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VERGADEREN

Voorbereiding van een vergadering
Tijdens de voorbereiding van de vergadering
dienen enkele stappen doorlopen te worden.
Deze stappen zijn:

1.Vaststelling doel van de vergadering
Er kunnen verschillende doelen zijn waarom
men vergadert. Het is raadzaam om van te
voren te bedenken wat het doel is van de
vergadering. Hieronder een opsomming van
mogelijke redenen om een vergadering bij-
een te roepen.
• Terugblikken op een voorbije periode.

De belangrijkste vraag die u zich hierbij
moet stellen is :’Wat hebben we bereikt?’ 

• Vooruitblikken naar de toekomst.
Wat willen we bereiken en waar kunnen
we mee te maken krijgen?

• Uiten van emoties.Wanneer men merkt
dat er onvrede ontstaat in de vereniging,
is het zaak om een vergadering bijeen te
roepen.

• Uitwisselen van gedachten en ideeën.
Bij nieuwe leden in commissies of bestuur
is het aan te raden om eerst met elkaar
om tafel te gaan zitten om te kijken wat
men van elkaar verwacht.

• Evaluatie samenwerking. Na een tijd
samengewerkt te hebben in bestuur of
commissies is het raadzaam om eens met
de betreffende commissie of het bestuur
om tafel te gaan zitten om de samenwer-
king te bespreking. Zowel de positieve als
de negatieve kanten dienen dan bespro-
ken te worden.

• Besluiten nemen.Wanneer er een belang-
rijke beslissing genomen dient te worden,
is het noodzakelijk om dit eerst in de
betreffende commissies of het bestuur te
bespreken.

Er zijn waarschijnlijk nog talrijke doelen te
bedenken. Samenvattend kan worden gesteld
dat men dient te vergaderen met een reden.
Het beste zou zijn om per vergadering
meerdere doelen te stellen.
Verder is het raadzaam om de betrokkenen
op de hoogte te brengen van wat er bespro-
ken gaat worden, zodat zij zich goed kunnen
voorbereiden.

2. Opstellen agenda
De agenda van een vergadering is de volgor-
de waarin onderwerpen behandeld gaan
worden. Het is raadzaam om de agenda één
à twee weken voordat de vergadering wordt
gehouden op te sturen naar alle genodigden
eventueel aangevuld met een korte toe-
lichting, hierdoor kan iedereen zich gedegen
op de vergadering voorbereiden. Het is
tevens aan te raden om de belangrijkste
punten aan het begin van de vergadering te
behandelen. Hierdoor loopt men niet het 
risico dat door tijdgebrek de punten verdaagd
worden naar een volgende vergadering.
Bovendien gaat men eventuele verslapping
en aandachtsverlies tijdens de belangrijke
punten tegen.

Wat is het nut van 
vergaderen?
Vergaderen; er zijn mensen die beweren dat er vergaderd wordt om het 
vergaderen.Vergaderen heeft wel degelijk nut. Het is belangrijk om zo
effectief en efficiënt mogelijk te vergaderen. In dit Serviceproduct wordt
uitgelegd waarom en op welke wijze verenigingen vergaderen. De insteek
van elke vereniging is dat de club ‘draait’ en vooral dat haar leden te-
vreden zijn. Door middel van vergaderen kunt u erachter komen hoe en
welk beleid men moet voeren om de vereniging draaiende te houden.

Tekst: Sportscan
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De KNKB heeft samen met Sportscan
diverse Serviceproducten ontwikkeld.
Elk Serviceproduct biedt een heldere
praktische verdieping op onderwerpen
uit de praktijk van sportbestuurders.
Per onderwerp worden landelijke ont-
wikkelingen besproken, tips en voorbeel-
den gegeven van collega-bestuurders en
kunt u gebruik maken van ervaringen
van anderen. Bij enkele Serviceproducten
horen aanvullende checklists, schema’s,
voorbeeldbrieven en documenten die u
direct kan toepassen in uw eigen vereni-
gingspraktijk. Deze aanvullingen vindt u
op de CD-rom. Doel van de Service-
producten is om bestuurders praktisch
te ondersteunen.

De KNKB en Sportscan verwachten niet 
voor elke vraag de beste oplossing te hebben.
Veelal bepaalt de ‘cultuur’ van de kaatsvereni-
ging het antwoord op de vraag. De KNKB
hoopt wel uw vereniging op weg te helpen,
de horizon te verbreden zodat Sportbestuur-
ders tijd over houden om actief dan wel 
passief ook zelf van sport te genieten.

Vragen 
Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt
of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

KNKB
Jan Rodenhuisplein 3
Postbus 131, 8800 AC  Franeker
Tel. 0517 39 73 00  Fax. 0517 39 73 38
Internet: www.knkb.nl
Email: info@knkb.nl

Uitgever, redactie en correspondentie
Sportscan BV
Ontwerp en vormgeving Serviceproducten
Sportscan BV
Postbus 1570, 8001 BN  Zwolle 
Tel: 038 - 422 7168 
Fax: 038 - 422 75 26 
Internet: www.sportscan.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht van deze Serviceproducten 
en de daarin verschenen artikelen alsmede de 
informatie die via de site www.sportvraag.nl
wordt aangeboden, worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming 
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever,
met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding
voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten
rechte op te treden.
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Een duidelijke agendaopzet is:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Actiepunten van de notulen
5. Mededelingen van werkgroep,

dagelijks bestuur, etc.
6. Ingekomen/uitgaande post
7. Ter kennisgeving: .....
8. Ter bespreking: .....
9. Ter besluitvorming: .....
10. Rondvraag
11. Sluiting

Als er tijdens de vergadering nieuwe agenda-
punten naar voren komen of de vergadering
ergens niet uitkomt, moet het agendapunt in
de volgende vergadering weer ter sprake
komen, nadat het is geagendeerd en voor-
bereid.

3. Wie worden er uitgenodigd voor de 
vergadering?

Men moet van tevoren goed bedenken en
overleggen wie voor de vergadering moet
worden uitgenodigd.Wie heeft uit z’n 
dagelijkse leven nuttige informatie/inbreng? 
Wie moeten bij eventuele besluiten betrok-
ken worden? Enzovoorts.

4. Tijdstip bepalen en vergaderruimte 
zoeken

Logischerwijs geef je bij de agenda aan hoe
laat en waar de vergadering plaatsvindt.
Tevens geef je aan hoe lang het ongeveer
gaat duren. Kies voor een begin- en eindtijd
waar iedereen zich in kan vinden.

5. Hulpmiddelen gebruiken
Informatie wordt beter opgenomen als deze
visueel wordt gemaakt.Tekeningen of model-
len kunnen de interesse wekken, de boel
ophelderen of juist vragen oproepen die dan
beantwoord kunnen worden.

Mogelijke hulpmiddelen zijn:
• Geluidsinstallatie
• Beamer/computerpresentatie 
• Stencils/boeken/brochures 
• Film- of diaprojector 
• Schoolbord
• Flip-over
• Overheadprojector
• Videorecorder

Tekeningen of 
modellen kunnen de
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Wanneer men vergadert met ‘nieuwe’ 
mensen is het makkelijk om gebruik te
maken van naambordjes. Dit maakt het 
aanspreken van personen makkelijker.
Zorg ervoor dat degene die de vergadering
leidt duidelijk in het zicht van de aanwezigen
zit.

Effectief en efficiënt vergaderen
De agendapunten komen in de vergadering
stap voor stap aan de orde. Elk punt dient
ordelijk te verlopen. Degene die de vergade-
ring leidt dient de effectiviteit (doelgericht
vergaderen) en efficiëntie (snel en plezierig
vergaderen) te waarborgen en waar nodig
handelend optreden. Men kan effectief en
efficiënt vergaderen als men aandacht
besteed aan:

• Vergaderregels
De meeste regels met betrekking tot ver-
gaderen zijn logisch: zoals afmelden als je
niet kunt, op tijd beginnen/komen, volgens

van de agendapunten, maken van notulen
enzovoorts. In kleine vergaderingen gaat het
er vaker informeler aan toe dan in grote
vergaderingen. Over het algemeen kan men
stellen dat te weinig regels uitmonden in
chaos en te veel regels leiden tot bureau-
cratie. Het belangrijkste is dat iedereen op de
hoogte is van de regels die gebruikt worden.

• Doel van de bespreking
De gespreksleider geeft per agendapunt aan
wat het doel is en stelt de aanwezigen in
staat om op dit doel te reageren en pro-
beert een gezamenlijk doel vast te stellen.

• Fasen in de besluitvorming
Besluitvorming verloopt in drie fasen:
1. Informatie-uitwisseling

Als het goed is heeft u de beschikbare
informatie van tevoren al uitgewisseld.
Dan kan tijdens de vergadering worden
volstaan met samenvattende informatie
en eventuele informatieve vragen.

2. Meningsvorming
In deze fase proberen de deelnemers een
mening te vormen.Aan het eind van deze
fase geeft de voorzitter een opsomming
van de verschillende meningen en eindigt
met conclusies.

3. Besluitvorming
Het uiteindelijke doel is het nemen van
een besluit.Als er grote meningsverschillen

De gespreksleider
geeft per agendapunt
aan wat het doel is en
stelt de aanwezigen

in staat om te kunnen
reageren
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bestaan is het raadzaam om een stem-
ming te houden. Het is van te voren
belangrijk dat iedereen weet hoe de
stemming verloopt.Tijdens de stemming
is de gespreksleider nog de enige die
praat. De aanwezigen mogen alleen hun
stem kenbaar maken: voor, tegen of blan-
co. Na de stemming formuleert de
gespreksleider het genomen besluit.

• Rol van de gespreksleider
Degene die de vergadering leidt moet
ervoor zorgen dat hij alle informatie goed
bestudeerd heeft.Tevens heeft hij zich al
voorbereid op eventuele vragen die kunnen
komen.

De gespreksleider stelt de aanwezigen 
vragen en moet dit ook weer tijdig afkappen
als het nergens toe leidt.Verder vat hij
samen en geeft conclusies op basis van wat
hij heeft gehoord. De belangrijkste taak van
de gespreksleider is misschien wel om
ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig
voelt en zijn/haar eigen mening durft te 
ventileren. Dit doet hij door onder andere
de sprekers aan te kijken, serieus op vragen
en opmerkingen in te gaan enzovoorts.
Ook ‘vertaalt’ hij indien nodig ‘dure’ woor-
den die sommige deelnemers gebruiken 
om indruk te maken.

• Rol van de deelnemers
Deelnemers aan de vergadering mogen:
1. Het woord voeren.

Een goede gespreksleider zorgt ervoor
dat iedereen die zijn of haar zegje wil
doen aan het woord komt.Tevens pro-
beert hij iedereen er zo goed mogelijk 
te bij te betrekken.

2. Moties indienen.
Een motie is een verzoek. Met een motie
wordt gevraagd het onderwerp nog eens
nader onder de loep te nemen.

3. Amendementen indienen.
Met een amendement is het de bedoeling
om een voorstel in details te wijzigen.

4. Stemmen.
Men kan voor of tegen een voorstel
stemmen.Tevens kan men blanco stem-
men, dat meestal uit protest gebeurd.

Na de vergadering
Na de vergadering willen de belanghebben-
den weten of de vergadering wat heeft
opgeleverd en hoe dit resultaat tot stand 
is gekomen. Hiervoor worden de notulen
opgesteld en wordt de vergadering 
geëvalueerd.

Notulen
Dat wat in de vergadering besproken en
besloten is wordt schriftelijk vastgelegd in 
de notulen. Degene die bij de vergadering
aanwezig waren en alle belanghebbenden
moeten de beschikking krijgen over de 
notulen.Wanneer het een vergadering betrof
aangaande alle leden is het raadzaam om de
notulen in het clubblad weer te geven.

De volgende zaken moeten zeker worden
weergegeven in de notulen:
• Per agendapunt een beknopte samen-

vatting van wat is gezegd en wat 
besloten is.

• De begin- en eindtijd, de aan- en afwezige
leden en wie een kopie van de notulen
krijgen.

• Als iemand wil dat een minderheidsstand-
punt wordt vermeld, dan moet dat gebeu-
ren.

• Alleen zinvolle informatie, dus informatie
die direct betrekking heeft op de doelen.

• De acties: Geef aan wie, wat, voor welke
datum (eventueel op wat voor manier)
uitvoert.

Evaluatie
Na afloop van de vergadering is het aan 
te raden om met z’n allen nog even van
gedachten te wisselen over het verloop
ervan. Het is vooral belangrijk dat het 
vergaderen als plezierig is ervaren.
De gespreksleider kan hier alleen achter
komen door het te bevragen.

Hij kan op een rijtje krijgen:
• Wat de deelnemers als positief en wat als

negatief ervaren.
• Waardoor dit veroorzaakt werd (door de

gespreksleider zelf, andere aanwezigen,
gemoedstoestand enzovoorts).

• Hoe zijn wijze van vergaderen verbeterd
kan worden.

Notulen worden
opgesteld om 
te weten hoe 

resultaten tot stand
zijn gekomen
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Bij onderhandelingen is altijd sprake van
meerdere partijen met tegengestelde be-
langen, maar die wel in bepaalde mate af-
hankelijk van elkaar zijn. Je moet er dus
samen uitkomen, hoewel je nooit vooraf
exact kan weten hoe je de onderhandelingen
gaat voeren.Toch is het zinvol om een
strategie te ontwikkelen. Een strategie 
die rekening houdt met de onderhandelings-
techniek van de andere partij. Net zoals op
het veld, blijkt onderhandelen ook zo zijn
spelregels te hebben.

Voorbereiding
We bereiden zo’n beetje alles voor.
Het eten wordt voorbereid, de presentatie
wordt voorbereid en je bereidt je voor op
een wedstrijd.Waarom? Omdat gebleken is
dat met een degelijke voorbereiding een
betere prestatie te verwachten is.Als je je
goed op de onderhandelingen voorbereidt,
vergroot dat de kans op een gunstig resul-
taat.Tijdens deze voorbereiding is het goed
om binnen een ruim kader te denken.

Niet zelden wordt de fout gemaakt om het
kader waarbinnen je onderhandelt als een
vast gegeven te beschouwen.Verplaatsen in
de onderhandelingspartner levert vaak een
ruimer kader op, waarbinnen vaak meer
onderhandelingsruimte aanwezig is. Probeer
tevens tijdens de voorbereiding het pro-
bleem goed in kaart te brengen en bedenk
vervolgens pas mogelijke oplossingen of
alternatieven.Toets vervolgens deze op de
eigen doelstellingen en op eventuele prakti-
sche belemmeringen. Op deze wijze ontstaat
een helder beeld in een breed raamwerk: je
komt niet snel voor verassingen te staan.
Zeker wanneer je een helder antwoord hebt
op vragen als: hoe afhankelijk je bent van de
andere partij? Welke belangen heb jezelf en
welke heeft de onderhandelingspartner?

Welke belangen hebben de meeste prio-
riteit? Welke oplossingen doen recht aan 
de belangen van beide partijen? Welke 
alternatieven zijn er wanneer er geen 
overeenkomst tot stand komt?

Praktische aspecten
Tijd om over te schakelen naar de meer
praktische kant.Waar en wanneer worden
de onderhandelingen gevoerd? Winsemius
schreef er een boek over: ‘Speel nooit een
uitwedstrijd’, zo heet het boek en de titel
zegt wellicht genoeg. Het liefst op eigen veld,
maar als het niet anders kan, dan maar op
neutraal terrein. Bedenk eveneens of het zin-
vol is een ‘coalitiepartner’ te vinden en of
hiervoor nog gelobbyd moet worden. Het
kan tenslotte nooit kwaad enige rugdekking
te hebben. Bepaal eveneens of er gedurende
het onderhandelen nog periodiek overleg
met de achterban of adviseurs gewenst is.

Onderhandelingsstijlen
Onderhandelen kent veel stijlen.Veelal 
is iedere onderhandelaar geneigd zich te
beperken tot één stijl. Niet echt een aan-
nemelijke basis voor succes, tenminste niet
wanneer de onderhandelingspartner iedere
keer een ander is.Als goed onderhandelaar
moet je een tussenweg zien te vinden tussen
competitief (hard) en coöperatief (zacht)
onderhandelen. Dit wordt met name bepaald
door de eigen doelstelling en door de relatie
met de onderhandelingspartner.

Aanpassen
De kleine vis weggeven om de grote te 
vangen. Door nu met het voorstel van de
tegenpartij akkoord te gaan, hoop je deze
gunstig te stemmen voor een voorstel dat je
later wilt opperen. Maar het kan ook omdat
de goede relatie u te veel waard is. In ieder
geval wordt in deze situatie de onderhande-

lingssituatie uit de weg gegaan. Met andere
woorden: eigen ideeën en belangen niet laten
prevaleren; onderlinge verschillen minimalise-
ren en conflictsituaties vermijden.

Negeren
Hoewel deze stijl lijkt op de vorige, is hier
duidelijk sprake van een zekere onverschillig-
heid voor de onderlinge relaties. Dit zie je
voorkomen bij mensen rondom een autori-
tair persoon: deze voelen zich nauwelijks
serieus genomen en vinden dat hun mening
er niet toe doet. Soms wordt het toegepast
als middel als antwoord op een persoonlijke
bejegening of manipulatie door de onderhan-
delingspartner. Negeren kan ook omdat je
de situatie niet belangrijk genoeg vindt,
omdat je onderhandelen niet noodzakelijk
vindt omdat de kans op succes slechts
gering is of omdat je de huidige situatie
accepteert.

Compromis
‘Ruilen is huilen en een compromis is het nie’.
Met een compromis is niemand echt tevreden.
Partijen zien elkaar eerder als tegenstander
dan als partner. Deze stijl komt meestal naar
voren wanneer er tijd gewonnen moet 
worden, zoals bij een complex probleem.
Of wanneer er eenvoudig nauwelijks tijd is
om te zoeken naar een betere oplossing.
Of wanneer alle andere stijlen geen resultaat
hebben opgeleverd. Kenmerkend voor een
compromis is het benadrukken van eigen-
belang, het direct innemen van een standpunt,
onverzettelijkheid, weinig begrip voor tegen-
argumenten en snel dreigen of gebruiken van
andere pressiemiddelen.Wanneer deze 
houding opgemerkt wordt, weet je dat deze
weinig water bij de wijn wil doen. De scheids-
lijn naar doordrukken is niet altijd even 
duidelijk meer.

Doordrukken
Het gebruiken van macht. Niet aardig, maar
soms ook wel eens nodig. Reken er maar op
dit weerstand oproept bij de onderhande-
lingspartner(s). Ook met het resultaat hoef 
je niet altijd blij te zijn: geforceerde overeen-
komsten worden zeer vaak door de ‘verlie-
zende partij’ tegen gewerkt. Maar toch, met
mate kan het een goede stijl zijn.Als terecht-
wijzing, wanneer er misbruik gemaakt wordt
van je geduld tijdens de onderhandelingen.

Onderhandelen, dagelijks doen we het meerdere malen, vaak zelfs 
zonder het te beseffen. ‘’Wie doet de afwas?’’, ‘’Wie laat de hond uit?’’ 
en ‘’Wie zet het vuilnis buiten?’’ zijn wel de meest bekende onderhande-
lingspunten. Maar ook binnen een organisatie wordt met regelmaat van
de klok onderhandeld, zowel met externe relaties als met personeel en
vrijwilligers. Veelal wordt onderhandelen als een dagelijkse routine er-
varen. Maar wanneer u de regels van het spel kent, wordt de kans op 
succes een stuk groter.

Tekst: Sportscan

Onderhandelen: de regels van het 'spel' 

Bepaal van tevoren de strategie
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Of om een impasse te doorbreken.Wanneer
de onderhandelingspartner een standpunt
inneemt waar hij niet meer van afwijkt; geen
oog heeft voor de belangen van de ander en
hem onderdruk zet, dan weet ja wat voor
vlees je in de kuip hebt: ‘take it or leave it’.

Participatie
Werkt vaak het beste, maar vraagt ook de
meest aandacht, dus tijd. En daar ontbreekt
het wel eens aan. Bij participatief onderhan-
delen wordt de problematiek van tevoren
goed in kaart gebracht. Geen van de partijen
neemt direct een standpunt in. De onder-
handelingspartners beseffen dat er gezamen-
lijke belangen zijn waarbij machtsverschillen
geen rol spelen. Het streven is een oplossing
die voor beide partijen voordelig is.
Verschillende belangen en verschillende
oplossingsvarianten komen aan bod.
Standpunten worden (nog) niet ingenomen
en er wordt open gesproken, zonder alle
kaarten direct op tafel te leggen.

Welke stijl?
Iedereen heeft een voorkeursstijl waar je,
afhankelijk van de gemoedstoestand, het
liefst aan toegeeft. Niet slim, want externe
factoren bepalen de wijze van onderhande-
len. De relatie met de wederpartij als eerste.
Onderhandelen met je levenspartner op
dezelfde wijze als onderhandelen met je
‘stapmaten’ is niet handig. Zo is de relatie
werkgever – werknemer ook niet te vergelij-
ken met de relatie bestuurder – vrijwilliger.
Over het algemeen verlopen onderhandelin-
gen soepeler naarmate de relatie met de
tegenpartij beter is en er een grotere mate
van afhankelijkheid is.Wanneer de onderhan-
delingen eenmalig zijn, is een hardere opstel-
ling best geoorloofd. Zeker wanneer de
belangen groot zijn.

Externe factoren
Het wordt lastiger wanneer externe invloe-
den de onderhandelingsstijlen (on)gewild
gaan beïnvloeden Dat wil zeggen, je bent
gebonden en de onderhandelingen kunnen
niet lopen zoals je zelf graag zou willen.
Bijvoorbeeld door druk van de achterban.
Wanneer deze grote druk uitoefent om de
eigen belangen boven alles te stellen, wordt
het moeilijk om participatief te onderhande-
len.Voorgenomen fusies lopen hierop nog al
eens stuk. Maar ook reeds voorgeschreven
beleid kan een struikelblok zijn in effectief
onderhandelen. Het toepassen van macht
door de onderhandelingspartner die daar-
mee voor een forcerende strategie kiest, laat
je eveneens weinig keus: buigen of barsten of
eveneens macht inzetten. En tenslotte de
tijdsdruk.Wanneer er geen tijd is, is door-
drukken of aanpassen het alternatief voor
participatie. Fo
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Meer Service-
producten?

Meer informatie over de al
eerder verschenen Serviceproducten?
Ga naar www.sportvraag.nl

Geen resultaat
Het komt regelmatig voor: een impasse, hak-
ken in het zand, geen concessies en uiteinde-
lijk geen onderhandelingsresultaat. Het doel
is niet bereikt.Wat nu? Allereerst natuurlijk
de vraag of verder onderhandelen nog wel
zinvol is. Er kan natuurlijk altijd voor een
andere weg gekozen worden, bijvoorbeeld
door energie te stoppen in een alternatief.
De onderhandelingen staken is eveneens een
optie.Wijs op de wederzijdse afhankelijkheid

en benadruk dat je graag verder wilt onder-
handelen. Stel vervolgens een periode voor
om alles nog eens te overdenken. Benut
deze periode om de informatie nog eens
goed te bestuderen. Bestempel de informatie
van de onderhandelingspartner niet meteen
als negatief. Probeer zo objectief mogelijk
vast te stellen waarom de onderhandelingen
zijn vastgelopen en stel nogmaals de doel-
stellingen vast.
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