Notuleren van A tot Z
Hogere kwaliteit notulen door technologie en een betere voorbereiding
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Notuleren is in elke organisatie een erg belangrijke taak.
Vaak wordt er op iemand een beroep gedaan om te notuleren
zonder daarbij richtlijnen te geven voor het maken van een
nauwkeurig verslag. Dubbelzinnige afspraken, een vage
agenda, onderbrekingen en een slechte voorzitter zijn slechts
enkele van de factoren die notuleren zo uitdagend maken.
De rol van de notulist is in elke organisatie anders. Men denkt misschien dat notuleren betekent
dat iemand alleen maar bij de vergadering aanwezig is en aantekeningen maakt, en vervolgens
de uiteindelijke notulen uittypt. Deze activiteiten staan zeker centraal, maar er zijn er nog veel
meer die tot de taken van de notulist kunnen worden gerekend. Veel van die taken zijn van
administratieve aard en uit te voeren voor, tijdens en na de vergadering.
Succesvol notuleren vereist een professionele benadering en veel verschillende vaardigheden.
In deze whitepaper geven we een aantal tips en helpen we u een eigen aanpak te ontwikkelen
waarmee u beter bent voorbereid en effectiever notuleert.

WAT ZIJN NOTULEN?
Notulen vormen het geschreven verslag van wat er tijdens een vergadering heeft plaatsgevonden
en welke beslissingen er zijn genomen. Ze zijn de permanente registratie van de gebeurtenissen.
Goed notuleren is een verraderlijk lastige en tijdrovende taak. Het is veel meer dan alleen een
administratieve formaliteit.
Hoewel niet is vastgelegd hoe iemand dient te notuleren, moeten notulen duidelijk, bondig
en vrij van dubbelzinnigheden zijn. Alle relevante datums en cijfers moeten worden vermeld
(door bijvoorbeeld financiële grenzen en andere limieten te noemen) en moeten goed worden
geformuleerd. Notulen moeten onpartijdig zijn.
Notulen mogen niet worden aangepast, tenzij er duidelijke fouten in staan. Dit moet worden
gedaan voordat de notulen worden ondertekend, waarbij de wijzigingen moeten worden
geparafeerd door de voorzitter. Nadat de notulen zijn ondertekend, mogen ze niet meer worden
aangepast. Latere herzieningen moeten in de notulen van volgende vergaderingen worden
opgenomen.
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HET DOEL VAN NOTULEREN
Het doel van notuleren is om een nauwkeurig, onpartijdig en
gebalanceerd intern verslag op te stellen van wat er tijdens
een vergadering heeft plaatsgevonden. De mate van detail
hangt grotendeels af van de behoeften van de organisatie, de
sector waarin deze actief is, de vereisten van een regelgever
en de werkmethoden van de voorzitter, het bestuur en de
bedrijfssecretaris.
De notulen moeten ten minste de belangrijkste discussiepunten,
de genomen beslissingen en, waar nodig, de redenen voor die
beslissingen bevatten. Daarnaast moeten ook de overeengekomen
actiepunten in de notulen vermeld worden, waaronder een
registratie van de gedelegeerde bevoegdheid voor iemand die
namens het bedrijf handelt. Als er alleen op het geheugen wordt
vertrouwd, worden zaken vaak verdraaid, verward en opnieuw
geïnterpreteerd. Daarom is een professionele benadering vereist
voor het notuleren.

KENMERKEN VAN EEN
EFFECTIEVE NOTULIST
De belangrijkste vaardigheden van een goede
notulist zijn onder meer:
 Naar meerdere stemmen tegelijk luisteren en beide
argumenten en de toon van sprekers vastleggen
 Een argument nauwkeurig samenvatten en genomen
beslissingen en actiepunten vastleggen
 Identificeren welke onderdelen van de discussie relevant
zijn en welke moeten worden opgeschreven
 Het vertrouwen hebben om te vragen om verduidelijking
 Het vertrouwen hebben om standvastig te blijven wanneer
iemand vraagt om van accurate notulen af te wijken
Het is niet makkelijk om te notuleren en tegelijkertijd volledig
deel te nemen aan een vergadering.

Notulen zijn:
 Objectief

HET BELANG VAN SCHRIJFSTIJL

 Duidelijk

Notulen moeten zo worden geschreven dat iemand die niet

 Bondig

aanwezig was bij de vergadering, kan volgen welke beslissingen

 Compleet

er zijn genomen. Notulen kunnen ook deel uitmaken van een
externe controle, een beoordeling door de regelgever en

Notulen worden geschreven in:

juridische procedures.

 Een onpersoonlijke stijl

Bij notuleren is het belangrijk om te onthouden dat er een

 In de verleden tijd

In de notulen staan:
 De naam van het bedrijf (inclusief ondernemingsnummer)

formeel, permanent verslag wordt gemaakt dat onderdeel
is van het 'bedrijfsgeheugen'. Notulen moeten een accuraat,
gebalanceerd,

onpartijdig

en

objectief

verslag

van

de

vergadering weergeven, maar ook redelijk beknopt zijn. Het
belang van nauwkeurigheid mag niet worden onderschat,

 De soort vergadering

aangezien notulen van een vergadering het definitieve verslag

 De dag en locatie van de vergadering

worden van wat er tijdens die vergadering is gebeurd en wie

 De aanwezigen en afwezigen
 De details van relevante discussies
 De volledige voorwaarden van aangenomen moties

er aanwezig waren. Rechtbanken gaan ervan uit dat notulen
overtuigend bewijs zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Hoe notulen precies worden geschreven, is een kwestie van de
stijl en methode van de organisatie.

Historisch gezien zijn dit de algemene
conventies:
 Notulen moeten in de verleden tijd worden geschreven en
in de voorwaardelijke wijs voor toekomstige acties. Dus
eerder 'zou zijn' dan 'zal zijn' en 'worden'.
 Het bestuur heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid
voor zijn besluiten. Individuen bij naam noemen moet
daarom wanneer mogelijk worden vermeden, hoewel dit in
bepaalde sectoren niet gebruikelijk is.
 Notulen moeten opeenvolgend worden genummerd, zodat
er eenvoudiger aan gerefereerd kan worden.
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EEN EIGEN AANPAK
ONTWIKKELEN
Een effectieve notulist denkt vooruit en is voorbereid. Voorbereiding
is van essentieel belang voor de kwaliteit van de uiteindelijke
notulen. Als u uw eigen aanpak ontwikkelt met alles wat u nodig
hebt voor de vergadering, zijn de kwaliteit en nauwkeurigheid van

Als u geen notuleertoepassing of board portal gebruikt, is het
handig om voor elke vergadering een standaardsjabloon te maken
op basis waarvan u notuleert. Op die manier hebt u aan het begin
van de vergadering een duidelijk gedefinieerde structuur en
lay-out. Alle koppen staan op de juiste plek en een deel van de
informatie blijft hetzelfde voor elke vergadering. U moet af en toe
aanpassingen maken en de sjabloon bijwerken, en u moet nog
steeds de samenvatting van de discussie voor elk agendapunt

de uiteindelijke notulen gegarandeerd.

maken. Maar als u de structuur al hebt, voelt het alsof u al

Wat voor referentiemateriaal heb ik nodig?

progressie hebt geboekt voor u bent begonnen.

Zorg ervoor dat u in uw aanpak gebruikmaakt van het nodige

EENVOUDIGER NOTULEREN
MET DILIGENT BOARDS

referentiemateriaal. Het juiste referentiemateriaal zorgt ervoor
dat u goed bent voorbereid en dit op het juiste moment kunt
raadplegen.

Checklist referentiemateriaal:
 De originele aantekeningen van de vergadering
 Uw gestructureerde aantekeningen
 De notulen van de vorige vergadering
 Uw lijst handige woorden
 Uw lijst handige zinnen
 De lijst met afkortingen, symbolen en gepersonaliseerde,
korte zinnen die bij het notuleren worden gebruikt
 Alle documenten die met de agenda zijn meegestuurd
 Elke aantekening met betrekking tot verbale verslagen
tijdens de vergadering
 Alle andere informatie die u handig vindt

HET BELANG VAN EEN
NOTULEERSJABLOON
Als er in uw vergaderingen gebruik wordt gemaakt van een board
portal, kunt u veel makkelijker bij uw referentiemateriaal, omdat u er
met één klik toegang toe hebt. Board portals bieden een breed scala
aan governancefuncties, waaronder beveiligde documentbibliotheken.
Daar kunt u referentiemateriaal, zoals vergaderdocumenten,
gearchiveerde notulen, introductiedocumenten, beleidsstukken en
wetgeving, veilig bewaren en raadplegen.

Board portal technologie, zoals Diligent Boards, is voor
veel besturen de standaard geworden, wat betekent dat de
organisatoren van vergaderingen alle details van de vergadering
invoeren op het door hun gekozen platform. De organisatoren
hoeven niet telkens informatie opnieuw in te vullen in losse notulen.
In plaats daarvan importeren zij hun notulen in de beveiligde
board portal, inclusief deelnemerslijst en vergaderagenda.
Notulisten kunnen vervolgens hun aantekeningen tijdens de
vergadering in de toepassing maken, waarbij specifieke agendaen actiepunten worden gekoppeld. Na de vergadering werkt u uw
aantekeningen uit in notulen en koppelt u elk agendapunt, wijst
u actiepunten toe en verspreidt u uw notulen veilig, allemaal via
de toepassing.
Met Diligent Boards kunt u talloze uren per vergadering besparen
door deze processen in één programma te stroomlijnen.
Aangezien notulen vaak de meest vertrouwelijke informatie
van een organisatie bevatten, is het niet gek dat notulisten
gebruikmaken van deze veilige samenwerkingsoplossing.

De waarde van informatie
volledig benutten. In alle
veiligheid.
Diligent helpt 's werelds meest toonaangevende
organisaties om de kracht van informatie en
samenwerking op veilige wijze optimaal te
benutten door besturen en managementteams
in staat te stellen betere beslissingen te nemen.
Meer dan 12.000 klanten in meer dan 90 landen
vertrouwen op Diligent voor onmiddellijke
toegang tot hun meest tijdgevoelige en
vertrouwelijke informatie, en op de tools waarmee
zij deze informatie kunnen doornemen en
bespreken en kunnen samenwerken met de
belangrijkste besluitvormers. Diligent Boards
bevordert en vereenvoudigt de manier waarop
bestuursmateriaal via iPads, Windows-apparaten,
Android-apparaten en internetbrowsers wordt
gemaakt en aangeleverd. Tegelijkertijd biedt
Diligent Boards leiders over de hele wereld
praktische voordelen, zoals lagere
productiekosten, ondersteuning van
duurzaamheidsdoelstellingen en een besparing
op de benodigde tijd voor beheer- en IT-taken.

Institute of Chartered
Secretaries and Administrators
ICSA is het professionele orgaan voor
governance. ICSA heeft al 125 jaar ervaring
en werkt samen met regelgevers en
beleidsmakers als pleitbezorger van hoge
standaarden in governance en kwalificaties,
trainingen en begeleiding.
Voor de meest recente richtlijnen voor notulisten,
samen met tips voor best practices en details van
relevante cursussen en publicaties, gaat u naar:
www.icsa.org.uk/minutetaking
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Word een leider. Kies voor Diligent.

Meer informatie
of een demo aanvragen?
Neem contact met ons op:

Telefoon:
Nederland +31 (0) 800 0232 180 |
België +32 (0) 929 80 423
E-mailadres: info@diligent.com
Website: diligent.com/nl/
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