijn zo ingeburgerd 

dat je ze zonder na te denken gebruikt, zoals b.v., nl. 

en m.b.t. Maak ook gebruik van eigen afkortingen of 

bedenk ze ter plekke. 

Kolommenschema 
Als het goed is, heeft elk agendapunt dezelfde 

 structuur, namelijk: 

 - Wat	is	het	probleem?	

 - Wat	zijn	de	oorzaken?	

 - Wat	zijn	mogelijke	oplossingen?	

 - Wat	wordt	er	besloten?

Je kunt dus gemakkelijk werken met een kolommen-

schema, waarin je elke kolom een kop geeft: 

Probleem – Oorzaken – Oplossingen – Besluit. 

Dit schema kun je naderhand invullen op basis van de 

aantekeningen of direct tijdens de vergadering. 

In Word 2010 vind je de sjablonen voor notulen via 

‘Bestand -> Nieuw’. Klik dan op de optie ‘Notulen’. 

Die zijn handig om notulen te maken. 

Daarop gaat de notulist na de vergadering aan de slag 

met de aantekeningen om er een verslag van te 

 maken. 

Vormgeving
Je kunt het vergaderverslag behalve inhoudelijk ook 

qua	stijl	overzichtelijker	(en	dus	aantrekkelijker)	ma-

ken door te letten op de vormgeving. Dit kan op de 

volgende manier:

 - Gebruik witregels. Ze creëren ruimte en overzicht 

tussen de verschillende onderwerpen.

 - Structureer de notulen. Maak een duidelijke kop met 

daarin het onderwerp, de datum, de aan- en 

 afwezigen en een overzicht van de behandelde 

 agendapunten. Geef vervolgens elk agendapunt een 

eigen kopje.

 - Consequente typografie. Door bepaalde tekstdelen 

consequent vet, cursief of in hoofdletters af te 

 drukken maak je duidelijk onderscheid tussen de 

verschillende onderdelen van het verslag.

 - Gebruik	brede(re)	marges.	Zo	is	een	brede	linker-

marge handig bij het inbinden of perforeren van het 

verslag. En een brede rechter- of ondermarge voor 

het achteraf maken van aantekeningen.  ■

notuleren door weg te laten
Het kan lastig zijn een keuze te maken wat je moet 

opschrijven. eigenlijk kun je veel weglaten. Hierna 

volgt een opsomming van de zaken die je door-

gaans kunt weglaten:

 - inleidingen

 - voorbeelden

 - herhalingen

 -  tussengedachten en zijsporen

 -  uitgebreide volzinnen en citaten

 -  wat vanzelf spreekt

 -  wat zinloos is voor later

 -  vragen die geen bijdragen bleken te zijn

 -  verworpen voorstellen

 -  informatie van vertrouwelijke aard

 -  zaken en bedrijfsgeheimen die onder geheimhou-

ding verteld worden.


