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12 Time management 

12.1 Management assistants zijn professionele time-managers 

Als het gaat over het beheren van de tijd van managers, blinken management assistants uit in 

time-management. Iemand die via hen tijd bij de manager wil reserveren, zal eerst aannemelijk 

moeten maken dat het echt noodzakelijk is. De secretaresse/secretaris kent de prioriteiten, zegt 

als het nodig is resoluut nee, bereidt dingen voor, zet de zaken op een rij, noteert afspraken en 

herinnert de baas daar tijdig aan; om kort te gaan, de tijd van de manager wordt streng en 

effectief beheerd. Office managers weten hoe het moet. Maar ze moeten het ook op zichzelf 

toepassen. 

Als jij behoort tot de grote groep mensen die het gevoel heeft dat het allemaal teveel van het 

goede is geworden, en als je serieus wilt proberen om de tijdsdruk te verminderen, dan staat je 

maar één ding te doen en dat is: kiezen.   

Prioriteiten stellen. Bewuste keuzen maken. Weloverwogen “ja” zeggen tegen dingen, resoluut 

“nee” zeggen tegen andere dingen. Een plan maken ! 

Time-management is: inventariseren wat er te doen is, vaststellen wat je daar zelf van wilt 

doen, vervolgens nagaan wat je binnen de beschikbare tijd in staat bent te doen, en 

uiteindelijk bepalen hoe je de dingen doet. 

Een simpele methode is je objectieven (to do’s) volgens prioriteiten te rangschikken. 

Ga daarvoor als volgt te werk: 

• Plan activiteiten om deze objectieven te halen 

• Maak een lijst 

• Rangschik volgens prioriteit 

12.2 Eisenhouwer matrix 

Maar hoe rangschik ik mijn activiteiten? Om het verschil tussen “dringend” en “belangrijk” 

duidelijk te maken verwijzen we naar deze time management matrix. 

Belangrijk en dringend Belangrijk maar niet dringend  

• Crisissituaties 

• Dringende problemen 

• Deadlines 

• Vergaderingen 

• Voorbereidingen 

• Preventiemaatregelen 

• Plannen 

• Relaties opbouwen, onderhouden 

• Ontspanning 

• Zelfverwezenlijking 

Niet belangrijk maar dringend Niet dringend en niet belangrijk 

• Onderbrekingen 

• Telefoongesprekken 

• Correspondentie 

• Vergaderingen 

• Dagelijkse procedures 

• Spam 

• Sommige telefoongesprekken 

• Tijdverspillers 

• Leuke bezigheden die niet echt nuttig zijn 
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Prioriteiten stellen 

Voor u aan een activiteit begint zou u zich automatisch moeten afvragen: 

• Waarom doe ik dit nu ?? 

• Waarom doe ik het? 

• Waarom doe ik het nu? 

• Waarom doe ik het nu? 

Een taak heeft duidelijk een prioriteit als u zeker weet dat ze zinvol is, als ze tot uw 

takenpakket behoort en als ze op dit moment moet uitgevoerd worden. 

Het is ook belangrijk uw planning niet te overladen met tijdsgebonden activiteiten. U moet de 

nodige flexibiliteit inbouwen, want dat er zich onvoorspelbare situaties zullen voordoen die 

(soms meteen) opgelost moeten worden is onvermijdbaar. 

Veel gehoorde argumenten van management assistanten 

• Als ik met iets bezig ben, komen er altijd andere zaken tussendoor. Die onverwachte zaken 

kan ik niet zomaar naast mij neerleggen. Ik moet ondersteunen. 

• Er wordt wel gezegd dat men prioriteiten moet stellen om tijd te winnen. Maar bij mij is alles 

prioriteit. Het denkwerk en voorbereidend werk doe ik vaak ’s avonds thuis. Ik heb teveel 

prioriteiten om alleen uit te voeren. 

• Naast het pure ondersteunende werk heb ik ook stafwerk bij gekregen. Ik vind dat een 

uitdaging, maar ik heb hiervoor onvoldoende tijd. Ik krijg de kans niet om die nieuwe taken 

goed uit te voeren. 

12.3 Tijdverspillers 

Tijdverspillers zijn activiteiten die in het algemeen, of op het moment dat ze zich voordoen, geen 

nuttige bijdrage leveren aan: 

• de doelen waar jij naar streeft; 

• de doelen waar je manager of je afdeling naar streven; 

• de uiteindelijke doelen van het bedrijf of de organisatie waar je werkt 

Tijdverspillers beletten je om effectief te werken 

Tijdverspillers Hoe kan ik ze 

wegwerken ? 

• binnenkomende telefoontjes 

• onverwachte bezoekers 

• ontbreken van doelen en prioriteiten 

• niet delegeren van werkzaamheden 

• veel tegelijkertijd willen doen 

• geen vaste werkorganisatie 

• ontbreken van werkindeling 

• heen en weer rennen 

• niet assertief zijn, geen “nee” durven zeggen 

 



7 

Tijdverspillers Hoe kan ik ze 

wegwerken ? 

• uitstel en besluiteloosheid 

• veelvuldig gezellig babbelen 

• taken niet voltooien, altijd veranderen van werkzaamheden 

• onduidelijke communicatie en instructie 

• fouten, slechte werkprestaties 

• gelijksoortige werkzaamheden niet bij elkaar voegen 

Veel gehoorde tijdverspillers bij management assistanten: 

• Vele malen per dag word ik onnodig door superieuren uit mijn werk gehaald om plotseling 

opgekomen vragen te beantwoorden of ongeplande taken uit te voeren. Als ik zeg dat ik er dat 

moment geen tijd voor heb, wordt dat meestal wel geaccepteerd, maar intussen ben ik weer uit 

mijn concentratie gehaald. Op die manier kan ik nooit eens rustig aan een taak werken. 

• Mijn manager en ik ruimen vrijwel iedere dag een kwartiertje in om onze wederzijdse 

planning en activiteiten door te nemen. Dat kwartier loopt meestal uit door interrupties: de 

telefoon gaat of er stapt iemand binnen met een vraag die dan rustig over mijn hoofd heen 

wordt besproken, terwijl ik me zit te verbijten over de verspilling van mijn kostbare tijd. 

• In ons bedrijf ben ik de centrale spil. Ik zit op een sleutelpositie en ik weet overal wel iets 

van. Daarom is het nodig dat mensen op ieder moment bij mij terecht kunnen. Als onze 

telefoniste met een telefoontje geen raad weet, wordt het gesprek altijd met mij 

doorverbonden; ik ben zo goed op de hoogte van alles dat ik meestal wel weet waar zo’n 

gesprek heen moet. Het gevolg is dat ik vaak niet aan mijn eigenlijke werk toekom.  

• Het voorbereiden van de vergaderingen van het management-team is mijn taak. Mijn 

directeur verwacht dat ik de aangeleverde stukken bestudeer, becommentarieer, er indien 

nodig aanvullende gegevens bij zoek en een en ander in een presentabele vorm aan hem 

voorleg. Een van teamleden levert zijn stukken altijd te laat en onvolledig in, zodat ik mijn 

voorbereidingen niet goed genoeg kan doen. Ik krijg daardoor van mijn baas kritiek op mijn 

werk, en ben er ook al eens tijdens een vergadering voor op mijn vingers getikt.    

12.4 De wet van Pareto 

Het Pareto-principe wordt in de meeste gevallen gebruikt om prioriteiten te stellen. De meest 

populaire uitspraak is dat je in 20% van de tijd 80% van het resultaat bereikt. Door te analyseren 

welke bezigheden een snel resultaat opleveren, helpt dit bij het maken van de juiste keuzes. De 

Pareto-analyse helpt bij het stellen van prioriteiten in een bepaalde situatie waardoor efficiëntie 

in het oplossen van een “probleem” kan worden bereikt. Dat betekent niet dat de prioriteiten in 

een andere situatie weer anders zullen worden gelegd. 
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2 Notuleren 

In de meeste overlegsituaties is het een goed gebruik om het gesprek op een of andere manier 

vast te leggen, te notuleren. Soms is de afspraak dat ieder naar eigen behoefte aantekeningen 

maakt, omdat men een gezamenlijk verslag overbodig vindt. Meestal echter willen de 

deelnemers de beschikking hebben over een verslag dat zij samen beschouwen als de correcte 

weergave van het overleg. Notulen kunnen verschillende functies hebben: als informatiebron 

voor deelnemers en niet-deelnemers, geheugensteun, bewijsmateriaal en verder als 

controlemiddel op de continuïteit van het werk. De functie van de notulen bepaalt de keuze voor 

de soort notulen: een uitvoerig verslag, een beknopt verslag of een actie- en besluitenlijst. In dit 

hoofdstuk gaan we daar dieper op in. Vervolgens komen de taken van de notulist aan bod en 

geven we richtlijnen om het notuleren systematisch aan te pakken. Daarbij laten we het uitvoerig 

verslag buiten beschouwing. 

2.1 Functies van notulen 

In de meeste overlegsituaties is het gebruikelijk om vast te leggen wat er is bediscussieerd, 

besloten en afgesproken. De deelnemers aan de vergadering willen achteraf nog eens nagaan 

wat er is afgesproken, welke acties er in de komende periode van hen wordt verwacht en wat de 

uitgangspunten zijn voor een volgende vergadering. Daarnaast kunnen notulen hun nut hebben 

als bewijsstuk: een deelnemer aan de vergadering kan via de notulen aantonen dat hij een 

bepaalde uitspraak heeft gedaan of een bepaald standpunt heeft verdedigd. 

Notulen kunnen dus de volgende functies hebben: 

• ze dienen als geheugensteun voor de aanwezige vergaderleden; 

• ze bieden afwezigen inzicht in wat er is besproken en besloten; 

• ze bieden aan- en afwezigen aanknopingspunten voor het voorbereiden van de volgende 

vergadering; 

• ze vormen het bewijsmateriaal voor het feit dat men bepaalde standpunten en argumenten 

naar voren heeft gebracht, zowel tegenover de achterban, als tegenover de vergaderleden; 

• ze maken controle op de continuïteit van het werk mogelijk, doordat iedereen weet welke 

besluiten zijn genomen en welke afspraken moeten worden nagekomen. 

Niet al deze functies zijn altijd even belangrijk. Een parlementsvergadering stelt hoge eisen aan 

de uitgebreidheid van de notulen, omdat alles wat wordt gezegd later terug te vinden moet zijn. 

Notulen van een werkoverleg dienen vooral als geheugensteun en actieplan. Als u weet 

waarvoor u de notulen wilt gebruiken, dan kunt u de vorm van de notulen daarop afstemmen. U 

kunt beslissen een uitvoerig verslag te maken, een beknopt verslag of alleen een actie- of 

besluitenlijst. 
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2.2 Soorten notulen 

Er is een aantal mogelijkheden om een overleg schriftelijk vast te leggen. Die mogelijkheden 

verschillen vooral op het punt van uitgebreidheid van het verslag. 

In de praktijk komen we de volgende verslagsoorten tegen: 

• het uitvoerig verslag, waarin de besprekingen tijdens de vergaderingen op de voet worden 

gevolgd; 

• het beknopt verslag, waarin de hoofdlijnen van de discussie met argumenten, besluiten en 

afspraken terug te vinden zijn; 

• de besluiten- of actielijst, waarin alleen de uitkomsten van de besprekingen zijn opgenomen. 

Er bestaan ook mengvormen. Zo zien we vaak een besluiten- en actielijst toegevoegd aan het 

uitvoerige en het beknopte verslag. Wanneer kies je voor welke vorm? 

2.2.1 Het uitvoerig verslag (“notuleren op naam spreker”) 

Verschillende groepen/partijen komen regelmatig bij elkaar om problemen op te lossen, 

besluiten te nemen of informatie uit te wisselen. Deze vergaderaars vertegenwoordigen 

verschillende groepen of partijen. Het gaat meestal om vergaderingen van bijvoorbeeld een 

ondernemingsraad met een directie, een overleg tussen bedrijven die gaan fuseren, enzovoort. 

Kenmerkend voor het uitvoerig verslag is dat je erin kunt terugvinden welke spreker welke 

bijdrage heeft geleverd. Bovendien wordt de discussie chronologisch behandeld. De notulist 

ordent de informatie dus niet. Zo zullen bijvoorbeeld argumenten voor en tegen een voorstel in 

dit type notulen door elkaar te lezen zijn, omdat dat nu eenmaal de volgorde was waarin de 

sprekers de argumentatie hebben gevoerd. Voor deze notuleervorm wordt vooral gekozen als 

de notulen in een later stadium als bewijsmateriaal moeten fungeren. Bijvoorbeeld bij 

vergaderingen waarin onderhandelingen worden gevoerd waarover de vergaderleden 

verantwoording moeten afleggen aan hun achterban. Te denken valt aan een vergadering van 

de ondernemingsraad. Het is dan belangrijk voor de betrokkenen partijen dat vaststaat welk 

vergaderlid welk standpunt aanhing en welke argumenten daarvoor zijn aangevoerd.  

Deze vorm van verslaglegging heeft nadelen. Zij is erg omslachtig, en u moet er dan ook alleen 

voor kiezen als dat echt nodig is. Het is een mogelijkheid om voor uitgebreide notulen te kiezen 

bijvoorbeeld bij agendapunten waarbij principiële of controversiële onderwerpen aan de orde 

komen. Bij andere punten kan dan worden volstaan met een beknopt verslag.  
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Een voorbeeld van een uitvoerig verslag 

NOTULEN VERGADERING VAN PROJECTGROEP `ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE IN KAART’ 

Voorzitter: de heer Abels 

Verslaggever: de heer Brandenburg 

Datum: 24 juni 2018 

Tijd: 9.30-10.30 uur 

Plaats: Delft 

Aanwezig: de heren Abels, Alberts, 
Brandenburg, De Wit 

Afwezig: 

Verontschuldigd: mevrouw Van Kruining, de 
heer Roozendaal 

 

1 OPENING 

De voorzitter opnet de vergadering om 9.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. 

2 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16 JUNI 2018 

De notulen van de vergadering van 16 juni jl. worden goedgekeurd onder wijziging van: 

• pag. 1, regel 10, `de commissie houdt zich niet bezig met de administratie van de afdeling 

Catering’, moet worden: `de commissie houdt zich voorlopig niet bezig met…’ 

• pag. 3, regel 7: `Roozendaal informeert….’, moet worden: `Van Woeren informeert…’ 

3 INGEKOMEN STUKKEN 

Ingekomen is: 

• een uitnodiging voor de vergadering van de stuurgroep `De administratieve organisatie’ op 

30 juni a.s., om 9.30 uur; 

• een verslag van de bijeenkomst van de commissie `De RO rookvrij’ op 28 mei jl. 

4 MEDEDELINGEN 

De voorzitter deelt mee dat zich drie vrijwilligers hebben aangemeld voor het verzorgen van de 

voorlichtingsavond aan administrateurs op 30 juni a.s. 

5 VOORTZETTING VAN HET SCHRIFTELIJK VASTLEGGEN VAN DE ADMINSTRATIEVE PROCEDURES 

Ter discussie staat de vraag of het schriftelijk vastleggen van alle administratieve procedures 

moet worden voortgezet. In de praktijk zijn namelijk twee problemen naar voren gekomen: 

• het vastleggen is veel tijdrovender dan in februari ’99 is ingeschat (ca. 14 uur per 

procedure); 

• de nieuwe administrateurs maken tijdens hun inwerkperiode nauwelijks gebruik van de 

beschrijvingen die er tot nu toe zijn gemaakt, terwijl dit één van de doelen van vastlegging 

was. 

Alberts stelt dat het te vroeg is om het experiment te stoppen. Het vastleggen van de 

procedures zal sneller gaan wanneer de administrateurs er meer ervaring in hebben gekregen. 

Daarnaast meldt hij dat het vastleggen niet alleen bedoeld is als hulpmiddel voor het inwerken 

van nieuwe administrateurs, maar ook uniformiteit moet opleveren in de procedures die op de 

verschillende afdelingen worden gevolgd. Dit doel kan niet worden bereikt als het experiment 

niet wordt voortgezet. 

De voorzitter sluit zich hierbij aan. 
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Brandenburg betwijfelt of het realistisch is om uniformiteit in alle procedures na te streven. Hij 

vreest dat de verschillende afdelingen niet bereid zijn hun administratieve procedures te 

wijzigen, uitsluitend omdat ze niet uniform zijn aan die van andere afdelingen. Het lijkt hem 

bovendien problematisch vast te stellen welke afdeling zich moet aanpassen en welke afdeling 

als standaard gaat fungeren. 

Alberts weerlegt dit. Hij meldt dat hij nu al heeft ervaren dat de beschrijving soms aan het licht 

brengt dat procedures nodeloos omslachtig zijn. Hij stelt dat elke afdeling bereid zal zijn 

ingewikkelde procedures te vereenvoudigen, wanneer blijkt dat op andere afdelingen 

eenvoudiger procedures voldoen. 

De Wit ziet hierbij toch complicaties. Hij vermoedt dat het lang niet altijd duidelijk is welke 

procedure de voorkeur heeft. Daarom stelt hij voor een deskundige van buitenaf in te schakelen 

die in twijfelgevallen een uitspraak doet. 

Alberts stemt in met dit voorstel. Hij stelt voor om in navolging van de 

bibliotheekbeheerseenheid voor de gehele operatie heao-studenten in te schakelen die in de 

laatste fase van hun studie zitten. Deze kunnen onder begeleiding van een docent assisteren bij 

het in kaart brengen van de processen en tevens adviseren over de keuzes die moeten worden 

gemaakt. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de administrateurs niet zoveel tijd hoeven te 

investeren in het schriftelijk vastleggen. Hij biedt aan om contact op te nemen met de 

Hogeschool voor Economische Studies in Delft om de mogelijkheid te bespreken. 

Alle vergaderleden sluiten zich aan bij dit voorstel. 

BESLUIT: 

Het schriftelijk vastleggen van de administratieve procedures wordt voortgezet. Om de 

administrateurs te ontlasten zullen er heao-afstudeerders worden aangetrokken die ervaring 

hebben in bedrijfsadministratieve processen. 

AFSPRAKEN: 

Alberts benadert de HES te Delft met het verzoek om ca. tien studenten te leveren met 

bedrijfseconomie als afstudeerrichting die in projectvorm willen afstuderen. 

De voorzitter licht alle administrateurs in zodra de HES te Delft positief heeft gereageerd en 

nodigt hen in dat geval uit voor de eerstvolgende vergadering. 

6 VARIA. 

- 

7 RONDVRAAG 

De Wit informeert naar de voortgang van het informatiseringsproject. Hierover blijkt geen nieuwe 

informatie bekend te zijn. 

8 SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 

maandag 7 augustus a.s., om 9.00 uur, in de blauwe vergaderzaal. 
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2.2.2 Het beknopt verslag (“notuleren op thema”) 

Het beknopt verslag geeft de hoofdpunten van de discussie weer. Een belangrijk verschil met 

het uitvoerig verslag is dat de discussie niet chronologisch, maar thematisch op papier komt. 

Dit betekent dat de bijdragen zoveel mogelijk in een categorie worden ondergebracht, 

bijvoorbeeld: 

• problemen 

• voorstellen voor oplossingen 

• argumenten voor 

• argumenten tegen 

• besluiten. 

Deze manier van notuleren heeft tot gevolg dat een argument of standpunt slechts één keer in 

de notulen worden opgenomen, ook al is het een aantal keren door verschillende sprekers naar 

voren gebracht. In dit type verslag komt dan ook niet naar voren welke spreker een bepaald 

standpunt of argument heeft geuit, behalve van actienemers of sprekers met nadrukkelijk eigen 

standpunt, of in verband met functie, publicaties en dergelijke. Verder noemt men alleen bij de 

`mededelingen’ en bij de `rondvraag’ sprekers bij hun naam. Bovendien wordt er in dit type 

verslag meestal voor gekozen om alleen argumenten op te nemen die invloed hebben gehad op 

de besluitvorming. Andere argumenten blijven buiten de notulen. 

Het beknopt verslag is kortom uitstekend geschikt als geheugensteun en informatiebron. 

Moeten de notulen fungeren als bewijsstuk, dan is deze vorm niet aan te bevelen. 

In het volgende voorbeeld geven we een beknopte weergave van agendapunt 5 uit het gegeven 

voorbeeld van een uitvoerig verslag. De verschillen tussen beide vormen van notuleren worden 

hierin zichtbaar. 
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Voorbeeld van een beknopt verslag (fragment) 

5 VOORTZETTING VAN HET SCHRIFTELIJK VASTLEGGEN VAN DE ADMINSTRATIEVE PROCEDURES 

Ter discussie staat de vraag of het schriftelijk vastleggen van alle administratieve procedures 

moet worden voortgezet. In de praktijk zijn namelijk twee problemen naar voren gekomen: 

• het vastleggen is veel tijdrovender dan in februari ’99 is ingeschat (ca. 14 uur per 

procedure); 

• de nieuwe administrateurs maken tijdens hun inwerkperiode nauwelijks gebruik van de 

beschrijvingen die er tot nu toe zijn gemaakt, terwijl dit één van de doelen van vastlegging 

was. 

De volgende argumenten voor voortzetting worden aangevoerd: 

• wanneer de administrateurs ervaring hebben in het vastleggen, zal dit minder tijdrovend 

worden; 

• het streven naar uniformiteit in de verschillende administratieve procedures kan doorgang 

vinden. 

Daarbij worden de volgende bedenkingen naar voren gebracht: 

• zijn de afdelingen wel bereid hun procedures aan te passen op verzoek van een andere 

afdeling? 

• hoe wordt bepaald welke procedure als standaard gaat fungeren? 

Als oplossing wordt voorgesteld: 

• het aantrekken van externe deskundigen, die de administrateurs assisteren en advies 

uitbrengen aan de diverse afdelingen. 

BESLUIT 

Het schriftelijk vastleggen van de administratieve procedures wordt voortgezet. Om de 

administrateurs te ontlasten zullen er heao-afstudeerders worden aangetrokken die ervaring 

hebben in bedrijfsadministratieve processen. 

AFSPRAKEN 

Alberts benadert de HES te Delft met het verzoek om ca. tien studenten te leveren met 

bedrijfseconomie als afstudeerrichting die onder begeleiding van een docent het project willen 

uitvoeren. 

De voorzitter licht alle administrateurs in zodra de HES te Delft positief heeft gereageerd en 

nodigt hen in dat geval uit voor de eerstvolgende vergadering. 
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2.2.3 Besluiten- en actielijst 

De besluiten- en actielijst is de kortste vorm van notuleren. Zo’n lijst bevat slechts de 

opsomming van genomen besluiten, de acties die daaruit voortvloeien, de namen van de 

vergaderleden die de acties moeten uitvoeren en de datum waarvoor dat moet gebeuren. 

Het eerdergenoemde agendapunt 5 zou dan als volgt weergegeven kunnen worden: 

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN PROJECTGROEP AO, 24 JUNI 2018 

AGENDAPUNT BESLUIT ACTIE UITVOERDER DEADLINE 

5 Voortzetting van 

schriftelijke 

vastlegging 

administratieve 

procedures 

Het experiment 

wordt 

voorgezet met 

externe hulp 

HES Delft benaderen 

met verzoek om 

projectgroep van ca. 10 

man studenten 

bedrijfseconomie onder 

begeleiding van docent 

Alberts Voor 2 

juli a.s. 

Idem 

 

 Administrateurs 

uitnodigen voor 

vergadering van 7 

augustus 

Abels 

 

Zodra 

uitkomst 

actie 

Alberts 

bekend 

is 

Voorbeeld van een lijst waarin besluiten en acties zijn opgenomen 

Bij een besluiten- en actielijst is altijd sprake van de vier W’s: 

• op welke datum wordt de afspraak gemaakt of valt het besluit? 

• wie moet de actie ondernemen? 

• wat houdt de actie in? 

• wanneer moet de actie klaar zijn? 

De kracht van besluiten- en actielijsten ligt in de kortheid en overzichtelijkheid. Veel 

organisaties beperken zich dan ook tot actie- en besluitenlijsten voor het vastleggen van 

vergaderingen. Wanneer er frequent wordt vergaderd, bijvoorbeeld één keer per week, en de 

vorige vergadering ligt nog vers in het geheugen, kan men goed volstaan met deze zeer korte 

vorm van verslaglegging. Met name voor werkbesprekingen en andere overlegsituaties, waarin 

voornamelijk taken worden besproken en verdeeld, is de besluiten- en actielijst voldoende. De 

lijst en de acties worden dan voorzien van een nummer (zie verderop). 

Wanneer er redenen zijn om toch een uitvoerig of beknopt verslag te maken, dan kan daaraan 

een aparte besluiten- en actielijst worden toegevoegd. Dit biedt de lezer de mogelijkheid om 

heel snel de stand van zaken te overzien en de voortgang te controleren.  
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Twee voorbeelden van aparte actie- en besluitenlijsten. 

ACTIELIJST 3: VERGADERING PROJECTGROEP AO, 24 JUNI 2018 

VOLGNUMMER ACTIE UITVOERDER DEADLINE 

15 

 

HES Delft benaderen met verzoek 

om projectgroep van ca. 10 

studenten onder begeleiding van 

docent 

Alberts Voor 2 juli a.s. 

16 Administrateurs uitnodigen voor 

vergadering 7 augustus a.s. 

 

Abels Zodra uitkomst actie 

nummer 15 bekend is 

Voorbeeld van een actiepuntenlijst (zowel de lijst als de actie zijn doorgenummerd) 

BESLUITENLIJST 3: VERGADERING PROJECTGROEP AO, 24 JUNI 2018 

15 Het experiment met de schriftelijke vastlegging van de administratieve procedures wordt 

voortgezet onder voorwaarde dat externe hulp kan worden ingeschakeld in de vorm van 

afstuderende studenten Bedrijfseconomie aan HES Delft onder begeleiding van een docent. 

16 

 

Voorbeeld van een besluitenlijst (zowel de lijst als de besluiten zijn doorgenummerd) 

 


